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RESUMO 

 

SANTOS, Ana Cláudia Mauer dos. Assessoria Jurídica Popular em conflitos fundiários: 

contribuições teórico-metodológicas para educação popular em direitos a partir da 

experiência com ocupações urbanas em Ribeirão Preto-SP. 2018. 191 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

O objetivo principal desta dissertação é contribuir para a prática da(o) jurista e militante 

em ocupações urbanas brasileiras com chaves interpretativas teórico-metodológicas, a 

partir de análises emergentes da assessoria jurídica popular com moradoras e moradores 

de favelas em Ribeirão Preto. Enquanto um processo permanente de sistematização de 

experiências, a finalidade desta pesquisa foi de extrair aprendizados, de modo a refinar 

algumas hipóteses e análises sobre a realidade vivenciada. Busca-se intercambiar saberes, 

os quais têm sido úteis para compreender a realidade em suas múltiplas determinações, e 

para aprimorar a prática profissional-militante. A partir de uma abordagem materialista 

histórico dialética e do pensamento crítico latino-americano, problematiza-se a tradição 

jurídica brasileira diante dos conflitos fundiários brasileiros. Por alternativas, e com 

fundamento nas teorias críticas do direito e das discussões do campo da pedagogia social, 

discute-se uma atuação jurídica em defesa de um projeto de sociedade mais justo, aqui 

entendido como aquele que parte das contradições da prática social e que assume posição 

ao lado dos sujeitos oprimidos. Indissociável de uma prática militante, situamos esta 

investigação científica e investigadora, e a construção dos conhecimentos decorrentes, a 

partir de uma epistemologia feminista e anti-racista, enfatizando a importância da 

dialética nas relações totalidade/particularidade, subjetividade/coletividade, em favor de 

uma honestidade científica e das humanidades historicamente negadas. Adota-se como 

marco teórico-filosófico o pensamento de Walter Benjamin, e através de uma lógica 

narrativa, espera-se fomentar reflexões sobre as potencialidades das práticas de educação 

popular diante do empobrecimento da experiência na modernidade. Ao destacarmos a 

função memória, em sua espacialidade e temporalidade, a intenção é contribuir para ações 

que interrompam o curso da história em direção às ruínas do progresso, para que os 

mortos do passado sejam redimidos, e os vencidos do presente, libertos. 

 

Palavras-chave: sistematização de experiências; assessoria jurídica popular; conflitos 

fundiários; Walter Benjamin. 

 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Ana Cláudia Mauer dos. Popular Legal Advice in land conflicts: theoretical-

methodological contributions for popular education in rights based on experience with 

urban occupations in Ribeirão Preto-SP. 2018. 191 f. Dissertation (Master in Law) - 

Faculty of Law of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

The main objective of this dissertation is to contribute to the practice of jurists and 

activists in Brazilian urban occupations with theoretical and methodological 

interpretative keys, based on emerging analyzes of popular legal advice with residents of 

favelas in Ribeirão Preto. As a permanent process of systematization of experiences, the 

purpose of this research was to extract learning, in order to refine some hypotheses and 

analyzes about the reality experienced. It seeks an exchanging of knowledge, which has 

been useful to understand reality in its multiple determinations, and to enhance 

professional-militant activities. From a historical-dialetical materialist approach and from 

a critical Latin American perspective, confronting the Brazilian juridical tradition on 

dealing with Brazilian land conflicts. For alternatives, and based on the critical theories 

of law and discussions in the field of social pedagogy, a legal action is argued in defense 

of a more just society project, here understood as one that emerges from the contradictions 

of social practice and which assumes position with oppressed subjects. Indissociable from 

a militant practice, we situate this scientific and investigative research, and the 

construction of the resulting knowledge, from a feminist and anti-racist epistemology 

view, emphasizing the importance of the dialectic in the relations totality / particularity, 

subjectivity / collectivity, in favor of scientific honesty and historically denied 

humanities. It is adopted as a theoretical-philosophical framework the thought of Walter 

Benjamin, and through a narrative logic, it is hoped to foster reflections on the 

potentialities of popular education practices facing the impoverishment of the experience 

in modernity. As we remark the function of memory, in its spatiality and temporality, the 

intention is to contribute to actions that interrupt the course of history toward the ruins of 

progress, so that the dead of the past are redeemed, and the vanquished of the present, 

freed. 

 

Palavras-chave: systematization of experiences; popular legal advice; land conflicts; 

Walter Benjamin.  
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INTRODUÇÃO 

 
Me nomeio pro fim 

Eu, guerreira manca 

Claudico no tempo 

Por ser a velocidade 

na passada, no desfecho 

Exigência mordaz. 

Se dura a chegar 

A dor da angústia 

Companhia astuta 

Exige se pôr à observação. 

Bem é fato que a reta 

É o menor trajeto. 

Dizem, e é por certo. 

Mas o rastro forma 

Curioso traçado: 

outros mais que 

dois pontos 

Para trás. 

Se difícil é a tarefa 

Inescusável do caminhar 

Mais ainda é o ter caminhado. 

 

 

Escrever tem sido uma tarefa cada vez mais difícil. Ora pela falta de palavras, ora 

pelo seu excesso. Como descrever, analisar e comunicar aquilo que não pode ser contado? 

Todas as percepções, emoções, pensamentos... as situações de dor e de alegria vividas são 

experiências únicas. Fizeram-se de desconfiadas primeiras conversas, trocas cúmplices 

de olhares, conversas de canto angustiadas pelo porvir, intermináveis reuniões buscando 

um objetivo comum, preparações dos terrenos para construir sonhos e de refeições para 

alimentar as esperanças... e tanto mais o que se possa ou não recordar. O que foi é sendo, 

pois indissociável a um processo contínuo e permanente de atuar sobre e com o mundo. 

Neste teatro histórico, há uma infinidade de cenas que não poderiam ser repetidas 

no tempo e no espaço, para as quais concorreram múltiplas atrizes e atores à sua maneira, 

assim como o são únicas suas próprias percepções e significações sobre o vivenciado. 

Como reclamar a fala sobre uma vivência eminentemente coletiva e diversa? Para além 

deste primeiro impasse, o que e como contar de toda a grandeza de um processo amplo e 

estrutural de luta e de toda uma miudeza cotidiana sem importância aparente? Seria 

possível dizer algo sem correr o risco de nos inundarmos de tudo e esvair-nos em nada...? 

Como parte de um processo de sistematização de experiências, diante deste atual 

momento de comunicação, nos colocamos fundamentalmente a seguinte questão: se nos 

aventurarmos a identificar e a buscar compreender o cenário, as personagens e suas 
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relações neste enredo complexo já não fosse suficientemente desafiador, o que de tudo 

isso vale a pena ser transmitido adiante? E mais, para quê, para quem, e de que maneira 

fazê-lo? Qual o momento preciso em que um fato corriqueiro, inserido numa sequência 

de reações a choques diários e exigências ininterruptas, passa a ser digno de memória? 

Como construir uma narrativa do que ficou impregnado e ainda provoca reverberações 

de sentido, sobre as quais podemos nos identificar e compartilhar aprendizados? 

Num romance ou num filme, nos aproximamos de toda a maravilha da vida vendo-

a acontecer diante de nossos olhos como se espiássemos pelo buraco de uma fechadura. 

Um ser atemporal, onisciente e onipresente vem e nos confia em nossas mãos o segredo 

de toda a verdade, e de posse de tal pedra mágica, somos conduzidos pelo olhar de cada 

personagem, com os quais somos convidados a compartilhar seus dramas e esperanças, 

como se habitássemos seu íntimo. Podemos sempre avançar ou retroceder no tempo, basta 

virar algumas páginas ou ajustar a sequência da película. Temos controle sobre passado 

e futuro e, assim, certa segurança sobre a morte. 

No teatro é diferente. Presenciamos a história. Somos dela testemunhas oculares, 

auriculares, paladares (?!)... enfim, sensíveis do que se passa, não adiante, mas conosco. 

Não há portas ou anteparos de qualquer ordem que não aqueles esperados (ou não) das 

relações subjetivas entre pessoas reais coexistindo. O suor que desce da testa dos/as 

atores/atrizes, o som produzido pelo atrito e ar que sai de seus corpos em movimento, as 

cores e silhuetas projetadas pela iluminação, que pouco ou nada tem de artificial... É 

impossível cindir nossa respiração, pulsações emocionadas do coração e fluxos agitados 

de pensamentos do espetáculo. Comparsas de um crime para o qual concorremos, 

dividimos a angústia da indeterminação, do que possa se suceder. 

A diferença entre nós e atrizes/atores é tão somente que estas/es conscientemente 

sabem estar atuando. Se admitirmos que o teatro é a capacidade de nós, seres humanos, 

nos observarmos em ação, então ela acompanha a todos/as, estejamos dela avisados ou 

não. Nessa lógica, desde que nos coloquemos, pois, em observação, apropriando-nos da 

linguagem do teatro, nos tornamos mais aptos a dela fazer uso. Ao nos identificarmos 

como atores e atrizes de nossa própria história, nos colocamos processo de crítica sobre 

nosso estar no mundo, uma conscientização constante e permanente de nossa condição. 

As experiências das quais estamos aqui falando não podem ser senão estas de um 

teatro codirigido e coatuado, em que compartilhamos as agruras e maravilhas de estar no 

mundo, continuamente ensaiando possibilidades de sermos humanos e de fazermos a 

vida, ocupando com nossos corpos e memória os espaços, redefinindo nosso desejo e 

nosso papel nesse todo. Não basta, para nossos propósitos aqui, buscar compreender esta 
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realidade repleta de sujeitos, circunstâncias, e suas relações entre si. Nos questionamos 

quanto ao que esta compreensão serve a esta mesma realidade, de modo que um agir, 

então mais consciente, possa transformá-la noutra mais justa. 

Esta definição de justiça depende precipuamente de uma atribuição histórica de 

sentidos, do que se entende como mais valoroso, do que precisamos sempre nos lembrar 

para não reviver o injusto. Se compreendermos que esta reflexão é uma tarefa, de que 

maneira desempenhá-la? Como nos tornarmos mais conscientes de sermos atrizes/atores 

de nossa própria história? Como criar mecanismos para construir coletivamente sentidos 

de justiça a partir de realidades negadas, assim como construir realidades mais justas? 

Ademais, como fazer para “ritualizar” estes momentos, reiterando sua importância? Qual 

o papel da advocacia popular neste processo? Como podemos organizar estas questões, 

isto é, qual a contribuição possível da realização de uma pesquisa científica e da 

apresentação de seu respectivo relatório diante de tantas problemáticas de fundo? 

Não pretendo resolver todas elas nesta dissertação de mestrado. Pretendo, com 

este trabalho, refinar algumas hipóteses e compartilhar chaves interpretativas sobre a 

realidade que vivo e que me têm sido úteis para compreender e me reinserir nas atividades 

profissionais-militantes. Meu objetivo, aqui, contribuir para a prática da(o) jurista e 

militante em ocupações urbanas, com chaves interpretativas teórico-metodológicas a 

partir de reflexões emergentes da assessoria jurídica popular com moradoras e moradores 

de favelas em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo onde nasci e cresci. 

Reflexões que têm sido com elas/eles divididas ao longo destes anos, assim como 

com outros coletivos que promovem educação popular e enfrentamento político na região, 

em especial o grupo de extensão universitária Núcleo de Assessoria Jurídica Popular – 

NAJURP/FDRP-USP, o movimento social Brigadas Populares e, mais recentemente, o 

Laboratório de Ensino Jurídico, disciplina advinda de conquista do movimento estudantil. 

Se não temos a intenção de generalizar resultados, induzindo conclusões a partir de um 

caso particular, reconhecemos, todavia, as histórias vividas e compartilhadas como parte 

de uma totalidade mais ampla e, assim, também capaz de com ela dialogar, dentro dos 

limites de suas determinações específicas.  

É por isso que não deixamos de considerar a importância de sua particularidade, 

não apenas como expressão dessa teia maior de relações sociais, mas, primordialmente, 

como atividade material de mulheres e homens reais que, em sua vida diária, são as/os 

próprias/os agentes responsáveis pelo tecido da história. Penso que nossas formas de nos 

colocar no mundo contribuem para que as coisas sejam como são, sendo imprescindível 
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compreender as múltiplas relações que a conformam espacial e temporalmente, sem 

perder de vista a capacidade de atuarmos sobre a realidade. 

Para nós, a história não se reduz a meros fatos concatenados no tempo, um tempo 

eterno, homogêneo e vazio. O passado não é distante de nós, não somos pessoas outras 

que nos miram com o olhar silente de Monalisa presos em velhos quadros empoeirados. 

E é por isso que nossa história não será contada “como de fato foi”, pois não podem ser 

dissecadas e expostas à luz gélida e invasiva dos laboratórios ou dos museus. São 

experiências que não podem ser recriadas artificialmente, uma vez que sua existência se 

sustenta tão somente em seu meio natural difuso, ambíguo, caótico, repleto de detalhes, 

complexidades lógicas, e confusas paixões. 

Assumimos, pois, a condição e verdadeiro compromisso de atrizes de uma história 

que ainda está em cena. Tudo aqui relatado e ruminado não deixa de ser absolutamente 

parcial, político e localizado. Mais, assumidamente comprometido a razão emocionada, 

a uma crítica que reconhece sua nostalgia e utopia. Comunicar estes aprendizados, para 

nós, não tem a ver com uma descrição da verdade dos fatos, apresentando-os numa 

sequência cartesiana, em romance como um sujeito onipresente e onisciente. É justamente 

a partir da consciência das perdas e ausências, deste inefável, que extraímos aprendizados. 

Ao desenrolar o fio da história até o momento atual, nos detivemos ao repetitivo, 

ao que nos marcou na trama dos acontecimentos, identificando os pontos pelos quais 

passamos e temos nos demorado, de modo a lidar de maneiras diferentes com os nós que 

ainda tentamos compreender e, nem sempre, desatar. Entre incontáveis apostas, 

desistências de ideias e redirecionamentos de sentimentos, confeccionamos este trabalho 

a partir de narrativas alegóricas, através das quais rememoro as vivências mais ou menos 

frescas na lembrança, permitindo, também, que se desprendessem as reminiscências 

daquilo que, sem escolher conscientemente, tem insistido em retornar. 

Como alertas no momento do perigo, estes lampejos tornaram-se nosso guia para 

a escrita e elaboração das análises. Tratam-se de situações vividas que nos marcaram de 

tal forma que se transformaram em saberes, aos quais remetemos nossa prática sempre 

que enfrentamos problemas similares. Essa sensação de “já vi esse filme antes” foi o que 

direcionou nossas categorizações, extraídas da combinação da atividade de rememoração 

das ações refletidas da prática às incursões à literatura teórica. 

Neste esforço retrospectivo de imaginação, serviram de base documentos por nós 

produzidos, seja por esta pesquisadora/assessora, seja pelos grupos com as quais trabalha 

(atas de reuniões, diário de campo, peças processuais, plano de aulas). Nestes, registramos 

nossas impressões individual-coletivas, que não se restringem àquilo que foi perpetuado 
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no papel, mas remetem, sobretudo, ao que foi gravado na alma. O apoio oferecido por 

estes escritos propulsionou arriscarmos voos analíticos, por vezes errantes e ingênuos, 

mas nem por isso menos sinceros e autênticos. 

Apresento-lhes, aqui, algumas dessas viagens, acima de tudo, esperançosas de, a 

cada dia, manobras e rodopios sejam executados com maior destreza, graça e maestria, 

tomando como parte de si as imprevisíveis correntes de vento mais íntimas da recordação, 

sem perder de vista, porém, a referência terrestre. O horizonte da tradição nos delimita 

em nossas experiências passadas, permitindo que nos reconheçamos nos demais e, 

simultaneamente, e por esta razão, possibilita a nós expandir estas mesmas fronteiras, 

explorando novos modos de ver o mundo, de pensar, de agir, de viver. 

 Diante da sucessiva sequência de instantes que me aproximaram à arena jurídica, 

os quais revolucionaram minha visão sobre o direito, impulsionando-me para uma outra 

forma de ser e existir no mundo, venho aqui, além de agradecer, sobretudo, defender a 

importância da assessoria jurídica popular para a transformação da realidade social 

brasileira. A partir da rememoração dos momentos que marcaram esta prática nestes sete 

anos, mergulhamos nesta vivência para poder elevá-la à tradição da prática coletiva de 

outras/os assessoras/es populares. Momentos tão ricos em detalhes, compartilhados com 

outras pessoas hoje tão queridas, sobre os quais tenho extraído aprendizados, alguns que 

venho nesta oportunidade apresentar, a fim de transformar as tantas e diversas ações 

refletidas do dia-a-dia em algo comunicável e intercambiável, em experiência. 

Se a finalidade deste trabalho é contribuir com as lutas daquelas e daqueles que se 

encontrem em encruzilhadas similares, espero que contar-lhes sobre esta experiência 

tenha uma utilidade prática, ainda que se apresente aberta ou latente, como um conselho 

tecido na substância da vida vivida. Diante de tudo, minha tranquilidade é a certeza de 

que as moradoras e moradores de ocupações urbanas, graduandas/os, colegas militantes, 

educadoras/es e advogadas/os populares e tantas outras pessoas, com quem compartilhei 

estes (des)encontros, guardam sua narrativa, seu próprio relato épico da verdade, o qual 

contém a sabedoria das aproximações na diferença e estranhezas na semelhança que ainda 

nos faz caminhar lado a lado. Mulheres e homens a quem dedico o exercício da minha 

profissão e com quem aprendo a me descobrir, sofro junto e sigo lutando. 
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CAPÍTULO 1 – MEMÓRIA, NARRATIVA E REDENÇÃO 
 

Não é o medo. Talvez ela mesma: 

a coragem 

que me silencia... 

Porque a mutilação fragmentária 

do ato criativo 

vai me corroendo só de cogitar. 

Por isso uma recusa em ser 

se não for sendo 

e insisto de novo e repetidamente 

em várias línguas e filosofias 

Enquanto os pés me põem a calçar sapatinhos vermelhos 

do sangue da minha e das tantas outras danças 

que vieram antes de mim. 

Eu queria muito, demais mesmo, 

te juro! 

Mas eu sou um fio de memória 

de mim mesma. 

E quero, digo, desejo 

recoser a tecitura de meus dias, 

como Ariadne o fez (e por que não?) 

Mas sem a 

desculpa 

a 

sem culpa 

de esperar por um 

Outro. 

*** 

Elvira Jesubina Pallos, quando pequena, declamava aos passantes na rua do 

alpendre da casa de seus pais. Fui no mato apanhar flor / Todo o campo floresceu / Eu 

apanhei a flor roxinha / Que era triste como eu. Era o mesmo versinho que seu pai 

ensinara a ela e à sua irmã, Elza, assim que elas colheram flores do campo para levar de 

volta para casa em algum dia tão rotineiro como os demais. Às manhãs, ele as chamava 

para montar na traseira da velha carroça, acomodando lugar entre as verduras, já colhidas 

no raiar das primeiras luzes. Lavadas e amarradas cuidadosamente, eram assim vendidas 

de porta em porta pela cidadezinha do interior de Minas Gerais. Guaxupé terra tão boa! 

/ Guaxupé terra vibrante! / Sua gente é valorosa, / Que caminha sempre avante. / Aqui, 

somos felizes! / Aqui, nós temos fé! / Nossa tardes têm matizes! / Meu querido Guaxupé… 

Ela tinha apenas 16 anos quando um homem de 28 anos com ela se casou. Como 

era de costume. Se eu tivesse tido oportunidade, teria sido poetisa. Mas, na minha época, 

era só “casai e multiplicai”. Deixou a roça e foi morar na cidade grande de São Paulo, 

na década de 1940. Seu marido, João Mauer, era sapateiro. Como outros tantos, não 

obtendo muitos clientes na pacata cidade rural, decidiu tentar a vida na próspera capital 
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paulista, já em plena expansão populacional e industrial, que a transformaria, 

posteriormente, numa metrópole. Nascido seu primeiro filho, e sem terem onde morar, 

improvisaram um barraco de madeira na Pompeia. Com o dinheiro da venda da casinha 

de Guaxupé, e algum do conserto de sapatos, compraram um terreno na Zona Norte. Rua 

Bom Jesus do Amparo, nº 133, Vila Jaguara. 

Longe de sua terra, sua mãe, seu pai e suas irmãs, Elvira pariu e criou seus nove 

filhos, um feito a que se referia com muito orgulho e satisfação. Tive nove filhos! Todos 

muito bem criados. Em São Paulo, Elvira plantava toda sorte de verduras e legumes no 

quintal dos fundos: almeirão, alface, quiabo, vagem, jiló... e venda realizada com a ajuda 

dos filhos. Todos os dias, durante a semana, limpava casas de família. Deixava tudo um 

brinco: areava bem as panelas, batia os tapetes, desinfetava os banheiros, aguava e 

esfregava o chão... Serviço que não se despedia de Elvira ao retornar à sua casa. Aos 

finais de semana, naquele tempo frio que dói os ossos, lavava roupa para fora. Limpas e 

engomadas, eram entregues à família do médico que moravam na rua de cima. 

As filhas, principalmente, dividiam com ela o trabalho doméstico, ainda que todos 

ajudassem com as tarefas. Algo que não se deixa passar desapercebido entre as mulheres 

da família é sua atenção e exigência com a limpeza, que realizam compulsivamente. Há 

um grande valor que dão a um trabalho bem feito e à conquista da independência 

financeira. Começaram a trabalhar em firmas ainda crianças, porém, Elvira fez questão 

que todos estudassem, filhos e filhas. História parecida tiveram suas irmãs. Os irmãos, a 

quem cabia parte na sociedade da produção gerada pelas terras de Guaxupé, ajudaram 

pouco ou quase nada suas irmãs mulheres, que muito embora desde muito cedo cuidassem 

da criação dos menores, da limpeza da casa, da comida e de o preparo para o trabalho dos 

irmãos homens, não cabia-lhes a gerencia sobre o negócio. Quem dirá depois de casadas. 

Elvira Pallos Mauer faleceu há um ano. É minha avó materna. Recordo-me dela 

como uma mulher forte, ativa, cheia de histórias para contar. Apesar de ter pouco estudo, 

sempre nos contava com muito orgulho que era uma criança muito esperta. Era a primeira 

da turma na primeira série (ela não chegou a ir mais além disso). Vó Elvira narrava sua 

meninice como se compartilhasse um tesouro. Ela não apenas narrava com gosto as suas 

histórias, ela declamava. Mudava o olhar, gestos e entonação para contar as aventuras 

vividas com sua irmã de idade mais próxima, a “Tia Elza”. Era bonito de ouvir como ela 

admirava seu pai, José Pallos, como ele parecia bondoso e carinhoso; como sua mãe, 

Maria Jesubina, que era muito justa e tinha pulso firme; como sua irmã Capitolina, a Tia 

Tulica, a ensinara a cuidar direitinho da casa e a trabalhar com amor e dedicação. 
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Vó Elvira ensinou a mim e a outros primos e primas os poemas que aprendera na 

escola, algumas orações católicas para que a gente pedisse proteção nos momentos de 

apuro e na hora de dormir, e muitos outras cantigas e versinhos populares que aprendera 

na rua e nas andanças de porta em porta. Me recordo de ficar horas pensando com a vó 

qual era a história que os versos contavam, que mensagem elas queriam nos passar. Em 

festas de família, já atingida pelo mal do esquecimento, embora num estágio ainda não 

tão avançado, ela pedia para os genros suspenderem o pagode e o sertanejo para ouvir 

modas de viola caipira. Com o olhar perdido e pensamento longe, vó Elvira cantarolava 

um ou outro trecho. Há tempo eu fiz um ranchinho / Pra minha cabocla morar… 

Com o avançar da doença, ela não se lembrava mais dos fatos mais recentes, 

passou a ficar confusa sobre o lugar onde estava, quem eram as pessoas que estavam com 

ela... Não reconhecia mais seus netos, seus filhos... Onde é que eu vou morar (...) Ainda 

mais com nove filhos... Perguntava se poderia morar com quem ora conversava, dizendo 

que não daria trabalho, que lavaria e passaria, que limparia bem toda a casa. O Alzheimer 

a pegou em cheio. Foi, de pouco a pouco, roubando-lhe a energia. Ela, que mais parecia 

fortaleza que gente, unia toda a enorme parentaiada ao seu redor nos fins de ano e 

aniversários. Quem é a culpada de tudo isso? Ríamos confirmando as agruras de uma 

vida dedicada a sobreviver e cuidar dos filhos. Quase nada sei sobre meu avô e a vida em 

São Paulo, o que sei é mais do que minha mãe, tias e tios têm contado há poucos meses. 

Todos experimentaram momentos difíceis com ele, relatos sempre seguidos de 

sua defesa como um bom homem. João Mauer era trabalhador e dedicado, reconhecido 

por sua honestidade e moral. Se os dois acidentes vasculares cerebrais que Elvira sofreu 

mais tarde em sua vida não deixaram sequelas – a não ser um branqueamento abrupto dos 

cabelos –, as marcas da vida com ele na cidade de São Paulo foram muito mais dolorosas, 

e impregnaram sua alma de pesar e melancolia. Uma profunda tristeza que parece ter 

marcado toda a família. Se era impossível com ele, sem ele, uma vez tomada a decisão, 

foi ainda bastante penoso. 

Era um assunto no qual nós netos evitávamos tocar, um silêncio tácito que só fazia 

aumentar ainda mais a nossa curiosidade. Este não-dito que nos fazia imaginar o que teria 

acontecido para que todos se calassem e tanto se reservassem. Logo deixamos de 

perguntar, ao percebermos que os sofrimentos datavam de muito tempo, e há muito não 

se deixaram esquecer, anos, décadas, de mágoa que marca a memória de toda a família 

da parte da minha mãe. Em resposta, minha avó nos contava sobre a vida ainda menina 

em Guaxupé. Isso ficou mais evidente no fim de sua vida. Se nomes já não diziam a ela 

mais nada, as quadrinhas populares, o hino da cidade, o amor e saudade dos seus pais e 
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irmãs, ainda a acompanhavam. Era só começarmos a declamar as suas poesias, que ela 

acompanhava um ou outro verso… 

Pátria! Amas com fé e orgulho, a terra em que nasceste! Criança, não verá, 

nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios e que florestas. A natureza, aqui, 

é perpetuamente em festa. É um seio de mãe que transborda em carinhos. Vê que vida há 

no chão, e vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar, entre ramos inquietos. Vê 

que luz, que calor, que multidão em festa. Vê que grande extensão de mata onde impera 

fecunda luminosa a eterna primavera. Boa terra. Jamais negou a quem trabalha, o pão 

que mata a fome e o teto que o agasalha. Criança, não verás nenhum país como este! 

Imita a grandeza és a terra em que nasceste! 

Parecendo lembrar toda a sua vida naquele instante, tão logo este momento se 

escapava e, com ele, também ela partia. Como seria bom se pudéssemos parar o tempo 

naquele segundo em que tudo parecia se reconectar, e o elo com o passado possibilitava 

o encontro o presente. Entre lampejos, a cada dia mais fugazes, observávamos impotentes 

seu olhar se perder de nós, e de si mesma, como se as memórias escorressem por entre os 

poros, transformando-se em rugas. Elvira diminuía dentro de seu próprio corpo. Os ossos 

afinavam-se à medida em que suas emoções tornavam-se mais frágeis, e seus músculos, 

enrijecidos, voltavam-se para dentro, como num último recurso que ela poderia dispor 

para buscar-se dentro de si. Entre presenças ausentes e ausências presentes, ela podia ser 

apenas na sua própria lembrança. E, assim, vó Elvira e nós, com ela, vivemos sua morte. 

Com Deus eu me deito, / E com Deus eu me levanto. / Com a graça de Deus, / E 

do divino Espírito Santo. / Oh, meu Jesus, cobri-me com Vosso manto! / Se assim coberta 

eu for, / Eu não terei medo, e nem temor. / Se eu dormir, acordai-me! / Se eu morrer, 

alumiai-me! / Com as doze candeias, / Da Santíssima Trindade: / Seis aos pés, e seis à 

cabeça, / Para que minha alma não me faleça. / Oh, meu Jesus crucificado! / Me livras 

do pecado! / Nesta cama eu vou me deitar. / Se a morte vier, e me levar, / Pego-me aos 

cravos, / E abraço-me à cruz. / Entrego a minha alma, / Ao santo nome de Jesus. 

*** 

Quando eu era bem pequena, sempre que me indagavam sobre o que eu queria ser 

quando crescer, dizia que eu seria artista. Podem perguntar para a minha mãe ou primeiras 

professoras. Minha vontade era de aprender todos os instrumentos musicais e descobrir 

os sons que existissem, de inventar movimentos e dançar as várias danças, de cantar só, 

ou em corais. Inventava histórias, e gostava de vivê-las de mentirinha com as/os 

amiguinhas/os da rua e da escola. Adorava fazer coisas com as minhas próprias mãos, 

isso de tentar criar coisas belas; curtir o processo de fazer brotar e crescer uma ideia, que 
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ao final já tem vida própria. Misturar luz e sombra, cores e texturas. Os momentos mais 

íntimos de que me recordo eram as horas dedicadas a desenhar. Era quando eu era mais 

eu mesma. Era quando estava eu e o mundo todo. Mais ninguém. E o tempo me esperava. 

Desde então, o tempo não parou de acelerar, cada vez mais me escapando das 

mãos, menos espontâneas e mais treinadas; e cada vez mais se desentendendo dos meus 

pés, menos livres para decidir sua rota e mais responsáveis por alcançar o passo alheio. 

Me adaptei aos novos ritmos, me acostumando às exigências do mundo. Tornei um hábito 

restringir meus devaneios às horas certas. Tomei para mim a necessidade de ser conforme 

o que poderiam de mim esperar, dando a cada dia menos importância e valor ao juízo 

próprio. E, assim, tenho vivido esperando a volta de um tempo à espera de mim mesma. 

Aos sete anos, mudei de escola. Eu desenhava o “A”, forma que aos poucos ia me 

revelando suas manias, mistérios, e gracejos. Na escola nova, todos já eram, todavia, bem 

apresentados a senhoras palavras, e acostumados a levá-las para casa para com elas passar 

um bom tempo. Como eu vinha de uma escola diferente, que não ensinava quase nada e 

as crianças brincavam soltas, eu precisava passar mais tempo na escola. No reforço, 

disciplinava corpo e mente para palavras e números que estavam lá antes de eu chegar, e 

que nada queriam saber de mim. Mas eu gostava de aprender. Fui compreensiva com o 

jeitão mais reservado e discreto de conhecer e se relacionar com as coisas, de pensar muito 

e medir as frases e os gestos antes de fazer perguntas, e mais ainda para dar respostas. 

Ao final da segunda série, eu já competia para ver quem terminava antes as lições 

de matemática, páreo a páreo com os melhores da turma, e minhas redações recebiam 

coraçõezinhos das professoras. Às vezes, porém, eu cometia algumas gafes e deslizes, os 

quais tampouco não deixavam de ser igualmente notados. Certa vez, numa aula sobre as 

famílias dos animais, nossa tarefa era recortar os bichos das revistas e, após copiar as 

informações da lousa sobre cada uma (roedores, mamíferos, répteis, etc.), deveríamos 

colar as imagens correspondentes à descrição dos textos: lagartos e jacarés logo acima 

dos répteis, pardais e emas antes do trecho sobre as aves, e assim por diante. Distraí-me 

nesta parte das instruções. Achei por bem fazer um grande desenho de uma floresta, de 

uma folha à outra, misturando as colagens, eram todas as famílias num mesmo ambiente. 

Eu mal acabara de pintar, preenchendo todos os espaços do papel, quando levei 

um susto com o caderno me sendo arrancado. Estão vendo? Isso que não era para fazer! 

É o que acontece quando não se presta atenção na aula! É claro, qual não foi o meu 

descuido, já deveria saber que as artes tinham um momento reservado na aula de educação 

artística. Disciplina que, aliás, não durou por muito tempo, porque todos sabem que não 

é relevante para bem suceder na vida. O mesmo ocorreria com os movimentos corporais, 
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restritos à educação física, que se estendeu pouco mais adiante. Também sentia falta do 

teatro e da música, mas as verdadeiras ciências me aguardavam e me exigiam dedicação. 

É curioso o motivo de eu ter saído da minha escola antiga, da qual eu tanto 

gostava, tenha sido ter vivido, como gota d’água de outros, um momento bem parecido e 

marcante. A professora me colocou na frente de todos da sala para exemplificar como não 

se deveria se vestir com muitos tons e estampas, até que os nossos primeiros uniformes 

chegassem. Chorei muito na frente dos colegas, eles tão reféns quanto eu. Lembro-me da 

disposição dos móveis, dos olhares, e profunda culpa que senti... e sinto como se estivesse 

acontecendo agora. Estou certa de que, em boa parte, meu medo de exposição em público 

foi adquirido na escola, assim como o progressivo abandono deste meu lado artístico. 

Todo o tempo resguardado a desenhar, movimentar livremente o corpo, criar 

coisas e inventar histórias foi tomando cada vez menos parte da vida. Sempre além e 

apesar do tempo oficial e escolar, um tempo de duração que não acompanhava o tempo 

lógico dos relógios precisamente calculado nas grades curriculares. Ao longo dos anos, 

deixei me roubarem a imaginação, mais comprimida, podada, e direcionada para aquilo 

que é e, especialmente, será um dia útil. Metade do tempo destinado às redações me 

demorava pensando no que caberia em palavras, ou, me lançava direito à escrita de tudo 

que me viesse à mente, com a esperança de organizar o raciocínio sem perder minutos do 

cronômetro. No ensino médio, pressionada demais por mim mesma, desisti de um projeto 

da escola de escrever um livro. 

Olhá lá, é a menina que está escrevendo em 2ª pessoa do plural. Era uma novela 

de cavalaria, repleta de simbolismos, descrições detalhistas e intermináveis do cenário, 

do clima e das personagens, com poucos misteriosos diálogos. Eu não sei o que eu queria 

com aquilo, e logo me enchi, condenando meu trabalho como uma grande tolice (como 

agora, mas tarde demais). E resolvi entrar para o teatro, onde todos se expunham sem 

muitas cobranças. Onde a gente podia combinar leitura, interpretação, confecção do 

cenário e do figurino, e se permitia criar e viver outras histórias sem isso representar nada 

além da fantasia dos atores. Nenhum fim útil maior a não ser apresentar não um resultado, 

mas um processo de criação. 

Durante a faculdade, eu pensava que teria mais tempo para outras coisas, coisas 

outras das quais eu sempre gostei, e que não cabiam no tempo em sala de aula, dentro da 

escola, inclusive leituras por conta própria. No primeiro ano, entrei para o grupo de teatro, 

fiz uma peça: Sentidos. Aliás, uma experiência inesquecível, que nós a concebemos e 

desenvolvemos do começo ao fim. As pequenas cenas eram ora em monólogos, ora em 

diálogos, ora com muitas pessoas, e sempre interagindo diretamente com o público. O 
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chá! O chá! Por algum tempo, os colegas se lembravam de mim pela personagem, que 

era aficionada pelo sentido do paladar. No segundo ano, desisti de continuar com o grupo. 

As vontades eram muitas, mas o estudo demandava mais, as leituras cobradas pelas 

disciplinas, a exigência das avaliações. 

A boa notícia é que não havia mais limites de linhas para escrever. A má, é cada 

vez mais haver limites para o conteúdo e formato da escrita. Menos espaço, ainda, 

disponível a outras linguagens. Aquilo que se escrevia e se via escrito, tampouco, era 

mais próximo à vida vivida. A faculdade de Direito foi o auge das histórias que se contam 

diretamente de outra dimensão, o “mundo jurídico”. Um mundo inteiro escondido numa 

caverna mitológica, que obscuramente se autodefine dentro e a partir de seus sufocantes 

limites, e de sua indisposição doentia em dialogar com o lado de fora. Um covil de 

egocêntricos que parasitam a realidade social, acumulando pilhagens de sonhos alheios. 

O que tem de jurídico no que você lê, no que você pensa, no que você veste, no que você 

investiga, na sua prática diária, na sua vida? 

Discursos prontos e acabados sobre fazer Justiça proferidos de costas para o 

injusto, negando, inclusive, sua existência concreta. Sairíamos todos redigindo as mais 

técnicas peças processuais sem saber o que se passava no resto do mundo. 

Atravessaríamos uns tantos rituais de domesticação, para, uma vez iniciados na disciplina 

e subjugação, reproduzi-la no decurso da vida, seríamos, afinal, profissionais nesta arte. 

Autômatos muito bem-lustrados, do mais distinto tratamento, voluntariamente presos 

num tempo da eterna repetição da barbárie. Isso se não fosse possível a desistência do 

curso. Ou, então, se um faixo de luz não surgisse de uma fresta de porta entreaberta. E, 

com ele, um sopro de salubridade restaurasse a esperança. 

1.1. Infecção na sentença: entre a vida sem história e a mutilação do ato 

criativo 

Mnemosyne, titânide grega filha céu (Urano) e da terra (Gaia), era, para os gregos, 

a personificação da memória. Aquela que protege-nos dos perigos da infinitude e do 

tempo vazio, e nos preserva do esquecer, este representado, na cosmogonia grega, como 

um rio que leva à morada dos mortos: o letal esquecimento. Ela é a responsável por 

conduzir as almas a beber desta água quando prestes a reencarnarem, esquecendo a sua 

existência pretérita. Em grego, a palavra para “memória” é Mnemé, a musa da 

rememoração, uma das primeiras assim consideradas na tradição grega, junto com Meleté 

(meditação) e Aédon (voz)1. Filhas de Zeus e Mnemosynne, as musas são o princípio 
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inspirador das artes e ciências. Para a tradição grega, então, a capacidade criativa humana 

não deixa de ser intimamente ligada à memória. 

Admirar a realidade nos produz afetos, inspirando-nos para a invenção, processo 

para o qual a memória não é apenas indispensável, mas fundamental. A memória nos 

confere continuidade à passagem do tempo, preservando-nos de não esquecermos quem 

somos. No esforço de recuperarmos quem éramos no passado, tais lembranças de nós 

mesmos que gravamos, e que ora trazemos à tona, nos permitem enunciar quem somos 

no momento presente e, assim, também nos projetar para sonhar o futuro. Interpretamos 

o mundo a partir das imagens impregnadas na memória, intervindo nele de acordo com 

nossas representações. É por meio da atividade do rememorar que estabelecemos ligações 

entre os mundos externo e interno, que nos permite criar, produzir coisas novas. 

A criação do mundo à nossa imagem e semelhança depende, intimamente, pois, 

de um exercício de memória. Um trabalho de acionarmos a nós mesmos que é, por 

excelência, artesanal, em que se retroalimentam representações e ações sobre a realidade. 

Nossos achados e descobertas sobre a vida material que nos cerca, as experiências pelas 

quais passamos, são aprendizados que recuperamos em diferentes instantes da vida. A 

depender do que queremos lembrar de nós mesmos, passamos adiante saberes, uma 

memória compartilhada. A cada ato que se quis lembrado, e a cada acontecimento 

esquecido, enunciamos a nós mesmas. Cada relato épico particular combina-se aos 

demais, inserindo-se na grande teia da história, esta verdadeira poesia épica coletiva, que 

conforma a inesgotável epopeia da humanidade. 

Assim se faz a história humana nos limiares entre o céu e a terra, sob a ação 

protetora da memória, garantidora da continuidade do nosso tempo. A memória conduz 

o passado para que este perviva, eternizando o presente. Ela floresce lá, naquele instante, 

em que as lembranças fazem brotar, e seu aroma nos faz perder num tempo em que os 

relógios não podem contar. Inebriadas por sua lentidão, nos precipitamos a imaginar o 

porvir. Distantes e inquietos espíritos… Até alguma urgência cotidiana nos esbarre e nos 

desperte. O encontrão que, invariavelmente, é dado se nos distraímos na multidão das 

grandes cidades. Ou, no meu caso, este quase atropelamento. Há pouco, infelizmente, 

descobri as implicações de intentar comunicar experiências com o compromisso ético-

político a que tenho me proposto. 

Uma investigação de memórias não poderia deixar de ser um trabalho de criação, 

que envolve a produção do meu próprio relato épico sobre a realidade vivida. Tal 

constatação me atingiu num raio de ousadia e de pavor. Demorei demais para escrever. 

Precisamente um século e meio para estabilizar minimamente a decisão sobre o problema 
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de pesquisa, e este tempo em dobro para assumir, de fato, esta decisão. Não por recusar-

me a iniciar as reflexões sobre o objeto – há anos que diariamente me pego ruminando 

comigo mesma sobre o tema –, mas pela tão simples tarefa de reduzi-las a termo. Seria 

mais tranquilo, quem sabe, falar sobre algo que não implicasse, necessariamente, uma 

revisão crítica do que venho fazendo. Trata-se de uma verdadeira avaliação das relações 

estabelecidas neste percurso, de minha posição no mundo como não somente enquanto 

jurista, pesquisadora, educadora, mas enquanto sujeito. 

Recentemente, uma pessoa muito querida disse-me que era só manter a calma e 

deixar fluir, porque bagagem eu teria para guarnecer esta empreitada. Mas como me virar 

com este punhado de quinquilharias e trapos, de diversos tamanhos e cores, barulhos e 

cheiros, novos e velhos, juntados aqui e ali, esperando que deles resulte algo coeso? Como 

um viajante que se embrenhou por matas densas e solos pantanosos, percorreu estradas e 

campos, enveredou-se por ermas esquinas, trombou com as mais variadas gentes, e 

perdeu-se em multidões, sem nem ao menos ter saído do lugar… Me pergunto o que de 

sã consciência daqui resultaria. 

Por um lado, a sugestão de minha orientadora em dar foco para as investigações 

na experiência de assessoria jurídica popular a ocupações urbanas fez reconhecer a 

centralidade que a problemática ocupa em minha vida. Além de valorizar um trabalho 

intelectual que já vinha sendo realizado – sou profundamente grata por isso. Por outro, 

enquadrar tais práticas nas condições oferecidas pelo meio acadêmico-formal são bastante 

difíceis: prazos, formatos, pré-requisitos. Mas isso não é o que mais aperta, e que tomou 

boa parte do tempo pré-escrita. Ao falar sobre tais práticas e reflexões, eu teria que falar 

sobre minha própria história. 

É a ambiguidade da nomeação e a contradição da institucionalidade. Entre as 

pressões sobre a utilidade destas análises seja para a ciência jurídica, seja para as práticas 

sociais, me vejo cobrada por todos os lados sobre a legitimidade do conhecimento 

produzido, sem nunca parecer possível alcançar as demandas colocadas. Meu 

questionamento se adianta, ainda, para qual seria minha legitimidade diante destas 

experiências coletivas, o que corresponde, no fundo, às perturbações quanto às tarefas 

colocadas pela assessoria jurídica popular, e minha coerência com estes horizontes. 

Questiono se cabe a mim a identidade de advogada popular, a qual venho, a duras penas, 

construindo, e se devo prosseguir na trajetória que tenho trilhado. 

Daí minha ansiedade, seguida de uma recusa em reclamar a mim a palavra. 

Palavra que encerra em si uma imensidão e profundeza do vivido, sem que ter presenciado 

o tempo e o lugar de seu desenvolvimento. Reduz ao campo da linguagem as infinitas 
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possibilidades de percepções, sentimentos e pensamentos. Pesa, julga e condena não só 

aquilo que foi incluído, mas especialmente aquilo que ficou de fora, com sua sentença de 

morte. Na prática cotidiana, não deixo de recuperar momentos que marcaram 

aprendizados para a assessoria jurídica, mas ao mesmo tempo, vejo acumular estes 

instantes quando olho para o rastro deixado para trás, sem conseguir significar todos eles 

como mereceriam. Em momentos em que fui obrigada e me obriguei a escrever, porém, 

ressurgiu a velha dor e desespero da exposição a público. 

Tenho uma doença que se espalha, uma infecção que toma o espírito, oscilante 

entre a prisão do texto e o silêncio de uma história não contada, não reconhecida nem 

sequer por mim mesma. Uma febre que faz alucinar com uma mutilação que fragmentaria 

a integridade do meu ser. Se falo o que ocorreu, eu traço um marco no tempo, um antes e 

um depois, uma foto de um presente que não pode ser se não em movimento contínuo, 

um atuar sobre e com o mundo. Tenho medo de encerrar as possibilidades de um passado 

ainda em aberto, em cena, e que, ao que tudo indica, constantemente me reclamará seus 

apelos. Situo-me aprisionada pelo futuro que exige demais de um passado que ainda é, 

pretendendo encarcerar o vivido ao que eu ora consiga trazer à tona. De outro lado, vejo-

me diante da ausência de voz, do abismo sem fim de uma vida sem história, me reduzindo 

a silêncio surdo no vazio. 

Essa fantasia de mutilação ao criar e expor o produto da criação no espaço público 

é discutido no texto Infecção na sentença: a escritora e a ansiedade de autoria, de Sandra 

Gilbert e Susan Gubar (1979). Para as autoras, haveria uma ambiguidade do ato criativo 

própria das autoras mulheres, caracterizada pela dor de não expor suas elaborações 

artísticas e, assim, deixar de manifestar suas reflexões, sua visão do mundo, silenciar-se; 

e, por outro lado, com o ato da publicação, o medo do isolamento e da destruição. Isso 

ocorreria, segundo as autoras, na medida em que a criação, para as mulheres, é carregada 

de uma inadequação debilitante experimentada pelo seu gênero numa sociedade 

patriarcal, em que a autoridade do ato criativo apresenta-se como inapropriado para seu 

sexo (GILBERT e GUBAR, 1979). 

Numa história literária “avassaladoramente masculina”, explicam, a mulher 

autora não se identificaria com a imensa maioria daqueles que vieram antes dela. Os 

precursores masculinos não apenas encarnam uma autoridade com a qual ela tem que se 

confrontar, como também eles tentam cerceá-la, com definições sobre sua pessoa e seu 

potencial, reduzindo-a ao extremo do estereótipo. Este cenário impõe um conflito com o 

senso de si mesma, nossa subjetividade, nossa autonomia, nossa criatividade: “é 
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debilitante ser qualquer mulher em uma sociedade onde as mulheres são advertidas de 

que serão monstros, se não se comportarem como anjos” (op. cit., p. 193-194). 

Essa alienação de si e temor em estar usurpando um lugar que não nos cabe é 

consequência da posição inferiorizada e alternativa (segundo sexo) das mulheres sob o 

patriarcado. Enquanto os autores homens confrontam-se com as conquistas daqueles que 

vieram antes e, temendo não conseguir criar algo novo, sobre as autoras mulheres recairia 

um “temor radical de não poder criar”, já que, por seu gênero, “nunca poderiam ser 

precursoras”. Assim, diferente da angústia em não superar as conquistas de seus tantos 

predecessores, desta ansiedade de influência que afetaria homens, as mulheres seriam, 

por sua vez, atingidas por uma ansiedade de autoria (op. cit., p. 190-192). 

Segundo Gilbert e Gubar (1979), a batalha que travamos não é contra a leitura de 

mundo do precursor, como o é para os homens. Lutaríamos, antes, contra a leitura que 

eles fazem de nós e que incorporamos em nós mesmas. Recebemos a tradição é masculina 

como “descendentes inferiorizadas” de nossos “austeros pais literários do patriarcado”, 

isto é, já com uma marca genética de “desconfiança que se espalha pelo estilo e estrutura 

de grande parte da literatura escrita por mulheres”. Com sentimentos de alienação em 

relação aos precursores; necessidade de irmãs e precursoras; uma “timidez culturalmente 

condicionada sobre a autodramatização”; e temor da autoridade patriarcal, que reforça a 

inferiorização das mulheres e impropriedade da criação feminina, escrever passa a ser 

tarefa dolorosa (GILBERT e GUBAR, 1979). 

Como outras formas de condenação e patologização das atividades de mulheres 

que não se circunscrevem ao seu papel de gênero, o isolamento da criação artística se 

apresenta como uma espécie de doença, “de alienação que parece loucura, obscuridade 

que parece paralisia, nessa busca por superar uma endêmica ansiedade de autoria”. A 

expressão “infecção na sentença”, é resgatada pelas autoras de um poema de Emily 

Dickinson para ilustrar este sentimento de que o texto literário se apresenta como uma 

coerção aprisionante, causadora de febre, uma criação que nega a autonomia e autoridade 

femininas, expondo a público e invadindo sua intimidade. Por isso, infringe desespero 

nas autoras, que, ao criarem, estão expostas à mutilação, à destruição, à morte. 

Esse desespero é resultado da agonia em ser a nós mulheres impedido contar sobre 

nós mesmas, a partir de nossa própria visão. Desse modo, a ansiedade de autoria que 

enfrentam as mulheres escritoras é, em verdade, uma “ansiedade por si mesma”, pela 

autonomia e autoridade femininas, por uma “linhagem literária matrilinear perdida”. Para 

se definir como autora, precisamos nos rever, mirar para nós mesmas com um novo olhar, 

assim como entrar nas leituras dos textos anteriores a partir desta nova direção crítica. 
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Trata-se de verdadeiro ato de sobrevivência. Daí a importância em se buscar por 

precursoras, “que longe de representar uma força ameaçadora a ser morta ou negada, 

prova, por seu exemplo, que uma revolta contra a autoridade literária patriarcal é 

possível” (op. cit., p. 196-197). 

Nós mulheres, no esforço de produção artística própria, tememos nos esquecer do 

que nos é retirado pela poética patriarcal: a nossa capacidade literária, nossa força 

feminina e herança matrilinear, impondo continuar vivendo uma vida sem história. A 

poesia de Anne Sexton também é outro exemplo trazido pelas autoras desse “desespero 

da mulher-monstro”. Real, inegável e infeccioso, o desespero advém de que contar 

histórias sobre si possa resultar um excesso de contagem de histórias, numa “tarantela 

louca”, confirmando o pressuposto patriarcal de que o exercício mental das mulheres 

traria consequências terríveis. A poetisa retoma um conto popular da dança de morte 

daquela que ousou calçar os sapatos vermelhos do desejo próprio, da realização de sua 

criação, uma metáfora para sua ansiedade na escrita. 

Segundo Gilbert e Gubart (1979), somos advertidas pela sociedade patriarcal a 

não dançar, a não calçar os sapatos vermelhos, ou sofreríamos consequências terríveis. 

Podemos, supostamente, escolher entre abdicar de nós e respeitar as normas, para ter o 

amor de um bom homem. E, assim, temos o medo antinatural de dançar, porque 

imaginamos que nos cortariam nossos pés fora, ou nossa dança nos levaria a não mais 

parar, até nos esgotarmos em nossa loucura. Na história, quando, finalmente, se vence o 

medo e se dança, a personagem é tomada por uma dança demoníaca em que não mais se 

pode controlar seu próprio corpo e, mesmo esgotadas suas forças, com os pés sangrando, 

segue pela eternidade numa dança de morte. A única opção que lhe resta para sobreviver 

é cortar os pés, abrindo mão de seu ato criativo (op. cit.). 

De acordo com as autoras, “os sapatos vermelhos passados furtivamente de 

mulher para mulher são os sapatos da arte, as sapatilhas da Rainha”. E, no entanto, “é tão 

adoecedor ser a Rainha que os calça, quanto a angélica Macária que os repudia”, isto é, 

aquela que se resigna à vida que não tem história. O medo da criação artística é temer nos 

esquecermos das condições de opressão em que vivemos e, assim, acreditar no desvalor 

que nos é atribuído, silenciando-nos a nós próprias, deixando de perseguir nosso desejo. 

Contudo, ao reconhecermos tal condição sobre nossa arte, finalizam o texto, nos 

aproximamos umas das outras, e abrimos possibilidades para aprender como as mulheres 

têm vencido esta doença em direção à saúde artística (op. cit., p. 207). 

Um dos motivos que explicam minha demora é, sem dúvidas, vencer o desvalor 

que atribuo a mim e, consequentemente, à história que subjaz a estas experiências, 
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contadas de forma tão íntima a algumas pessoas e grupos menores de parceiros, ora 

trazidas à praça pública e postas à prova - ao menos em sua manifestação teórica. Para 

me curar da infecção na sentença – ou ao menos administrá-la terapeuticamente –, não 

posso deixar de reconhecer a representatividade que têm tido autoras femininas e, em 

especial, algumas mulheres com as quais tenho dividido angústias, e cujos conselhos vem 

nutrindo minhas esperanças. Mulheres cujas histórias admiro e nas quais me espelho, 

especialmente nos últimos anos. 

O falecimento da minha avó Elvira em junho do ano passado me fez enxergar 

certas coisas sobre mim e minha família. Em particular as mulheres: minha mãe e minhas 

tias. As alegres festas de família fim de semana, em que eu dançava com elas, brincava 

com primas e primos, comíamos macarrão, chegávamos tarde das pizzarias, dormíamos 

juntos nos colchões no chão... Apesar dos problemas e desavenças, elas apreciavam estar 

juntas, e nos punham no meio de sua farra. Dessa mulherada, tomo como espólio uma 

comunhão leve e autêntica, e a importância de uma rede de apoio entre mulheres que 

tenho aprendido a valorizar ainda mais. Cada uma, a seu modo, entrega-me os sapatinhos 

vermelhos, para que eu, e outras depois de mim, dancem. Melhor, mais seguras de si, 

mais livres dos medos de que lhe cortem os pés. 

1.2. Da herança sagrada: a afeição pela arte espontânea e a vida como 

poesia épica 

Minha avó quase cortou seus próprios pés. Ainda mais com nove filhos… O que 

mais ela poderia ter feito? À determinada altura da vida, ela se deu conta de que, ao 

abandonar a meninice e, com ela, a vida no campo e o sonho, ela entregou seus sapatinhos 

vermelhos feitos à mão. E, talvez, mas não necessariamente, neste momento, ela tenha 

percebido que vestir os sapatos pretos do casamento lhe apertavam violentamente os pés. 

Desfazer-se destes impôs seus embaraços particulares, porém, ela calçaria novos pares, e 

já dotada de maior consciência corporal. Vestia agora, e até o fim da vida, uns sapatinhos 

rosados, surrados de segunda mão, um pouco menores que o tamanho de seus pés, mas 

que tinham seu charme, especialmente quando expostos ao sol, e seu brilho contrastava 

com a grama verde do quintal. 

Tatu! Sai da terra! Gritavam minhas tias chamando minha avó, já idosa, para 

almoçar. Ela adorava passar horas de seus dias mexendo na terra, cuidando de qualquer 

pedacinho de chão que ainda não tivesse sido sufocado pela ação do homem. Para matar 

as tiriricas, você tem que arrancá-las até essa batata que vem com a raiz, está vendo? 

Olha lá a danada… E o tempo que com ela passávamos eu, e meus primos, nos preenchia 
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a cuca com os saberes da roça, as histórias de pequena, as orações, as músicas, as 

poesias… Nos perdíamos com ela no tempo passado, um tempo que não contava. Um 

tempo em que estávamos em harmonia com a natureza, e a vida era tecida numa mistura 

entre a história natural e a história sagrada. Havia algo de mágico que nos prendia, e 

mesmo repetidas tantas vezes, não as cansávamos de ouvir. 

 Este tempo distendido nos fazia esquecer-nos de que estávamos naquela cinza e 

voraz capital paulista, esquecer que nunca tínhamos ido à Guaxupé, esquecer que logo 

voltaríamos das férias para as obrigações da escola. Nos perdíamos nas memórias, netos 

e vó Elvira, esquecendo de nós mesmas. E lembranças com ela gravavam fundo em nós. 

Sua experiência se fazia a nossa, conectados ali num elo misterioso e fugaz: o tempo da 

poesia ingênua de nossas infâncias. Até que o momento fosse interrompido, seja por uma 

simples parada para o almoço, ida ao zoológico, ou hora de dormir. Sabíamos que, no dia 

seguinte, nos veríamos de novo, nas próximas férias, ou em outro dia de visita. A morte 

invariavelmente nos encontra. Mas as histórias não se esgotaram nas nossas despedidas, 

elas guardam em si sua eternidade. 

 Nas palavras de Walter Benjamin, no texto “O Narrador” (1936), a narrativa é 

aquela história que não se esgota, que conserva suas forças e, mesmo depois de muito 

tempo, é capaz de desdobramentos, como sementes de trigo que durante milhares de anos 

ficaram fechadas hermeticamente na câmara das pirâmides, conservando até hoje suas 

forças germinativas. (BENJAMIN, [1936], 2012, p. 220). Para mim, têm este poder da 

narrativa as histórias que vinham de minha avó. Sua morte, para mim, não representou 

uma ausência de vida, mas trouxe a ela um novo significado. Do fim derradeiro do corpo 

físico, e da possibilidade de ter com ela no presente, foi o momento em que sua sabedoria 

emergiu em sua plenitude. 

 Para Benjamin (1936), a proximidade da morte está na origem da narrativa. A 

morte é a sanção de tudo que o narrador pode relatar, de onde deriva toda a sua autoridade. 

É à beira da morte que as histórias contadas remetem à história natural, em que o 

fantástico une-se ao material, o sagrado ao profano. E, desse modo, assumem a 

capacidade de serem transmitidas: é no moribundo que não apenas o saber e a sabedoria 

do homem, mas sobretudo sua vida vivida - e é dessa substância que são feitas as histórias 

- assumem pela primeira vez uma forma transmissível (BENJAMIN, [1936], 2012, p. 

224). É na morte que a experiência se realiza em sua completude, reinaugurando um novo 

ciclo para a vida, renascida outra vez. 

Das coisas mais bonitas que já tive a oportunidade de presenciar foi o velório de 

minha avó materna. Já quase para nos despedirmos, uma de minhas tias fez a prece de 
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cáritas, uma das orações que minha avó costumava fazer enquanto se ocupava dos 

afazeres diários. Todos se puseram atentos, em volta dela, ali deitada, juntando-nos às 

flores que a aninhavam. Sem nos apercebermos do que ocorria, tão logo outras vozes iam 

somando-se à oração, que se emendava a uma outra, e a outra mais. Ao final, estávamos, 

parentes e amigos, ali naquele instante imortal, declamando, em uníssono, suas poesias. 

Sentíamos a delicadeza e força de toda uma vida, vivida com muitas dificuldades e, 

outrossim, repleta de vigor e alegria. 

Naquele instante fecundo, em que nós todos invocávamos toda sua existência, ela 

nos pôde entregar a herança mais maravilhosa que teve a seu alcance: a experiência de 

uma vida. Caberia a nós, a partir de então, carregá-la conosco, como parte de cada um. 

Esta tarefa de lembrar dela, lembrar suas alegrias e tristezas, contar suas histórias, 

conjurar suas palavras. É por ela, afinal, que continuamos todos aqui. É em razão da força 

que ela retirou de sua poesia que pudemos, enfim, também criar nossas vidas, com muito 

mais autonomia e possibilidade de escolha. Se tenho feito uma arqueologia das minhas 

próprias experiências, como um anão que perfura fundo a busca de pedras preciosas, não 

poderia deixar de ver esta gema radiante. 

Para Walter Benjamin (1936), é a rememoração o que funda a cadeia da tradição. 

É a atividade que permite transmitir os conhecimentos de geração em geração, este elo 

afetivo que nos conecta às experiências ancestrais. A rememoração contém em si a 

memória épica, a musa a que cada um recorre no ato de narrar a história de seu povo, de 

seus antepassados, narrar sua própria história. É o que possibilita levar adiante os saberes 

ancestrais, que se fazem sentir incorporados naquele que conta, unindo em si todos fios 

da história. Nas palavras do autor, em cada narrador vive uma Scherazade, à qual ocorre 

uma nova história em cada passagem da história que está contando (BENJAMIN, 

[1936], 2012, p. 228). 

 Tal como a astuta e habilidosa rainha persa, diante de seu destino irremediável de 

morte, minha avó passou a vida ludibriando o carrasco de sua própria consciência, 

vencendo as cenas de dor e desespero. Ao contar suas histórias, reacendia em si a artista 

que ora tornava a ser. Elvira Jesubina Pallos Mauer era uma narradora. De tanto nos 

contar, nos fez decorar, passagem por passagem, verso por verso, inclusive seus 

comentários e digressões, cada dito e não-dito de uma vida inteira. A cada palavra, até 

hoje, ao ser por nós pronunciada, o som entoado ressoa como se saísse de sua boca. E, 

quem sabe, de quantas outras teriam saído as frases sonoras que compuseram a melodia 

das canções, rezas e quadrinhas, no rearranjo produzido pela voz e gestos corporais de 

minha avó, impregnando-lhes sua tão distinta marca. 
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 Não é por menos que, de acordo com Benjamin (1936), a narrativa seja um 

trabalho de comunicação artesanal, nascida ela mesma na vasta experiência de um 

marinheiro viajante ou na profunda sabedoria de um camponês sedentário. A narrativa é, 

antes de mais nada, narrações de gente, que as ouviu dizer de gente, e que fala o que ouviu 

para outra gente. E, assim, vão sendo cosidas no seio da vida cotidiana das pessoas: a 

cada conto, aumenta-se um ponto. Não interessa transmitir o “puro em si” da coisa 

narrada, como se presta uma informação ou um se elabora um relatório. Ela é inundada 

de subjetividade, pois mergulha na vida de quem narra, e depois dela emerge. Ao narrar, 

imprime-se na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso 

(BENJAMIN, [1936], 2012, p. 215 e 221).  

 Nesta impressão, ficam registradas as memórias de quem narra, gravada a forma 

com que aquela pessoa em particular se relacionou com o mundo ao seu redor, e no seu 

interior. E é a isso que se pede atenção quando se conta uma história, e que fica disponível 

para quem souber ler. Elvira sabia escrever seu nome, e mais umas poucas palavras. Quem 

sabe se ela pudesse ter escrito suas histórias ou, ainda, ter ditado a alguém, um de nós 

seus netos, ela teria conosco mais tempo. Em algum ponto, todavia, seria chegado o dia 

quando não mais ela conseguisse estabelecer uma conexão entre sua própria existência e 

seu relato escrito. Ou, então, não fosse mais capaz de se lembrar como juntar as letras 

para parecerem palavras, ou sequer distinguir letras de tantas formas ordinárias quaisquer. 

Haveria, ao menos, o registro. 

Qual não teria sido a boa notícia para nós, seus descendentes, ter um romance 

sobre as belas lembranças de sua vida. E ser legado à posterioridade seus amores, suas 

descobertas, o que ela quis deixar-nos de sua trajetória, o que ela gostaria que 

soubéssemos, mesmo depois que tivesse partido, mesmo quando todos nós, e quem mais 

a conhecesse, tivesse morrido. No entanto, poderia alguém, através destes escritos, se 

recordar da Vó Elvira? Poderiam recordar alguém que nunca conheceram, que nunca 

viram a face ou ouviram a voz? E, mais ainda, dela ser familiar, como nós somos? E quem 

com ela viveu, poderíamos confiar, num único texto, como a reprodução fiel de uma vida, 

momentos também vividos por tantos de seus parentes?  

Segundo Jeanne-Marie Gagnebin (1999), em “Fedro”, Platão oferece um mito 

sobre a invenção da escrita. O deus Toth, inventor dos jogos e da tecnologia, investigador 

curioso e minucioso do mundo, diante de sua mais recente descoberta, teria ido anunciar 

a boa nova ao rei dos egípcios, Tamuz. Entusiasmado, esperando ter encontrado um 

conhecimento que tornaria os egípcios mais sábios, exclamou ao rei que achara um 

fármaco para a memória e a ciência, uma verdadeira cura para o esquecimento. Em 
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resposta, Tamuz não corresponde à sua euforia, explicando-lhe que, ao confiar a memória 

a caracteres exteriores aos humanos, tal fármaco não representaria uma forma autêntica 

de lembrar, mas uma memória artificial. Embora pudesse facilitar o acesso a dados e 

informações, o próprio registro escrito privaria a atividade do lembrar, exercício da 

memória viva, memória da alma (GAGNEBIN, [1999], 2007). 

Para o rei, apenas com a escrita, estaríamos reféns de uma rememoração alheia às 

nossas próprias lembranças, à experiência íntima. As imagens projetadas pela leitura do 

texto seriam referentes a um passado distante ao instante presente, dito por caracteres 

exteriores e não pela reflexão interior. E, por essa via, as informações se apresentariam 

como uma sabedoria aparente, vez que não elaboradas no contato com a realidade 

material. Do vasto conhecimento apreendido através dos registros escritos, não decorreria 

a capacidade de julgar e, pior, julgar-se-iam sábios aqueles sem o ser de fato. Assim, 

Tamuz adverte Toth que sua descoberta não é solução definitiva para a memória, senão 

um recurso que ajuda rememorar, processo que ainda depende ativamente do sujeito que 

lembra (GAGNEBIN, [1999], 2007). 

De acordo com Gagnebin (1999), este mito nos ensina que a atividade de lembrar 

é intimamente ligada ao que somos capazes de acessar em nós mesmos, ao que 

efetivamente ficou registrado na nossa lembrança. Ela explica que a memória se verifica 

não apenas como a lembrança gravada, mas também, como a própria faculdade do 

lembrar, que depende de um esforço consciente. Ocorre que, ao buscarmos as lembranças 

sobre algum episódio, não é possível controlar outras lembranças surjam, que não são 

acionadas conscientemente. Ao lembrar, somos também afetadas por imagens, lampejos 

desprendidos do inconsciente. A memória é, simultaneamente, um querer lembrar-se de 

algo, um ato consciente de lembrar; e, também, uma afetação, uma disposição para ser 

afetado por imagens (GAGNEBIN, 1999).  

Noutros termos, o esforço de se lembrar é uma atividade consciente que estimula 

o inconsciente, trazendo coisas à tona que não necessariamente esperávamos. Logo, a 

memória é tanto um esforço ativo, uma atividade, quanto seu resultado, a imagem: é o 

lembrar e as lembranças. Gagnebin (1999) destaca, nesse sentido, o papel fundamental 

que Platão atribui ao esquecer no processo do lembrar, indispensáveis à memória. Se 

temos tudo escrito, tudo registrado, temos a falsa ideia de que as lembranças estão à fácil 

alcance, quando, em verdade, elas dependem do esforço ativo de se estabelecer uma 

correspondência entre o que é lido com algo já vivido anteriormente. O registro não 

suprime o que está latente e o que deve ser esquecido, fundamentais para o processo do 

lembrar, indispensáveis à memória. 
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Enquanto um verdadeiro fármaco, portanto, a escrita auxiliaria no esforço 

consciente de rememorar. Esta atividade de buscar as imagens gravadas na memória, 

lembranças que têm um papel fundamental no reconhecimento do que nos sucede. Se não 

temos lembranças às quais associamos o que lemos, não vivemos algo que as produzisse. 

Daí, de nada adianta o relato escrito, pois este não encontra ressonância em nossa alma. 

Por esta razão, voltando às questões que fiz, a memória de minha avó não se basta 

enquanto caracteres escritos, uma vez que o registro exterior tem a função tão somente de 

facilitar o rememorar, dependendo, ainda, da relação que o leitor estabelece com as 

experiências trazidas no texto. A narrativa é algo que depende, pois, da dimensão do eco 

que reverbera na experiência pessoal de quem com ela entra em contato, seja ouvindo, 

seja lendo. Ela reclama um elo afetivo com o passado. 

O narrador para Benjamin (1936), é aquele que tem afeição pelo tempo já vivido, 

e se permite abrir-se para os deleites e apelos do passado. Mais, ele aproxima este saber 

que vem de longe, seja espacialmente, das terras estrangeiras, seja da tradição ancestral. 

Ao narrar, quem domina esta arte comunica a história evitando maiores explicações: o 

extraordinário, o miraculoso, é narrado com a maior exatidão, mas o contexto 

psicológico da ação não é imposto ao leitor, que é livre para interpretar a história como 

quiser. É por isso que, para o autor, o episódio narrado atinge tanta amplitude e 

profundidade na alma (op. cit., p. 219). Assim significaram, para mim, as histórias de 

minha avó Elvira. Histórias que me afetam e me aproximam do passado, revelando-me 

uma sabedoria oculta em sua história de vida. 

Com a experiência de sua morte, pude enxergar em mim, e cada vez mais, o 

mesmo viço no seu semblante e brilho no olhar de quando ela estava reconectada ao 

tempo do trabalho artesanal, o momento do devaneio poético, o instante do encantamento 

artístico. Do mesmo entusiasmo compartilho com a Vó Elvira neste trabalho, ao me 

permitir retomar, a cada linha escrita, os saberes que emergem das histórias vividas por 

mim neste caminho que escolhi trilhar. Apresento-lhes esta etapa de um longo e 

inacabado processo de sistematização de experiências numa lenta superposição de 

camadas finas e translúcidas, que representa a melhor imagem do processo pelo qual a 

narrativa perfeita vem à luz do dia a partir das várias camadas constituídas pelas 

narrações sucessivas (BENJAMIN, [1936], 2012, p. 223). 

Ao adotar o pensamento benjaminiano como marco teórico, permito-me iniciar 

esta dissertação prestando uma homenagem. Antes de contar-lhes as experiências, 

exponho uma descrição das circunstâncias que tornaram possíveis a presente narrativa, 

uma conjuntura não anterior ou apartada, mas integrante a esta experiência. E assim tem 
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sido minha relação com a assessoria jurídica popular, porquanto é este amálgama de 

experiências subjetivas, pessoais e coletivas, que legitimam minha ação política. É 

importante dizer-lhes isso, uma vez que me religar à tradição ancestral da Vó Elvira - à 

sua espontânea afeição pela poesia, da qual fez possível sua (re)existência - resgatou, em 

mim, minha herança matrilinear artística. 

1.3. Da herança profana: a tristeza que não passa e o injusto que não se 

esquece 

Creio que não por acaso as últimas lembranças de minha avó, já acometida pela 

doença da memória, tenham sido seus poemas. Últimos resquícios de sua própria história, 

a lembravam de quem ela era, dando sentido ao seu existir no mundo. Era tão forte sua 

relação com a memória da infância, quando podia declamar por aí afora seus versos, que, 

de tudo - ou quase nada - que recordava de si, a cada esforço por lembrar, se reinventava 

no seu mais íntimo e fundo desejo. E, em sua morte, ela, que queria ser poetisa, passou a 

ser pura poesia. Uma poesia feita não só de prazeres e alegrias, mas principalmente das 

tristezas apanhadas nos percalços da vida, que reanimavam e que não a deixavam 

esquecer suas lembranças. Elvira transformou-se na lírica de felicidade e sofrimento que 

impregnou sua história. 

Conforme Jeanne-Marie Gagnebin (2006), em “Diálogos”, a partir dessa metáfora 

da impressão, Platão trata sobre a memória. Para o filósofo, segundo a autora, nossa alma 

seria uma tábua de cera, sobre a qual são impressas as imagens que são por nós 

registradas. Nossa memória depende, para Platão, tanto da qualidade da cera, isto é, se 

ela é mais ou menos mole, suscetível de receber a impressão; quanto do rastro que é 

deixado, que teria intensidade mais ou menos forte. Às vezes, a cera é boa, mas a 

impregnação é fraca demais, o rastro fica muito leve, não sendo possível decifrar. 

Noutras, a cera pode ser tão dura que é muito difícil nela serem gravadas imagens 

aplicando-se uma força razoável. Ou, ainda, o acontecimento pode ser tão intenso, que a 

cera não resiste, a ponto de se quebrar (GAGNEBIN, [2006], 2014). 

Pela metáfora de Platão, a memória depende tanto da qualidade da cera quanto da 

força do rastro, cuja impressão resultará em imagens mais ou menos nítidas, mais ou 

menos confiáveis, propiciando o reconhecimento de novos estímulos. A tábua de cera 

representa os recursos psíquicos de cada subjetividade, as disposições desta personalidade 

em receber o que lhe ocorre. A impressão vai depender da relação que cada um estabelece 

entre os estímulos do mundo exterior e sua capacidade de absorver informações. As 

inscrições psíquicas, as imagens mnêmicas, dependem da tradução das percepções 
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externas. Porém, tal tradução depende de correspondermos com o que é familiar, o que já 

foi registrado em nossa cera. A atividade consciente do lembrar é este processo de buscar 

registros, o que Platão chama de anamnesis: o esforço de tradução do mundo sensível ao 

mundo das ideias (GAGNEBIN, [2006], 2014). 

A autora, retomando Sigmund Freud, expõe que rememorar é a atividade 

intelectual de representação e, por isso, sempre combinada à impregnação da lembrança. 

Neste processo consciente do lembrar, em que buscamos correspondências com aquilo 

que já foi registrado, desprendem-se do inconsciente imagens que não necessariamente 

controlamos. As imagens mnêmicas se verificam numa esfera inconsciente e, dela, 

emergem lembranças involuntárias, lampejos de cenas que não esperávamos encontrar no 

esforço de acessar outras. São estas as reminiscências. Por isso, atividade intelectual e 

imagem, o lembrar e a lembrança, por vezes, se contradizem. A memória é paradoxal, ao 

mesmo tempo ativa e passiva, em que consciente e inconsciente se opõem e são 

complementares (GAGNEBIN, [2006], 2014). 

Nesta investigação, ao organizar a comunicação das experiências em assessoria, 

tenho buscado explicitar o que compreendo por “experiência”, especialmente com base 

nos textos de Walter Benjamin. Neste processo, uma compreensão sobre memória tem 

sido fundamental em termos metodológicos, e também teórico-analíticos. A fim de 

comunicar os aprendizados e intercambiar experiências, a intenção tem sido fazê-lo 

através do exercício da arte de narrar, uma atividade artesanal intimamente vinculada ao 

rememorar. Ao realizar este esforço ativo de lembrar os momentos marcantes, que 

impregnaram minha história, tais lampejos de cenas inesperados têm surgido na 

confecção das narrativas. Tenho buscado deixar emergirem estas imagens, 

condicionando-as com os momentos que escolho (e que me escolhem) relatar. 

Nossa definição metodológica de qual história contar, decidindo o que vale a pena 

transmitir adiante, tem sido não só um trabalho consciente, mas também inconsciente. Se 

isto está já pressuposto na própria atividade do rememorar, procuramos valorizar esta 

relação dialética entre inconsciente e consciente no próprio método de apresentação do 

vivido, para daí extrair as categorias de análise. Arriscamos dizer que as categorias têm 

sido desenhadas tanto a partir das impressões iniciais sobre o que, ao olhar sobre o 

passado, direcionamos conscientemente o lembrar, quanto a partir das reminiscências que 

vão surgindo. Ou seja, um método que, ao valorizar o inconsciente, busca reconhecer que 

a narrativa se faz nesta dinâmica, e representa não somente a lembrança, mas o que 

esquecemos no percurso. 
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Segundo Gagnebin (2006), nesta dialética entre consciente e inconsciente, a 

memória é tanto o registro daquilo que lembramos quanto do que esquecemos. A 

depender da qualidade da marca mnêmica - isto é, como determinado evento foi 

registrado -, temos uma capacidade de lembrar melhor certas coisas e não lembrar outras. 

Entretanto, a lembrança depende não apenas a forma como a imagem mnêmica ficou 

impregnada em nosso inconsciente, como também de como escolhemos conscientemente 

recontar a história. Quando queremos recordar algo, lembramos certos aspectos, e não 

outros (GAGNEBIN, [2006], 2014). Inclusive, acrescenta a psicanalista Maria Rita Kehl 

(2009), fugimos das lembranças más, seja por elas nos causarem  vergonha, serem tristes 

demais, ou provocarem excesso de estímulos (KEHL, 2009).  

Quando a psique é demasiadamente exposta aos estímulos externos, o sistema 

consciente bloqueia a rememoração, suspendendo a ação do inconsciente. Tal mecanismo 

ocorre, todavia, para proteger nossa subjetividade, para resguardar a tábua de cera de 

romper-se com tantas impressões, ou do manejo intermitente verificando velhos registros. 

A consciência, assim, pode concentrar-se em computar e organizar o que irá reter de todas 

as solicitações externas, limitando o contato com as internas. É por esta razão que o tempo 

que é dado ao tédio, em que nenhuma urgência nos chama, é o tempo propício ao sonho. 

É quando a atividade consciente libera-se da tensão constante, podendo atuar mais 

livremente o inconsciente. E, pela associação de uma imagem a outra, de uma lembrança 

a outra, entre imagens que escolhemos resgatar e reminiscências que surpreendem, 

imergimos nas águas da imaginação. No tempo distendido, propício para a criação 

(KEHL, 2009). 

Para Benjamin (1936), as histórias que são mais fáceis de se memorizar são as de 

concisão sóbria quanto a muitas explicações. São as narrativas que renunciam às análises 

minuciosas sobre o enredo, que são contadas com naturalidade, renunciando o narrador 

às sutilezas psicológicas. São mais facilmente gravadas na memória por permitirem ao 

ouvinte a assimilação da história à sua própria experiência. E, assim, maior as chances de 

ele contá-las algum dia. Isso porque a assimilação depende da atuação das camadas 

profundas, exigindo um estado de distensão psíquico: se o sono é o ponto mais alto da 

distensão física, o tédio é o ponto mais alto da distensão psíquica. O tédio é o pássaro 

onírico que choca os ovos da experiência. O menor sussurro nas folhagens o assusta 

(BENJAMIN, [1936], 2012, p. 221). 

Em “Cem Anos de Solidão”, Gabriel García Marques (1967) conta a história de 

uma cidade latino-americana que sofre uma epidemia de insônia. A remota e pequena 

Macondo é consumida em progressão exponencial pela doença que leva aos seus cidadãos 
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a incapacidade de pegarem no sono e, curiosamente, logo levam também ao 

esquecimento. À medida que os dias passam, as pessoas vão se esquecendo de coisas 

simples, como onde deixaram coisas, os nomes das ruas, faltam em compromissos 

marcados, o nome das ferramentas que utilizam, e como utilizá-las, etc. Para que se 

auxiliem, passam a escrever os nomes das coisas nelas todas. Deixam recados para 

lembrar como tirar o leite da vaca, o que é vaca, para que serve o leite… Tal procedimento 

de nada adiantou, pois logo não distinguiam mais as letras. 

E, assim, pouco a pouco iam se esquecendo as datas comemorativas, inclusive a 

data de seu próprio aniversário, qual era sua profissão, quem é aquele homem que dorme 

ao lado... Esvaíram-se os laços de parentesco e, por fim, todos começam a esquecer seus 

nomes e quem eram. Nas palavras do narrador desta história, o sistema de lembretes para 

memorizar a vida exigia tanta vigilância e fortaleza moral que muitos sucumbiram ao 

feitiço de uma realidade imaginária, inventada por eles mesmos, que acabava por ser 

menos prática, porém, mais reconfortante (MARQUES, 1967): 

Pilar Ternera foi quem mais contribuiu para popularizar essa mistificação, 

quando concebeu o artifício de ler o passado nas cartas como antes tinha lido 

o futuro. Com esse recurso, os insones começaram a viver num mundo 

construído pelas alternativas incertas do baralho, onde o pai se lembrava de si 

apenas como o homem moreno que havia chegado no princípio de abril, e a 

mãe se lembrava de si apenas como a mulher trigueira que usava um anel de 

ouro na mão esquerda, e onde uma data de nascimento ficava reduzida à última 

quarta-feira em que cantou a calhandra no loureiro. 

 

Não pegar jamais no sono, algo que de início parecia sem importância - e mesmo 

uma vantagem, já que o dia poderiam render e ser mais útil sem a necessidade de dormir 

-, vai se transformando em verdadeiro pesadelo. Não se lembravam mais não só dos 

objetos, mas dos sentimentos, dos entes queridos, de sua própria história. Sem mais 

dormirem, perderam-se no tempo, porque sem memória, todos não mais podiam sentir a 

continuidade entre o passado e o presente, e nada poderiam esperar do futuro. Como 

Benjamin anuncia, o sono é o momento maior de distensão da psicológica, e que permite 

dar vazão ao excesso de informações diárias, descarregando estas imagens em sonhos. É 

um trabalho que mantém a saúde psíquica. 

Sem se entregarem ao tempo de distensão psíquica, já não podiam registrar mais 

nada, tão logo abarrotados de estímulos externos. Não significa que deixavam de ter 

percepções, e de afetarem-se com elas. A questão é que não mais conseguirem nomeá-

las. Ou seja, não ser capaz de representar, de significar, o encontro com o real. Como já 

foi dito, o esquecimento é necessário, uma função do lembrar, como a lembrança é função 

do esquecer. Se lembramos tudo, o excesso de informações impede que sejamos capazes 

de assimilar coisas novas, isto é, de retermos o tempo presente. É preciso deixar-se 
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esquecer para poder conseguir se ater ao presente, para, então, poder lembrar. Se não, o 

presente não é mais verificável, uma vez sendo sua condição de verificabilidade a nossa 

projeção ao passado, às memórias gravadas.  

Quando temos insônia, quando ficamos acordados com o sistema consciente ativo, 

não nos permitimos esquecer, algo extremamente desgastante e terrível. Não esquecer 

nada gera uma sobrecarga no sistema consciente, responsável por lidar com os estímulos 

externos, assim como com as associações que são trazidas à tona pelo inconsciente. Em 

Macondo, sem se permitirem descansar, os citadinos não podiam esquecer aquilo que 

seria preciso para que depois pudessem lembrar, inclusive, de si mesmos. Não à toa as 

doenças da memória são manifestadas pelo esquecimento, pelas más correspondências 

entre as impressões já gravadas e novas percepções, num progressivo apagamento do já 

registrado, e na impossibilidade de impregnação de imagens mais recentes. Não se pode 

mais gravar nada na memória. 

Qual não é o desespero daqueles que sofrem com doenças da memória, na medida 

em que, perdendo a conexão com o passado, perdem o sentido do tempo presente, a tal 

ponto a não se reconhecerem a si próprios. Alienados de sua história, tornam-se anônimos 

para eles mesmos. Para minha avó, o tempo presente não mais a dizia respeito senão, e 

cada vez mais, em relação a um passado. Lugares, pessoas, o que ela conhecia, estavam 

num tempo já ido. Porém, para ela, eram tais lembranças a única possibilidade de viver o 

presente. O curioso é que, mesmo sem a doença, me recordo de minha avó 

compartilhando conosco as lembranças deste tempo já ido de criança, embora tenha 

vivido a maior parte da vida longe de Guaxupé. 

Além do mecanismo do Alzheimer, que acentuou este processo, ao não esquecer 

o injusto e liberar a tristeza, minha avó prendeu-se a um tempo passado, deixando de abrir 

para as possibilidades do presente. Ela que era tão íntegra, não podia admitir ter 

participado de seu mau destino e, assim, sem negociar com a vida, amarrou-se neste 

tempo pretérito. Este seu ressentimento, este excesso de memória sobre o injusto de ser 

mulher, e sua respectiva tristeza que não passa, foi resistindo até ser aplacado pela doença, 

voltando ela a ser menina, e passou a viver imaginariamente no tempo da poesia ingênua. 

De acordo com Kehl (2004), o ressentimento é um afeto que se expressa por um 

excesso de memória. Não um único afeto, mas uma constelação de afetos, isto é, uma 

mistura de tristeza, raiva, inveja, e desejo de vingança reprimidos. Sentimentos que 

insistem em permanecer, mesmo depois de passado o tempo de reação à ofensa, a uma 

situação injusta. Quando alguém nos machuca, nos abandona, nos trai, nos engana... 

Quando algo dessa natureza ocorre, nos entristecemos. Surgem daí sentimentos de 
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revolta, de se levantar contra a agressão, de se defender, de se proteger. Entretanto, 

passado o evento, dá-se continuidade à vida, ou porque ocorreu o perdão, a vingança, ou 

simplesmente o mal perdeu a importância. A mágoa tem o seu tempo. Já o ressentido é 

aquele que não deixa a tristeza ir (KEHL, 2004). 

O ressentimento é uma mágoa que é vivida de maneira prolongada demais, que 

não se deixa ser superada, exatamente porque aquele que o sente não quer dela se 

esquecer. É algo que resgatamos a todo o tempo na memória, retomando e repisando a 

impressão da nossa tábua de cera. Em geral, nós queremos nos esquecer do que nos faz 

sofrer, não queremos manter eternamente uma dor. Entretanto, no ressentimento, segundo 

Kehl (2004), há um certo gosto em relembrar o evento injusto. Para ela, esta manutenção 

da queixa pelo ressentido, que mantém viva a ofensa, tem a função de proteger o sujeito 

de se ver responsável pelos rumos que sua vida seguiu. A insistência em retornar a uma 

lembrança de si como vítima injustiçada, de acordo com a autora, em realidade, encobre 

um esquecimento (KEHL, 2004). 

Não se quer deixar lembrar que, na origem, o sujeito tenha sido injusto, covarde 

ou se submetido voluntariamente. Como não se quer admitir a possibilidade de ter 

participado no seu fracasso, quando a lembrança o atinge, origina-se uma acusação 

sempre a um outro pela culpa pelos males de sua vida. A pessoa ressentida se identifica 

como moralmente superior, muito honesta, muito justa, muito boa. Assim, a falta, a 

decepção, a dificuldade, são sempre encaradas como um prejuízo. Ou seja, foi um outro 

que não reconheceu meu valor, que me engana, que me humilha, que me prejudica. 

Assim, preserva-se o narcisismo do sujeito, ao retirar-se de enxergar uma 

corresponsabilidade pelo seu mau destino. Há, portanto, um prazer no movimento 

acusatório em que o ressentido se coloca em posição de vítima (KEHL, 2004).  

Ele não pode admitir que não previra, ou que não tenha conseguido se defender 

do ato violento, tampouco, pode, por isso, deixar a dor passar. E, desse modo, em sua tela 

mental, repassa os acontecimentos num ciclo vicioso, em sua ladainha de vitrola 

quebrada. Segue não aceitando aquele acontecimento, e o carrega consigo, remoendo sua 

impotência e a grandeza do agressor. Essa repetição, para a autora, é um movimento 

vingativo encoberto. O sujeito ressentido jamais dirá que tem sentimentos de vingança, 

esta reação retardada à ofensa. Isso porque se coloca num outro nível, como alguém que 

oferece a outra face. Não no sentido de uma humildade em que o sujeito não se presta a 

se colocar como melhor que os outros, mas da incapacidade de reconhecer a justa raiva 

da defesa frente a uma situação de violência. 
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De acordo com Kehl (2004), o ressentido, por acreditar que é alguém moralmente 

superior, se mostra incapaz de se defender com um recurso psíquico banal: a 

agressividade. Com base em Freud, ela afirma que a agressividade não é apenas uma 

violência injusta que se impõe sobre um outro, mas é também pulsão de vida, é vital para 

a preservação do sujeito. É você não deixar que te batam duas vezes. Quando o sujeito é 

capaz de reconhecer a ameaça, pode fugir, se adiantar, bater de volta, ameaçar, mobilizar 

uma contra-ofensiva. No entanto, o sujeito que se ressente se compreende tão bom e tão 

puro, que é incapaz de um ato agressivo, e, dessa maneira, é capaz de ser agredido sem 

se defender. Por isso, a reação de se indignar com o ato ofensivo torna-se uma fantasia, 

uma vingança na fantasia (KEHL, 2004).  

A autora explica, conforme Freud, que o sadismo pode ser uma manifestação 

defensiva, não é só uma perversão. Diante da agressão, quando necessário, temos que 

poder usar nosso componente sádico. Nesse sentido, o sadismo pode se tornar 

masoquismo quando é totalmente inibido. É um impulso recalcado que se volta contra 

aquele que se proibiu de um ato defensivo, de realizar um ato agressivo em causa própria. 

O impulso agressivo, saudável e vital diante da ofensa, ao ser proibido de ser exercido, 

por excesso de amarras morais, por covardia, etc., se volta contra o sujeito de tal forma 

que a ruminação das mágoas, da ira, da inveja e o consome. Pela expressão que a autora 

retoma do filósofo alemão Max Scheller, ao abrigar tais maus sentimentos, o ressentido 

provoca em si um envenenamento psicológico, e acaba por se confundir com o ser 

maléfico, tornando-se amargurado (KEHL, 2004). 

O ressentido não admite que possa ter sentimentos vingativos, o que é humano, 

segundo Kehl (2004), é uma reação esperada quando se é prejudicado por alguém. Isso 

não implica a defesa de um ato traiçoeiro, uma violência, apenas aceitar como parte de si 

um sentimento que existe e é saudável. Contudo, ao se colocar como uma alma nobre e 

se eximir de responsabilidade pelo seu sofrimento, acusando um outro, a queixa repetida 

que decorre tem embutida em si uma pretensão de que, algum dia, esse outro a quem ele 

atribui culpa pela sua desgraça pague pelo dano causado (KEHL, 2004). 

Por não ter conseguido superar o agravo e resolver a questão de uma vez por todas, 

sofre por, conforme Friedrich Nietzsche, uma vingança imaginária e adiada. O ressentido 

pretende que o agressor se arrependa, se sinta culpado, sofra… Nem que seja no Juízo 

Final. Quer dizer, em algum momento e lugar dos anos que estão por vir, ele irá pagar. E, 

se ainda não perante a justiça dos homens, esta lei profana e falha, que seja então pelas 

vias da justiça transcendental. Sua fantasia é de que aquele que fez o mal-trato há de 
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cumprir um dia a sua pena, sem que este que se ressente tenha de se enxergar como agente, 

como responsável, inclusive, pelos seus sentimentos vingativos (op. cit.). 

Desse modo, o sujeito ressentido se coloca como vítima passiva dos 

acontecimentos tão justa e boa, e incapaz de qualquer agressão , que a vingança também 

é projetada em algo que virá como obra do acaso, ou pela intervenção de um outro 

benfeitor, de Deus… sem que ele mesmo tenha que agir e sujar suas mãos. Sua pureza 

não permitiria que ele se reconheça como tendo esse gostinho da vingança. Afinal, não 

se quer vingança, só se quer Justiça. E, de preferência, a Justiça Divina. Não à toa, o Juízo 

Final é a ocasião em que, na tradição judaico-cristã, as almas são julgadas, consagradas 

aquelas merecedoras de alcançar o reino dos céus. Em sendo um espírito elevado, se 

enxerga protegido pelos deuses e, por isso, algum dia, há de ser vingado pela lei maior do 

universo (KEHL, 2004).  

 O ressentido é aquele que reza, repetida e incansavelmente, e ainda se surpreende 

quando mais assombração lhe aparece. Como poderiam quando nega a si mesmo, seu 

próprio desejo e força vital? É alguém que não admite a feiura, o erro, a imperfeição, a 

incompletude de sua humanidade. Aquele que não se perdoa pela sua eventual 

incapacidade de reagir e de lutar, não importa se por ignorar que sofria, por não ter 

condições suficientes diante de um mal além de suas forças, ou por ter se acovardado e 

não perseverado. Por trás do excesso de memória do ressentido, e de seu eterno retorno 

ao sofrimento, há uma recusa em abrir-se para o injusto dentro de si. Nesse jogo de luz e 

sombra, nos assombram os fantasmas daquilo que escolhemos deixar pendente nos porões 

de nossas consciências. Ressurgem quando menos esperamos, em lampejos desprendidos 

do abismo trevoso de nossa memória mais profunda. 

 Religar-me à herança artística de minha avó materna tem compreendido muito 

mais que lembrar suas alegrias, seus momentos de glória em que regresava aos tempos 

idos de menina. Religar-me a ela tem demandado entrar em contato com sua tristeza, 

entregando-me, ademais, às minhas próprias. Elvira amava a poesia. Não havia distinção, 

para ela, entre ser poetisa e viver a vida no campo. É o tempo que mais sentia ela mesma: 

quando declamava e mexia na terra. No interior de Minas Gerais, o trabalho, muito 

embora também intenso e para fins de sobrevivência, não era controlado pelo ritmo 

sôfrego da cidade grande. Permitia o sonho e a fantasia, ao menos para ela, que era uma 

criança. Adulta, casada, cheia de filhos, e em São Paulo, era mulher. Não lhe coube uma 

revolta que não fosse extremamente limitada. 

Disso minha avó se ressentiu até o fim. Diria até que o ressentimento não se findou 

com sua morte, mas pervive enquanto memória hereditária, de um injusto que a família 
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carrega no sangue, e que se abate sobre nós afetando como vivemos a vida. Por trás de 

sua poesia, há encoberta uma dor. Uma tristeza que não passa, por um injusto que não se 

pode esquecer. Mais, que não se quer esquecer. Elvira escolhia se lembrar daquilo que 

foi bom, desse tempo que não volta mais. O saudosismo da infância em Guaxupé foi um 

artifício para ela esquecer o abandono dos pais, que a entregaram (como era de costume), 

a uma vida que a tanto fez sofrer e para a qual não esperava. Seu pai e sua mãe, que eram 

tão bons para ela, que a queriam tão bem, achando que a iriam protegê-la, teriam com ela 

falhado. O futuro que lhe tinham prometido, pago com o sacrifício da poetisa, não lhe 

trouxe recompensa justa. 

Por esta razão, quando perguntávamos sobre as lacunas na sua fala, ela regressava 

nostalgicamente à pré-história. Acometida pelo mal do esquecimento, este mecanismo foi 

acentuado. Foi como Elvira reorganizou uma vida anterior que já não voltaria, agarrando-

se às ruínas que lhe eram familiares, diante da quebra abrupta na continuidade de seu 

tempo. Eventos tão devastadores a sua história que a marcaram fundo na alma, de modo 

que mesmo não ditos e negados, seguiram impregnados em seu íntimo, retornando a ela 

sem que ela pudesse controlar. Como eu, sigo aqui com estas páginas todas a dizer sobre 

essa minha tristeza prolongada, sem abrir mão de lembrar por quanto tempo tenho 

silenciado o conflito e vivido em culpa. Tomada pelo mesmo mal, no meu caso, vim a 

renunciar ao desejo criativo, impregnando-o na memória como algo extremamente 

censurável e inoportuno. 

1.4. A força messiânica da enunciação: em busca de mim mesma 

Na minha trajetória escolar-acadêmica, percebi a eliminação do ócio e do 

devaneio andar junta à míngua das infinitas possibilidades de ser e de existir. A cada dia 

que eu perdia a autonomia criativa, o mundo me revelava diferentes formas de injusto e, 

com elas, a vergonha, a raiva, o pesar, a culpa. No mais das vezes, sem conseguir externar 

minha revolta, suportando a ofensa sem defender-me. Das poucas vezes que comunicava 

o que me tinha passado para alguém, eu me fazia sentir ingrata e mal-criada. Se eu não 

tinha agido mal, e se havia algo de errado, precisava que me confirmassem. E, quem sabe, 

poderiam até se compadecer e se mobilizar pela minha retratação, vingando-me do mal 

que me infligiram. 

E, dessa maneira, fui me escondendo da possibilidade de me ver sozinha diante 

do enfrentamento do inimigo, abdicando-me, muitas vezes, daquilo que eu gostaria de 

fazer. Angustiada com minha impotência, e apavorada com novas ocorrências de 

iniquidade, rogava por alguém que viesse me salvar, lutar por mim. Reclamar eu mesma 
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a reparação do injusto me soava como uma atitude excessiva e arrogante, por isso, restava 

silenciar-me, ruminando as mágoas internamente. Não ao acaso, ao contar a história de 

minha avó, lembrei-me com tantos detalhes das cenas das ofensas vividas na escola, 

lembranças que vieram como um raio conforme eu escrevia sobre a memória que dela 

conservo. Esta imagem fugaz que chega e se esvai num breve relance, me fez reviver 

emoções antigas ainda não devidamente nomeadas. 

Tanto eu quanto minha avó não tínhamos condições de compreender, por sermos 

pequenas, por ignorarmos que se tratava de violência contra a gente, enfim, foram 

acontecimentos que ficaram impregnados na memória. Mesmo sem conseguir expressar, 

mesmo que a lembrança surgisse com culpa, como uma revolta contida e atrasada. Sem 

conseguir, de imediato, reconhecer o abuso, ou então ter recursos disponíveis, não pude 

me defender das humilhações na escola. Nem minha avó, casando aos 16 com um homem 

tão mais velho, mudando de cidade, longe da família, tendo filhos, etc. São imagens que 

nos marcaram fundo na memória mesmo sem conseguirmos nomeá-las. Um excesso de 

memória que insiste em retornar, esperando serem reconhecidas, serem nomeadas, citadas 

à ordem do dia, clamando sua redenção.  

Até mais ou menos os dois anos de idade as crianças não falam, isto é, não se 

comunicam pela via da linguagem verbal. Neste estágio de desenvolvimento as 

lembranças são caracterizadas por uma memória afetiva. Conforme explica Gagnebin 

(2007), retomando Freud4, quando ainda muito pequenos, vamos nos lembrar pelo cheiro, 

pelo gosto, pelo medo, isto é, por sentimentos muito primários, os quais não são muito 

bem compreendidos pela consciência. Esta falta de compreensão decorre de não 

conseguirmos nem verbalizá-los, atribuir nome a estes afetos. Isso não quer dizer que não 

temos a capacidade da memória, tão somente que se trata de uma memória não-verbal, 

isto é, ainda não teríamos a capacidade de transformar as imagens dos acontecimentos em 

símbolos verbais (GAGNEBIN, 2007). 

Por esta razão, as impressões registradas, as imagens mnêmicas, são tão fortes e, 

no entanto, não nos autorizam comunicá-las. Ainda segundo a  autora, para teoria 

freudiana, as primeiras lembranças conscientes, das quais podemos nos lembrar pela 

palavra, geralmente, principiam-se aos quatro anos de idade. A partir deste momento, 

dizemos sobre nós mesmos, produzimos um discurso próprio, podendo estabelecer uma 

relação entre o eu do agora e o eu do passado. Antes desta fase em que somos capazes de 

nos enunciar, nós lembramos de uma maneira involuntária: pelos sentidos. E, após 

iniciado na fala, inaugura-se também um ser capaz de nomear as coisas, de atribuir a elas 

significado, inclusive, a nos identificar, nos representar, de nós lembrarmos. 
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É a partir das memórias mediadas pela linguagem que somos capazes de refletir 

sobre nossas ações, e ensaiar ações, então, mais conscientes. Ao narrar nossa trajetória, 

estabelecemos relações entre o eu do presente e o eu do passado, nos apercebendo 

enquanto atores e atrizes em cena. Essa relação entre memória e linguagem é responsável, 

pois, por nos identificarmos como sujeitos e, assim, nos reconhecermos como parte ativa 

de nossa história. Sendo a memória um fenômeno complexo, temos, ao mesmo tempo, 

várias impressões sobre nós mesmos e sobre a história mais ampla, e a reconheceremos e 

nos identificaremos nela nas quantas forem as vezes que enunciamos sobre nós e sobre o 

mundo, nas tantas narrativas que contamos. A identidade é, portanto, um processo 

eminentemente narrativo, atravessado pela temporalidade e, em decorrência disso, é em 

constante transformação (GAGNEBIN, 2007). 

A identidade é um ir sendo, muda toda vez que produzimos uma narrativa sobre 

o vivido. É o resultado, pois, de uma sucessiva combinação de narrações realizadas ao 

longo da vida, que se interligam às dos demais sujeitos e às condições materiais presentes. 

A visão que temos, sobre nós e sobre o todo, muda a depender do que ocorre, e de como 

nos inserimos nos acontecimentos. Continuamos, contudo, a ser a mesma pessoa que 

toma a palavra, que enuncia, mas já não mais os mesmos de décadas, anos ou segundos 

atrás. Assim, segundo a autora, a condição da identidade humana é de “eu mesmo”, ou 

seja, eu quem tomo a minha palavra, lembrando de mim. Eu sou quem enuncia quem sou, 

em oposição às coisas, cuja identidade não muda, é sempre é a mesma, uma “mesmidade” 

(GAGNEBIN, 2007). 

Daí a importância de valorizar o inconsciente, e o que por nós foi esquecido, o 

que foi negado, reprimido, recalcado, ou ainda, que não pôde ser transmitido adiante, 

mesmo que tenha sido uma vivência marcante. Se sabemos que a memória é uma 

faculdade que não só que nos permite sermos reenviados ao passado, através de um 

esforço ativo e direcionado da consciência, sabemos que é, também, um passado que 

retorna ao presente, nos surpreendendo com imagens sobre as quais não temos controle. 

O momento atual do lembrar influencia, ou mais, determina como vamos nos lembrar e, 

mais que isso, o lembrar, este mesmo momento presente é determinado pelo nosso 

passado, pelas impressões das nossas memórias.  

Se não podemos nos lembrar do que aconteceu em todos os seus aspectos, mas de 

um resultado de como os eventos ficaram marcados na nossa memória, e o momento em 

que eles são resgatados. E, mais, se não podemos controlar as reminiscências que se 

desprendem do inconsciente, o que garante a fidelidade das lembranças? Não pode haver 

uma fidelidade das lembranças com “o que de fato ocorreu”, uma vez que fatos são, no 
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limite, uma interpretação que nós fazemos do que nos sucedeu. Por esta razão, conforme 

Gagnebin (1999), a memória é um tema de tamanha desconfiança e vasto estudo tanto na 

filosofia, como na psicanálise. A memória e a impressão são questões colocadas desde 

Platão a Freud, que vários pensadores irão retomar, como Proust, Ricoeur, Nietzsche, 

Walter Benjamin, e outros(as) (GAGNEBIN, [1999], 2014). 

De acordo com Gagnebin (1999), a metáfora da impressão, desde Platão, é muito 

debatida e trabalhada por diversos pensadores ao longo da história. Impressão remete à 

ação de impregnar, de tornar algo impressão, bem como este algo, uma impressão 

subjetiva. Disso decorre que, as lembranças, que podem até ser muito fortes, não 

correspondem necessariamente ao que “realmente aconteceu”, ao “fato objetivo”. Tendo 

a memória as características sobre as quais discorremos acima, pelo seu próprio 

funcionamento, não é possível, como conclui a autora, afirmar-se a existência de um fato 

como algo alheio a uma interpretação subjetiva. Os fatos objetivos são várias impressões, 

aquelas que marcaram o sujeito, que são passadas adiante no ato de narrar. 

Isso não significa, necessariamente, que a realidade seja relativa. Trata-se da 

dialética imanente à complexidade de um único sujeito, sempre em relação dialética com 

os demais e com as condições históricas das relações materiais. Dizer sobre uma 

subjetividade é sempre dizer de uma coletividade histórica, dizer de uma particularidade, 

é sempre situada em uma totalidade, e vice-versa. À medida que a relação que 

estabelecemos com o passado é ligada à memória - esta experiência eminentemente 

subjetiva -, os discursos que produzimos sobre o passado estão em aberto. O passado em 

questionamento, é aberta, doravante, a possibilidade de reinvenção do presente. E, desse 

modo, o presente também se apresenta em disputa. Logo, pela própria característica da 

memória, passado e presente não apenas implicam-se mutuamente, mas verificam-se 

como narrativas em disputa (GAGNEBIN, op. cit.). 

Para Gagnebin (2006), esta constatação tem uma implicação política, já que a 

natureza da memória indica não apenas uma possibilidade de remexer e revisitar o 

passado, mas abre a possibilidade de transformação do presente. Haveria uma maior 

contribuição em se retomar a nossa história do que uma mera curiosidade ingênua sobre 

o passado, originada pela empatia que se conforma em colecionar fatos, distanciando-os 

de suas relações com seu próprio ser e tempo presente. A autora nos faz questionar o que 

fazer com estes conhecimentos sobre o passado, com estas lembranças, por que elas foram 

lembradas, quais foram esquecidas, por quem, quais pessoas se beneficiam desta versão 

da história... Há, portanto, um compromisso ético-político em saber o que fazer no 

presente com este passado (GAGNEBIN, [2006], 2014). 
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Para Walter Benjamin, em “Teses sobre o Conceito de História” (1940), no 

excerto da Tese II, a felicidade só poderia advir da relação que nós temos com o passado, 

isto é, de projetarmos o que fomos ao que somos, para então podermos imaginar o que 

queremos ser:  a imagem de felicidade que cultivamos está inteiramente tingida pelo 

tempo a que, uma vez por todas, nos remeteu o decurso de nossa existência. Por isso, 

discorre o autor, não podemos invejar as gerações que estão por vir, pois nada podemos 

saber delas, nós invejamos as gerações passadas, invejamos as conversas que poderíamos 

ter conversado, os lugares que poderíamos ter visitado, as pessoas que poderíamos ter 

conhecido, enfim, projetamos a felicidade sobre o que poderia ter sido, mas não foi 

(BENJAMIN, [1940], 2005, p. 48). 

Nos termos de Benjamin (1940), as gerações anteriores têm um encontro secreto 

marcado com as mais atuais, que sobrevivem, em nós, seus projetos não concluídos, a 

reclamação do injusto vivido, a indignação pelo sufocamento de formas de ser e existir. 

À medida que suas histórias nos tocam, nos sensibilizam como um sopro dos ares que os 

envolveram vem nos afagar a pele, reanimando as esperanças de um novo final para suas 

histórias. A cada presente recai uma expectativa do passado inacabado pela sua 

conclusão: o passado leva um índice secreto pelo qual ele é remetido à redenção. Assim, 

em relação às vítimas do passado, seríamos nós os esperados sobre a terra. Pois somos 

aqueles que poderão reclamar uma morte justa para aquilo que se foi impedido de viver 

(op. cit., p. 48). 

Walter Benjamin (1940) atribui a nós do tempo presente, desse modo, uma força 

a que o passado têm a pretensão de se ver realizado. Uma força cuja natureza messiânica 

salvará os nosso passado de seu cruel e injusto destino. Nesse sentido, a felicidade poderá 

ser alcançada se procedermos à redenção dos mortos que ainda clamam por justiça. Não 

há felicidade se há almas que sofrem sem o direito à sua  realização. É preciso que a 

felicidade se realize, então, de uma maneira misteriosa, também às gerações passadas (op. 

cit.). Por isso, de acordo com Michel Löwy (2011), Walter Benjamin rejeita um olhar 

sobre a história que despreze as reivindicações de épocas passadas, considerando o seu 

sofrimento como irremediavelmente perdido (LÖWY, [2001], 2005, p. 49). 

De acordo com Löwy (2001), a representação de felicidade é uma representação 

da redenção (erlösung), esta realização no presente do que foi impossibilitado, conforme 

a imagem de felicidade que cada pessoa e que cada geração estabelece com seu passado. 

De acordo com aquilo que nos marcou na memória, e ainda persiste reclamando-se como 

possibilidade de um dia vir a ser. Por esta razão, segundo Michel Löwy (2001), a 

rememoração (eingedenken) tem um papel central para a compreensão do conceito de 
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história que propõe Benjamin, à medida que o rememorar é capaz de tornar inacabado o 

sofrimento aparentemente definitivo das vítimas do passado (LÖWY, [2001], 2005, p. 

49). 

A rememoração das vítimas do passado permite seu reconhecimento, quando, 

mais uma vez, contamos suas histórias. Ao nos apropriamos de suas experiências, a 

incorporamos às nossas próprias no ato de narrar. Não é por terem sido jogadas ao 

esquecimento que as narrativas silenciadas do passado deixaram de existir, de terem 

ocorrido no mundo real. Tais narrativas possibilitaram, outrossim, as condições do nosso 

tempo tal como ele é, ainda que permaneçam negadas. A felicidade da redenção é 

alcançada por meio da rememoração, à qual ele atribui uma fé secreta que se esconderia 

e comandaria os mecanismos do materialismo histórico, uma qualidade teológica, de uma 

força mobilizadora que advém da conexão que fazemos com as experiências do passado 

(LÖWY, [2001], 2005, p. 50). 

Nossa imagem de felicidade depende, primordialmente, da nossa identificação 

com a história que nos foi contada, deste elo afetivo que fazemos com a experiências que 

nos foram transmitidas pelos entes queridos e por quem admiramos, que as viveram num 

tempo anterior. Esta força messiânica que têm as presentes gerações é fraca na medida 

em que não podemos repeti-las exatamente, mas podemos, no entanto, reencená-las nas 

nossas condições presentes. Não podemos realizar os sonhos que não puderam ser 

revivendo o passado “tal como ele foi”, mas tal como ele se apresenta para nós, e se faz 

sentir em nossas próprias histórias. Conforme Mitrovich (2011), para o autor, a 

rememoração é uma idealização forçada, isto é, um trabalho, antes de mais nada, de 

imaginação (MITROVICH, 2011, p. 138). 

Se a forma como nos dirigimos sobre o passado, esta forma como contamos a 

história, traz imediatas consequências para o presente, nossas impressões sobre ele, esta 

relação que com ele estabelecemos, é fundamental para que sejam perpetuadas ou 

modificadas relações sociais, ou mesmo processos psíquicos particulares. É por esta razão 

que, segundo Mitrovich (2011), a ideia de redenção benjaminiana não inscreve a utopia 

pela libertação do passado em um futuro distante, mas convoca o presente a “cumprir o 

que nos foi negado”, a “salvar o que fracassou” (op. cit.). A rememoração não é apenas 

uma contemplação na consciência das injustiças passadas, não basta, de acordo com 

Löwy (2001), para Benjamin, tão somente a pesquisa histórica que clareia a obscuridade 

da morte anônima (LÖWY, [2001], 2005, p. 51). 

Restabelecer a honra daqueles que tombaram passa por reconhecê-las em sua dor, 

no entanto, além deste primeiro passo, impõe-se a realização dos objetivos pelos quais 
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lutaram e não conseguiram alcançar. Em outras palavras, para que a redenção aconteça, 

é necessária a reparação da desolação e abandono das gerações vencidas. Nessa esteira, 

Löwy explica que todas as teses são permeadas por uma visão da história a partir desta 

ideia de redenção, a qual pode ser compreendida simultaneamente como teológica e como 

profana. Segundo o autor, em termos seculares, ela diz respeito à emancipação dos 

oprimidos, os vencidos da história, que esperariam de nós mais que a lembrança de seu 

sofrimento, como também a reparação das injustiças passadas e a realização da utopia 

social (LÖWY, [2001], 2005, p. 51). 

Nesse sentido, arriscamos dizer que a felicidade, enquanto redenção do passado, 

tem a ver, também, com permitirmos uma mirada interior e nos confrontarmos, agora, 

com nosso eu do passado para, assim, perceber o que nos marcou na memória e insiste 

em nos revisitar, mesmo que queiramos esquecer. Aquilo que deixamos esquecido, e não 

teve uma morte justa, que foi enterrado sem ser bem resolvido, retorna de outras maneiras, 

sob novas roupagens. O esquecimento encoberto ressurge como certas reminiscências que 

se libertam do inconsciente quando rememoramos, ou quando algum evento nos 

transporta para estes momentos, fazendo transbordar aquilo que se insistia em deixar 

sufocado e reprimido. 

Logo, o ressentido é aquele que povoa a mente com as vozes do passado, que se 

pune masoquistamente com seus reclamos, mas se coloca impotente diante da tarefa de 

redimi-los. O ressentimento é a saudável defesa de si contra uma ofensa, esta revolta 

diante de uma injustiça, a qual não pôde ser levada à cabo, mas que ainda faz sofrer 

aqueles que, qual seja o motivo, não puderam se insurgir. Com o coração em eterno luto, 

o ressentido é assombrado pela culpa que segue carregando pela impossibilidade ou 

incapacidade de agir. Guardam o medo de desprender-se daquela versão única da história, 

um relato excessivamente repetido para encobrir o esquecimento de si como sujeito, 

fazendo-se crer na ilusão de ser mero objeto alvo de ações dos outros. Para libertar-se, 

precisa se reconhecer agente da própria história.  

Conforme bem expressa Caroline Mitrovich, em sua obra “Experiência e 

formação em Walter Benjamin” (2011): a reconstrução do passado somente pode ser 

feita a partir do presente de quem a escreve, de modo que somos convocados a não mais 

adiar a culpa pelo esquecimento (MITROVICH, 2011, p. 146). O ressentido é aquele que 

não admite ser mais um mero mortal, e que, por isso, não vê nesta mesma condição toda 

sua potência divina. E, segundo Löwy (2001), para Benjamin, a tarefa 

messiânica/revolucionária é uma tarefa que nos foi atribuída pelas gerações passadas em 
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que redenção (teológica) e libertação (política) são ideias que se misturam e se confundem 

(LÖWY, [2001], 2005, p. 51).  

Na Tese II, como se pode perceber, o passado é ligado à história e à rememoração, 

e o presente, à ação redentora. Nesse sentido, ainda conforme Löwy (2001), o poder 

messiânico não pode ser compreendido só como contemplativo, vez que não diz respeito 

apenas ao olhar voltado para o passado, mas implica um papel ativo de concretizar a 

redenção, esta tarefa revolucionária que se realiza no presente. Há uma exigência de 

salvação que não consista na simples conservação do passado, mas que seja uma 

transformação ativa do presente. Em suma, somos esperados nesta terra para salvar do 

esquecimento os vencidos, mas também para continuar e, se possível, concluir seu 

embate emancipador (LÖWY, 2005, p. 53). 

A tarefa messiânica é inteiramente atribuída, então, às gerações humanas. Não 

haveria nenhum interventor divino que agirá por nós, não existe um Messias. Depende 

apenas de nós a alteração dos rumos do nosso destino, reconhecendo-nos como 

participantes da complexa teia de relações da humanidade. Segundo Löwy (2001), a 

redenção é uma auto-redenção, cujo equivalente profano equivaleria ao que Marx postula, 

pela primeira vez e, especialmente, em “A Ideologia Alemã” (1848), que os seres 

humanos fazem a sua própria história, em relação dialética com as condições materiais 

deixadas pelas gerações anteriores. A questão é que, em Benjamin, conforme o autor, é 

atribuída importância à exigência que vem do passado: não haverá redenção para a 

geração presente se ela fizer pouco caso da reivindicação das vítimas da história 

(LÖWY, 2005, p. 52). 

A redenção exige, portanto, uma rememoração integral do passado. Na Tese III 

sobre o conceito de história, Benjamin (1940) afirma só caber à humanidade redimida o 

passado em sua inteireza, isto é, aquela que volta-se para sua própria história sem silenciar 

episódios, sem falseá-los, sem esquecê-los. A humanidade redimida é aquela que é bem 

resolvida com seu passado, que narra os acontecimentos sem distinguir entre grandes ou 

pequenos, sem dar nada como perdido para a história, todos eles são relevantes e fazem 

parte do que somos. Assim, enquanto o sofrimento de um único ser humano for esquecido, 

não poderá haver libertação. O Juízo Final, como Benjamin coloca nesta tese, é aquele 

em que cada um dos instantes vividos torna-se citável, isto é, são lembrados e 

reconhecidos como parte da história da humanidade. Só a humanidade redimida com o 

seu passado torna todos os eventos citáveis à ordem do dia. 

Ainda na Tese III, afirma-se que aquele que narra os acontecimentos sem perder 

de vista esta dimensão dos apelos do passado, guarda a verdade de que nada do que 
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alguma vez aconteceu pode ser dado por perdido para a história (BENJAMIN, [1940], 

2005, p. 54). E, assim, antecipa o dia do Juízo Final, compreendido na tradição judaica 

como o dia da salvação de todas as almas, sem exceção, é a ideia de apocatástase, que 

significa a volta de todas as coisas em seu estado originário, isto é, o restabelecimento do 

Paraíso pelo Messias. É a reconciliação com o passado. Segundo Löwy, a redenção do 

Juízo Final da Tese III é uma apocatástase no sentido de que cada vítima do passado, 

cada tentativa de emancipação, por mais humilde e “pequena” que seja, será salva do 

esquecimento e “citada na ordem do dia”, ou seja, reconhecida, honrada, rememorada 

(LÖWY, [2001], 2005, p. 55). 

Ao transmitirem a sua experiência, aqueles que vieram antes de nós alertam-nos 

para a tendência de eterna repetição das injustiças se estas não forem reconhecidas e 

reparadas. A não ser que sejam lembradas quando assim ocorreram, resgatadas em sua 

imagem que possa representar e significar situações semelhantes, serão sempre reativadas 

em nova apresentação do mesmo espetáculo a cada geração que não as liberta. 

Alcançaremos nossa felicidade no tempo presente se soubermos extrair aprendizados das 

experiências anteriores, incorporando os saberes que decorrem não só das alegrias das 

conquistas, mas sobretudo do sofrimento das derrotas. A felicidade está, pois, em 

reconhecer cada conselho, colocando-o em prática, bem como cada apelo do passado, 

contribuindo com novos finais para as trágicas histórias. 

 Por isso o narrador, para Benjamin (1936), é a figura na qual o justo encontra-se 

consigo mesmo. Uma vez que pode recorrer ao acervo de toda uma vida, a qual não inclui 

apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia, de modo que 

infunde a sua substância mais íntima também naquilo que sabe por ouvir dizer. Seus 

conselhos, isto é, a experiência que passa adiante, não servem apenas para alguns casos, 

como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Isso porque não deixa de lado a 

moral da história, que envolve um aprendizado diante das adversidades enfrentadas e 

eventualmente superadas ou ainda a se superar. O narrador, sem distinguir entre grandes 

ou pequenos, incorporando o dito e o não dito em suas histórias, faz citável à ordem do 

dia os acontecimentos: seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. 

(BENJAMIN, [1936], 2012, p. 240). 

Das heranças que tomei como minhas, tenho ensaiado contá-las. Seja o excesso 

de memória que não deixa despedir da dor e retira prazer na sobrevida da angústia, seja 

na afeição pelo tempo do tédio criativo e pelo trabalho artesanal. Ao narrá-las, assumo-

as, agora, em sua plenitude, arcando com suas imprevisíveis implicações. Convoco-me a 

não mais adiar a culpa pelo esquecimento, aceitando-o como parte do lembrar, e como o 
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processo histórico e subjetivo de construção de uma memória viva. Se as lembranças 

relegadas ao esquecimento insistem em retornar, como zumbis que nos surpreenderiam 

quando menos esperamos, esta tarefa de não se pode bastar no simples lembrar. É preciso 

ouvir seus apelos e reconhecer sua importância. Faz-se necessário citá-las no momento 

presente, a fim de com elas me redimir. 

Se sou capaz de viver a morte da avó Elvira e escrever esta dissertação, é porque 

ela, à sua maneira, tem me ajudado a resgatar uma identidade matrilinear artística. Uma 

identidade que venho renegando, e com a qual passarei a vida me redimindo. Escrevo 

porque retiro minha energia desta memória. Uma força feita não só das alegrias, mas, 

principalmente, de suas tristezas; da poesia em sua inteireza. A força de minha avó reside 

não só dos momentos que com ela dividimos de sanidade mental e vigor físico. Vem, 

sobretudo, do que ela não pôde nos dizer, ou do que ela escolhera contar. Vem de histórias 

recheadas de vida vivida, do que ouvira falar, e da magia que se cria na ponte entre estas 

duas margens. Vem de toda a sua potência criativa, direcionada tanto à garra e bom-

humor com que estruturou sozinha uma família, quanto ao seu ressentir pelo que não 

pôde, ao mesmo tempo, ter sido: poetisa e livre. 

Cabe à mim, agora, de posse de suas heranças, sagrada e profana, lutar para que a 

história não se repita, novamente, agora, levando adiante meus próprios desejos e sonhos. 

Tomo coragem para compartilhar, aqui, os aprendizados resultantes, porque reconheço 

em sua narrativa a inspiração que tive de em tais situações para vencer os desafios que 

eram a mim colocados ao enfrentar a injustiça. Especialmente ao me ver, muitas vezes, 

sozinha e responsável por dar continuidade a tarefas sobre as quais me pareciam 

demasiado pesadas e exigentes. Reside em mim, como eu mesma, a força que torna 

possível resistir e se reinventar diante das adversidades, especialmente aquelas auto-

impostas. Esta força messiânica que me move a concluir esta tarefa de concluir este ciclo, 

comunicando minhas experiências. 

Venho, aqui, construir uma narrativa própria. Ou várias, dentro de um mesmo 

relato, que certamente seria outro se não fosse este instante e espaço históricos. Meu 

método, então, será arriscar fazer uma historiografia épica do trabalho de assessoria 

jurídica popular que venho desenvolvendo. Ao estabelecer um elo afetivo com o passado 

da Vó Elvira, tornou-se mais evidente a necessidade de não admirarmos tão somente os 

atos maravilhosos que fomos capazes de fazer e dos quais lembramos orgulhosas, mas 

especialmente aquilo de que nos envergonhamos e evitamos lembrar. A arte tem a ver 

com isso, acredito. Requer habilidade de enxergar a perfeição nos traços inexatos, naquele 

incomum que nos provoca estranhamento e espanto, arrebatando nossas emoções. É 
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enxergar a beleza que resplandece no abjeto, naquilo que não queremos reconhecer, e 

que, no entanto, é fundamental para sermos o que somos. 

Abrir-me novamente à arte tem me ensinado a aceitar o erro, e não somente porque 

a rigidez torna a vida mais penosa, mas por reconhecer o desvio como parte integrante do 

processo de criação. É preciso abraçar o indigno e a morte como parceiras. Os desafios 

da prática social têm me demandado uma reconciliação comigo mesma, com a imagem 

que tenho de mim, com o meu passado, exigindo que eu me faça espelhar na minha 

própria incompletude. Das minhas heranças, sagradas ou profanas, acionadas a todo 

tempo neste período, extraio como aprendizado a permanente e inevitável busca pela 

minha própria voz, o meu próprio desejo. Tenho aceitado mais a falta como aquela velha 

e sábia feiticeira que nos visita nos momentos oportunos às grandes transformações. 

Aprendi com a minha avó a fantasiar a vida como forma de vivê-la mais próxima 

ao real, imergida em sua inteira contradição. Do relato épico de sua vida e, especialmente, 

da poesia de sua morte, me atenho ao que se seguiu além dela: os fantasmas ainda a clamar 

à história por um outro desfecho. Quando falo deles, estou falando dela, e quando estou 

falando dela, estou falando de mim; das lembranças minhas que guardo sobre as 

lembranças dela. Falo da experiência que vó Elvira transmite ainda a mim, quando com 

ela me conecto, quando a invoco, quando estabeleço um elo afetivo com meu passado. 

Meu passado natural e político. De corpo e de espírito. Que ora enuncio, a fim de assumir 

a tarefa de redimi-lo no presente. 

Narrar as histórias que se seguem nesta dissertação, ainda que sejam um recorte 

de tantas que ainda poderão ser contadas, tem representado, para mim, um processo de 

conferir valor à minha trajetória de compromisso à assessoria popular e dedicação à causa 

da luta pela terra urbana. Assumir o que acredito, e levar adiante o trabalho permanente 

de reflexão-ação tem ganhado o significado de não mais me permitir esquecer os perigos 

de submeter-me voluntariamente à servir a propósitos alheios aos meu próprio desejos e 

sonhos, entregando meus sapatinhos vermelhos feitos à mão como fez minha avó. Me 

levar à sério é honrar a memória de minha avó. É citar seu passado, o meu passado, à 

ordem do dia, em sua inteireza. Redimido no presente, este passado já não é mais nem 

sagrado nem profano, mas liberto. 

1.5. Narrar a história como e para um conselho: considerações sobre o 

método 

 Conto-lhes tudo isso porque a minha história confunde-se com as histórias que 

relato nesta ocasião, em que apresento o resultado do processo de uma investigação 
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científica. Neste momento em que comunico as experiências vividas, não poderia a 

rememoração e enunciação do vivido, convocando seus aprendizados, deixar de ser uma 

narrativa própria e da minha própria história. Uma história que se fez compartilhada, com 

moradoras e moradores de favelas em Ribeirão Preto (SP). E, nesse sentido, quero 

evidenciar que não se pretende, aqui, fazer um relato único, que em si possa encerrar toda 

a complexidade desta experiência, eminentemente coletiva e ainda em curso. 

 Ao comunicar alguns aprendizados desses anos de assessoria jurídica popular, 

não temos a ambição de dar voz a ninguém que não esteja aqui para contar suas próprias 

impressões. Se sequer temos controle completo sobre as próprias memórias, quem dirá as 

dos outros! Comunicar, aqui, não tem o sentido de informar uma obviedade, que tem 

verificação imediata, como as notícias de jornais. É um saber que vem de um passado que 

ainda se faz sentir no meu presente, que encontrará ponto de apoio mais próximo conforme 

sua capacidade de dialogar se se fizerem sentir a quem se aproxima. 

 Nesse sentido, a autoridade científica dos dados e das análises não vem de uma 

objetividade compreendida como distanciamento da realidade concreta vivenciada, mas 

da assunção da validade de uma experiência, por mais particular e específica que possa 

parecer ao ser escutada pela primeira vez. Ou, neste caso, ao primeiro lance de olhos de 

quem lê. A cada manhã, recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres 

em histórias surpreendentes. Para Benjamin (1936), a autoridade da narrativa está não em 

um conteúdo imediatamente verificável, compreendível em si e para si, mas no saber que 

vem de longe, de terras estranhas ou de outros tempos, da tradição que se cria ao se 

fazerem as histórias contadas ressoarem nas histórias de quem as escuta. 

 De acordo com o autor, a razão para que as notícias não sejam mais capazes de 

mobilizar sentimentos nas pessoas, cutucando as experiências de suas vidas vividas, é que 

todos os fatos já nos chegam impregnados de explicações. Já se adiantam a dizer o que é, 

limitando as interpretações subjetivas a um atestado evidente das coisas, fatos já o são, 

alheios da participação de quem com eles toma contato. Metade da arte narrativa está em, 

ao comunicar uma história, evitar explicações (BENJAMIN, [1936], 2012, P. 218-219). 

Numa dissertação de mestrado, e ainda que fosse outra incursão científica, tal esforço é 

praticamente impossível. Como poderia eu me dar ao luxo de contar algumas histórias me 

eximindo de explicações se, exatamente, são estas as mais esperadas? 

 As explicações que fazemos das crônicas, melhor dizendo, as análises científicas 

dos dados coletados também se pretendem aproximar da narrativa. Em meio à literatura 

consultada trazemos, outrossim, as experiências vividas em assessoria popular ao diálogo. 

Desse amálgama, esperamos fazer, enfim, nossas contribuições teórico-metodológicas. A 



 
 
56 

 

experiência que se faz, no presente esforço, é resultado do movimento que se faz entre a 

ação prática da vida, e as reflexões que dela decorrem, compartilhadas entre aqueles que 

dela participaram, e entre outros que a elas acrescentam à medida que viveram situações 

semelhantes, com as quais podemos estabelecer correspondências. 

 As aproximações a outras análises teóricas, por essa perspectiva, é uma forma de 

ouvir as histórias narradas por outros a partir de suas próprias experiências, relacionar com 

a nossa o que puderam refletir sobre o que viveram e que decidiram passar a diante. São 

recursos que mobilizaram também a partir dos que vieram antes, e daqueles que criam no 

percurso, em seu estranhamento diante da realidade, e das questões que daí se puseram a 

responder. Se contam, agora, a nós, e da maneira que contam, é porque seus aprendizados 

lhes serviram para enfrentar os desafios encontrados em sua própria vida prática. Este 

senso prático, para Benjamin (1936), é característica da narrativa. 

 A narrativa traz sempre consigo, de forma aberta ou latente, uma utilidade. Esta 

utilidade pode consistir por vezes num ensinamento moral, ou numa sugestão prática, ou 

também num provérbio ou norma de vida. Conclui o autor que, seja como for, quem narra 

é alguém que sabe dar conselhos ao ouvinte. Gostaríamos, então, ao compartilhar nossas 

narrativas e suas análises – as quais não deixam de ser a continuação da história que se 

faz uma nova e mesma experiência –, estamos buscando aconselhar outras/os que se 

depararem com situações semelhantes, sugerir outros caminhos àquelas/es que assim já as 

puderam viver, mais ainda, lhes pedir seus conselhos a partir de sua experiência. 

 A fim de obter essa sugestão, ainda conforme Benjamin (1946), é necessário 

primeiro saber narrar a história, vez que alguém só é receptivo a um conselho na medida 

em que verbaliza a sua situação. É quem reconhece, dessa forma, a validade de sua 

trajetória, e que não se envergonha de contá-la. Mesmo que se envergonhe, melhor que 

assuma responsabilidade pelos seus erros e atos injustos a serem reparados, sem medo de 

pedir ajuda a quem tenha experimentado situações semelhantes e, com estes/as, possa 

aprender. Se dar e pedir conselhos hoje em dia soa como algo antiquado e ingênuo, é em 

razão, segundo o autor, das experiências estarem perdendo seu valor e sua capacidade de 

comunicabilidade (BENJAMIN, [1936], 2012, p 216-217). 

 O conselho tecido na substância da vida vivida tem um nome: sabedoria. A arte 

de narrar aproxima-se de seu fim porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em 

extinção. Para Benjamin (1936), este é um sintoma da decadência da modernidade, que 

desvaloriza a experiência e impede que floresça a sabedoria: é mito mais um sintoma das 

forças produtivas seculares, históricas, que expulsam gradualmente a narrativa do discurso 

vivo (op. cit., p. 217). Um indício dessa perda de valor dada à narrativa, para ele, é o 
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surgimento do romance no início do período histórico moderno, expressão literária que se 

distancia da tradição oral, patrimônio da poesia épica. De acordo com o autor, o romance 

não procede da tradição oral nem a alimenta. 

 Assim tem sido construídos os postulados da ciência moderna: em oposição aos 

saberes que são transmitidos pela experimentação empírica de homens e mulheres reais, 

e que perduram à medida que se confirma na sua vida prática. A validação do saber da 

ciência verifica-se muito mais no método científico e na autoridade de quem o formulou 

que na consideração de sua experiência para chegar àquelas conclusões. O fundamento 

téorico-filosófico da ciência moderna é manifesto na linguagem escrita e científica, que 

se pretende distanciar-se da narrativa, para uma a universalidade da experiência. 

 Tal como o cientista, o romancista segrega-se da experiência pessoal, subjetiva e 

particular. Ao contrário do narrador, que retira o que conta de sua própria experiência, a 

qual se incorpora a experiência relatada por outros e que, por sua vez, é incorporada à 

experiência de seus ouvintes Isso porque, conforme afirma Benjamin (1936), o romance 

tem origem no indivíduo isolado, autorreferenciado e autoinvestido da coragem, 

generosidade e grandeza de alma necessários a enfrentar os percalços que se sucedem. O 

romancista não é capaz de falar sobre suas preocupações mais importantes, que não recebe 

conselhos e nem sabe dá-los. É, inclusive, refratário ao conselho e, por isso, não contém 

a menor centelha de sabedoria (BENJAMIN, [1936], 2012, p. 217). 

 Como a ciência moderna propugna o paradigma da verdade imutável, ao invés de 

se preocupar em abrir-se à experiência, convidando à reflexão sobre uma moral da história, 

o romance busca dizer o sentido da vida. Na narrativa, temos a sensação de continuidade 

entre a vida anterior e a do agora, ao nos deixar a pergunta o que aconteceu depois?; o 

romance, ao contrário, não pode dar um único passo para além daquele limite em que, 

escrevendo na parte inferior da página a palavra fim, convida ao leitor a refletir sobre o 

sentido da vida. A busca da leitura no romance é ler o sentido da vida contada que está 

escrita. Quem lê, tem a segurança de participar da morte da personagem, ainda que no 

sentido figurado: o fim do romance (p. 230-231). 

 Nessa esteira, Benjamin (1936) ironiza: mas de preferência a morte verdadeira. 

Como a morte já é anunciada e está à sua espera, resta descobrir apenas de que forma e 

onde se morre, não importando tanto a pedagogia do seu destino, o seu percorrer. Esse 

destino alheio, graças à chama que o consome, pode nos fornecer o calor que não podemos 

encontrar em nosso próprio destino. A atração ao romance, conclui o autor, é, desse modo, 

a esperança de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro (op. cit., p. 229). 

Toda ação interna a ele é a luta contra o poder do tempo, que precipita à morte. Como a 
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ciência moderna, que lida com a vida se já morta, para então esquartejá-la e dissecá-la em 

partes para que dela seja possível conferir algum significado. 

 Ao retomar Georg Lukács, o autor explica que separando a vida vivida de seu 

sentido, cuja busca é feita na leitura do romance, no seu interior se encontra a esperança a 

que se dirige a atividade de rememoração, a ele exterior. E, assim, só poderia superar o 

dualismo interioridade/exterioridade quando percebe a unidade de toda a sua vida, como 

uma corrente vital do passado comprimida, concluindo naquele todo o seu significado. O 

romance simula a morte, afastando o sujeito do contato real com ela. Cria uma aura 

sagrada em torno dela, enquanto o cronista mantém-se fiel a sua existência no cotidiano. 

A morte, para Benjamin (1936), é sanção de tudo que o narrador pode relatar. É da morte 

que deriva a sua autoridade, porque as suas histórias remetem à história natural, à 

experiência da vida vivida (BENJAMIN, [1936], 2012, p. 223-229). 

 O momento da morte confere sabedoria. Torna a experiência transmissível, o seu 

saber, comunicável. E, assim, sela a vida que foi à vida que continua a ser, fazendo o 

instante durar pela eternidade. Segundo Benjamim (1936), a ideia de eternidade sempre 

teve na morte sua fonte mais rica e, não por acaso, a arte de narrar está em extinção numa 

época em que a morte assume aspecto repulsivo. Morrer era antes um episódio público e 

tinha um caráter exemplar. Na sociedade burguesa, com suas patologizações e medidas 

higiênicas, as pessoas passam a evitar o espetáculo da morte (op. cit., p. 223). 

 Hoje, a morte é expulsa para cada vez mais longe do universo dos vivos. Com 

isso, no decorrer dos últimos séculos, a ideia da morte vem perdendo sua onipresença e 

força de evocação que antes tinha na consciência coletiva. Um processo que, segundo o 

autor, é acelerado nos períodos mais recentes, especialmente a partir do século XIX, em 

que o capitalismo industrial provoca alterações abruptas na relação com o tempo. Cita o 

autor Paul Valéry, que relaciona o desaparecimento da ideia de eternidade com a aversão 

ao trabalho prolongado, trabalho que passa a cada vez mais ser atividade dos segmentos 

sociais subalternos: já passou o tempo em que o tempo não contava. O homem de hoje 

não cultiva mais aquilo que não pode ser abreviado (BENJAMIN, 2012, p. 223).  

 A narrativa perde, assim, espaço para outras formas literárias e de comunicação 

que a cada dia se distanciam mais da tradição oral, e não permitem o tempo do trabalho 

artesanal, da lenta superposição de camadas finas e translúcidas que aprimora o saber. O 

romance, em sua realidade particular, cinde o sujeito do tempo natural, assim como a vida 

moderna é vivida sob a ficção humana do tempo dos relógios. Com a vida cada vez mais 

regulada não há tempo para o esmero em arte final, que resulta como produto de uma 

longa cadeia de causas semelhantes em direção à perfeição. Segundo Benjamin (1936), o 
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próprio Leskov, autor sobre o qual o texto faz referência, considera a narrativa um ofício 

manual, isto é, um trabalho artesanal, e não uma profissão liberal. 

 A narrativa é abandonada na medida em que é desvalorizado o tempo ingênuo da 

poesia épica. Devemos imaginar a transformação das formas épicas segundo ritmos 

comparáveis aos que presidiram a transformação da crosta terrestre no decorrer dos 

milênios. Para o autor, esta é, como poucas, uma forma de comunicação humana que tão 

lentamente demorou a desenvolver e se extinguir. Já o romance, em algumas centenas de 

anos, viria a encontrar na burguesia ascendente, de acordo com Benjamin (1936), os 

elementos mais favoráveis a seu florescimento. E, foi nesse momento que, para ele, a 

narrativa teria sido relegada ao arcaico, ao primitivo, ao pré-moderno (op. cit., p. 218). 

 Especialmente com a invenção da imprensa, que ele relaciona à consolidação da 

burguesia, potencializa-se este processo de rompimento com o épico, manifesto no 

surgimento da informação. A história escrita por uma única mão, que se desvincula da 

experiência coletiva tradição oral, para ser a história dos fatos e não das próprias mãos das 

pessoas. A impressão no papel, em larga escala, que massifica a informação e, com ela, 

não deixa de distanciar a experiência de quem conta à de quem recebe. Esta relação se 

tornaria cada vez mais insignificante (BENJAMIN [1936], 2012, p. 218). 
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CAPÍTULO 2 – TRADIÇÃO E CONFLITOS FUNDIÁRIOS NO 

BRASIL 
 

Quando o oficial de justiça chegou 

Lá na favela 

E, contra seu desejo 

Entregou pra seu narciso 

Um aviso, uma ordem de despejo 

Assinada, seu doutor 

Assim dizia a 'pedição' 

"Dentro de dez dias 

Quero a favela vazia 

E os barracos todos no chão" 

É uma ordem superior… 

 

Despejo na Favela (1969), 

Adoniran Barbosa. 

*** 

Setembro de 2011. 

 

O ar estava parado. Tinha sido envenenado, muito embora uma certa tranquilidade 

indicasse o contrário. Para as/os que sentem o peso de sua alma, era inevitável uma 

inspiração pouco mais profunda, já o bastante para perceber a atmosfera viciada. Mesmo 

quem que ali nunca cogitam pisar um dia, era impossível não abismar-se diante do vazio 

deixado para trás. Uma insalubridade própria dos quartinhos de despejo contaminava o 

espírito, apesar de todo o espaço recém-criado. Estes, quando abertos, tragam 

desesperados para seu interior todo sopro de vida que os encontra, sequestrando o 

oxigênio dos pulmões. 

O lugar emanava a morte. Não aquela obscenamente explícita dos grandes 

combates travados entre os povos antigos. Era menos digna, mais sutil e dissimulada. 

Tampouco era a aquela cuja técnica a mais refinada dizimou aos milhares nas guerras 

modernas. Cordial e prestativa, seria a fiel escudeira dos bons homens. Traiçoeira e cínica, 

jamais teria poupado as almas inocentes pelos séculos da humanidade. Uma vez mais, a 

terra serviria de palco onde a desolação reencena os dias seguintes à queda da assombrosa 

Cartago ou à sanguinária tomada do Novo Mundo. Como outro qualquer cenário de 
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devastação da história, a vida procurava  refazer-se dali onde jaziam as ruínas da outra 

impedida de dar-se a si continuidade. 

Os escombros faziam-se abrigo para insetos e pequenos animais. Acolhiam-se 

entre as folhas e galhos das árvores tombadas em campo de batalha. Os pássaros - aqueles 

que ainda tinham forças para cantar - soavam uma melodia lúgubre. As marcas da 

resistência humana do violento episódio ainda se faziam sentir. Mesmo para admirar, era 

preciso pedir licença. Aos poucos, a claridade do sol fazia convalescer o ambiente do mal 

acometido semanas antes em operação da mais racional ordem e civilidade. Mas no dia 

da ocorrência, as primeiras luzes do dia, em recusa, demoraram a despontar. A artificial 

iluminação do espetáculo se fez com as intensas e focalizadas câmeras de reportagem e 

carros da polícia militar. 

Quem falava era o Capitão da PM. Falei com o juiz, que é... o dono da ação. Nós 

temos que fazer de qualquer jeito essa reintegração. Isso aí é pacífico, Agora, já que nós 

temos que fazer, vamos buscar fazer da melhor forma possível. A intervenção poderia, 

afinal, ser rápida. Curta e grossa. Como tirar um esparadrapo. Remover, de uma vez por 

todas, essa mácula que aflige contaminar o resto do corpo. Eu queria que vocês me 

ajudassem, Porque se falar assim: “ô, capitão, nós não vamos sair, de jeito nenhum”. 

Mas, pô, eu tenho que te tirar. Então, eu que fico numa situação complicada… É bem 

verdade que a enfermeira que depura a excreção leva mais desaforos que o bom doutor, 

responsável pela cura da doença. 

Ao fundo, os invasores gritavam os números das crianças que ali residiam. 

Antígenos sobre os quais o primeiro tratamento não parecia surtir efeito. Reclamavam a 

dignidade de sua existência, que é, por definição, malsã. Pior, desenvolviam resistência. 

Favela, unida, jamais será vencida. Exigem, certos de si, a presença de representantes da 

Prefeitura Municipal, que teria prometido comparecer à favela. Há meses buscavam 

formas de resolver o problema, tentando dialogar com o governo, procurando alternativas 

para habitar em algum lugar desta terra. Agora ela foi passear. Viu que a bomba estourou, 

foi para as férias dela, foi passear. Por que que ela não está aqui agora na hora da 

bomba estourada? 

A Prefeita foi eleita por seu forte apelo popular, era reconhecida por suas obras de 

caridade e proximidade com os mais pobres. Seguia o oficial. Essas coisas eu nem 

comento que a gente não pode comentar… Mas razão vocês têm. Você sabe disso aí. Eu 

não tiro a razão de vocês, em hipótese alguma. Um daqueles revoltosos, que se colocava 

à frente do bando, explicava que se tratam de famílias. Esculachadas, não estavam 

dispostas a viver uma vez mais a remoção. O oficial não estaria ali pela Prefeitura, mas 
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pelo verdadeiro dono do terreno, o real e legítimo proprietário, o qual voltaria a ter todos 

seus poderes reintegrados a si, sanando a moléstia que, se já há tanto tempo latente, agora 

deu de lhe perturbar. 

Hoje nem fomos trabalhar, estamos arriscando perder o serviço para defender a 

moradia. A semana inteira sendo humilhados aqui... Não existe nenhuma pessoa para 

ajudar nós não se não for a Prefeitura ou o governo. Nós não tem ajuda de ninguém, a 

única coisa que nós tem é pancada desses cara aí ó, só pancada. Nós invade aqui, ó, para 

ter um teto para morar e nós recebe pancada. O dia amanhecia conforme as barricadas 

eram erguidas pelos ocupantes, fechando as vias de acesso e impedindo a entrada de quem 

quer que fosse. Alinhados à frente, havia aqueles que, em solidariedade, faziam barreira 

humana assentados do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra - MST, 

e outros militantes de movimentos sociais da cidade. Cientistas sociais, advogados, 

arquitetos, padres, professores... 

Povo na rua, Dárcy Vera a culpa é sua! O povo precisava de respostas, de alguma 

ajuda do governo. Porque o pobre aqui na periferia, na favela, só tem valor na época do 

voto. Só na época da eleição. Eles só vêm aqui de quatro em quatro ano. Passou a época 

das eleição, nós somos tudo um lixo. Dizia às câmeras outra liderança de uma favela 

também da região. Insistiam com o Capitão que os moradores não estavam contentes, e 

esperavam que a Prefeita cumprisse a palavra e mandasse, ao menos, algum representante. 

Não tem ninguém deles aqui. Quando é ano que vem, tão tudo andando aqui dentro. Os 

policiais tentam contato com a Prefeitura para intermediar a confusão. 

Eles quer só um representante da Prefeitura, para dar uma opinião, uma posição 

para eles. Que aí, então, eles vão pedir para os bombeiros apagar o fogo, vai abrir o 

portão, deixar os caminhão entrar, e eles mesmo vão carregar as mudança deles. Não 

vai deixar ninguém pôr a mão, que eles não quer que quebra nada. Eles mesmo tira a 

mudança deles. Porque eles ganharam com suor. Não foi… Você entendeu? Não houve 

resposta da Prefeitura. O pelotão entra na Favela. Dos portões, balas de borracha em 

direção às pessoas. Cachorros acossam mulheres grávidas e idosos são arrastados à força 

para fora das casas. 

Em segundos, bombas de gás dispersam manifestantes e desarticulam a 

organização dos ocupantes. Um helicóptero sobrevoa a área. Seu som, associado aos tiros 

e às bombas, compõe o espetáculo bélico, coroado pelo ronco dos tratores e estruturas 

ruindo. Homens eram presos. Animais domésticos ficavam pelo caminho, desorientados. 

Em último recurso, uma voz grita: Nós queremos um lugar para criar nossos filho! Isso 

aqui não é cheio de vândalo não!. Queremos só um teto para nossas criança poder ficar 
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debaixo... Não estamos lutando para esses covarde entrar aqui dentro... Nós apenas tá 

lutando por democracia! Nós tem direito também, como todo o ser humano tem o direito! 

Nós quer só um lugar para morar! 

Terra arrasada. Repisada e machucada, não era  mais a mesma terra vermelha viva, 

acostumada a levantar-se ao vento quando sua gente passava afoita em seus afazeres de 

rotina, ou a repousar quando entregues a seus lazeres de finais de semana. A poeira, que 

teria recoberto toda a visão, ora esparramava-se uma vez mais, procurando novas porções 

de solo para fixar morada. Recuperando-se da exaustão daqueles dias não idos, 

rearranjava-se em sua paciência milenar. Não por nunca dantes ter sentido os impactos 

dos tratores, mas por lhe ter sido exigido suportar, uma vez mais, o peso da destruição da 

vida. Nestes tempos, tão vulgar e mesquinha. Mas nunca absolutamente esquecida. Seu 

grito ainda se faz ressoar. 

*** 

Outubro de 2013. 

 

O silêncio atípico sepultava os destroços. As ruas desertas denunciavam a paz 

imposta pela conquista. Apenas uns e outros espectros ressabiados fitavam pelas frestas 

das janelas. O riso das crianças não ecoava, quando absortas na sua correria 

despreocupada. Não se escutava o grunhir dos cães, engalfinhando-se entre brigas e cios. 

Emudecidas as prosas das senhoras, pareciam não se atrever a colocar as cadeiras em 

frente às residências, de onde, juntas, viam o movimento da vida passar. Madeira estirada 

no solo, cimento triturado, resquícios de reboco, e tijolos partidos. Tudo de mais ordinário 

que usam estes tipos para habitar um pedaço de chão, não passavam de vestígios de 

sonhos. Estes, construídos em família e compartilhados entre vizinhos. Tudo era, agora, 

entulho sob a ação do tempo. O domínio do progresso. 

Em ação estrategicamente coordenada, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

executou, com sucesso, sua última investida. Após barganhar com a tribo vizinha, 

finalmente conseguira expulsar o gentio mais selvático, reduzindo o território nativo a 

seu domínio. Considerando a crescente insolência dessa gente, tais vitórias se anunciam 

com a devida condecoração nos jornais locais. Por vezes, seguidas das prósperas notícias 

de ampliação do Aeroporto. Manchetes eufóricas alardeavam os números das unidades 

habitacionais entregues aos semi-consumidores finais, em contraste ao índice das favelas 

em extinção. A certeza era uma só: enfim seriam iniciadas as obras de infraestrutura. Não 

restaria pedra sobre pedra.  
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É aqui, chegamos. Pelo menos, eu acho. Não, era aqui. Agora, já não se pode se 

dizer com tanta certeza. Este pedaço da direita, para quem chega vindo da avenida, é o 

mais próximo ao Aeroporto. Olha ali o alambrado, tá vendo? A área seria incorporada 

ao pouso e decolagem. Foi a meia satisfação dada pelo governo municipal ao se 

questionar a remoção parcial da favela. As reuniões costumavam ser na casa que ficava 

da mangueira até a cerca ali. Não sei se vocês conseguem perceber, mas tinha um bom 

quintal aqui na frente... Da amputada Rua Bragança Paulista, tomamos a esquina para a 

esquerda, em direção ao que ainda restava da Rua Pontal. Ao longe, podíamos distinguir 

três, quatro, seis, no máximo, tristes figuras esperando pela nossa visita. Ah, lá, o 

pessoal…! Nossa, veio pouca gente. 

Não trouxe o arquiteto e a advogada com você? As reuniões eram sempre 

convocadas por um deles, membros do que chamavam de Movimento Pró-Moradia e 

Cidadania. E o vizinho? O fotógrafo...? Eu, a essa altura, também fazia parte do 

movimento. Há quase um ano, participava da obstinada busca de informações sobre a 

internacionalização do Aeroporto Leite Lopes. Há dois, que acompanhava os passos de 

alguns apoiadores e representantes dos moradores das favelas a serem atingidas pelo 

empreendimento. Estudante de graduação, não sabia o que estava fazendo. Só que 

precisava fazer. Não, hoje vim só eu. 

Depois da remoção, os parceiros do início se retiraram e se retraíram. Não foi feita 

nenhuma reunião desde então, dos parceiros do movimento, ou com as famílias. A derrota 

abatera-se sobre todos que estavam lutando pelo direito à moradia digna desta 

comunidade então mais próxima ao sítio aeroportuário. Na verdade, vieram mais estes 

dois amigos da psicologia. Pensei que eles podiam nos ajudar a entender o que foi a 

remoção da Prefeitura. Não entender, assim… Mas ajudar a falar sobre, e lidar com os 

sentimentos de tudo que aconteceu. Precisava de ajuda. Sentia que não sabia nada de 

direito. O que é pior, que vinha aprendendo nada que servisse para impedir o que 

aconteceu, ou para lidar com seus efeitos. 

Meninos, sejam muito bem-vindos, viu. Vocês não ligam não que tem pouca gente 

na reunião hoje, é que o povo tá meio desanimado… Tem café, tão servidos? Apareceram 

umas poucas mulheres e, ainda menos, homens. Nos esperavam, em círculo, diante da 

casa de uma delas. Mesmo um tanto decepcionadas, acolheram nossa presença e 

receberam gentilmente a proposta. Foi uma tristeza. Eu mesma nem fiquei aqui, ia doer 

demais. Ver assim tudo ir pro chão, tudo se acabando. Eu ajudei a construir umas casa. 

A vizinha às vezes olhava as crianças da gente. Se precisava de um sal, de um açúcar, já 
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pedia e depois comia junto, um bolo, um café… A gente tinha uma comunidade, agora 

não tem mais. Ficou esse entulho aí. 

Ainda não veio ninguém limpar. Nem caminhão da Leão, nem de nada, ninguém 

veio dar o ar da graça. E com essa chuva que só mela, fica essa imundice. Depois vai o 

repórter falar que tem dengue na Zona Norte… Desprenderam-se as primeiras gotas bem 

cedinho e não cessaram até a noite cair. Quem conhece Ribeirão, sabe que aqui não se faz 

chover assim à toa. Nossa depressão geográfica manifesta seu sintoma com calor e secura. 

Um dia rodeada por café, e ora por desertos cana-de-açúcar, há tempos acostumada a 

torrar plantações e gente debaixo do sol e sobre o asfalto. O eterno verão é ocasionalmente 

interrompido por friagens em dias de Santo António, São João e São Pedro, e por grossos 

aguaceiros na época do Natal. Era outubro, mas o céu não pôde conter suas lágrimas, 

compadecendo-se da miséria terrena. Eles bem que podiam ter remarcado para outro dia, 

né? O que custava?  

A maioria do pessoal que já foi para os predinhos pegou e saiu antes, com calma, 

foram levando as coisas com carinho, com jeito, no tempo deles... Já tinham presenciado, 

em outras ocasiões, móveis serem danificados, pertences e documentos perdidos, quando 

não completamente destruídos nestas remoções da Prefeitura. Sem contar, ainda, as 

famílias que eram deixadas para trás, algumas das quais com as casas demolidas, sem 

nenhum respaldo, e sem terem para onde ir. Até que foi melhor assim, né? De eles saírem 

antes. Porque no dia que o caminhão veio pra mudança não parava de chover, e quem 

não tinha saído ainda molhou tudo as coisas na chuva… Deu dó, porque estraga, 

algumas coisas eles perderam. 

Eu também não quis ver nada. Saí cedo para trabalhar e só voltei bem a noite. 

De nós, ninguém foi acompanhar a mudança. Nem a advogada, nem o arquiteto, nem 

engenheiro, nem fotógrafo. Já eu ajudei o pessoal a subir com as coisas na perua, nos 

carros, mas no dia eu nem sei como foi. Acho que quase ninguém ficou pra ver, nem o 

pessoal de vocês que apoia. Eu deveria estar em uma aula qualquer de direito sei lá o quê, 

tributário, trabalho, empresarial, civil... desesperada em pegar toda e cada palavra lançada 

pelo professor. Foco. Logo mais chegariam as provas. As vicissitudes extracurriculares 

de um projeto de extensão não poderiam atrapalhar a vida acadêmica-profissional.  

Aliás, eles(as) diziam estarem felizes com a notícia. Afinal, uma parte finalmente 

teria agora segurança, sem preocupações com remoção e obra de Aeroporto. Esses(a) que 

ficaram se diziam contentes, ainda que não mostrassem o mesmo brilho no olhar. Sabe, 

eu gostaria de ter ido lá para os predinhos. Tudo novinho, só chegar e morar. Começar 

de novo. Eu fico um pouco chateada de ter ficado, mas fico feliz por eles que foram, 
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porque é deles, ninguém vai incomodar mais. Ia ser um céu. Um céu. Não entendi porque 

não foi todo mundo, foi isso que tinha sido decidido no Conselho de Moradia. Foram 

todos da Vila Brasil, por que aqui teve que ficar? Não é que eu acho ruim, é que era 

comunidade, era todo mundo. 

Mas não ultimamente. O conjunto habitacional para onde foram parte dos vizinhos 

fica em região oposta à localização onde moravam alguns há mais de dez anos. Quando 

eu me mudei para cá, eu limpei tudo, tinha muita porcaria aqui, vocês nem imagina. 

Tinha de tudo, de tudo. Agora olha aí… De que adianta? Mas os apartamentos não eram 

o prometido. Não há comparação com as casas construídas na comunidade. Por mais 

simples e precárias que possam digam, eram do tamanho e do gosto das famílias, que as 

modificam no tempo. Lá não tinha espaço, tudo era igual. Eles também estão passando 

apertado. 

Eu fui lá, gente. Quando puderem, vão lá conhecer. Apartamentos pequenos, sem 

nenhuma infraestrutura. Entregues sem a instalação de vidros, entupidos os canos, quase 

sem uso e com infiltrações… Não me surpreende o pessoal vender ou abandonar e voltar 

a ocupar terrenos por aqui. Desconfio que os contratos não são para a faixa de renda 

mais baixa. Aparecem nos boletos outros serviços embutidos, parece que estão pagando 

coisas a mais do que deveriam. Ah, mas se fosse eu eu daria graças a Deus de não esperar 

mais na fila da Cohab, de não ter mais essa palhaçada de sai não sai, o resto a gente 

corre atrás…! 

Quem se mudou não está conseguindo vagas nas escolas, os ônibus vão 

abarrotados em direção ao centro da cidade. Qualquer um entra e sai dos blocos, não há 

segurança. Falta água direto. Um dos ex-vizinhos virou síndico do bloco para tentar 

resolver os problemas. A luta pela moradia digna ainda seguia por lá, e a Prefeitura ainda 

dava dores de cabeça. Ele mesmo, veio uma vez só depois da mudança, e depois não veio 

mais. Eles que eram nossos representantes, agora que conseguiram a moradia nem 

lembram mais da gente…  No conjunto, brigas entre vizinhos são frequentes. As 

assistentes sociais foram duas vezes lá, e depois mais nenhum sinal. Pelo menos lá elas 

foram. A gente fica feliz por eles, mas a  gente acreditou que ia todo mundo, e ganhou o 

quê? Esquecimento. Fomos abandonados. 

*** 

2.1. Delenda est Carthago! A cultura clássica da conquista e do domínio 

“Cartago deve ser destruída!”. A sentença era repetida do alto da tribuna romana 

de maneira persistente, quase absurda, pelo senador Marco Pórcio Catão em seus 
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inflamados discursos, já nos últimos anos das Guerras Púnicas (entre séc. III e II a.C.). 

Era mais que urgente derrotar a sua maior rival, Cartago, de uma vez por todas, custe o 

que custasse. A cidade de origem fenícia da costa da África do Norte, com toda a sua 

pujança comercial pelo mar mediterrâneo, ameaçava o domínio da República Romana. 

Derrotados em batalha já por duas ocasiões em mais de um século de confronto, os 

cartagineses tinham a inoportuna tendência em rapidamente reconstruir suas defesas após 

cada derrota militar. 

Tomada pela fúria, e decidida a eliminar a civilização adversária, Roma investe-

se de todas suas forças e recursos bélicos contra o inimigo cartaginês. Com precisão e 

rigor, monta estratégias para aniquilar o inimigo, de modo a não dar chance a seu 

soerguimento e a se tornar novamente ameaça. Não poderia haver o mínimo respiro, ou 

tão logo Cartago tornaria a recobrar suas forças, e uma vez mais voltaria a se impor como 

difícil barreira. No terceiro e derradeiro embate, Roma devasta a cidade africana, fazendo 

ruínas todas as suas muralhas, as praças e mercados, os templos e prédios públicos, as 

residências populares simples, por terem sido tantas vezes reerguidas. Os animais foram 

mortos, não só os elefantes de combate, mas as reses, os cães e os pássaros. A terra foi 

salgada, para que nada nela mais pudesse crescer. 

Sequer os cemitérios teriam sido poupados. Era preciso meter o ferro dos fortes 

sobre seu túmulo. Não se poderia mais admitir que este povo tão avesso a guerras, 

mercadores de exército tão inferior, continuassem a desafiar Roma em toda sua 

imponência. O imperativo de total aniquilamento da cidade repetido no Senado era claro, 

dirigia-se não só às tropas, aos oficiais e governantes, mas aos civis, agriculturas, 

construções, monumentos, a seus mortos. A toda e qualquer obra humana que se erigisse 

sobre a terra e pudesse lembrar sua história. Conta-se que, sem deixar pedra sobre pedra, 

a batalha final fora tão destruidora, que o general romano Cipião Emiliano teria chorado 

diante dos escombros da assombrosa Cartago. 

A expressão de ódio proferida pelos conquistadores romanos simboliza, nos 

nossos dias, uma política de aniquilamento e rejeição a tratados de paz como um fim para 

o conflito. A destruição, porém, não impediu saber da valentia deste povo. De lenda se 

fizeram as memórias cartaginesas. A lembrança desse episódio até os dias atuais como 

atestado do poder dos vencedores não deixa de evidenciar, outrossim, um esquecimento: 

a ousadia e destemor deste povo que sempre se fazia renascer das cinzas. O embate entre 

Roma e Cartago nos põe a imaginar o que teria se sucedido da história ocidental se os 

vencidos tivessem triunfado. Já não seriam, então, mais os vencidos. Seríamos, então, 

herdeiras/os de sua tradição. 
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Os dominantes de turno são os herdeiros de todos os que, algum dia, venceram. 

São termos de Benjamin (1940) ao discorrer sobre o conceito de história, na Tese VII: 

todo aquele que, até hoje, obteve a vitória, marcha junto no cortejo de triunfo que conduz 

os dominantes de hoje [a marcharem] por cima dos que, hoje, jazem por terra. Afinal, 

com qual imagem de felicidade poderiam sonhar os dominantes de hoje se não com os 

vencedores do passado? São as experiências com os quais se identificam, justificando os 

atos terríveis de aniquilamento dos vencidos, afirmando sua condição de superioridade. 

Para Benjamin (1940), neste cortejo triunfal dos vencedores, são exibidos os despojos dos 

que tombaram, demonstrando a vitória a todos aqueles que a possam ver e dela se 

maravilhar (BENJAMIN, [1940], 2005, p. 70). 

Aliás, curiosa é a palavra “despojo”. De origem latina, vem de despolio, e significa 

“o que se desprende, ou cai, e é servido de revestimento ou adorno”. O espólio é a presa 

feita do triunfo sobre o inimigo. Despojos opimos eram as armas de um chefe rival morto 

por um general romano, que as consagrava no templo de Júpiter. Despolio, substantivo 

que, se adicionada a partícula -are, transforma-se em verbo. A ação de despojar, de despir, 

de roubar, de saquear, de pilhar, de espoliar, de esbulhar, de desapossar, privar alguém de 

algo que era seu (VIEIRA, 2016). O que é apreendido dos vencidos, a presa cativa, de 

acordo com Benjamin (1940) são seus bens culturais. As presas representam, pois, a 

cultura, as formas de viver de um povo que ora foi sobrepujada pelo superior, pela cultura 

ora dominante. 

As sobras corpóreas arrancadas dos mortos e cativos são vestígios de um passado; 

de uma vida que já não pode mais existir, justamente porque foi impedida por quem a 

tomou. Os despojos expostos como presa e objeto de adoração são um atestado, material 

e simbólico, da memória que é suplantada, das narrativas que não mais poderão ser 

contadas senão marcadas pela conquista. Rompe-se o elo afetivo com o passado porque 

sufocados aqueles que com ele se conectam, vez que dele participaram, experienciaram. 

Por este ato, o vencedor domina o poder de narrar, tomando a si a palavra. Entre o que se 

lembra e o que se escolhe esquecer, inaugura-se novo curso da história. Sabemos, no 

entanto, que a lembrança não se faz plena de controle sobre quem a transmite. Nas 

narrativas dominantes, escondem-se as dominadas. 

Nos bens culturais está expressa, outrossim, a barbárie que os permitiu serem 

assim transformados. É a captura e a tomada a força de bens alheios, a palavra não-dita, 

a memória latente. Conforme Benjamin (1940), nunca há um documento da cultura que 

não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Ao admirarmos um arco do 

triunfo, por exemplo, não poderia deixar de estar mais patente tal afirmação: estaríamos 



 
 

69 

 

a contemplar o monumento de barbárie. Não só as arquitetônicas, o mesmo podemos dizer 

das outras tantas grandes obras da humanidade. Sua existência não se deve somente ao 

esforço dos grandes gênios, seus criadores, mas também à corveia sem nome de seus 

contemporâneos (op. cit., p. 70). 

Como bem expressa Löwy (2001), a alta cultura não poderia existir sob a forma 

histórica sem o trabalho anônimo dos produtores diretos - escravos, camponeses ou 

operários - eles próprios excluídos do prazer dos bens culturais (LÖWY, [2001], 2005, 

p. 78-79). Segundo Benjamin, não estaria livre da barbárie fundante, ademais, o processo 

de transmissão de um vencedor a outro. Os registros de cultura são documentos da 

barbárie vez que nascem da injustiça social e opressão política. Em sua origem e em sua 

transmissão, pois esta é feita por massacres e guerras, repetindo e atualizando este pecado 

original. Assim, explica Löwy (2001), pelos meios bárbaros da conquista, a elite 

dominante se apropria da cultura anterior e a integra a seu sistema de dominação social 

e ideológico (op. cit.). 

Ao avançar sobre o território vencido, incorporando-o como próprio, o vencedor, 

ao mesmo tempo, destroi as manifestações de atividade humana impregnadas em tudo 

que é encontrado pelo caminho. Ferramentas, vestes, prédios, pastos, técnicas de 

produzir, e produto final são igualmente apropriados. Toda a arte final que reproduz o 

mundo à sua imagem e semelhança. As tantas formas de se enxergar e fazer a si mesmo, 

de se reconhecer em sua comunidade, de se identificar, expressando sua comunhão com 

o todo. A apropriação do espaço impõe-se aos tempos próprios particulares daquelas 

gentes, disciplinando sua existência. Espaço e tempo, matéria e memória, a sua cultura é 

expropriada. 

A dominação é ideológica e social, na justa medida em que a conquista é a 

destruição, concreta ou metafórica, das manifestações da vida que ali se arranjava a seu 

modo particular. Sufocados modos de produzir para si e de se religar a si. O poder dos 

vencedores existe no  exercício de seu domínio sobre as condições de vida e de morte dos 

vencidos. Aliás, ao que me parece, também é um tanto peculiar a palavra “domínio”, que, 

talvez por obra do acaso, vem da palavra latina dominium. Domínio significa o poder, a 

superioridade, a influência, o império sobre algo ou alguém, é a faculdade de usar e dispor 

livremente do que é próprio. O direito de reger, a autoridade, o poder de mando dentro de 

uma certa esfera de ação (VIEIRA, 2016). 

Quando fala-se em domínio, pressupõe-se, então, uma determinada abrangência, 

uma competência de atuação sobre um território que lhe pertencente, ou mesmo a um 

campo de conhecimento, isto é, a aquilo que uma arte ou uma ciência compreende. 
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Domínio é a relação sobre o que se tem propriedade. Segundo Luís Augusto Rolim 

(2008), muito embora não seja apresentada uma definição exata do que seja propriedade 

no direito romano, dominium aparece como poder absoluto e exclusivo sobre uma coisa 

corpórea (ROLIM, 2008). 

Proprietas, mancipium, dominium são expressões originárias de uma relação com 

proprium, ou seja, o que pertence a alguém, que lhe é próprio (ROLIM, 2008). Temos 

que se tornaram próprios do domínio jurídico, expressões legais que dizem respeito a ser 

dono, isto é, ser o dominus, o mestre soberano sobre uma extensão de terra e tudo que 

nela se possa encontrar. De acordo com José Carlos Moreira Alves (2011), dominus é o 

título oficial dos chefes romanos a partir de Diocleciano, período que é conhecido por 

Dominato, já sob o Império (MOREIRA ALVES, 2011). 

Assim, a ideia se abstraiu de sua origem para ser o direito de propriedade, daquilo 

que é próprio do dono, de um dominus. Muito similar a esta figura e ao que ela representa 

é o tirano grego. Tyrannos é aquele absoluto senhor que dá as ordens, dotado de irrestrito 

poder de mando sobre coisas e pessoas. Chega ao poder auto-investido, pela usurpação 

da legítima soberania que se encontra no seu caminho. Personagem retratado como cruel, 

defenderia a sua posição por meios opressores e tende a controlar tudo e todos sem lei 

que a detenha (VIEIRA, 2016). 

O Império Romano teve seu auge entre os séculos I e II a.C., com a queda de 

César, dando fim ao período da República. Marcada por governos cada vez mais 

autocráticos, esta fase se caracteriza pela expansão do território e poder político, 

econômico e bélico romano ao longo do Mar Mediterrâneo. Através da conquista e da 

assimilação de outros povos, Roma passou a exercer domínio sobre toda a região que hoje 

conhecemos como Europa Ocidental e Meridional, a Ásia Menor, o Norte da África e 

partes da Europa Setentrional e Oriental. Por isso, é reconhecida como uma das mais 

poderosas entidades políticas da antiguidade. 

Em seu auge, a base da economia romana girava em torno da guerra: a conquista 

de novas terras, a pilhagem, e o apresamento dos vencidos como escravos. Um sistema 

de produção escravista que só era mantida pela conquista constante, mediante a expansão 

de suas fronteiras. Segundo Maria Beatriz Florenzano (1986), a guerra contra o povo 

persa é o registro de conflito mais longo da história humana, iniciada em 92 a.C. com 

duração de 721 anos, com efeitos duradouros para ambos os impérios. A partir do século 

III, o Império Romano entrou em declínio. Com o fim das guerras de conquista, esgotou-

se a principal fonte fornecedora de escravos, o que abalou seriamente a sociedade romana 

(FLORENZANO, 1986). 
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Ainda de acordo com Moreira Alves (2011), a fim de manter o controle sob essa 

gigantesca territorialidade e heterogeneidade social, conforme tornavam-se mais 

complexas as hierarquias militares e político-administrativas, também o foram as 

instituições jurídicas. Houve uma multiplicação de cargos e funções, sendo enviadas 

tropas romanas a se fixarem ao longo das fronteiras. Além de romanos tornados colonos 

das terras conquistadas, também iam sendo criados mecanismos para incorporar os povos 

dominados, não mais e apenas como escravos, mas como colonos que poderiam continuar 

sob as terras romanas, desde que paga um imposto ao governo pelo uso e gozo da 

propriedade romana (MOREIRA ALVES, 2011).  

A esta relação jurídica, se deu o nome de enfiteuse, palavra latina derivada da 

grega que significa “enxerto”, “implantação”. Este instrumento jurídico tem origem na 

Grécia do século V a.C., e é apropriado pelo Império Romano como estratégia para tornar 

produtivas grandes extensões de terra e de fixar populações nessas regiões. A ideia era 

conferir o direito de usar a terra para o cultivo, em contrapartida, era devido pagamento 

de taxa ao proprietário. Este, o dominus, era, obviamente, o dominador Império Romano, 

que mantinha a titularidade do direito ao domínio, e cedia os poderes de usá-lo para 

outrem, pela impossibilidade de fazer por si mesmo o cultivo, estando presentes cidadãos 

romanos em toda esta área descomunal. 

Com a finalidade de solucionar o problema do plantio e cultivo de imensas glebas 

de terra, também chamadas de latifundia, era celebrado um contrato de arrendamento. O 

Império Romano, dono do imóvel aforado, mantendo para si a titularidade da propriedade 

e, assim, os poderes de dispor e de vindicar (reclamar a propriedade como sua), cedia os 

poderes de usar e gozar do terreno ao enfiteuta, mediante o pagamento do imposto. Os 

enfiteutas, chamados de latifundiários, também passaram a subarrendar suas terras, de 

modo a garantir maior proveito econômico e ocupação. A colonização de terras sob o 

regime jurídico da enfiteuse é realizada em localidades com o Egito e, inclusive, no antigo 

território de Cartago (MOREIRA ALVES, 2011). 

O arrendamento poderia ser a prazo determinado ou não, isto é, o direito de uso 

particular sobre as terras incultas de domínio romano poderia ser perpétuo ou por um 

tempo limitado (por anos ou décadas), mediante o pagamento de um foro anual. Se o 

interesse era fixar os colonos para garantir as fronteiras, o arrendamento era, de início, 

perpétuo ou feito por prazos longos. Este tempo é reduzido à medida que o Império decai. 

Com ele, há uma maior confusão entre o patrimônio público e aquele pertencente aos 

governantes, sendo devido o tributo à própria família imperial (op. cit.) 
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Além de um êxodo urbano, todo o período é marcado pela proliferação de 

legislação e de funcionários públicos, que percorriam as terras romanas cobrando 

impostos, e de militares garantindo seu domínio. As constantes guerras e desafios de 

administração levam a governos mais centralizadores e militarizados, e à organização de 

instituições jurídico-burocráticas para garantir o domínio, com todas as implicações 

político-sociais que este significa. A partir do século IV d. C., a enfiteuse aparece prevista 

no Código de Justiniano como o instituto que tem a finalidade de prender o colono à terra 

de um terceiro, de modo aos arrendatários não poderem deixar a terra enquanto 

estivessem obrigados a pagar a renda (MOREIRA ALVES, 2011). 

As contradições desse modelo de organização baseado na conquista fazem o 

Império Romano enfrentar uma grande crise econômica, política e social. As constantes 

disputas pelo poder enfraqueceram o império a ponto de ser dividido em um triunvirato 

(3 governantes) e, posteriormente, em uma parte que foi chamada de ocidental (oeste) e 

a parte oriental (leste), tendo como referência o Mar Mediterrâneo. No século V d.C., a 

parte ocidental se fragmenta com conquistas de povos indo-europeus (godos, burgúndios, 

vândalos, hunos, etc.), também chamadas de Invasões Bárbaras. A parte oriental, o 

Império Bizantino, resiste até o ano de quase a metade do século XV, permanecendo forte 

durante a Idade Média (FLORENZANO, 1986). 

A queda do Império Romano do ocidente é, para muitos historiadores modernos, 

um marco entre o que passaram a chamar de antiguidade tardia e a “idade das trevas” na 

Europa. É interessante notar que a Idade Média estaria, na lógica evolucionista do 

historicismo moderno, entre os períodos históricos da Antiguidade e da Modernidade. 

Para os modernos, a antiguidade clássica corresponde apenas à Grécia e Roma, 

especialmente nos períodos de “auge”, quando estas civilizações exerciam o domínio da 

bacia mediterrânica. A modernidade assim se identifica em correspondência com a 

admiração que tem por sua própria narrativa sobre o que chama de antiguidade 

(FLORENZANO, 1986). Narrativa enunciada também a partir de um novo momento de 

expansão territorial e conquista neocolonial. 

2.2. A Cidade Antiga, o positivismo e a contra-revolução 

No século XIX, o renomado historiador positivista francês Numa Fustel de 

Coulanges (1864) publica o que se tornaria sua obra mais famosa, e aclamado clássico da 

investigação histórica, A Cidade Antiga (COULANGES, [1864], 1975). Assim mesmo, 

no singular, o título informa haver uma única categoria capaz de abranger as experiências 

das aglomerações humanas neste longo período temporal (e espacial) que chamamos de 
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antiguidade. Haveria, pois, uma única cidade a que poderíamos nos remeter, que encerra 

numa só narrativa tudo o que se saberia desse momento da história humana. Para Levi 

Leonel de Souza (2009), a meta era ambiciosa, fundamentada na pretensão em despir-se 

dos parâmetros e preconceitos de sua própria época, estudando os costumes dos povos 

anteriores à luz dos fatos. 

Para tanto, o autor busca despir-se das paixões dos fatos e julgamentos de valor 

de seu tempo, que contaminariam o objeto de estudo. Partindo de uma visão positivista, 

para a qual todos os fenômenos estão sujeitos a leis naturais e uniformes, o pensador 

francês entende que os estudos históricos se atrasaram em relação às ciências naturais, 

como a biologia, a física, e a matemática. Como seu predecessor, o francês Auguste 

Comte (1798-1857), que inaugura a corrente de pensamento positivista nos estudos 

sociais, o historiador estava preocupado em fazer ciência, afastando a metafísica e a 

teologia. Tal como Galileu, Kepler e Newton teriam contribuído para a racionalidade 

humana nas ciências naturais, era a vez das ciências sociais. 

Crendo-se distante de seu objeto, e sem misturar-se com ele, o historiador nos 

conduz ao labirinto das instituições jurídicas, familiares e políticas dos dez ou doze 

séculos em que mantiveram-se as características próprias da organização territorial e 

religião da antiguidade. Com sua meticulosa e incansável análise sobre uma extensa 

documentação, Coulanges trata, em seu livro, porém, tão somente das civilizações grega 

e romana, fornecendo um panorama do funcionamento das gens às cidades-Estado. No 

transcorrer da obra, contudo, ainda de acordo com Souza (2009), vemos o historiador 

tomar partido da cultura de seu século, especialmente no último capítulo, quando faz 

menção ao cristianismo (SOUZA, 2009). 

Logo de início, Fustel de Coulanges (1846) afirma sua intenção de verificar as 

regras que identificam as sociedades grega e romana, delimitando-as de tal modo a 

demonstrar suas leis, a fim de verificar por quais razões jamais poderão voltar a reger a 

humanidade (COULANGES, [1846], 1975, p. 2-3). Não obstante, sua pretensão de 

neutralidade se mostra vulnerável, em particular ao final. Coulanges defende sua crença: 

nada de mais poderoso existe sobre a alma. A crença é obra do nosso espírito, mas não 

encontramos neste liberdade para modificá-la a seu gosto. A crença é de nossa criação, 

mas a ignoramos. É humana, e a julgamos sobrenatural. É efeito do nosso poder e é mais 

forte do que nós (p. 139-140). 

A crença natural, este sentimento religioso, que seria então próprio do ser humano 

começou, nos antigos de Coulanges (1846), com o culto a seus mortos. O autor, inclusive, 

dá início à obra informando a relevância da morte para os antigos, sendo fundamental 
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sepultar o corpo conforme rituais específicos para se garantir a felicidade eterna ao 

falecido. Suas necessidades deveriam ser satisfeitas, para não voltar como alma errante a 

assombrar os vivos, trazendo-lhes doenças e má sorte. A morte transformava-os em seres 

sobrenaturais, os rituais, em deuses subterrâneos. Havia forte relação entre seus deuses e 

o solo: tomando posse desta porção de terra, os antigos assentavam o seu lar, símbolo da 

vida sedentária. Para ele, este ato, advindo do culto aos mortos, constitui a propriedade 

(COULANGES, [1846], 1975). 

Em cada casa havia um altar onde todas as manhãs, ao seu redor, se reuniam os 

membros da família para dirigir ao lar suas libações (orações), hinos, bebidas e alimentos. 

Cada família mantinha rituais particulares, cada família tinha seu deus, isto é, um 

antepassado diferente. Sua crença era um saber transmitido aos varões de geração em 

geração. Os ritos eram oferecidos aos antepassados de linhagem masculina de uma mesma 

família, excetuando todas as outras. Todas as atividades diárias eram direcionadas, então, 

a manter ardendo o fogo desse altar, que é a manifestação dos deuses familiares. O fogo 

representa o elo afetivo com os antepassados, com os quais mantinham viva a sua 

memória, afirmando sua identidade de núcleo familiar e de lar doméstico 

(COULANGES, [1846], 1975). 

O deus lar era mantido e mantinha a família; se o fogo se extingue, a família 

também é extinta. O fogo era ritualizado pelo filho, a quem caberia manter seu legado. O 

casamento, primeira instituição estabelecida pela religião doméstica, não comunicava as 

crenças de uma família a outra, porque o direito de transmitir o saber era estabelecido 

entre os homens. Ao casar, a mulher passava a adorar os antepassados do esposo, a 

cerimônia em si a impedia de continuar a adorar os deuses de seu pai e impunha os da 

linhagem masculina. Assim, o centro das preocupações domésticas era continuar a 

descendência, proibindo o celibato, o divórcio apenas no caso de esterilidade, e a 

manutenção da desigualdade entre filho e filha (op. cit.). 

Extinto o fogo, toda uma legião de mortos e vivos deixariam de extrair dessas 

relações a vida e seus valores. As sepulturas deveriam ser isoladas, definindo o domínio 

próprio a cada família. Ali jaziam seus mortos, por isso, o lar nunca poderia ser deslocado. 

Somente ao homem cabia, portanto, herdar a propriedade, um direito que tinha origem na 

religião doméstica de cada família, que não podia se misturar à outras. Por isso, conclui 

que não foram as leis, mas a religião aquilo que primeiro garantiu o direito de 

propriedade. Segundo Coulanges (1846), não foi a família que recebeu da cidade suas 

leis, mas esta da religião. O direito privado teria existido antes mesmo da cidade 

(COULANGES, [1846], 1975).  
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O direito romano teria originado das leis que emergem do culto ao lar, da vida em 

família, onde o pai possuía o poder de senhor do lar, de rei, de magistrado. Esta crença, 

para ele, é o fundamento das instituições da cidade antiga estava exatamente em sua 

religião. A hierarquia familiar definia as regras sobre os bens, a quem caberia a sua 

propriedade, quem poderia participar dessa relação e todas as suas transações 

(capacidade, casamento, sucessão, negócios, etc.). Expandindo tais relações, tornadas 

mais complexas, a cidade romana seria, então, a manifestação do conjunto destas 

unidades familiares. A origem da cidade, pois, seria também religiosa, cujo esteio é a 

família. Logo, a cidade antiga seria apenas resultado do seu aperfeiçoamento pelos 

séculos. O fogo sagrado dedicado aos antepassados, morando no centro da casa passou a 

localizar-se no centro da cidade (COULANGES, [1846], 1975). 

Sabemos, porém, que as cidades na antiguidade não eram apenas aquelas 

localizadas no arquipélago grego ou na costa norte do mar Mediterrâneo. Sequer as ali 

situadas poderiam ser vistas como experiências homogêneas. Bastaria atentar, por 

exemplo, à quantidade de guerras e confrontos entre si. Será que, justamente, para 

Coulanges, as demais organizações não poderiam sequer serem consideradas cidades 

antigas? Os demais povos nem chegariam, talvez, a ter se organizado em cidades? Ou, 

então, não chegariam a ser, de fato, civilizações? Pode ser, ainda, que nem façam parte 

do mundo antigo? Enfim, de que tempo e que espaço se faz a Cidade Antiga? Por que 

estas fazem das gregas e romanas suas únicas expressões? 

De acordo com Alberto Lins Caldas (2007), a extensão que compreendemos nos 

dias de hoje como continente asiático e africano, em termos cronológicos, é região onde 

as primeiras aglomerações urbanas se desenvolveram muito antes da existência das 

civilizações grega e, mais tarde, romana. Culturas como a egípcia no norte da África, 

mesopotâmicas na região da Palestina, védicas e indo-chinesas mais ao leste na Ásia, já 

teriam há séculos - algumas há milênios -, se organizado em sociedades complexas, antes 

mesmo da consolidação de diversas tribos na península balcânica (CALDAS, 2007). Isso 

sem dar conta, ainda, das grandes cidades e impérios Maia e Asteca onde é hoje o México, 

e Inca, na região dos Andes. 

A própria periodização histórica também é uma ideia deslocada desse tempo. 

Como poderiam, afinal, homens e mulheres chamarem-se a si mesmo de antigos, ou pré-

modernos? Seria afirmar sua identidade a partir de um marco futuro, terreno movediço 

por excelência, caracterizado pela incerteza e a probabilidade. Coulanges (1846) chama 

de cidade, entretanto, o que ele encontrou e interpretou sobre a vida de gregos/as e 

romanos/as, e esta como a que está num tempo anterior ao seu, o tempo longínquo da 
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antiguidade. Por quais razões se dedicaria, obstinada e copiosamente, o historiador a 

revolver registros de culturas as quais percebe tão distantes de seu tempo? Por que seria, 

para ele, importante a afirmação de sua neutralidade e imparcialidade em relação aos 

acontecimentos históricos de seu presente? 

Em 1846, no mesmo ano em que Coulanges publica A Cidade Antiga, Friedrich 

Engels e Karl Marx concluem a redação de A Ideologia Alemã, obra que, diferente da 

primeira, pôde ser publicada apenas em 1933, e só passaria a ser difundida amplamente  

na década de 1960. Segundo Netto (2011), Marx e Engels (1846), neste texto, fazem duras 

críticas aos filósofos seus contemporâneos que se posicionavam pelas transformações da 

sociedade no plano do pensamento, sem nunca alcançar a realidade. Estariam incorrendo 

na falsa noção do idealismo hegeliano, para quem não é a atividade humana concreta, 

mas o espírito, as ideias produzidas pela razão, o que faz e movimenta a história, suas 

condições históricas materiais (NETTO, 2011). 

Ainda conforme Netto (2011), um dos principais intérpretes brasileiros da obra 

Marx e Engels, não é por acaso que houve tanta resistência ao pensamento destes autores, 

cujo posicionamento aproximava-se aos segmentos sociais dominados, especificamente 

da classe trabalhadora (NETTO, 2011). À época, além deste, outros grupos estavam 

insatisfeitos com os efeitos das crises econômicas e a falta de representação política dos 

regimes autocráticos. Segundo o historiador Eric Hobsbawnm (1997), tais insurreições, 

que assumem caráter tanto liberal e socialistas, despertaram os ideais democráticos e 

nacionalistas não só de operários e camponeses, mas outras classes, abalando duramente 

as monarquias europeias. Desembocam nas revoluções de 1848, também conhecidas por 

Primavera dos Povos (HOBSBAWNM, 1997). 

Os anos de 1845 e 1846 foram de péssimas colheitas de trigo e da batata, gerando 

uma crise agrícola em toda a Europa. A escassez de alimentos, aumento do custo de vida 

e da miséria popular fez eclodir revoltas camponesas na França que logo a onda 

revolucionária espalhou-se pela Europa. Em pouco tempo, no entanto, as forças 

reacionárias retomaram o controle, e as revoluções foram dissipadas. Na França, na 

primeira experiência de eleições presidenciais, o governo se direcionou-se às camadas 

burguesas. Tal postura despertou a oposição da população mais pobre e de socialistas, 

que lutavam por trabalho digno. Pouco antes do final de seu mandato, Luís Bonaparte, 

sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte, dá um golpe de estado e implanta o Segundo 

Império Napoleônico (HOBSBAWN, 1997). 

E, assim, é vencedora a contra-revolução aristocrática, restabelecendo monarquias 

em diferentes países europeus tornados Repúblicas, ainda que constitucionais. Tal é o 
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sensível contexto da escrita e publicação da obra de Coulanges. No seio destes 

acontecimentos, Marx e Engels, em A Ideologia Alemã (1846), expõem os problemas do 

pensamento idealista, mesmo quando este se coloca à esquerda, à favor das 

transformações sociais, da mudança que supere a luta de classes. Para tanto, seria 

importante explicar a realidade em que vivemos e da qual participamos ativamente, tendo 

em vista compreendê-la o mais possível a fim de, assim que dela se tornem mais 

apropriados, possam nela empreender revoluções (NETTO, 2011). 

Nessa esteira, o que poderíamos considerar sobre as condições históricas da obra 

A Cidade Antiga (1846)? Em termos benjaminianos, qual passado Coulanges inveja; a 

que felicidade ideal se projeta o historiador positivista francês; o que ele gostaria que 

tivesse sido, mas não foi, de modo que tanto se esforça para recontar esta história no seu 

presente. A chama de que crença ele insiste em manter acesa. A crença que ele disse não 

existir tendo em vista a neutralidade da ciência, a crença que, contraditoriamente, 

Coulanges afirma por toda a sua obra, explícita e implicitamente. Dito e não-dito, 

lembrado e esquecido. Assim como o Barão de Münchausen, o historiador trai a si 

mesmo: tenta pelas suas próprias forças se retirar do atoleiro das próprias condições 

históricas em que se encontra (LÖWY, 2009). 

Benjamin (1940) abre a Tese VII com a recomendação de Coulanges ao 

historiador que quiser reviver uma época, o qual deveria banir de sua cabeça tudo o que 

saiba do curso ulterior da história. É justamente este movimento do historicismo idealista 

de origem hegeliana que, nos termos do autor, não se poderia caracterizar melhor o 

procedimento com o qual o materialismo histórico rompeu (BENJAMIN, [1940], 2001, 

p. 70). É impossível, para ele, pois, nos retirarmos de nós mesmos, do elo afetivo que 

estabelecemos com nosso passado, afastando-nos da memória que nos faz identificar a 

nós mesmos. O materialismo histórico não nega que há um processo de identificação 

afetiva do historiador. 

Seria como se, ao contarmos algo que sabemos sobre a realidade com a qual 

tomamos contato, nossa narrativa não fosse proferida de nossas próprias bocas, mas 

surgisse de um alguém livre de paixões, de preconceitos, de visões de mundo, de relações 

com o seu próprio espaço e tempo. O discurso positivista é o esforço pela tomada da 

palavra do indivíduo, um sujeito universal, sem vicissitudes, sem particularidades, sem 

determinações históricas que o atravessam. Um sujeito sem história. Tal como a cidade 

antiga, o indivíduo universal apenas não existe. A não ser enquanto abstração do mundo 

das ideais, representação ideal humana. Seria melhor dizer, então, não a tomada da 



 
 
78 

 

palavra, mas a abdicação da palavra em favor de uma posição generalizante. Ou, então, a 

mistificação desse ato, a sua conquista, à força. 

Ao negar a dimensão histórica de seu presente, a perspectiva do historicismo 

silencia as condições de seu olhar para o passado. Sem situar o contexto de suas reflexões 

e análises, a postura positivista, se buscava negar a arbitrariedade do rei e da Igreja, ao 

eleger-se como paradigma universal, também passa a negar as diversas experiências 

humanas sobre a terra. Se queria se ver livre das verdades prontas e indiscutíveis sobre a 

vida, ao retirar a si próprios a condição de sujeitos históricos, também impõe uma única 

verdade a todos, que enxerga a partir de condicionantes sociais deterministas e opressoras. 

Como explica Löwy (2009), o axioma da neutralidade ignora o condicionamento 

histórico-social do conhecimento e, assim, livre de vínculos sociais, silencia relações de 

exploração e dominação (LÖWY, 2009). 

Por isso que, para Benjamin (1940), o elo afetivo que o historicismo estabelece, 

ao olhar para o passado afirmando sua impossível condição de neutralidade é, portanto, 

com o lado vencedor. E o lado vencedor nas condições históricas concretas do presente 

não deixa de ser, pois, o vencedor de turno, o vencedor da vez (BENJAMIN, [1940], 

2001). Ao revolver exaustivamente um passado que já por gerações é tão distante do 

observador, Coulanges se esforça em demonstrar a legitimidade das instituições que à sua 

época estão sofrendo críticas as mais contundentes. Ao narrar a vida de homens e 

mulheres cujas experiências acessa tão somente a partir dos registros escritos e de suas 

convicções sobre seu tempo, o historiador faz lembrar e imaginar o que convém a ele 

contar, e o que convém esquecer. 

Não estamos dizendo que, necessariamente, o historiador estava de má-fé, de 

modo a ocultar e mistificar a realidade por opção, em propósito. Tampouco estamos o 

escusando de sua postura em relação à história dos vencidos e os impactos disso em seu 

presente e para a posteridade. A questão é que, como sabemos, pelo trabalho criativo da 

memória, ao narrar, consciente e inconsciente se comunicam e se misturam. Mesmo que 

suas intenções fossem as melhores, ao negar a participação da memória no processo de 

narrar a história, Fustel de Coulanges atribui à condição humana o que é resultado de suas 

convicções políticas e sociais particulares, que representavam as forças reacionárias da 

contra-revolução de sua época. 

Ao eleger como eixo central da obra a religião, o autor busca legitimar a 

propriedade, a família patriarcal, e a organização política dos governos autocráticos. 

Contrapondo-se aos clamores republicanos e democráticos das camadas populares, dos 

liberais e socialistas, ele defende o cristianismo como a origem da sociedade e 
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fundamento das leis, sobre a qual estas não poderiam ser contrárias, tal como os 

legisladores antigos apenas traduziram o resultado da moral religiosa, advinda dos 

núcleos familiares, para o contexto amplo da cidade-Estado. 

Tanto “cidade” quanto “Estado” são conceitos modernos, tal como a ideia de 

“Antiga” e, no entanto, “A Cidade Antiga” faz correspondência entre a organização 

territorial, política, econômica, social, cultural da antiguidade à configuração de seu 

próprio presente, expressão mais complexa das relações que marcaram a transição do 

feudalismo para o Estado-Nação, este que assumiria, posteriormente, a figura do Estado 

Moderno Liberal Burguês. De acordo com Löwy (2009), o positivismo surge em fins do 

século XVIII e início do século XIX como uma utopia liberal que se opõe ao absolutismo, 

aos déspotas que impedem o progresso. Trata-se de um pensamento crítico-

revolucionário que, no decorrer do século XIX até nossos dias, se torna uma ideologia 

conservadora (LÖWY, 2009). 

Tal mudança se faz sentir, segundo o autor, sobretudo depois de 1830, isto é, 

depois da ascensão da burguesia ao poder nos principais países europeus. Os discursos e 

práticas liberais-burguesas distanciaram das socialistas que, até então, eram próximas e 

aliadas diante da monarquia absoluta e constitucional. À medida que a burguesia se torna 

dominante, suas diferenças com as classes trabalhadoras tornam-se cada vez mais 

gritantes. Ao serem vencidas as forças reacionárias da contra-revolução de 1830, não se 

concretizam os ideais revolucionários em todos os seus anseios, apenas os das camadas 

burguesas, vencedoras da vez. Reclamando uma antiguidade clássica, a tradição greco-

romana é apropriada pela modernidade, herdeira de todos os que um dia venceram. 

2.3. Determinações e contradições: o método no materialismo histórico-

dialético 

De acordo com José Paulo Netto (2011), na perspectiva teórico-filosófica 

materialista histórico-dialética, o conhecimento científico, isto é, a teoria é a reprodução 

ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa (MARX, [1857], 2011, p. 

54-55). O percurso do/a pesquisador/a é, a partir do contato imediato com o real, buscar 

compreendê-lo para além dessa relação imediata, o que significa ir além da aparência 

empírica, fenomênica. É identificar as mediações que se processam, e desvendar as 

relações subjacentes, a fim de compreender a real estrutura e dinâmica do fenômeno 

investigado, apreender a sua essência. 

Ao produzir análises, viabilizadas pelo método, o sujeito está reproduzindo, no 

plano do pensamento, no plano ideal, a essência do objeto. De outro modo, toda ciência 
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seria supérflua se a forma de manifestação [a aparência] e a essência das coisas 

coincidissem imediatamente. Logo, a teorização é o esforço de transposição da aparência 

em busca da essência, de elevação do abstrato ao concreto, que, para Marx, é o único 

modo pelo o cérebro pensante se apropria do mundo (MARX, [1857], 2011, p.55).   

Explica José Paulo Netto (2011) que, na abordagem marxista, o conhecimento não 

resulta de operações repentinas, de intuições geniais ou de inspirações iluminadas, mas é 

produzido mediante aproximações sucessivas à realidade, fruto de uma longa elaboração 

teórica amadurecida a cada aproximação ao objeto sobre o qual se faz uma reflexão. A 

teoria seria, desse modo, a própria possibilidade de o sujeito reproduzir, em forma de 

pensamento, no plano das ideias, a realidade material (NETTO, 2011). 

Sendo uma modalidade de conhecimento dentre outras, como a arte ou a prática 

da vida cotidiana, a teoria se distingue por ser o conhecimento do objeto – sua estrutura 

e dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva. Teoria é, assim, 

o movimento real do objeto transposto para o pensamento, para as ideias, para a mente 

do/a pesquisador/a – é o real reproduzido e interpretado no plano ideal. E esse movimento 

ao qual se refere Marx decorre de sua própria concepção sobre a natureza do ser, que, 

para ele, é um movimento, produzido por uma unidade de contrários (NETTO, p. 21). 

Compreender o mundo como a transformação em seu contrário é uma posição 

presente já na filosofia grega, porém, Hegel inaugura pensar o movimento como 

autodinamizado pelas contradições imanentes do ser em um processo constante e 

permanente. Para Hegel, esse movimento é um movimento do espírito, isto é, criado pelo 

pensamento humano. Logo, em cada momento histórico, a cada geração, a história da 

humanidade estaria sendo conduzida pelo pensamento, sendo identificada, portanto, 

como a própria consciência humana (NETTO, 2011, p. 31; TRIVIÑOS, 1987, p. 53). 

Como Hegel, para Marx, a realidade, o ser, é, e ao mesmo tempo, um ir sendo 

outra, isto é, é ela mesma a sua negação. O tensionamento entre os contrários, seus 

embates mútuos, são um movimento interno ao próprio ser, sendo sua natureza o 

movimento permanente e incessante resultante da luta entre contrários. O ser é unidade 

contraditória, o movimento dialético entre contrários, sendo a mudança a ele, portanto, 

algo absolutamente circunstancial (OSÓRIO, 2014, p. 15; TRIVIÑOS, 1987, p. 69-73). 

Entretanto, para o pensamento marxista, o movimento de oposição de contrários 

não é um movimento homogêneo, que supera o estado anterior por uma acumulação de 

em etapas, evolutivamente. A negação é a luta de forças que tensionam pela permanência 

e outras que negam o existente, uma verdadeira guerra dos contrários. Assim sendo, as 

forças que negam o existente, se assim prevalecerem superando a realidade anterior, o 
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fazem num movimento heterogêneo, em que predomina o salto, a ruptura (OSÓRIO, 

2014, p. 16; TRIVIÑOS, 1987, p. 69-73). 

Ademais, e de maneira oposta a Hegel, para Marx (1845), a consciência humana 

é fruto das representações ideias sobre a realidade objetiva, a qual é anterior à consciência: 

não é a consciência humana que determina a vida, mas a vida que determina a 

consciência. São os seres humanos de carne e osso que produzem as ideias: no curso de 

suas atividades reais que se desenvolvem as repercussões ideológicas desse processo 

vital. As ideias, então, não são autônomas, desligadas dessa origem e fundamento que é 

a realidade, produzida pela atividade humana. Por conseguinte, a consciência é nada mais 

que as interpretações do comportamento material de homens e mulheres, do seu processo 

de vida real (MARX-ENGELS, [1845], 1998, p. 18-19 e 24-25).  

Importa destacar que este processo de vida real humana, para Marx, é nada mais 

que a realização de suas atividades materiais, a qual ocorre na sua relação com a natureza 

e com outros seres humanos, com diversas instâncias sociais. De tal afirmativa, decorre 

que o ser humano é um ser em relação, o que leva a Marx e Engels (1845) afirmarem que 

o ser humano é um ser social. Assim, o mundo sensível, é a soma dessa atividade viva e 

física dos indivíduos que a compõem (MARX-ENGELS, [1845], 1998, p. 35 e 45). 

Seres humanos e realidade material se confundem no mesmo processo dialético, 

traduzindo-se o seu movimento de ruptura e superação como processo histórico: 

A revolução, e não a crítica, é a verdadeira força motriz da história, da religião, 

da filosofia e de qualquer outra teoria. Esta concepção mostra que o fim da 

história não se acaba resolvendo em “consciência de si”, como “espírito do 

espírito”, mas sim que em a cada estágio são dados um resultado material, uma 

soma de forças produtivas, uma relação com a natureza e entre os indivíduos, 

criados historicamente e transmitidos a cada geração por aquela que a precede, 

uma massa de forças produtivas, de capitais e de circunstâncias, que, por um 

lado, são bastante modificados pela nova geração, mas que, por outro lado, 

ditam a ela suas próprias condições de existência e lhe imprimem um 

determinado desenvolvimento, um caráter específico; por conseguinte, as 

circunstâncias fazem os homens tanto quanto os homens fazem as 

circunstâncias (MARX-ENGELS, [1845-1846], 1998, p. 36). 
 

No sentido do exposto acima, as condições materiais que se apresentam no 

presente foram produzidas pelo processo de vida real, de atividade produtiva das gerações 

anteriores. E a geração presente, determinada pelas forças produtivas desse passado, 

também produz a realidade, criando as circunstâncias com as quais viverão as gerações 

futuras. Os seres humanos, mutuamente determinados e determinantes da realidade 

material, são, por conseguinte, sujeitos históricos. A possibilidade de transformação da 

realidade, a partir da superação de suas contradições é uma faculdade inerente e única da 

condição humana (MARX-ENGELS, [1845], 1998, p. 22-23). 
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Subvertendo a dialética idealista hegeliana, Marx e Engels (1845) inauguram a 

dialética materialista e histórica. O pressuposto filosófico materialista parte de premissas 

reais, sem nunca abandoná-las: seres humanos concretos, de modo algum isolados e 

definidos de modo imaginário, envolvidos num processo de desenvolvimento real em 

determinadas condições, o qual é empiricamente visível: 

Desde que se represente esse processo de atividade vital, a 

história deixa de ser uma coleção de fatos sem vida, tal como 

é para os empiristas, que são eles próprios também abstratos, 

ou a ação imaginária de sujeitos imaginários, tal como é para 

os idealistas. É aí que termina especulação, é na vida real que 

começa, portanto, a ciência real, positiva, a análise da 

atividade prática, do processo, do desenvolvimento prático dos 

homens (MARX-ENGELS, [1845] 1998, p. 20). 
 

Sendo assim, a consciência humana, enquanto reprodução ideal desta realidade, é 

também um produto social. As representações do mundo sensível são linguagem, ou seja, 

a consciência real, prática, que existe para si mesmo e também para outros, que aparece 

pela necessidade dos intercâmbios, da apreensão do mundo real e das trocas entre homens 

e mulheres. Logo, para Marx e Engels (1845;1847), diferente de Hegel, a consciência 

humana é a linguagem da vida real, o próprio ser consciente (MARX-ENGELS, [1845], 

1998, p. 46-47; MARX, [1847], 2009, p. 245 e 250). 

Por conseguinte, as ideias, as representações do real, que são a consciência, podem 

ser transformadas pelos seres humanos na medida em que mudam as condições materiais: 

são os homens que, desenvolvendo sua produção material e suas relações materiais, 

transformam, com a realidade que lhes é própria, seu pensamento e também os produtos 

de seu pensamento (MARX-ENGELS, [1845] 1998, p. 20; MARX, [1847], 2009, p. 250). 

As aproximações sucessivas ao objeto para a produção de teoria são, pois, uma 

busca por compreender as atividades materiais práticas no processo de vida real dos seres 

humanos, ou seja, que relações compreendem o fenômeno o qual se pretende conhecer, 

e que incidem na interação do(a) pesquisador(a) com o objeto investigado. Os fenômenos 

sensíveis são conformados por uma síntese de relações sociais que se entrelaçam e se 

expressam de diferentes maneiras. Como interpreta, Netto (2011), tais relações são fruto 

de uma cadeia de determinações que distinguem aquela específica sociedade, região, 

modo de produção, enfim, determinado fenômeno social de outros (NETTO, 2011). 

A relação cotidianamente estabelecida com a realidade objetiva pelos seres 

humanos no seu desenvolvimento prático é uma relação imediata, isto é, é uma interação 

que simplifica a complexidade da teia de relações que conformam o próprio objeto de 

investigação e nossa interação com ele. Essa relação se dá por operações da linguagem, 

mediações realizadas nessa relação com o mundo real, pelas quais abstraímos o fenômeno 
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de sua concretude, construindo uma representação ideal mais simples do que é 

complexidade do real (MARX, [1847], 2009; NETTO, 2011).  

Pesquisar é tornar consciente tais mediações, identificar os traços pertinentes 

àquele objeto e, assim, conhecê-lo determinadamente. Quanto mais se determinar essas 

relações, mais é possível se aproximar da estrutura e dinâmica real do objeto. A análise 

teórico-científica é justamente o processo de identificar as relações que se interconectam, 

e estas são tão mais complexas na medida em que mais concretas são, encerrando em si 

mais determinações. Começa-se, então, pelo real e concreto apreendido pelo sujeito, que 

são os dados. Pelo processo de análise, um ou outro elemento é abstraído. Abstrações são 

representações ideais que buscam explicar essas interconexões, portanto, simplificações 

da complexidade de determinações do concreto, também chamadas de categorias. 

Com o avanço da análise, à medida que se consegue explicar mais relações e 

interconexões, as categorias vão se tornando mais simples, remetendo a determinações 

menos complexas, processo pelo qual se chega aos conceitos: generalizações válidas para 

um conjunto mais amplo de determinações. As categorias, das quais derivam conceitos, 

são reais, são formas materiais de ser; formas de existência do ser social, à qual passamos 

apenas a dar nome no processo de aproximações sucessivas ao objeto. Não são, portanto, 

apriorísticos, estanques e imutáveis, mas são apreendidos a partir do contato com o real, 

num processo de abstração, desenvolvidos, pois, no próprio processo de pesquisa. 

Sua utilidade é genuinamente histórica, sendo circunscrita àquelas circunstâncias 

materiais, e só subsistindo a partir da observação sistemática de um objeto específico, um 

fenômeno social particular. Não se trabalha, portanto, com definições, pois as categorias 

remetem a relações e não a uma identidade, a coisas em si. Trata-se da reprodução ideal 

do movimento real do objeto determinado sob investigação, compreendendo, assim, a 

dimensão dialética do ser (MARX, [1847], 2009, p. 126; NETTO, 2011, p. 34-35 e 42). 

Com efeito, depois de alcançar as determinações mais simples, teríamos que 

voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com uma categoria mais 

complexa, mais concreta, mas desta vez não como uma representação caótica de um todo, 

mas como uma rica totalidade de determinações e relações diversas (MARX, [1857], 

2011, p. 54). E, segundo Netto (2011) esta viagem de volta que caracteriza, para Marx, o 

método adequado para a elaboração teórica (NETTO, 2011, p. 43): 

O último método é manifestamente o método cientificamente exato. O 

concreto é concreto porque é síntese de muitas determinações, isto é, unidade 

da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como o 

processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante 

seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida 

da intuição e da representação. Na primeira via, a representação plena foi 

volatizada em uma determinação abstrata; na segunda, as determinações 
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abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento 

(MARX, [1857], 2011, p.54). 
 

O conhecimento teórico é, nessa medida, para Marx, o conhecimento do concreto, 

mas que não se oferece imediatamente ao pensamento: deve ser reproduzido por este e só 

a “viagem de modo inverso” permite esta reprodução, produzindo um conhecimento 

concreto, o concreto pensado. Segundo Netto (2011), abstração é a capacidade intelectiva 

que permite extrair da contextualidade determinada do objeto (de uma totalidade) um 

elemento, isolá-lo, e examiná-lo, retirando deste elemento suas determinações mais 

concretas, até atingir determinações as mais simples (NETTO, 2011, p. 44). 

Atingir determinações mais simples é o próprio processo de abstração, o qual 

impõe, necessariamente, uma simplificação da totalidade da qual a abstração foi extraída. 

A complexidade está na concretude do real, assim sendo, o abstrato só se concretiza 

porquanto está saturado de muitas determinações, já que a realidade concreta é a síntese 

de muitas determinações, a unidade do diverso, a própria totalidade. Destarte, tanto mais 

se reproduzem idealmente as múltiplas determinações do objeto, tanto mais o pensamento 

reproduz a sua riqueza real, em sua estrutura e dinâmica, sua concreção.  

Verifica-se o que seria, portanto, reproduzir idealmente a realidade tal como ela é 

em suas concretude e complexidade, a reprodução ideal do movimento real do fenômeno 

observado. Sintetiza Netto (2011) o método marxista de produção de teoria aquele que 

compreende o processo investigativo científico tanto como um processo de abstração 

quanto um processo de concretização, tendo em vista que a representação ideal elaborada 

consiga apreender efetivamente a estrutura e dinâmica do objeto, isto é, ser mais fiel 

possível ao seu movimento real (NETTO, 2011, p. 43-44). 

Logo, a reprodução ideal dos processos sociais reais pela consciência humana, ou 

seja, a produção teórica de conhecimento, não é um reflexo mecânico, com o pensamento 

“espelhando a realidade tal como um espelho tem a imagem diante de si”, o que implicaria 

um papel passivo do sujeito. Pelo contrário, utilizando o método materialista histórico-

dialético, o sujeito deve mobilizar um máximo de conhecimentos, criticá-los, revisá-los, 

devendo usar de imaginação e criatividade para apreender a essência do objeto. O papel 

do sujeito é, portanto, fundamental no processo de pesquisa (NETTO, 2011, p. 25).  

A relação entre sujeito e objeto não é uma relação de externalidade, uma vez que 

o/a pesquisador/a faz parte do mundo, da sociedade. Portanto, as circunstâncias materiais 

concretas também o constituem enquanto sujeito particular, assim como este, em seu 

processo de vida real, desenvolve atividades que produzem essa realidade objetiva, 
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construindo essa totalidade. A historicidade é constitutiva da relação sujeito/objeto, de tal 

forma que “o sujeito está dialeticamente implicado no objeto” (NETTO, 2011, p. 23). 

Estando sujeito/objeto mutuamente implicados, é impossível sustentar a máxima 

positivista de objetividade do conhecimento científico baseado numa neutralidade do 

sujeito pesquisador em relação ao objeto. Merece destaque o fato de que a perspectiva 

marxista pressupõe a existência da verdade e sua busca pela ciência e, mais que isso, a 

impossibilidade de construção neutra do conhecimento teórico não exclui sua 

objetividade, pois sua instância de verificação, o seu fundamento de verdade, é a própria 

prática social e histórica (TRIVIÑOS, 1987, p. 63-64; NETTO, 2011, p. 23). 

2.4. Empatia do Direito dominante: propriedade absoluta no Brasil desde 

Roma 

Minhas disciplinas preferidas no primeiro semestre, logo que entrei na faculdade 

de direito, eram Teoria Geral do Estado, Filosofia Geral e Direito Romano. Quando 

prestei o vestibular, até o último minuto da inscrição, tinha minhas dúvidas sobre qual 

curso eu optaria entre História, Arquitetura e Direito. Como já lhes disse, eu gostava de 

criar coisas com as mãos. Eu fazia muitas cabanas e gostava de passar um bom tempo as 

aprimorando, como as minuciosas cidades de terra para a gente pequena que habitava o 

jardim. Pouco mais crescida, jogava com a luz e a sombra nos desenhos, assim como com 

as metáforas nas redações. Eu gostava das histórias, e tinha facilidade em contá-las. Com 

o passar do tempo, essa disposição foi se diminuindo e, mesmo, se retraindo. Me tornei 

especialista, daí, em ouvir histórias. 

Histórias sobre como viveram as gentes em tantos lugares e tempos diferentes. 

Essas pessoas tão distantes das familiares esquinas de casa me tomavam de assombro e 

deleite. Se antes saber sobre elas era inspiração para botar a mão na massa, durante um 

longo tempo elas puderam só existir, se reproduzir e povoar as caraminholas da minha 

cabeça. Mesmo para o vestibular, eu estudava mais história que qualquer outra matéria. 

Afinal, era ao mesmo tempo útil, e a imaginação poderia outra vez se entregar, 

descansando a mente das aritméticas. Com todas as críticas que se possa fazer ao ensino 

da escola tradicional, e reconhecendo que minha experiência foi bastante privilegiada, era 

especialmente as aulas de história, de literatura e de filosofia que me fizeram indignar e 

refletir sobre os ordinários injustos cotidianos. 

Por uns tantos motivos, mas sobre todos eles, com a esperança de que poderia ter 

mais ferramentas e poder para mudar a sociedade, fiquei com o Direito. Além de garantir 

minha independência financeira, orgulhando meus pais, eu poderia fazer algo que eu 
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gostava, e que tinha certa facilidade: ouvir os problemas das pessoas e arquitetar 

estratégias para mudar a sua situação, com dedicação para a leitura e a boa escrita. 

Poderia, inclusive, combater as injustiças sociais e denunciar as atrocidades ambientais. 

Tudo muito bonito e muito louvável. Bastante romântico. Digamos até meio “paladino da 

justiça”. Acontece que no curso de direito, o ensino tradicional conseguiu a proeza de ser 

ainda mais tradicional, e os sonhos de criação e vontades de mudança não ficariam para 

depois, deveriam ser descartados. 

Se no primeiro ano do curso eu tinha certeza de que minha escolha era certa, com 

toda a carga de sociologia, filosofia e teoria política, com o passar dos períodos essa 

convicção se transformou no seu oposto. Além dessas matérias “propedêuticas”, 

preliminares à verdadeira ciência do direito, havia Instituições de Direito Civil 

Contemporâneas e Direito Romano. Ambas eram as primeiras disciplinas de direito 

mesmo, que nos apresentavam as ferramentas práticas para agir no mundo jurídico, seus 

institutos. Direito Romano e, depois, com História do Direito, teríamos as bases para 

entender como a família patriarcal, a propriedade privada e as normas jurídicas sempre 

organizaram a sociedade até os dias atuais. Tradição, família e propriedade. Acho que me 

lembro de ter ouvido essa frase em algum lugar. 

Foi aí que soube que tradição não significa apenas a transmissão de oral de lendas, 

fatos, valores espirituais, etc. através das gerações (CUNHA, 2010) mas também o 

próprio ato de transmitir ou entregar. Traditio, em Roma, significava uma das formas de 

se transferir a propriedade, pela simples entrega da coisa. Tradere é entregar, passar de 

mão-a-mão (VIEIRA, 2016). Se a tradição viria da relação entre os vivos e os mortos, sob 

responsabilidade dos homens, o pater familias, e ligada à terra onde residiam (MOREIRA 

ALVES, 2011), não surpreende que tradição tenha esse duplo significado. Ainda mais 

considerando sua história de expansão territorial e conquista sobre a tradição de outros 

povos no exercício do domínio sobre eles, terra e gente. 

A tradição é um dos modos de aquisição de propriedade, um modo derivado, 

porque o proprietário anterior transmite o direito ao atual, o que se realiza ao entregar a 

coisa. É algo informal, que se completa só com a entrega, ao contrário de outros, como a 

transferência das res mancipi, como terras e escravos. Coisas que, por terem maior 

importância econômica, era necessário um ritual específico, e sua venda simbólica era 

representada pelo bronze e pela balança. Um exemplo disso, segundo Moreira Alves 

(2011), é a venda de um escravo, em que era necessária a presença, além do escravo e das 

partes contratantes, de 5 testemunhas (ALVES, 11). Traditio nos acompanharia por todo 
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o curso de direito civil, em matéria de direito das coisas, direitos reais, que trata da relação 

que indivíduos estabelecem com objetos. 

Em Direito Romano tivemos o primeiro contato com os conceitos jurídicos de 

posse e sua diferença fundamental em relação à propriedade. Enquanto a propriedade é 

derivada do título, isto é, de ser o sujeito que tem o domínio, vez que o bem lhe é próprio, 

a posse é ligada ao exercício de fato desse direito, de efetivamente estar em contato com 

a coisa, segurando-a, conservando-a consigo. Quem podia ser dono, que pode receber de 

outro pela tradição, ter o título de próprio e hereditário, eram somente cidadãos romanos. 

Proprietários eram estes: os  homens, romanos, não-escravos, etc., e que teriam as 

faculdades de usar (ius utendi: construir, plantar, etc.), fruir (ius fruendi: frutos das 

árvores, produtos agrícolas, receber renda de aluguel, etc.) e dispor (ius abutendi: de fazer 

com a coisa o que lhe convier, como desmatar ou de se desfazer dela, abandonar, vender) 

(MOREIRA ALVES, 2011; MARKY, 1995). 

Nesse sentido, é interessante notar que eram modos originários de aquisição da 

propriedade os que não se realizam pela tradição, que surgem quando não havia titular de 

direitos sobre a coisa para que essa fosse transferida. A propriedade que surge de uma res 

nullius, a coisa de ninguém. A ocupação (ocupatio), que se dá mediante a tomada de posse 

da coisa sem dono e a invenção, e diz mais respeito às coisas móveis. A invenção é a 

aquisição sobre uma coisa preciosa, desaparecida por bastante tempo, tendo seu dono 

tornado desconhecido, conhecida como o descobrimento de um tesouro. O inventor é 

aquele que encontra o tesouro (MARKY, 1995; MOREIRA ALVES, 2011).  

Se a história do domínio é a história da conquista, a história da propriedade não 

deixa de ser a história da barbárie. O triunfo de um povo e de suas tradições sobre o outro, 

o que se cristalizou no conceito de traditio. As terras sem dono seriam quais terras? Quais 

terras na bacia mediterrânica naquela época eram terra de ninguém? Ou, então, a pergunta 

deveria ser: quem é considerado nulo e para não ter a possibilidade de chegar a ser dono? 

Sem antes e nem depois, ocupou-se um lugar que se desconhece a localização exata, e 

que nos disseram, alguém de identidade ignorada, que lá não havia quem ocupasse 

primeiro. Tal como esse quase milagre de tropeçar num tesouro perdido quando andamos 

distraídos. O conceito cai do céu sobre nossos colos, transmitido a nós como a maior das 

obviedades. Tradição pela qual se entrega os despojos dos vencidos, com ares de vitória 

e glória sobre os conquistadores.  

Ocorre que não nos parece tão absoluta a certeza que a ideia de propriedade 

absoluta viria desde Roma. Como qualquer instituição ou instituto que se desenvolve por 

um longo período de tempo, e a depender das circunstâncias, uma tal afirmação beira ao 
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mitológico. Leva à crença metafísica de que o direito absoluto, exclusivo e perpétuo de 

usar, fruir, dispor sobre um bem é tão antigo e entranhado na vida das pessoas que não se 

trata sequer de uma construção da tradição, mas de algo próprio da natureza humana. A 

propriedade e seu direito a ela como um mínimo existencial para a vida de qualquer ser 

humano. Mais tarde, o discurso ganharia os contornos da manutenção da ordem e da 

civilidade a proteção da posse como forma de conferir segurança à propriedade privada 

e, assim, às demais relações sociais.  

A posse, sendo o poder físico sobre uma coisa corpórea, é um direito que pode ser 

exercido pelo proprietário ou não (MARKY, 1995). O possuidor seria aquele que tem a 

intenção de possuir a coisa, não sendo meramente acidental (ex.: não sou dona da galinha 

da minha vizinha, que entrou no meu terreno sem minha intenção), e requer este contato 

físico, essa relação que expõe aos demais a subordinação da coisa ao possuidor, dela ele 

se apodera. Se a posse tem essa aparência de ser propriedade, ela deveria ser protegida 

pelas legislações, conferindo-lhe um tratamento jurídico eficaz. 

Segundo Clóvis Bevilácqua (2003), proteger a posse (estado de fato) é resguardar 

a propriedade (estado de direito). Era preciso criar meios que impedissem a violação da 

posse, ou ameaça de lesão a este direito, trazendo segurança jurídica ao possuidor e, 

assim, também ao proprietário, garantindo à sociedade um convívio pacífico. O interesse 

da propriedade que justifica a proteção da posse, sem a qual a defesa do domínio seria 

incompleta (BEVILÁCQUA, 2003). 

O direito romano, de acordo com Caio Mário da Silva Pereira (2008), foi 

particularmente minucioso ao disciplinar este instituto. Tão cuidadoso que todos os 

sistema jurídicos vigentes adotam-no por modelo (PEREIRA, 2008, p. 15). A tradição 

ocidental de origem latina, que correspondem aos países que falam as línguas portuguesa, 

espanhola, francesa e italiana, ao se organizarem em Estados-Nação modernos, definindo 

seus territórios e fronteiras, seu povo e suas tradições, resgatam os institutos romanos a 

partir do acervo mantido pela então aliada Igreja Católica, construindo sobre eles 

narrativas que se consubstanciam no Direito Moderno.  

Para Bevilácqua (2003), a posse seria um dos institutos jurídicos mais antigos, 

que teria antecedido até mesmo a propriedade, em sendo essa condição de fato sobre a 

coisa, de detenção, de sua utilização no mundo. O autor afirma ter essa posse primitiva 

origem numa fase coletivista, anterior à propriedade, que seria privada e individual. 

Citando o jurista alemão Hermann Post, prossegue: 

Os tempos primitivos não conheceram nem um sujeito individual do 

direito, nem uma coisa no sentido moderno da expressão. (...) 

Conheceram, apenas, a posse econômica de um bem utilizável, posse 
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coletiva de uma tribo, cuja proteção está no fato de que o seu 

perturbador provocaria a cessação da paz e a vingança de sangue, se 

não se dessa a justa compensação. Depois, com o desenvolvimento 

intelectual e econômico dos povos, a posse se distinguiu da 

propriedade, criando-se a relação de direito ao lado da relação de fato, 

que continuou a subsistir  (BEVILÁCQUA, 2003). 
 

 Com o argumento, o autor segue afirmando que os povos primitivos não teriam a 

ideia de propriedade, a tradição que torna possível a entrega definitiva e em caráter 

exclusivo uma coisa a um outro indivíduo. A relação com a coisa seria coletiva, a 

satisfação imediata já esgotaria a finalidade de se apossar do bem, não excluindo os 

demais de utilizarem a mesma coisa para satisfazer suas próprias necessidades e vontades 

(BEVILÁQUA, 2003). Sabemos que, pela descrição do jurista, os romanos não seriam 

povos primitivos, quem seriam estes? Por que o alemão faz esse esforço de resgate das 

origens da posse no direito romano, usando termos estranhos a esse contexto histórico 

como primitivo? Em que contexto estava inserido Bevilácqua para identificar-se 

afetivamente com a narrativa do alemão Hermann Post?  

 Embora o discurso seja senso comum e serve de alicerce para o conceito de posse 

e propriedade que temos hoje no Direito Moderno de tradição romano-germânica, mesmo 

os juristas tradicionais, inclusive entre os brasileiros, afirmam a multiplicidade de 

narrativas que são construídas para se estabelecer a origem da posse. A origem da 

propriedade, no entanto, esta lhes parece bem evidente. Para Carlos Roberto Gonçalves 

(2011), essa tarefa de definir a origem da posse é uma das mais árduas e difíceis tarefas 

do direito, e corrobora a dificuldade acerca dos seus fundamentos, modos de aquisição e 

perda (GONÇALVES, 2011, p. 44). No mesmo sentido, Maria Helena Diniz afirma que 

não há entendimento harmônico a respeito da origem da posse como estado de fato 

legalmente protegido (DINIZ, 2010, p. 31). 

A mesma tradição de pensamento afirma, porém que os romanos não tinham um 

conceito tão específico do que era propriedade como o conhecemos atualmente, sua 

definição foi sendo ao longo dos séculos seguintes pela tradição ocidental, sua herdeira, 

a partir de seus documentos e seus relatos (ROLIM, 2008). Se por muito tempo o domínio 

das terras pertencia ao Estado, e mais tempo ainda não se fazia distinção entre o uso e o 

título, originando-se da necessidade de ocupação e cultivo das terras conquistadas, de 

onde vem a ideia de propriedade individualizada? A cisão entre o titular do direito e o 

exercício do domínio direto sobre o bem remonta à história de domínio da sociedade 

romana sobre terras de outros povos, a ideia de um poder absoluto, exclusivo e perpétuo 

remonta a que história? 
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Contudo, o mundo que é chamado de antigo a partir do marco da modernidade é 

tão heterogêneo territorial e temporalmente, repleto de expressões culturais tão diversas, 

que se verifica muito mais como conceito ideológico-cultural que um retrato de 

experiências reais. Tratam-se de narrativas construídas por um olhar que se coloca 

distante, que não se permite ou não assume identificar-se com este passado. O mesmo 

poderia ser dito em relação ao mundo oriental, ou seja, uma representação daqueles mais 

a oeste de uma localização também convencionada; um mapa criado, que também elege 

uma perspectiva como central: a europeia mediterrânea (CALDAS, 2007). 

Este paradigma engendra um outro que lhe é estranho, não-idêntico e que, por tal 

motivo, necessita de um reconhecimento como bárbaro (CALDAS, 2007). Esta palavra 

significava, para os gregos, “estrangeiro”. Antes do derradeiro fim do Império Romano 

do ocidente, seus cidadãos conviviam pacificamente com povos migrantes, inclusive, 

como vimos, estes eram incorporados pela política do colonato. A convivência se tornou 

violenta à medida que o império perdia seu domínio sobre suas ocupações. A partir de 

então, perdendo seu domínio, o termo bárbaro passa a ser usado em sentido pejorativo 

para designar todos que não partilham dos costumes romanos, ou seja, aqueles que não 

eram romanos. 

Tão logo abalado o vigoroso “dominium romanum”, os não mais tão domináveis 

lhes pareciam as mais terríveis figuras. Antes incorporados em território próprio do 

dominus - e, nem por isso, teriam deixado de ali ocupar -, ora avançavam em hordas de 

destruição, saque, pilhagem, esbulho e espoliação. Invasores. Não mais engolidos por um 

tão fantástico, altivo e imponente... que só é enquanto um. Há outros. Bárbaros! A 

barbárie é esta, como lhes fosse desconhecida e alheia, e negando fosse possível se 

imiscuir dos atos terríveis de violência cometidos pelos séculos. A felicidade dos 

agonizantes romanos reluzia nos tempos áureos de seu triunfo sobre o inimigo, sobre a 

conquista de toda extensão das fronteiras de seu mundo. Assim como teria feito 

Alexandre, o grandioso, a um só tempo, sua glória e sua desgraça. 

Também não foi a vez que o domínio de um só se fez sobre os outros, muito 

embora as vidas humanas da época tenham contado por gerações e gerações a opulência 

e pujança que viram neste império indivisível sobre a terra. Ou, ao menos, se não eterno 

o domínio sob o mesmo nome, todavia manteve-se seu legado. Da queda do Império 

Romano, o dominium transmitiu-se para Igreja como o dominus. O pater familias e 

imperador, aos nobres, bispos e papas, igualmente proprietários de terras e escravos. Dom 

ou Don ainda é usado pela nobreza ou alto clero nos países de língua latina, relacionado 

a senhor, sir (VIEIRA, 2016). Aí estão nomes de Deus. 
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É de se lembrar que o senhor soberano tão somente é a autoridade suprema e 

absoluta na vida de todos sobre o conjunto das terras, que é seu. O rei faz a lei porque ela 

é própria de sua manifestação divina, seu domínio próprio. Este seu poder há de recair 

sobre onde os olhos tocam até o horizonte das fronteiras de um território, a entidade 

geopolítica de um governo soberano. Da unidade étnico-cultural nele disposto, e sob seus 

desígnios, se faz nação. Nasce da comunidade estável constituída por vontade própria. E 

é a própria vontade do povo aquela que legitima o poder e o direito. Já a força, trata de 

legitimar à vontade. É a soberania senão o domínio de um Estado-Nação. Mas haveria de 

ser soberana a vontade sob o vício da coação? Que força é legítima para legitimar qual 

voluntas legis? (VIEIRA, 2016). 

A interpretação de quem, qual narrativa tem autoridade para dizer a vontade 

objetiva da lei? O povo não pode expressar sua legítima vontade se não o fizer através de 

indivíduos. É tão somente a presunção universal de sua liberdade que pode justificar o 

poder coercitivo. As relações de direitos e deveres se fazem através de cada um, e sua 

livre iniciativa faz as instituições político-sociais. Liber, não-escravo de um senhor. O 

domínio é particular, e o uso do bem, exclusivo de seu titular. O domínio é este: o direito 

de usar, fruir e dispor da própria coisa, até onde se permita a razão do direito. Só não se 

conta a parte de como a coisa se torna própria, e de quem é a tal razão que legitima o 

direito de tudo poder sobre uma extensão de terra, o que nela estiver, o que dela se fizer 

crescer. O poder de, inclusive, de com ela nada fazer; de dela, se desfazer. Não só a terra, 

mas e sobretudo o que nela estiver. Mesmo fora de sua extensão: sobre coisas corpóreas, 

móveis ou imóveis. Não só terra, mas sua gente. 

O semblante do filho não nega suas origens, tampouco seu patronímico. Dominus 

é tão romano e antigo como o é cristão e medieval, assim como soberano é tanto um bem 

cultural da idade das trevas do misticismo religioso, quanto das iluministas luzes da razão. 

A nostalgia da empresa colonial ultramarina europeia do renascimento sobre o domínio 

colonial compara-se àquela do imperialismo neocolonial e pré-industrial. Sua missão 

civilizatória é uma cruzada em direção à Terra Santa onde residem os primitivos e ainda 

bons selvagens, a fim de garantir o domínio sobre as rotas comerciais agora também do 

ocidente. Carregam a mesma cruz da violência que não pode ser lembrada. Um fantasma 

que persegue os sujeitos modernos quando chega novamente a necessidade de reafirmar 

sua memória, a memória construída no recalque de sua própria história. Invocam a 

tradição fundada na morte violenta. 

Em penitência, peregrinam por cada pedaço de solo e de corpo humano, atribuindo 

a sua palavra a cada pedra, cada folha e cada bicho, esperando aparecer o semblante de 
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Deus. Buscam a glória do mais absoluto, imanente e universal domínio divino da razão 

humana. A lei e a ordem devem imperar acima de tudo e de todos, pois ainda que a Justiça 

não possa ser mais considerada divina ou absoluta, a segurança jurídica para a 

preservação da continuidade das coisas deve ser priorizada. Pacta sund servanda. Muito 

embora seja tão absolutamente privado o domínio daqueles que participam do contrato 

social. A cada momento em que se manifesta esta contradição, assombrados pelos mortos-

vivos que insistem em ressurgir de suas cinzas, os vencedores de turno tratam de, uma 

vez mais, reinaugurar a tradição com outra promessa do novo. Promessa tampouco 

cumprida pela modernidade até os dias de hoje. 

Mortos-vivos que põem os dominantes em contato com a morte para a qual 

fizeram parte e neles ainda habita. Não podem deixar-se encarar de frente, se não à ela se 

precipitam, como Dorian Grey ao olhar seu retrato. Ao enxergar o outro dentro de si, 

constituinte de seu ser, o elo afetivo com o passado é colocado em cheque, rompendo-se 

a cadeia da tradição. Uma ruptura na impressão sobre o passado, formando uma nova 

imagem a ser retratada pela memória. Não haveria como a identidade sobreviver a 

tamanha barbaridade. É por esta razão, a mais universal e desapaixonada, que se faz 

indispensável o esquecimento da humanidade dos vencidos, destruindo sua cultura e 

fazendo de sua ruína a tradição dos vencedores. Do contrário, seria este, então, o seu 

próprio destino e, assim como é o deles, sua eterna perdição.  

Por isso, é necessário manter-se alerta. Vigiar e punir qualquer sublevação escrava 

que ouse reacender sua memória ancestral de sofrimento de uma agressão injustamente 

infringida. É preciso apontar e conter os desviantes, os deformados que assustam com 

suas carrancas de morte. Todas as categorias humanas que não podem ser assim 

consideradas, mas como meras manifestações atávicas em regressão a um momento 

primitivo da história. Deverão submeter a um constante policiamento, dada a sua inerente 

periculosidade, sua impureza de sangue, seus genes deteriorados. A partir dessa analogia 

das degenerações, Anne McClintock (2010) caracteriza o projeto imperial que vigora na 

vida contemporânea, atingida por essa tradição. Sobre sua ideia de projeto imperial, 

resume Roberto Effrem Filho (2010): 

Uma dialética intricada entre a domesticação das colônias e a 

racialização da metrópole manejava uma noção metafórica de família 

através da qual a desistoricização das colônias e de suas terras – vistas 

como virgens, intocadas, quase pré-discursivas – enlaçava-se à 

historicização das elites coloniais, autoproclamadamente distintas do 

populacho sexual e racialmente contagioso (EFFREM, 2010, p. 380). 
 

O paradigma do indivíduo universal é expressão máxima da estirpe de linhagem 

patriarcal/proprietária/branca/heterossexual/civilizada/etc.. É dessa forma que os 
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vencedores podem contar a própria história: como a sequência de fatos ordenados que se 

projetam para o futuro, tal como as espécies à evolução da humanidade. Os bárbaros, as 

bruxas, os trabalhadores, é a dominação social que reside na percepção moderna que Anne 

McClintock (2010) denomina analogia triangular entre as degenerações racial, de classe 

e de gênero (MCCLINTOCK, 2010, p. 76). Essa mentalidade que fundamenta o ensino e 

a racionalidade jurídica dominantes, por serem resultado do elo afetivo com a tradição 

dos vencedores em cadeia hereditária. 

Não nos surpreende, enfim, que ainda hoje os cursos de direito brasileiros façam 

crer que, desde Roma, o direito de propriedade é absoluto. Entregam de mão-a-mão a 

posse como expressão da propriedade, e a propriedade como eterna e absoluta. Além do 

bem e do mal, a propriedade transcende a própria morte, pois sempre foi e há de ser 

realidade entre os homens, na justa medida que é da condição humana. Tradição do 

domínio e da exploração seguindo adiante o curso irrefreável da história, este passado 

sobrevive em nosso presente, repetido e repisado pelas forças dominantes como 

transmissão dos bens culturais dos vencedores de antes aos vencedores de turno. Por isso, 

para Benjamin (1940), o materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa 

transmissão. Ele considera como tarefa escovar a história a contrapelo (BENJAMIN, 

[1940], 2001, p. 70). 

2.5. Do corpo e da terra: o desenho do direito de propriedade no Brasil 

Neguei a solicitada força para não distrahi-la desta Cidade e por ter certeza do 

perigo que hia expo-la sem autorização de V.E., perigo este que é conhecido 

pelos próprios autores desta execução. O despejo é projetado contra um 

aldeamento de pretos que acha-se na posse dos terrenos onde morão há mais 

de 43 anos dispostos a não abandonal- os. Consta-me que fizeram causa 

comum com eles muitos outros indivíduos a fim de oporem formal resistência 

no caso de serem obrigados a abandonar seus domicílios e propriedades. 

DAESP. Polícia. Ordem 2682, Caixa 247 de 1887. 
 

 Em 1887, o Delegado de Polícia de Tatuí justifica ao Chefe da Polícia o não envio 

de força pública de cavalaria, então à sua disposição, para a execução de ordem de 

remoção de “pretos”, ex-escravizados, do Município de Guareí, interior da Província de 

São Paulo. A ação de reintegração de posse, iniciada em 1881, com sentença final em 

1886 não colocou fim ao conflito: “resistindo tenazmente ao despejo e ao abandono das 

terras longamente ocupadas, os libertos de Guareí, além de terem se armado, souberam 

angariar a simpatia da população, bem como a proteção de alguns poderosos locais, que 

procuraram obstar o envio de tropas de São Paulo, necessárias à execução do despejo” 

(MACHADO, 1994, p. 45). 
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 Os/as negros/as libertos de Guareí resistiram fortemente ao abandono de suas 

terras, originárias de uma doação oferecida a em testamento por seu senhor a dois 

escravizados, em 1843. A comunidade de Guareí, ou Capela Velha, sobreviveu mais de 

40 anos, expandindo-se a porções de terra que haviam ficado abandonadas depois da 

morte do proprietário. E, contando com a posse precária, os/as moradores/as da Capela 

Velha incorporavam um amplo movimento de ocupação, “que fazia da região, ao longo 

do século XIX, uma área aberta de conflitos entre proprietários legais – descendentes dos 

primeiros sesmeiros –, grileiros e posseiros, numa luta sem tréguas pela ocupação destas 

terras” (MACHADO, 1994, p. 46). 

 Como relata Machado (1994), é somente em 1889, com a mudança da correlação 

de forças políticas locais, que se concretiza a ação de despejo, resultando na expulsão, 

com extrema violência, dos habitantes da Capela Velha. A força policial enviada da 

Capital assassinou dois moradores, queimou casas, benfeitorias e criações, além de ter 

prendido grande número de moradores/as: “enfim, inviabilizando qualquer possibilidade 

de retomada das terras pelos antigos ocupantes”. A terra pôde, assim, retomar seus canais 

“legítimos”, isto é, da posse reconhecida àqueles capazes de manipular a seu favor os 

meandros da burocracia, dos papeis e cartórios, levando à reincorporação ao mercado de 

terras (p. 46). 

 Este caso é emblemático das revoltas que se sucederam na década de 1880 da 

população negra escravizada e liberta no sudeste cafeeiro do Brasil. Uma vez precária a 

permanência de comunidades e bairros rurais negros, dadas às dificuldades em legalizar 

suas posses, o registro da existência de tais comunidades é obtido em casos excepcionais 

como este, em que a ocupação de terras por libertos chegou a afrontar interesses mais 

fortes, exigindo a intervenção dos poderes constituídos – polícia, justiça cível ou criminal. 

 Todavia, tendo-se registro da ocupação, segundo Machado (1994), é possível 

verificar a luta do povo negro em escapar do trabalho forçado nas grandes propriedades 

monocultoras, nas quais a intensificação da disciplina férrea e dos castigos procuravam 

cobrir as fissuras de um regime que declinava. A proibição do tráfico internacional em 

1850 (Lei Eusébio de Queiroz), e o encarecimento da mão-de-obra escrava, teriam 

redundado numa política senhorial interessada no aumento da longevidade dos escravos, 

preocupando-se mais com uma maior exploração e que esta durasse mais tempo 

(MACHADO, 1994, p. 23, 35 e 46). 

 Para tanto, a fiscalização do trabalho coletivo se intensificou, assim como o 

controle disciplinar. Diferentemente de outras regiões escravistas das Américas, no 

Brasil, o trabalho coletivo supervisionado era regra nas áreas exportadoras. Essa forma 
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de trabalho organizava a vida nos planteis, definido os ritmos do sistema de exploração, 

reduzindo a margem de tempo livre para atividades autônomas dos escravos para a 

concretização da organização social e econômica independentes. As fugas, sabotagens do 

trabalho, e a violência contra senhores e seus prepostos eram formas de defesa de sua 

autonomia (MACHADO, 1994, p. 21-22). 

 Com o aumento das denúncias de criminalidade de escravos contra os senhores, o 

avanço do movimento abolicionista e o acirramento das contradições do sistema de 

produção escravista no Brasil, a escravidão passou a ser vista como uma empresa de risco, 

cada vez mais questionado o consenso ideológico sobre a propriedade escrava. Além de 

revoltas e insurreições, longas batalhas judiciais foram travadas pelo reconhecimento da 

condição de libertos, cujo argumento principal fora a desistência do poder dominial dos 

senhores ao não conseguirem manter o controle e disciplina do trabalho coletivo e destinar 

porções de terra para os escravos para a sua própria subsistência (MACHADO, 1994, p. 

17, 24-26). 

 Assim, a defesa da autonomia sobre o sistema de exploração da mão-de-obra 

escrava estava intimamente ligada às insurreições que tornavam insustentável o controle 

repressivo e violento para perdurar o regime, e à legitimação da posse das terras cultivadas 

pelos escravos em seu tempo livre ou originárias de usufrutos ou doações testamentárias. 

Assim, o acesso à terra se confunde com o processo de luta pela liberdade, assim como 

os despejos, a criminalização e repressão violenta figuram a reação da ordem escravocrata 

a estes anseios. Nesse contexto, as áreas cafeeiras do Oeste Paulista foram 

particularmente violentas. 

Também em Ribeirão Preto, conforme José Antonio Lages (2016), foi utilizada 

mão-de-obra escrava, muito embora a narrativa que prevaleça seja de que grandes 

fazendeiros e imigrantes europeus foram responsáveis únicos pela maior riqueza do 

Império, estando alheios os escravos e libertos da produção cafeeira da região. A 

proibição do tráfico internacional e o declínio da produção cafeeira no Vale do Paraíba 

implicou a expansão para o Novo Oeste e a expansão da agricultura cafeeira nesta região, 

a qual dependeu do tráfico interprovincial. Segundo ele, mesmo num momento de 

decadência do trabalho escravo, a implantação e desenvolvimento inicial da lavoura 

cafeeira no Oeste Novo paulista explicam o aumento da população escravizada na região 

na passagem da década de 1870 a 1880 (LAGES, 2016). 

Para a existência do latifúndio agroexportador, se exigia quantidades assombrosas 

de mão-de-obra, o que era resolvido com a escravidão em massa de africanos, arrancando-

o de suas terras natais, mesclando grupos étnicos diferentes, e mantendo uma ferrenha 
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fiscalização e disciplina do trabalho com castigos corporais. O declínio do modo de 

produção escravista e a transição para o trabalho assalariado não significou uma 

renovação enquanto principal força de trabalho produtiva, mas sua substituição por 

trabalhadores europeus imigrantes (FURTADO, [1959] 2007; FERNANDES, [1964], 

2008). 

Tal cenário impôs um novo arranjo social que dessem conta da gigantesca 

população negra marginalizada. Inicialmente mandada à morte sob a promessa de 

alforria, a imensa maioria foi dizimada na Guerra do Paraguai (1845): “enquanto a 

população branca cresceu 1,7 vez, a negra diminuiu 60% a contar dos quinze anos 

próximos da guerra (1860-1875) (CHIAVENATO, 1980). Com a progressiva 

promulgação de legislações – Ventre Livre (1871); Sexagenários (1885)–, culminando na 

abolição da escravidão em 1888, sem quaisquer medidas para inclusão social, milhares 

de negros foram lançados à própria sorte. 

Em 1850 foram promulgadas tanto a Lei Eusébio de Queirós, que proíbe o tráfico 

internacional de escravos no Brasil, quanto a Lei de Terras, que estabeleceu a compra 

como a única forma de obtenção de terras públicas devolutas. Num momento de crise do 

regime escravista, a elite proprietária tinha em vista garantir o seu direito de propriedade 

sobre suas terras, sendo o único segmento social capaz de dispor e recursos para a compra. 

Ademais, a Lei de Terras imperial e legislação seguinte incorporou aldeamentos 

indígenas ao patrimônio nacional. Todas as Constituições Federais, à exceção da de 1891 

(que anexa aos estados), reafirmam essa incorporação.E, desde o século XVII, os 

governos federais têm se  pautado por uma série de intervenções executivas e jurídicas 

que vem arrendando terras a não-índios. 

Se para a elite agrária era um absurdo ter que se dispor de suas propriedades 

humanas – o que foi feito por vezes sob vultuosas indenizações  –, seria um escândalo a 

legitimação da posse e titulação de propriedade a índios e negros, ou quem quer que seja 

da incipiente classe trabalhadora. Assim, tratou-se de dificultar a compra ou posse de 

terras por pobres, que em sua esmagadora maioria eram indígenas e escravos recém-

libertos e seus descendentes, além de questionar o exercício da posse exercida por 

comunidades de ex-escravos fugidos e de populações originárias. 

Muito embora ainda reconhecido juridicamente o direito de posse, seu exercício 

ficou, de fato, vinculado à aquisição da propriedade a título oneroso, o que era 

comprovado com a apresentação de documento que aparentasse ter sido registrado com 

as devidas formalidades. Nesse sentido, uma vez que não houve qualquer previsão de um 

sistema unificado de controle dos registros, os quais eram (e são até hoje) realizados por 
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cartórios pertencentes à própria elite proprietária, o que legitimou toda sorte de invasões 

e fraudes de documentos. 

A aparência de antiguidade e formalidade de um papel, segundo a letra da lei com 

palavreado jurídico, foi um instrumento fundamental para o avanço de fazendeiros sobre 

terras públicas e a expulsão de ocupantes anteriores à sua presença, processo conhecido 

como grilagem. Dessa forma, as falsificações de documentos e o desprestígio da posse e 

dos usos para fins de subsistência, legitimando a invasão de terras públicas e a tomada à 

força e expulsão dos negros e trabalhadores pobres de suas terras pela elite agrária passou 

a configurar exatamente o que se entende no Brasil como direito de propriedade. 

O encarecimento da terra favoreceu os grandes proprietários rurais, que passaram 

a ser os únicos detentores dos meios de produção agrícola. Essa grande concentração de 

terras, além de expandir a riqueza dos fazendeiros e a economia agrícola monocultora 

voltada à exportação, aumentou o poder oligárquico e suas relações políticas com o 

governo imperial. E, transformada em propriedade privada, a terra tornou-se um ativo 

comercial, sendo-lhe retirado o caráter social derivado da simples posse, a qual passou a 

ser vista com maus olhos, e aqueles que não faziam uso das terras pela via da propriedade 

tornavam sujeitos a remoções, inclusive pela força (MACHADO, 1994; PRADO JR., 

1979). 

Muitas pessoas perderam suas terras, sua única fonte de subsistência, restando a 

elas apenas o trabalho como empregadas nas grandes propriedades rurais, o que aumentou 

a disponibilidade de mão-de-obra. Contudo, os recursos auferidos com as taxas de registro 

e demarcação de terras pelo governo imperial foram destinados ao financiamento da 

imigração branca, principalmente europeia, voltada principalmente para trabalho nas 

lavouras de café. Desse modo, a alternativa imposta pela expulsão e concentração de 

terras era a submissão ao trabalho nas lavouras foi destinada aos imigrantes, e não à 

população negra recém-liberta. 

A competição com o imigrante europeu foi fatal para o êxito dos libertos no 

trabalho livre, seja nas fazendas, seja no incipiente meio urbano, onde o branco absorveu 

as melhores oportunidades de trabalho. Assim, além das ocupações nas lavouras, já nas 

últimas décadas do século XIX, todas as posições estratégicas da economia artesanal e do 

pequeno comércio eram monopolizadas por brancos e serviram de trampolim para a 

ascensão social dessas famílias, enquanto a população negra ficou à margem desse 

processo, “retirando dele proveitos personalizados, secundários e ocasionais” 

(FERNANDES, [1964], 2008, p. 33-34). 
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Na esteira deste projeto de embranquecimento da sociedade brasileira, a mão-de-

obra imigrante europeia passou a ser a principal força de trabalho, relegando ao negro um 

lugar de marginalidade na sociedade brasileira. Além de conviverem formas de 

exploração escravista e assalariada durante período dessa transição, tornando-se a forma 

predominante de exploração do trabalho o assalariamento, este não deixou de conviver 

com reminiscências da escravidão até os dias atuais, como o trabalho doméstico, o 

trabalho infantil e as condições de trabalho no campo, apenas recentemente combatidas 

por força de conquistas legislativas e de instituições democráticas (FERNANDES, 

[1964], 2008). 

Neste momento histórico do Brasil, não ocasionalmente são aprovadas “reformas” 

previdenciárias e trabalhistas, que retiram direitos conquistados pelas/os 

trabalhadoras/res e impõem condições ainda mais precárias de trabalho, atingindo 

especialmente mulheres e negros/as, grupos sociais oprimidos na história brasileira. Ao 

longo da história brasileira, concomitantemente à substituição das técnicas produtivas, 

incorporando maquinário e outras tecnologias, uma teia cada vez mais densa de relações 

ao longo da cadeia produtiva foi dando origem a formas de organização da produção mais 

complexas, as quais se manifestam na proliferação de contratos comerciais e formas cada 

vez mais precarizadas de trabalho. 

O quadro histórico de principal via de sobrevivência para a parcela negra do povo 

brasileiro tem sido a ocupação de postos de trabalho mais precarizado, a informalidade e 

a criminalidade, sendo poucos aqueles que conseguiram refugiar-se numa economia de 

subsistência sem ter a sua posse questionada e mantida. A formação de uma ordem social 

competitiva e a consolidação de uma sociedade de classes em torno das figuras 

dominantes do “fazendeiro” e do “imigrante”, com a exclusão do “negro/” ou do “mulato” 

como sujeito histórico socialmente relevante, é, portanto, imprescindível para 

compreender o processo de urbanização brasileiro (FERNANDES, [1964], 2008, p. 29-

36). 

A visão tradicional, influenciada pela literatura de formação (RICUPERO, 2008), 

que compreende a urbanização no Brasil de maneira análoga à história europeia, 

remetendo à completa transformação da ocupação dos territórios destes países com a 

Revolução Industrial. Como melhor exemplifica Friedrich Engels em “A Situação da 

Classe Trabalhadora na Inglaterra” (1845), os efeitos da industrialização produziram um 

abandono progressivo do contingente populacional do campo, que migrou massivamente 

para as cidades. Também conhecido como processo de proletarização, essas pessoas 

passaram a trabalhar nas fábricas, apinhando-se em cortiços e slums (favelas). Este 
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movimento alterou completamente as formas de viver nas cidades e transformando-as em 

grandes centros urbanos (ENGELS, [1845], 2008).  

A partir da experiência europeia, vários autores brasileiros analisaram as 

condições particulares do Brasil, num contexto em que se buscava pensar em projeto de 

país, de nação soberana, que poderia ser alcançado através do desenvolvimento 

econômico. Sob um olhar mecanicista da história, inclusive autores de orientação 

marxista, pensaram o Brasil como um país que se encontrava em etapas anteriores da 

linha evolutiva da história, rumo à civilização e ao auge da modernidade industrial 

(RICUPERO, 2008). Assim, a partir de um fundamento filosófico positivista, ainda que 

não fosse a intenção de muitos, vem sido pensadas as relações econômicas, sociais e 

políticas brasileiras a partir de dicotomias em relação às metrópoles coloniais, que mais 

tarde se consagraria na ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento. 

Nesse âmbito, o mais consolidado e difundido sobre a urbanização brasileira é 

aquele entendimento deste processo como resultado de uma industrialização tardia a 

partir da década de 1930, e o êxodo rural crescente que provocou. Na contramão dessa 

ideia, o urbanista Nestor Goulart Reis Filho, em “Evolução Urbana do Brasil” (1968) 

defende a tese de que urbanização brasileira acompanha o país desde a colonização. De 

acordo com o autor, não só os portugueses teriam optado por outras estratégias e planos 

de ação, como seu regime colonial se traduziria, também, numa política urbanizadora. 

Colocando-se como origem das transformações do sistema social, para Reis Filho 

(1968), Portugal era, inclusive, parte importante desta política urbanizadora. Em meados 

do século XVI, a política portuguesa procurava utilizar ao máximo os recursos de 

particulares sem prejudicar os programas coloniais das Índias, que ocupavam então o 

melhor de seus esforços. O estabelecimento do regime de Capitanias, visava alcançar não 

apenas a sua ocupação, mas também a sua urbanização, como a solução mais eficaz de 

colonização e domínio (REIS FILHO, p. 66). 

A partir de excertos de documentos oficiais, conclui que Coroa procurava deixar 

aos donatários as principais tarefas de urbanização, outorgando-lhes o poder de criação 

de vilas, conforme as cartas de doação, e como resultado dessa política: das trinta e sete 

povoações, entre vilas e cidades, fundadas entre 1532 e 1650, apenas cerca de sete o 

seriam por conta da Coroa, cabendo às demais aos donatários e seus colonos (...) 

reservando-se ao rei os atos relativos à criação ou elevação dos povoados à condição de 

vilas e cidades (op. cit., p. 67).  

De acordo com o autor, tratava-se de uma postura, aliás, de defesa de suas 

fronteiras territoriais contra ataques estrangeiros de outros concorrentes metropolitanos, 
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como também internos de populações indígenas. Trata-se de uma política de centralização 

do domínio sob o controle de Portugal, contra a tendência de dispersão do seu poder pelo 

vasto território que se abria interiorizando-se desde a costa litorânea. A Metrópole teria 

oferecido aos governadores locais arquitetos e engenheiros militares para a realização de 

seus programas mais ambiciosos e o resultado, segundo Reis Filho (1968) teria sido, por 

exemplo, a fundação das cidades de Salvador em 1549, a construção do Rio de Janeiro 

no século XVII, São Luís no Maranhão e Belém no Pará. Tais centros seriam as cabeças 

da rede urbana em suas regiões, e constituíam parcelas de território sob a 

responsabilidade direta da Coroa (op. cit., p. 68). 

Já no fim do século XVIII, a Metrópole portuguesa teria avançado sobre as 

condições de centralização político-administrativa, aplicando uma política urbanizadora 

nesse sentido o reinado de Dom João V e durante o período pombalino, cujos resultados, 

segundo o autor, são, por exemplo, a criação das capitanias de São José do Rio Negro e 

do Mato Grosso. Ele afirma que o objetivo de sua obra era justamente de evidenciar que 

a evolução das formações urbanas no Brasil foi determinada amplamente pela evolução 

do processo de colonização e, para tanto, tenta explicar a política urbanizadora como um 

esforço para controlar a dinâmica das relações correspondentes (REIS FILHO, 1968, p. 

77). 

O autor não deixa de reconhecer, embora esta política estivesse inserida num 

projeto de colonização, a modéstia das iniciativas portuguesas, nas quais se nota muito 

de empirismo administrativo. E conclui no seguinte sentido: parece evidente que sua 

política urbanizadora no Brasil, em sua formulação e por sua ação, foi algo mais que 

uma simples repetição inconsciente de padrões culturais, sem qualquer proposta de 

ordem racional (REIS FILHO, 1968, p. 77). O regime administrativo-territorial das 

Capitanias Hereditárias e de  doação de terras com esse caráter de ocupação militar foi 

resultado de um aprimoramento da experiência portuguesa, que antes teria distribuído 

muitas concessões de terras sem fronteiras definidas, o que produziu infindáveis litígios 

e violência em torno dos direitos contestados. 

Explica James Holston (1991), com base nos documentos sobre os debates sobre 

a legislação da terra em 1824, que a Coroa deliberadamente concedia sesmarias sem 

definição precisa, não por ignorância nem por falta de mapas do território, mas 

exatamente para manter os colonos nervosamente brigando entre si, ao invés de brigar 

com a Coroa. Inicialmente, como já dito por Reis Filho (1968), a ideia na concessão das 

sesmarias era garantir futuros investimentos na produção destinada à exportação, em vez 

de assegurar a efetiva ocupação. E, por isso, a terra podia ser legitimamente possuída 
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sem ser imediatamente cultivada ou ocupada, bastando, para tanto, que fosse 

futuramente utilizada (HOLSTON, 1991, p. 12). 

De acordo com Holston (1991), essa lógica era uma perversão dos objetivos 

originais da sesmarias, resultado de mecanismos legais elaborados pela Coroa portuguesa 

desde o século XIV para forçar o cultivo de terras inabitadas, improdutivas ou 

abandonadas (op. cit, p. 11). Tais medidas consolidadas no regime de sesmarias foram 

incorporadas nas ordenações portuguesas, legislação que pautava tanto os governos de 

Portugal quanto de suas colônias. O objetivo era conciliar o domínio das terras com sua 

exploração agrícola e, para tanto, era necessário vencer não só as ameaças dos demais 

países europeus, mas a resistência dos povos nativos. A criação do mito do descobrimento 

e transformação deste ato em bases legais na incorporação da terra ao patrimônio pessoal 

do rei foi premissa fundante da política colonial. 

Dessa maneira, ainda segundo o autor, se institucionalizam os domínios do rei, 

que deveria distribuir terras aos seus súditos. Para auferir o máximo proveito das riquezas 

do Novo Mundo, a exploração econômica dependia do controle do território e das pessoas 

que nele já habitavam, por isso, era necessário o desenho de uma política militar-cultural. 

Assim, as sesmarias seriam o resultado jurídico das formas encontradas para impor sua 

tradição: 

Essa política, vinda para as Américas com as instruções reais de 1548 tornou-

se o único meio legal de fixar pessoas na terra. Essas pessoas eram 

fundamentais para os projetos de lavouras comerciais e instrução religiosa, 

ambos baseados na agricultura sedentária, a qual constituía alternativa cristã 

aos hábitos nômades dos bárbaros pagãos (HOLSTON, 1991, p. 12). 
 

Por esses motivos, a Coroa autorizou seus representantes no Novo Mundo a 

distribuir sesmarias somente àqueles que tinham condições de desenvolvê-las nestas 

orientações. Um exemplo disso, caso analisado por Holston (1991), foi a concessão em 

1580 de uma sesmaria para os jesuítas de mais ou menos 270 quilômetros quadrados, 

para transformar a área numa reserva oficial de índios critianizados, isto é, uma redução 

de um aldeamento indígena local. As intenções com a redução de São Miguel: 

Eram não só separar os convertidos e demarcar as terras necessárias à agricultura 

- fundamental para o ensino civilizatório -, como também para obter a garantia 

legal da Coroa para que a concessão protegesse os índios da escravidão e suas 

terras da invasão por colonos da vila de São Paulo, que rapidamente se expandia. 

Intenções somente não bastaram: os índios acabaram perdendo tanto sua terra 

quanto sua liberdade. Essas perdas, não surpreendentemente, ocorreram sobre a 

cobertura da lei (HOLSTON, 1991, p. 13).  
 

A partir dos resultados deste episódio, Holston (1991) argumenta que as 

complicações e ambiguidades jurídicas da experiência colonial seguem até os dias atuais, 

à serviço de uma elite agrária, a qual está legitimada a práticas ilegais e de suas práticas 
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redundam ainda mais leis. Exemplo disso são as regulamentações a respeito do trabalho 

indígena, que arrogavam ao governo local o controle sobre as atividades produtivas das 

aldeias, criando ambiguidades no texto legal e complicações processuais com relação à 

responsabilização sobre o trabalho coletivo, as quais acabaram por permitir sua efetiva 

servidão (HOLSTON, 1991, p. 13). 

Ademais, a usurpação de suas terras através da legalização de invasões e grilagens 

foi fundamental. De acordo com o autor, no começo do século XVII, os governos locais 

cediam sesmarias legalmente a colonizadores, sesmarias que incluíam ilegalmente terras 

indígenas. E, assim, tendo se apossado das melhores terras, a elite rural atravessou o 

século XVIII não somente aumentando suas riquezas, mas também aprendendo a dominar 

o sistema de distribuição de terras, tornando seu acesso cada vez mais difícil para os 

outros (op. cit.). Como foi ilustrada essa realidade com o exemplo da resistência negra 

em Guareí, e de outros casos da mesma época. Embora algumas famílias de libertos 

tivessem, inclusive, direito às terras de seus ex-senhores garantidas em testamento, o 

Judiciário decidia pela desocupação. 

Além de nunca ter sido descartada a violência física, a complexidade da legislação 

sobre a terra tratou de dificultar sua compreensão àqueles que já não estavam no poder. 

Ainda no regime sesmarial, a estratégia foi negar a lei, e não mais prescindir dela. Ao 

contrário, o intuito era criar um excesso de leis, de modo a aplicar minuciosamente o 

fundamento jurídico do Teuto-Romano segundo o qual “a lei não tem lacunas”. O 

domínio de grandes extensões de terra era, desse modo, garantido à elite portuguesa-

europeia, a qual se vale da criação de institutos jurídicos e outros instrumentos legais, 

como da organização político-administrativa e acesso à educação tradicional e aos cargos 

em órgãos públicos: 

Essas mesmas elites mandavam seus filhos para a Universidade de Coimbra, 

em Portugal, onde estudavam Direito. Ao retornarem, iam completar os altos 

escalões das carreiras políticas e jurídicas, o que ocorreu tanto antes quanto 

depois da Independência. Como juízes, legisladores, políticos, administradores 

e dirigentes de Estado, essas elites formavam os quadros dos governos locais 

e dos tribunais, arranjavam leis para impor perdas às propriedades de seus 

oponentes, manipulavam as regras que incidiam sobre a herança, obtinham 

concessões a mais através de discretos e longíquos contratos familiares - 

através dos quais também arranjavam casamentos - e apossavam-se de terras, 

fossem elas devolutas, estivessem elas sob disputa. Em suma, a elite tinha 

aprendido a complicar o sistema jurídico e disso tirar vantagens (HOLSTON, 

1991, p. 13). 
 

Por trás da ideia de que o Brasil sempre foi uma “terra sem lei” está oculta a 

realidade da dominação e exploração colonial a favor dos vencedores de turno, os brancos 

portugueses que aqui se instalaram às custas da escravização, desterramento e espoliação 
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dos homens e mulheres indígenas e negros africanos. A propriedade privada no Brasil é, 

assim, desenhada sob esse jogo de luz e sombras, revelando-se como algo subtraído do 

domínio público, o qual foi estabelecido negando-se legitimidade aos bárbaros não-

brancos. Inicialmente, como parte do patrimônio real, sob o reinado de D. Fernando I, as 

terras foram cedidas aos particulares eleitos sob a forma de concessões administrativas 

com direito de usufruto. 

O regime das sesmarias se assemelha muito com o da enfiteuse romana, tanto em 

seus propósitos quanto no seu regramento jurídico. As sesmarias viabilizaram a ocupação, 

tanto inicial quanto ao longo dos séculos pelos sertões do continente. Trata-se de um 

contrato pelo qual a Coroa Portuguesa, desde o ato do descobrimento dona das terras de 

sua colônia, cede os poderes de usar e fruir, isto é, o domínio útil, o dominus utile, que no 

direito romano se referia ao direito do foreiro ao prédio enfitêutico. 

Conforme James Holston (1991), inicialmente, através de Cartas de Foro, as quais 

concediam o domínio útil de enormes extensões de terra aos Capitães Donatários, 

portugueses que dispunham de recursos para arcar com a exploração agrícola colonial, 

isto é, garantir a produção de produtos tropicais em larga escala para a exportação, o que 

dependia de mão-de-obra escrava, bastante cara. A restrição era a garantia do cultivo e 

ocupação. Com o passar do tempo, o regime de terras foi sendo pensado gradualmente 

menos como restrições administrativas sobre a apropriação de terras públicas 

metropolitanas e mais como alienações de propriedades subtraídas do domínio real 

(HOLSTON, 1991). 

Acrescidos todos os poderes sobre a propriedade, usar, fruir e dispor, restava ao 

beneficiados a obrigação de pagar impostos ao governo colonial. A mudança completou-

se especialmente após a Constituição de 1824, que prevê o direito à propriedade privada 

e a Lei de Terras de 1850, que consolidou seus fundamentos jurídicos e de mercado. Os 

beneficiados com os regimes anteriores poderiam requerer o reconhecimento de sua 

condição de proprietários e, daquele momento em diante, as terras públicas só poderiam 

ser adquiridas mediante compra (HOLSTON, 1991). 

A positivação do direito de propriedade nos termos da propriedade privada 

absoluta moderna foi fundamental, segundo Ricardo Marcelo Fonseca (2005), para que 

as terras pudessem ser incluídos no mercado capitalista como bens imóveis, avançando o 

país em direção à modernidade, pois fazia ecoar as modernas concepções francesas e 

americana de propriedade (nascidas no seio das revoluções burguesas e petrificadas no 

Code Civil Napoleônico). Para o jurista, só foi com a Lei de Terras que os ecos dessa 
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modernização fizeram-se sentir na legislação positiva brasileira (FONSECA, 2005, p. 

110-111) 

A propriedade - no seu modo individual, enquanto poder do sujeito sobre o 

bem - deve ser e é definido pela Lei de Terras enquanto algo com limites muito 

claros e precisos, como algo que exclui das eventuais virtualidades da coisa a 

sua definição e origem, como algo que, consoante critérios muito precisos 

indicados pela lei, liga a coisa ao sujeito. E, estando nesse domínio do sujeito, 

a coisa se revela como algo imerso no mercado capitalista, como algo que pode 

e deve circular e ser objeto de troca. Não pode haver livre circulação da 

propriedade dentro de um sistema capitalista moderno, sem que haja uma 

definição mínima de quais são os confins da propriedade de cada um e o que é 

propriedade do Estado (op. cit.). 
 

Em outras palavras, era necessário garantir segurança jurídica para as relações 

civis e comerciais à elite burguesa e proprietária. O que, em ainda outras palavras, 

significa garantir a transmissão dos bens culturais aos vencedores de turno e, assim, 

reinaugurar o pacto entre iguais para seguir a violenta dominação sobre os vencidos: os 

indígenas, os negros, mulheres, classes trabalhadoras. O conceito liberal de propriedade 

aflorado com a Revolução Francesa de 1789 e demais revoluções liberais ocorridas na 

Inglaterra, era um conceito eminentemente liberal-burguês, isto é, a propriedade absoluta, 

e não a propriedade em suas variadas nuances e justificativas, ainda liberais, como aquela 

que se origina da necessidade de cultivar a terra, de trabalhar nela para gerar renda, para 

garantir alimentos e riqueza, associado seu conteúdo intrinsecamente a uma função social 

ligada a um direito natural ou fundamental humano.  

Nesse viés, a propriedade assume a característica das monarquias constitucionais 

da Europa, como explica Albenir Itaboraí Querubini Gonçalves (2014), para as quais o 

direito do proprietário não possuiria limites, podendo fazer com sua propriedade o que 

bem entendesse, não se sujeito a nenhum interesse coletivo ou social. A propriedade 

estaria submetida apenas aos interesses individuais do seu proprietário, e representar um 

status social  a quem a detém. É tal caracterização da propriedade prevista na Codificação 

Civil, o qual permitia o proprietário o uso da terra sem a obrigatoriedade de seu cultivo, 

descaracterizando a natureza do instituto da enfiteuse (GONÇALVES, 2014, p. 121). 

Segundo Laura Beck Varela (2009), o direito de propriedade como absoluto, ou 

poder da vontade, firmou-se na experiência brasileira no momento em que se abandonou 

o fundamento do cultivo, que era o cerne do instituto sesmarial. Isso porque, segundo a 

autora, a característica do absolutismo da propriedade moderna é o dominium sine uso 

(“domínio sem uso”). Para tal mudança se concretizar, a jurista atribui um papel 

fundamental à edição da Lei de Hipotecas (1864), pois esta criava os registros públicos, 

os quais obrigavam a que todo aquele que fosse proprietário transcrevesse a sua condição, 
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em órgãos específicos, os cartórios, e de acordo com uma série de procedimentos 

burocráticos (VARELA, 2009, p. 192). 

Apenas com esse ritual específico e complexo, poderia se dar a traditio da res 

mancipi da elite burguesa agrário-escravista brasileira. Com a Lei das Hipotecas (também 

chamada de Lei dos Registros Públicos), implanta-se a transcrição como modelo 

tradicional de aquisição de propriedade. Apenas aquele reconhecido proprietário, com 

título registrado em cartório, poderia alienar (vender, dispor) de um bem imóvel (terra), 

o qual apenas poderia ser acessada mediante a disposição de certas (altas) quantias. Ou 

seja, as grandes extensões de terra seriam mantidas entre os herdeiros dos vencedores do 

passado, garantindo a escrita a perpetuação de uma memória artificial, silenciando a 

memória da alma dos vencidos tombados no percurso. 

Separada de suas origens, de seu contexto de disputas e mortes, de suas 

determinações históricas, o conteúdo do direito ao domínio se abstrai e se torna ainda 

mais imediata sua relação, seguindo a tendência contratualista que crescia à época, isto é, 

a fim de garantir aos negócios jurídicos segurança para se desenvolverem nas condições 

capitalistas cada mais complexas. Essa segurança seria evidenciar o poder da vindicatio, 

de res vindicare, ou sejam de reclamar a coisa, de reivindicar diante de seu título. Contra 

tudo, contra todos: 

Condição de uma propriedade que se diz absoluta é, precisamente, a eficácia 

erga omnes, e não meramente entre as partes, dos atos relativos à transmissão 

do domínio e à constituição de gravames. Outra condição a esta eficácia erga 

omnes é a segurança a respeito do “estado civil da propriedade imobiliária”, 

que o registro predial pretende suprir (VARELA, 2005, p. 192). 
 

Tal como a mulher romana da narrativa de Coulanges, que perde sua origem e 

crença em favor da tradição familiar do seu marido, a propriedade imobiliária também 

tem seu registro de estado civil, atribuindo-lhe, assim, o patronímico de seu soberano 

dono. Antes da Lei de Terras de 1850 e das mudanças legislativas que se seguiram, 

poderíamos falar em “posseiro, concessionário ou sesmeiro”, mas não em “proprietário” 

nos moldes da propriedade moderna. Para a/os juristas, é a perda da finalidade do cultivo 

(dominium sine uso) o traço marcante do início da propriedade moderna no Brasil 

(VARELA, 2007; GONÇALVES, 2014). Sobre a desobrigação do cultivo, nos termos de 

Holston (1991): 

A partir dessas mudanças, os representantes da Coroa utilizaram-se das 

concessões reais para repartir o Brasil em enormes latifúndios (...). Essa 

distribuição consolidou seus beneficiados, que se tornaram uma classe 

dominante aristocrática, escravagista e orientada para o comércio [externo]. 

Em 1822, no ano da independência, a instituição das sesmarias já havia 

produzido uma perversão: depois de três séculos de colonização, o país era 

uma terra sem povo e um povo sem terra (HOLSTON, 1991, p. 12). 
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 Logo, o desenho do direito de propriedade no Brasil não está restrito só a dimensão 

positiva da lei, mas sua dimensão negativa, sua contradição por inteiro. O direito de 

moderno de propriedade, especialmente com o registro e a compra, é um direito que 

legitima a histórica invasão colonial das terras indígenas, o sistema escravista sobre a 

população negra, a exclusão social das mulheres e classes trabalhadoras e demais camadas 

populares que se mantém se concentra pelos séculos durante gerações. A exposição de 

motivos do Estatuto da Terra (1964) caracteriza legalmente pela primeira vez no Brasil o 

termo latifúndio, e nela se reconhece a dificuldade do acesso à propriedade. Assim como 

outros problemas, tais como a demanda por alimentos, a falta de incentivo e assistência 

técnica aos produtores, a baixa produtividade e a profunda desigualdade entre 

proprietários e trabalhadores rurais. 

 A explicação principal para tanto estaria, de acordo com o mesmo texto 

normativo, no abandono do campo pelos governos anteriores, devendo, então, ser 

implantada uma política agrícola afetiva (BRASIL, 1964). Brasil. Ano 1964.O ano do 

Golpe Civil-Militar, reação às pressões populares e as suas então recentes conquistas de 

direitos. São exemplos as garantias trabalhistas dos governos Vargas e as exigências pelas 

Reformas de Base no governo João Goulart (1961-1964), dentre elas, a Reforma Agrária. 

Por séculos a traditio foi capaz de dominar e explorar, mas não de por ferro no túmulo 

dos vencidos. Como nas revoltas negras e abolicionistas da transição da Monarquia para 

a República (1891), na década de 1960, ressoaram as vozes das resistências indígenas, 

negras, camponesas e operárias tensionando a ordem vigente de modo a ameaçar a 

segurança jurídica da burguesia nacional e internacional.  

2.6. Ocupações urbanas como expressão das contradições da urbanização 

no Brasil 

Como em outros países da América Latina, tal dinâmica ambígua e contraditória 

implicou, principalmente a partir da segunda metade do século XX, provocou a migração 

em massa do campo para as cidades. Especialmente entre as décadas de 1960 e 1970, o 

processo de expulsão da população indígena, negra e campesina se intensificou 

brutalmente em função do advento de novas tecnologias no campo e outras “inovações” 

da gestão empresarial. Trata-se de um período em que há depreciação dos salários no 

campo, falta de apoio ao pequeno produtor, e pressões de grandes proprietários para a 

expansão de suas produções, período em que se aprofunda o processo de concentração 
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fundiária, imbricado à promoção de desigualdade social (YUJNOVSKY, 1971; 

KOWARICK, 1981). 

Assim, a mecanização da produção rural foi decisiva para o êxodo da imensa 

maioria da população brasileira de trabalhadores rurais em busca de empregos e melhores 

condições de vida. No período entre as décadas de 1960 e 1970, temos a inversão da 

porcentagem de população brasileira, que em sua maior parte viva no campo, passando a 

viver nas cidades. De acordo com dados coletados pela CEPAL, organizados na base 

DEPUALC - Distribuição Espacial da População e Urbanização na América Latina e 

Caribe, se na década de 1950 o Brasil apresentava uma taxa média de população vivendo 

na zona urbana (de 30% a 50%), nos anos 2000 mais de 80% da população já vivia nas 

cidades (CEPAL, 2009).  

Essa grande concentração populacional e as relações estabelecidas dentro da 

ordem capitalista nesses espaços irá se desenrolar numa aceleração do crescimento das 

cidades, formando grandes aglomerações em curtos espaços de tempo. Tal se faz possível 

mediante um crescente processo de favelização, informalidade e precarização do trabalho. 

Para Manuel Castells (1971), trata-se de um desenvolvimento desigual, em que grandes 

cidades latino-americanas, equiparadas às grandes cidades europeias em termos 

populacionais, não tiveram a assimilação do contingente populacional pela indústria 

(CASTELLS, 1971). 

Assim, para o autor, a migração foi um componente essencial do crescimento 

urbano, ainda que não seja a produtividade industrial a justificativa de tamanha remoção 

populacional. Não haveria, para Castells, de um dinamismo produtivo que explicaria as 

transferências de população, mas o desenraizamento das massas rurais e moradores de 

pequenas cidades, os quais passam a viver em condição de miséria e desocupação nas 

grandes cidades. A ocupação do solo se daria de maneira desordenada, com grande 

desarticulação da rede urbana, com um tecido urbano truncado e uma preponderância 

desproporcional das grandes aglomerações. 

Para Arturo Almandoz (2008), tal realidade se apresentaria como um desequilíbrio 

da urbanização – a entendida como crescimento populacional/territorial do meio urbano 

– com o aparato produtivo, a qual explica em parte a “decolagem sem maturidade” das 

economias latino-americanas ao longo do século XX. O autor faz uma crítica ao 

raciocínio estadunidense que busca identificar quais condições necessárias para haver o 

take-off, isto é, a decolagem do processo de desenvolvimento, segundo a qual a América 

Latina teria tido experiências de decolagens fracassadas, sem a maturidade necessária 

para o desenvolvimento de longo prazo. 
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Nesse sentido, seria importante desmistificar, para o autor, a tese da 

hiperurbanização latino-americana, a qual interpretaria a realidade acima descrita a partir 

de uma perspectiva eurocêntrica, uma vez que compreende as taxas de urbanização na 

América Latina a partir do parâmetro das cidades europeias. Sob essa perspectiva, haveria 

um paradoxo entre a menor industrialização em relação a países capitalistas dominantes. 

Para Castells, no entanto, não há qualquer paradoxo, mas uma especificidade histórica da 

América Latina dentro do modo de produção capitalista (ALMANDOZ, 2008; 

CASTELLS, 1971).   

Ainda para o mesmo autor, há problemáticas comuns na organização espacial das 

cidades latino-americanas, marcadas pelo colonialismo e o imperialismo. Dessa maneira, 

as particularidades de cada cidade ou região são decorrentes de como foram se 

desenvolvendo as relações com as metrópoles europeias e, posteriormente, com os 

Estados Unidos. Castells conclui que as diversidades do espaço urbano latino-americano 

são derivadas dos diferentes tipos de dominação que marcaram a história do continente, 

características específica dentro de um contexto de urbanização dependente (CASTELLS, 

1971). 

Desse modo, no Brasil, sem que houvesse uma indústria capaz de recepcionar esse 

grande contingente de mão-de-obra, na medida da condição de subordinação desta 

indústria ao próprio desenvolvimento econômico dos países centrais. Trata-se de uma 

industrialização que não foi orientada para principalmente para a formação de um sistema 

econômico nacional, mas para complementar o sistema econômico internacional 

(FURTADO, [1959], 2008; KOWARICK, 1981). Contudo, por esse mesmo motivo, a 

formação do mercado interno brasileiro de trabalho e produção é direcionada a esta 

dependência, e de forma alguma seria como que uma experiência estagnada no tempo, 

arcaica, mas tão desenvolvida na medida de que está é justamente sua forma de inserção 

no sistema mundial (OSÓRIO, 2012). 

Nos chamados de países capitalistas “avançados”, o processo de industrialização 

se inicia no século XVIII, a partir da acumulação de capital decorrente dos impérios 

coloniais. A tendência geral foi a de produzir bens de consumo (alimentos, vestuário, 

etc.), para depois produzir bens de capital (ex. maquinário). Já nos países dependentes, 

sua industrialização “tardia” – já no século XX –, ocorre com a oferta externa de meios 

de produção (bens de capital), o que implicou numa produção de bens de consumo voltada 

ainda em sua maioria para exportação, e bens de consumo suntuário (ex. automóveis) 

(OSÓRIO, 2012).  
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Vinculado a uma transferência de valor (riqueza gerada pelo trabalho) para os 

países centrais, a expansão do capitalismo em países periféricos como o Brasil impôs, 

portanto, uma maior exploração do/as trabalhadores/as. A superexploração, esta maior 

extração de mais-valias, se caracteriza por uma redução mais intensa do retorno da 

riqueza gerada (valor) pelo trabalho que os/as trabalhadores/as tem para garantir sua vida 

e de sua família. Itens que nos países centrais são incluídos no poder de compra dos 

trabalhadores através do salário (bens-salário), no Brasil os salários não comportam os 

mesmos itens (MARINI, [1973], 2008).  

Por tudo isso, não é de se espantar observarmos a população trabalhadora pobre e 

periférica brasileira com TV, celulares smartphones, internet, porém sem condições de 

participar do mercado formal de habitação1 (ROLNIK, 2015). Em outras palavras, a 

moradia não é um bem-salário em países de economia dependente como o Brasil, e bens 

de consumo primários não necessariamente fazem parte da cesta básica do brasileiro. 

Um dos efeitos disso é a destinação da maior parte dos salários de muitos 

brasileiros para o pagamento de prestações de bens e alugueis – elevados diante da 

valorização da terra e depressão dos salários em condições de dependência –, ao invés de 

alimentação, vestuário, educação, lazer (reprodução da força de trabalho), verificando-se, 

então, outra forma de extração de mais-valia. Diante de tal dificuldade, os brasileiros 

encontra outras alternativas precárias de habitação, como cortiços e habitações 

compartilhadas, chamadas de subnormais2.  

A imensa maioria da população vive em ocupações no meio urbano, devido ao 

nível de concentração de terras no país, muito embora ainda haja grande resistência, 

também, por parte da agricultura familiar e campesina, e de povos tradicionais. O cenário 

geral da massa trabalhadora brasileira é a alternativa de ocupação irregular de imóveis 

abandonados ou de porções de terras urbanas desvalorizadas no mercado imobiliário 

formal, geralmente em áreas periféricas ou de preservação ambiental, desabastecidas de 

serviços públicos e infraestrutura (ROLNIK, 2015; MARICATO, 2010). 

 

1  Desde as políticas habitacionais do BNH até o Programa Minha Casa Minha Vida, 

apenas 30% do mercado habitacional é formal, sendo a imensa maioria destinada a formas não 

regulamentadas de acesso à habitação. 

2  Nomenclatura utilizada pelos órgãos internacionais e nacionais oficiais, no qual é 

implícita a conotação pejorativa, estabelecido um padrão de normalidade em desconsideração de 

uma realidade contraditória por excelência, em que a regra é a maioria da população habitar em 

condições precárias na periferia do capitalismo. 
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Nesta segunda situação, de ocupação de terras, as habitações são autoconstruídas 

pelas famílias, normalmente nos finais de semana ou outros dias de folga da jornada de 

trabalho. Uma vez que os salários não suportam os custos com habitação, o tempo e 

dinheiro gasto com a autoconstrução de habitações é outra forma de exploração de mais-

valia, esta que incide sobre a reprodução da força de trabalho (LEFÈBVRE, [1972], 2001; 

PRADILLA, 2013). 

Vê-se que a superexploração ocorre por múltiplas formas, não apenas através dos 

salários, na produção, mas também na reprodução da vida, e algumas dessas 

manifestações se dão na dinâmica de produção do espaço. Por serem áreas desabastecidas 

de serviços públicos e infraestrutura, os/as próprios/as moradores/as fazem pequenas 

obras com esse caráter, retirando tempo e quantias salariais para estes fins. Ademais, com 

sua ocupação e realização de melhorias, estas terras ganham valor e, aumentando as 

condições de serem apropriadas posteriormente pelo mercado imobiliário. São outras 

formas de extração de mais-valia. 

Há um ciclo perverso que envolve a produção capitalista do espaço. Tal expulsão 

dos pobres para as periferias ocorre em conjunto com uma expansão do perímetro urbano 

em que as imobiliárias e construtoras adquirem imóveis concentrando um banco de terras 

inativas à espera de sua valorização no mercado. Pela necessidade de garantir a existência 

de força de trabalho nas cidades, e pela dinâmica eleitoral paternalista, o Poder Público 

progressivamente realiza obras e disponibiliza serviços nessas periferias, o que acabam 

atingindo também as áreas intersticiais em processo de especulação, as quais passam a 

ser valorizadas. 

Ao alcançarem um nível de valorização interessante ao mercado, inicia-se um 

novo ciclo de expulsão dos pobres para outras periferias ainda mais distantes. Tal 

processo gera grandes vazios urbanos não apenas caracterizados pelos bancos de terra em 

especulação, mas também pela depreciação das zonas centrais, as quais passam a ser 

também foco de ocupações de imóveis abandonados, porém com muito mais risco de 

remoção imediata. Tais remoções sucessivas que renovam o ciclo de acumulação de 

capital geram a necessidade constante de dispêndio de tempo e economias para garantir 

moradia, mais um modo de extração de mais-valia (CASTELLS, 1971; PRADILLA, 

2013; LEFÈBVRE, [1972], 2001; BOULOS, 2014). 

As remoções forçadas crônicas e destruição da vida ali constituída implicam a 

impossibilidade de economizar, de se ter paz de espírito sem o medo constante do 

desemprego e do despejo, a impossibilidade de planejar a própria vida, de sonhar. Tal 

dinâmica perversa impede que o povo brasileiro tenha um mínimo existencial que garanta 
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condições dignas de vida, daí a relevância do direito humano e fundamental à moradia 

adequada. A imposição da superexploração é a imposição de imensuráveis desgastes 

físicos, mentais e emocionais.  

Além dos riscos das condições de habitabilidade presentes na moradia 

autoconstruída, por serem áreas sem infraestrutura, isto é, carecem de saneamento, 

energia elétrica, e outras condições de urbanidade que geram riscos à segurança e saúde 

das famílias. Aumentam os deslocamentos, que não são apenas para o trabalho e escola, 

como também para a visita constante a postos de saúde. Os gastos com transporte, 

cuidados médicos, e tempo dispendido nessas tarefas são mais exemplos de extração de 

mais-valia (BOULOS, 2014). 

Geralmente essas tarefas são realizadas por mulheres, grupo social ao qual é 

atribuído o papel de cuidado em uma sociedade marcadamente patriarcal. Assim, não só 

tudo que foi dito é aplicado também às mulheres, como por sua condição de mulheres 

ampliam-se as formas de dominação, bem como de exploração na ordem capitalista. Não 

à toa são as mulheres que despontam nos processos de ocupação e luta por serviços 

públicos básicos, muito em razão de a manutenção do lar e da família são 

responsabilidades sociais femininas. 

Além disso, dentre os postos de trabalho socialmente desvalorizados, a mulher 

ocupa os piores cargos, recebendo salários mais baixos ainda quando exercem as mesmas 

funções que homens nas mesmas condições de classe e raça/etnia, incidindo sobre elas 

maiores taxas de extração de mais-valia. O perfil da força de trabalho do mercado 

informal, além de mulher, é de mulheres negras. Acrescente-se a isso a jornada de 

trabalho que a espera quando chega à sua casa, “serviço” doméstico sequer reconhecido 

como trabalho. O cuidado de filhos, idosos, enfermos, alimentação e limpeza são 

imprescindíveis para a reprodução da vida e, pois, da força de trabalho de todos da 

família, inclusive dos homens (NOGUEIRA, 2004; 2006).  

A condição de maior exploração das mulheres é sustentada por uma estrutura que 

se manifesta em repetidas e diárias demonstrações de machismo. Assim, violências 

materiais e simbólicas são combinadas para perpetrar a dominação de gênero, expressa 

por excelência pelo ciclo de violência doméstica (SAFFIOTI, 2004). A conquista da 

capacidade civil, o sufrágio, a diferenciação nas leis trabalhistas, a Lei Maria da Penha, 

os avanços na legislação penal sobre estupro, aborto, e a recente tipificação do feminicídio 

são conquistas históricas da luta das mulheres pelo fim da dominação de gênero, a qual 

se mostra imprescindível para a continuidade da reprodução do capital especialmente em 

países dependentes. 
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A historicidade do processo de expansão do capitalismo nas ex-colônias de 

exploração a partir da construção da diferenciação racial e do contrato sexual determinam 

uma realidade em que mulheres negras trabalhadoras pobres acumulam uma série de 

posições oprimidas nas relações de dominação e exploração. São estas mulheres que, 

além do já dito, veem seus maridos e filhos sendo envolvidos pelo mundo do crime e das 

drogas, encarcerados e mortos diariamente, em maior proporção que a população 

feminina, por um Estado que não mede esforços para exterminar a juventude negra e 

periférica (CARNEIRO, 2011). 

A repressão policial-militar é imprescindível para uma contenção social da 

histórica exclusão e violência dos/as negro/as no Brasil. Os fluxos econômicos gerados 

pelos mercados ilegais de armas e drogas abastecem os mercados informais de outros 

bens, além de esquemas de lavagem de dinheiro e financiamento de campanhas. O 

encarceramento massivo de jovens negros serve não apenas para contenção social, como 

é uma forma de exploração do trabalho e exerce uma função ideológica numa sociedade 

que aceita amplamente o patrimonialismo e violências entre as elites. Dessa forma, as 

torturas, humilhação e criminalização da população negra e pobre são, portanto, 

indispensáveis para o avanço e reprodução do capital no Brasil. 

Ademais, ressalta-se, ainda, o distanciamento político e simbólico da sociedade 

urbana do meio rural, este que entra em processo de desintegração em todos os níveis da 

vida, com a persistência de uma estratificação social mais acentuada e menos móvel que 

nas cidades, enquanto nestas prevalece a marginalidade urbana. Esta é manifesta na 

segregação espacial, com a mescla da ocupação de velhos bairros deteriorados com a 

ocupação de terrenos e urbanização à margem da legalidade dominante (CASTELLS, 

1971).  

De acordo com Raquel Rolnik (1997), todavia, tais condições não se explicam por 

uma ausência de planejamento urbano, mas um planejamento interessado aos interesses 

hegemônicos. A aplicação ou não de instrumentos legais é fundamental para a hegemonia 

do poder econômico, demarcando as fronteiras da cidadania (ROLNIK, [1997], 2014). 

Assim, a lei funcionaria apenas aparentemente, como modelo ideal, e esse seria o seu 

exato sentido. Ao ser aplicada à realidade de produção capitalista do espaço, a lei 

estabelece “formas permitidas e proibidas, acaba por definir territórios dentro e fora da 

lei, ou seja, configura regiões de plena cidadania e regiões de cidadania limitada” 

(ROLNIK, 2014, p. 13-14). 

Flávio Villaça (1979) realiza um estudo detalhado desse processo de distribuição 

da população no espaço nas cidades brasileiras. E, de acordo com o autor, ainda que haja 
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muitas formas de habitação precária, em diferentes regiões da cidade, não 

necessariamente na periferia física, a população mais pobre ocupa um lugar específico 

nas cidades. E, em sentido convergente com Rolnik, compreende que o meio urbano 

apresenta uma estrutura interna, a qual irá atuar no sentido de reproduzir as estruturas 

mais amplas, como também ela própria produz relações desiguais conforme essa própria 

configuração espacial (VILLAÇA, 1979). 

2.7. As resistências populares e o impasse da política urbana no Brasil 

As ocupações urbanas concentram essas múltiplas contradições de um país 

inserido nas periferias do capitalismo, assim como as resistências em se permanecer no 

campo. Há um esforço muito grande em manter o status quo de dominação, na medida da 

resistência oferecida. Desse modo, a realidade de expropriação e concentração de terras 

produz a sua própria negação no decurso da história brasileira. 

A resistência secular indígena, a formação e defesa dos quilombos e insurreições 

de escravos/as, a experiência única de Canudos, as revoltas do século XIX (malês, 

balaiada, sabinada, cabanagem), o movimento abolicionista, o tenentismo, a luta 

feminista, sindical, pelas reformas de base, contra a ditadura civil-militar e pela 

construção da democracia, não deixam olvidar o conflito como movimento da história. 

Nesse âmbito, as ocupações urbanas são fruto da contradição histórica da concentração 

de terras e avanço do capital sobre o espaço produzido, e de uma noção de propriedade 

que legitima o uso da terra enquanto mercadoria. 

 Desse modo, se historicamente as populações oprimidas são colocadas à margem 

da sociedade moderna, associadas na maioria das vezes à ilegalidade, os conflitos 

fundiários guardam a contradição fundamental entre invasores de um lado, e legítimos 

possuidores de outro. Tal contradição se traduz, inclusive, nos qualificativos jurídicos 

para o exercício da posse de boa/má-fé, (in)justa, clandestina, assim como o uso das 

expressões invasão e ocupação e seus adjetivos irregular ou informal, invocados a 

depender do segmento social a que se refere, geralmente correspondendo ao oposto da 

realidade fática objetiva. O reconhecimento enquanto sujeito de direito, isto é, a 

qualificação do uso da terra enquanto invasão/ocupação dependerá dos grupos sociais aos 

quais pertencem os envolvidos. 

As contradições na conveniência da aplicação da lei e o uso da força através do 

Estado denotam um esforço muito grande em manter o status quo de dominação, na 

medida da resistência oferecida pelas camadas populares. A realidade de expropriação e 

concentração de terras produz a sua própria negação no decurso da história brasileira: a 
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resistência secular indígena, a formação e defesa dos quilombos e insurreições de 

escravos/as, a experiência única de Canudos, as revoltas do século XIX (malês, balaiada, 

sabinada, cabanagem), a luta pelas reformas agrária e urbana não deixam olvidar o 

conflito como movimento da história. 

Dessa forma, aqueles que ocupam o lugar de opressores só podem subsistir se 

houver sua dimensão negativa de grupos oprimidos, e vice-versa. É nessa contradição e 

dessa luta entre opostos forjados em sociedade, que se imprime a narrativa da história da 

humanidade. A história é, portanto, feita pelos seres humanos em sociedade, é um 

movimento, não uniforme, mas heterogêneo e disruptivo, provocado pelas contradições 

e tensões entre grupos sociais em relação de opressão. Logo, nada é dado, mas produzido 

historicamente e, assim, passível de superação (MARX, [1845] 1998; OSÓRIO, 2014). 

Nesse sentido, as lutas populares constrangeram as elites dominantes no Brasil 

uma série de novos arranjos institucionais e de poder, conforme as condições encontradas 

do povo brasileiro oferecer resistência aos interesses hegemônicos, e impor sua agenda 

para garantia de uma vida digna e livre de opressões. Tais arranjos, vinculados a uma 

herança colonial, conformaram relações ambíguas com a Administração Pública: a 

confusão da coisa pública com o patrimônio privado (patrimonialismo), trocas de favores 

(clientelismo), e a realização da política de maneira paternalista e assistencialista 

(coronelismo e populismo), com maior ou menor grau de uso da força quando os demais 

recursos não são suficientes (referências). 

Desse modo, a disputa de hegemonia se legitima em maior ou menor grau de 

violência por vias jurídico-institucionais ou pela força. Mais recentemente, tal processo 

de agudizou na década de 1960, quando houve uma grande mobilização de forças 

populares conscientes de sua condição de opressão para concretizar mudanças estruturais 

na sociedade brasileira que rompessem com a desigualdade social. Tal foi o potencial 

ofensivo da pressão popular que a reação dos grupos dominantes foi extremamente 

violenta, com o Golpe Civil-Militar de 1964 (GORENDER, 1987; MOREIRA ALVES, 

1984). 

A mudança pretendida pelas camadas populares afetava a posição ocupada pelo 

Brasil no contexto internacional de tal forma que a influência imperialista estadunidense 

se tornou mais presente e atuante inclusive nas estratégias militares de contenção dos 

movimentos sociais. A repressão institucional pela força foi se tornando insustentável. A 

“transição democrática” implicou concessões do poder instituído, e conquistas 

institucionais históricas dos movimentos que conseguiram resistir e que persistiram na 

luta pela redemocratização. 
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A questão da terra foi absolutamente central para a irrupção tanto da confluência 

de forças populares quanto da reação perversa das elites imperialistas. Considerando o 

êxodo rural que o país sofreu neste interstício, a agenda da Reforma Urbana unificou as 

demandas e lutas pela justiça urbana, constituindo um vigoroso movimento nacional que, 

no período de abertura democrática, logrou mudanças significativas na Constituição 

Federal de 1988 e maior valorização de Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

(MARICATO, 2010). 

Houve alteração de institutos como a usucapião e a desapropriação levando-se em 

conta a realidade da maioria da população brasileira vivendo em ocupações e necessidade 

de cumprimento da função social da propriedade. Tal regulamentação se amplia com a 

aprovação do Estatuto das Cidades e a MP 2.220/01, que instituem instrumentos de 

política urbana, pautada nas funções sociais da propriedade e da cidade e bem-estar de 

seus habitantes. 

Especialmente com a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder, 

destacam-se as conquistas eleitorais e as experiências de governos democráticos nos 

Municípios, ainda que localizadas, com implementação de políticas de participação social 

e programas de redução da desigualdade social urbana. Quando o PT atinge o governo 

federal, há uma transposição das forças políticas sindicais e de movimentos sociais para 

o aparato estatal. E, assim, houve uma ampliação de políticas de redistribuição de renda, 

e de instituições democráticas, como a criação do Ministério das Cidades (2003) 

articulado à participação popular por meio de ciclos de conferências e conselhos nos três 

níveis federativos.  

Programas setoriais de saneamento, mobilidade, e moradia também foram 

iniciados, porém, este último tomou mais força, através de uma política econômica 

desenvolvimentista que tentou conciliar as políticas sociais e as pressões externas e do 

empresariado nacional. Paulatinamente, as reformas pretendidas e planos desenvolvidos 

nos Ministérios ocupados por representantes populares foram sendo inviabilizados pelos 

setores tradicionais, através do seu controle do Ministério da Fazenda e maioria de 

representação no Congresso Nacional. 

São fruto desse cenário o Programa de Aceleração do Crescimento–PAC e o 

Programa Minha Casa Minha Vida–PMCMV, bem como, prevista no mesmo diploma 

legal que o PMCMV (Lei federal nº 11.977/2009), a política nacional de Regularização 

Fundiária. No contexto de crise cíclica do capitalismo, a partir do estouro da bolha 

imobiliária nos EUA em 2008, o PMCMV respondeu à continuidade de um novo patamar 

de acumulação na produção imobiliária residencial no Brasil. O déficit habitacional não 
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foi reduzido, especialmente para os 70% que correspondem às faixas de renda mais baixas 

(0 a 3 salários-mínimos), sendo os recursos públicos capturados para alimentar o mercado 

e as camadas sociais médias e altas. 

As medidas reproduziram a tendência histórica à concentração de terras no campo 

e nas cidades, e a distribuição de renda gerou efeitos imediatos no consumo, mas não nas 

condições de vida e de marginalidade. A ausência de políticas fundiárias e imobiliárias e 

o domínio do setor privado nas definições da política urbana brasileira agravaram o ciclo 

de exploração dos mais pobres e predação do meio ambiente: as cidades são verdadeiras 

bombas socioambientais prestes a explodir (ROLNIK, 2015; MARICATO, 2010). 

A política de conciliação de classes dos governos PT chegou ao seu limite, 

resultando no avanço da agenda neoliberal. Assim, muito embora tenha havido 

significativas conquistas legais, estas não lograram efeitos de redução de desigualdades 

sobre a realidade brasileira. Pelo contrário, Maricato (2010), “as cidades continuam 

piorando e a questão fundiária, que ocupa a centralidade das propostas de Reforma 

Urbana e do Direito à Cidade há mais de meio século não avançou de maneira 

significativa” (MARICATO, 2010, p. 38). 

Dessa forma, como diagnostica Maricato (2010), chegamos ao fim de um ciclo 

caracterizado por um período de grande presença dos movimentos sociais no 

enfrentamento da ditadura militar e pela redemocratização do país, com relevantes 

conquistas legislativas e uma transposição de tais forças políticas para o aparato estatal, 

sem isso significar, todavia, uma alteração na estrutura social marcada por profundas 

desigualdades. “Nunca fomos tão participativos” sem efetivamente mudar as estruturas 

de poder, mas apenas rearranjando formas mais atualizadas de dominação e exploração 

(MARICATO, 2010, p. 97). 

Além dos efeitos nefastos do avanço neoliberal, que manifestam o peso do poder 

econômico-político do capital, realizando um balanço das últimas décadas das forças 

populares no Brasil, Maricato (2010) aponta para uma convergência entre a transposição 

dos movimentos sociais para o aparato estatal, perdendo sua força de enfrentamento ao 

poder constituído; e a aposta nas mudanças por meio das vias institucionais, eleitorais ou 

não, como se tais vitórias fossem um fim em si mesmo, abandonando, em regra, o 

processo de decisão democrático, a partir das bases sociais, bem como ações de educação 

e formação políticas. 

Segue a autora, a afirmar que apesar de as conquistas obtidas tenham sido 

essenciais para a continuidade dos movimentos e mesmo para a sobrevivência da maioria 

da população, em condições mais dignas; e muito embora os principais movimentos não 
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tenham deixado de ocupar imóveis ociosos que descumprem a função social da 

propriedade e de fazer amplas manifestações de rua – sistematicamente ignoradas pela 

mídia –, é forçoso reconhecer um caráter demasiadamente “juridicista” e institucional 

dessa lista de conquistas (op. cit., p. 100). 

Apesar da força e da unidade dos movimentos, o secularmente almejado acesso à 

terra pouco avançou nesses anos de conquistas institucionais. Não é por falta de leis que 

a maioria da população brasileira foi historicamente excluída da propriedade formal da 

terra no Brasil, mas “conservar os pobres na ilegalidade quando ela mesma se apropriou 

ilegalmente da maior parte do patrimônio em terras públicas parece ser o ponto de honra 

da elite brasileira”. Assim, sem desconsiderar a importância da disputa do Estado, a autora 

conclui que é preciso entendê-lo em sua complexidade para efetuar mudanças reais (op. 

cit., p. 101-103). 

O acesso à terra urbana ou rural depende de compreender as determinações 

históricas da realidade brasileira, uma vez que as instituições e a ordem jurídica não são 

alheias a esse processo. A efetivação de direitos da maioria do povo brasileiro que vive 

em ocupações, figurando no polo oprimido do conflito fundiário histórico brasileiro, 

depende, portanto, de uma transformação social mais ampla, buscando transpor as 

relações de opressão subjacentes. 
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CAPÍTULO 3 – TEMPORALIDADE E EXPERIÊNCIA: 

EDUCAÇÃO POPULAR EM DIREITOS  
 

Pode colar, mas sem arrastar 

Se arrastar, a favela vai cobrar 

Acostumado com sucrilhos no prato 

Morango só é bom com a preta de lado 

Sucrilhos (2011). 

Criolo. 

 

E se não resistir e desocupar? 

Entregar tudo para ele, então, o que será? 

Convoque seu Buda (2014). 

Criolo. 

*** 

Julho de 2014. 

 

O sol à pino ardia e cozinhava os miolos. A pele, se não estivesse grudada no corpo, já 

teria curtido como o couro que se costumava secar à beira dos rios pedregosos. Eu sempre esqueço 

de passar protetor solar. É sempre isso. Quando é que vou começar a me cuidar? Caminhava a 

passos largos em linha reta pelos lotes recém-demarcados. Era preciso determinação para alcançar 

a única árvore na esquina da quadra 32. Droga, não vai dar. Preciso comer alguma coisa, tomar 

uma água... Enfim, desmaio. Levanto o poeirão vermelho da terra. Sujo toda a roupa, cara e parte 

dos cabelos. Mas não por isso, já era de costume. Moça, tá tudo bem? Era voz de mulher. Acho 

que é a advogada da reunião, não é? A outra comentou. Vieram ao meu socorro.  

Quase não dormi naquela noite, tive pesadelos. Quando consegui pegar no sono, o 

despertador tocou. A assembleia de moradoras(es) estava marcada para 09:00 da manhã. Depois 

da conversa, haveria um mutirão para limpar o terreno separado para o uso coletivo. Obrigada, 

gente... vou sentar só um pouquinho e ver se eu compro uma paçoca ali com o Nil. Elas me deram 

água. O calor subia do chão, irradiando vapor quente da planta dos pés até o último fio de cabelo. 

Eu não estava bem. Não pode ficar zanzando assim nesse sol quente, depois dá problema. O 

pessoal queria organizar a ocupação. A gente tinha dito que poderia facilitar uma futura 

regularização. É coisa demais, menina, não vale a pena. 

É muito difícil fazer as reuniões na rua, no sol, ou então à noite, que é mais escura ao 

redor do Aeroporto. A luz atrapalha a vida dos aviões. Sequer na avenida principal se pode 

assegurar a visão dos que madrugam pelo expediente nos bairros mais centrais, ou iluminar os 

caminhos dos que transportam cargas pela antiga rota sertanista, hoje rodovia. O que vocês 

pensam que seria legal de fazer aqui na área comum? Pegamos o projeto do loteamento para o 
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terreno, que não tinha intenção de ser implantado há algumas décadas. Além de reservar a área 

verde já prevista no mapa para um pomar, haveria um espaço para todos. Não só para as reuniões 

de trabalho, seriam também para as atividades com as crianças, as festas de fim de ano, os 

aniversários, cursos de profissão, educação de jovens e adultos. As crianças foram as mais 

participativas campo de futebol, horta, quiosque, parque com escorregador…  

A gente já tinha desenhado no papel, com ajuda da arquiteta. Agora, a gente ia limpar 

para poder desenhar no chão. Nem sabia que teria uma área comum! Eu não participo das 

reuniões não. Eu não tenho paciência com gente, não... A gente vai, participa, mas a maioria tá 

tudo aí ó, pensando só no seu. Como não pensar? Alguém tem que pensar. Afinal, quem vai 

garantir o dia de amanhã não fica vivendo de ilusão. É duro também, né, porque sempre vem 

pessoas aqui dizendo que vão ajudar, depois somem, prometem as coisas pra depois cobrar coisa 

pior, e sei lá mais o quê... Uma vez chegaram a me perguntar se eu iria me candidatar a vereadora. 

Era raro e suspeito alguém ajudar ali e querer nada em troca. 

Tá vendo, estamos aqui já faz meia hora, a senhora aí se matando, e só essa meia dúzia 

esperando a reunião. Definir o melhor dia para reuniões é o mais fácil. Todos os dias da semana 

o povo trabalha: manhã, tarde e noite. Inclusive aos sábados. Domingos acabam por ser a opção 

mais viável, mesmo concorrendo com a dedicação à construção das casas, os cultos e 

compromissos das igrejas, e almoços de família. Depois vem o trator e aí quero ver! Aí sim que 

aparece todo mundo no desespero querendo que vocês advogada resolva. 

Ainda que eu fosse já advogada, eu não resolvia nem eu mesma. Naquele dia, eu não 

consegui me organizar nem para comer e dormir. Tinha passado o dia anterior e boa parte da noite 

brigando com um ex-namorado. Me sentindo louca, culpada e triste, além de abarrotada com uma 

série de obrigações com a faculdade. As provas estavam chegando, e eu não tinha mais nenhum 

caderno, não conseguia mais mantê-los. A economia das faltas também estava em crise. Ah, 

gente... eu sei lá. Se eu estou aqui é porque eu acredito na causa de vocês, na luta pela moradia. 

O que eu sei, eu venho aqui compartilhar com vocês, falar o que está acontecendo no processo, 

e pensar junto com vocês o que pode ser feito. A gente desanima mesmo, mas só a defesa no 

processo não adianta. Olha só a João Pessoa, é a luta... 

Todas as reuniões, as mesmas falas ressentidas de falta de participação, de que a maioria 

que deveria estar ali ouvindo não está, que ali o pessoal é egoísta demais para fazer algo que dê 

resultado. E pior, eles vem ainda criticar, ah se vem! É, eu sei... Para a senhora ver. Senhora não, 

né gente, eu sou mais nova e menos experiente que vocês, é Ana mesmo. É, então, Ana, para 

você como são as coisas por aqui nesta “Comunidade”. Eu mais ele queria passar o fio de 

energia para todas as casas da rua aqui. Compramos do nosso bolso, porque a gente quer ver a 

comunidade dando certo... A mulher vem e arranca, que não ia pagar! Um a um, as moradoras e 

moradores começavam a contar seus problemas, num misto de desabafos e denúncias das 

dificuldades diante da ausência do Poder Público. 
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Eu e outros colegas costumávamos falar sobre o direito à moradia adequada, como era 

um direito fundamental garantido na Constituição Federal, em tratados internacionais, muito mais 

que um teto e quatro paredes, tinha que ter condições de habitabilidade, a localização tinha que 

ser integrada na malha urbana, adequação cultural… Outro dia eu estava lá no bar e ouvi que já 

estão botando à venda a área do pomar. Ninguém está nem aí não, já vê uma oportunidade de 

ganhar em cima dos outros, já viu! E também sobre especulação imobiliária e função social da 

propriedade. Função social era dar um uso, não deixar abandonado, como os antigos proprietários 

do terreno. Porque assim, doutora, eu comprei aqui, não invadi nada não, não foi de graça. O 

cara que construiu a casa onde eu moro hoje me cobrou 3 mil. 

Quantas vezes entrei no discursinho moralista sobre a venda de lotes pelos moradores. 

Que era entrar na mesma lógica da especulação imobiliária, que se aproveita dos mais pobres. É 

muito mais em baixo o buraco. Um problema de tudo, da economia toda, da política, da vida toda. 

Como lidar com isso? As pessoas se viram com as oportunidades que encontram para sobreviver. 

Eu dei um jeito e arrumei. E agora tá falando que falta mais 2 mil, porque era 5 mil. E ameaçou 

minhas filhas e tudo. Nem por isso ninguém pode extorquir e ameaçar os outros, querendo se ver 

livre de responsabilidade por se beneficiar da própria força e da vulnerabilidade alheia, a qual, 

por vezes, essa mesma pessoa vive. 

O pessoal acredita no que vocês falam. Olha, se você conversasse com ele... Gente, eu 

não mando nada. Quem sou eu para dizer o que se pode ou não fazer. O que eu posso falar aqui 

para vocês é o que eu aprendi, e também tentar pensar com vocês soluções para estes problemas, 

mas depende da comunidade dar uma resposta a estes problemas, vocês juntos, não eu. Aliás, eu 

não tenho resposta pra tudo, e nem tenho condições de dar conta de tudo isso sozinha, nem cabe 

a mim fazer isso. 

Se estou aqui, como advogada do NAJURP é para tentar fazer essa luta junto com vocês, 

com o que a gente pode dar, que é o conhecimento que a gente está aprendendo lá na faculdade. 

As arquitetas também, os professores, os psicólogos, a alegria das crianças com os palhaços, dos 

senhorzinhos com o plantio das mudas, do pessoal quando tocou o Maracatu, o povo dançando 

atrás do cortejo… Teve até um pessoal que ficou esquisito achando que era coisa que a religião 

não deixava, mas também teve gente que queria aprender a tocar, que lembrou da sua terra… É, 

então, no fim foi bom, uniu, não foi? O pessoal da Rua do Ceará ficou de fazer comida pra gente 

depois do mutirão. E tem uma galera que quer ajudar na ideia de fazer a festa junina. Temos vários 

parceiros para nos ajudar... Vocês não estão sozinhos! Mas vamos animar aí, gente, porque só 

os advogados sozinhos não resolve! 

*** 

Novembro de 2017. 

  

 Associação de moradores é um tipo de pessoa jurídica criada por moradores de qualquer 

bairro em qualquer cidade do território nacional. Tem o objetivo de centralizar os problemas: 
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estruturais, de segurança, educacionais, de saúde, etc., que ocorrem no bairro e através de um 

representante eleito pelos moradores (membros da associação), estes problemas são levados ao 

conhecimento do poder executivo municipal e cobradas as necessárias providências. É uma 

organização de moradores para terem acesso a serviços básicos. Servem principalmente para 

uns ajudar os outros dentro de suas necessidades na comunidade, geralmente na ausência do 

Poder Público, como, por exemplo, melhorar e realizar serviços de limpeza urbana, esgoto, 

postes de luz, segurança, entre outros possíveis. 

A formação de uma pessoa jurídica pode ter por objetivo, também, fazer a defesa coletiva 

dos moradores, representando seus interesses nas vias judiciais… A explanação sobre associação 

civil foi iniciada após um breve lanche e uma dinâmica de grupo, em que as/os estudantes de 

primeiro ano faziam duplas com as/os moradoras/es presentes. Depois de se conhecerem, 

novamente eles se apresentaram, moradores e alunos, uns aos outros, à toda a roda. A 

descontração do primeiro momento foi se perdendo à medida que o extenso conteúdo era exposto. 

Mais de uma hora já teria se passado. Galera, assim, antes de retomar com a fala do próximo, eu 

queria sugerir que, do mesmo jeito que vocês compartilharam as expectativas com o encontro e 

estão dividindo o que aprenderam, seria legal se o pessoal - quem se sentir a vontade, é claro - 

também compartilhe as dificuldades que enfrentam e o que tem feito… E aí vão falando o que 

acham que poderia ajudar, pode ser? 

 O pessoal concordou, e a galera também. Gente, vocês me desculpem, mas eu não entendi 

nada do que vocês falaram. Eu sou nordestina, não tive muito estudo. Ela era da Bahia, e tinha 

se mudado para a comunidade faz mais ou menos um ano, mas em Ribeirão já estava há mais 

tempo. Eu queria dizer assim que aqui o que falta para a gente é união, porque é a união que faz 

a força para fazer as coisas acontecerem. Eu já sofri demais nessa vida, já morei na rua, já morei 

de favor. Mas se estou aqui hoje foi sim, foi porque eu fui à luta, mas foi também porque muita 

gente me ajudou. Precisava acreditar, ter mais fé. Olha, minha gente, porque se não fosse a fé… 

eu nem aqui estaria para contar a história. 

Eu também queria falar que… Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aqui na 

nossa humilde comunidade. Igual o nome aqui do bar, né. Risos. Eu estou à frente aqui do bairro, 

fazendo essa coleta aí. Já arrecadamos um dinheiro, nessa semana vou continuar nessa 

caminhada, para arranjar logo o centro de apoio, entendeu? Mas tudo assim no carinho, que 

devagar a gente chega lá. Mas se eu não vou atrás, ninguém vai também. Fala após fala, entre 

interrupções e retomadas, desataram a contar os problemas que achavam mais atrapalhar a 

comunidade, e para os quais buscavam soluções. Eu acho que a prioridade tinha que ser o esgoto, 

a água. E depois a luz. Peraí, pessoal, que ela quer falar. 

Eu saio de casa antes de amanhecer o dia, pego o ônibus ali em frente na Av. Recife, vou 

para o meu trabalho, eu trabalho de faxina, de auxiliar de limpeza. Eu volto já é quase dez horas 

da noite, e tomo banho frio quando tem água. Falta muito a água. Eu acho que a nossa prioridade 

tinha que ser isso. Comentou uma senhora, logo seguida por outro relato. Eu sou professor de 
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capoeira, e tenho meu terreninho ali no fundo, perto do muro. Ainda não construí, mas com fé 

em Deus, logo logo a gente levanta. Mas eu acho assim que é muito importante fazer o centro 

comum, para fazer as nossas reuniões como essa aqui. Para fazer outras atividades com as 

crianças, se quer fazer uma festa…  

Eu aprendi isso na capoeira, a capoeira me ensinou essa união. E com o centro erguido 

eu acho que o pessoal participa mais. Eu sou dessa opinião. A energia elétrica foi outra pauta 

trazida ao debate, com discordâncias entre as moradoras/es sobre o que deveria ser o foco dos 

esforços coletivos. Entre uma fala e outra, os discentes faziam intervenções com seus 

conhecimentos sobre direitos, mostrando as vantagens e desvantagens de uma associação. Olha, 

eu queria falar que a verdade é uma só: quantas pessoas veio aqui na reunião? Não dá 30 

morador. Todo mundo fica na sua casa, no seu umbigo. 

Quando a gente passa arrecadando, passa chamando para a reunião, todo mundo tem 

um compromisso, e outros ainda respondem daquele jeito que você sabe… Quer dizer, não 

adianta. Aqui não tem isso de comunidade. Enquanto isso, os demais confirmavam com a cabeça 

em concordância. E o dinheiro que era para o centro comunitário para onde foi? E o dinheiro da 

festa junina? Ninguém nem viu o cheiro. E as telhas que doaram pro centro de apoio? Sumiram 

naquele rolo de levar para não sei quem que estava precisando, mas depois ficou sem pra fazer 

o da comunidade. As alunas e alunos seguiam explicando as vantagens e desvantagens de se fazer 

uma associação de moradores, e que poderia facilitar nesse sentido 

Nós já tentamos fazer essas coisas, definimos responsabilidade. Mas quando envolve 

gente e dinheiro, é isso! Se tivesse mais união... mas ninguém está preocupado não! Depois fica 

aí tudo doido e chama a advogada, coitada, que não tem nada a ver com isso. Desculpa viu, 

gente, vocês não tem nada a ver com nossos problemas. Vocês têm que vir num dia assim sem 

essa preocupação, assar umas carnes. É! E tomar umas pinga… Risos. Para finalizar, já era tarde 

da noite, pedi a palavra para agradecer a presença de todos, as moradoras e alunas também 

agradeceram pelo encontro. Mas antes de a gente ir embora, gente, peraí! Vamos tirar uma foto 

pra registrar… Olha, esses enroscos de participação tem em toda comunidade. 

Não é só um problema daqui de vocês, é algo que enfrentamos na João Pessoa, na Nazaré 

Paulista. A mesma fala exatamente igual a que vocês estão falando, “que ninguém participa…”, 

a mesma conversa sempre. E olha só gente, o tanto de gente que está aqui, não é pouca gente 

não. Já fiz reunião com três pessoas, só. O importante é a gente manter uma constância das 

reuniões, e cumprir os combinados. Quem não sabia dos encontros, ou não pôde ir naquela vez, 

vai começar a saber que toda primeira quinta-feira do mês, por exemplo, tem assembleia, e se 

quiser se inteirar e dar sua opinião, já sabe onde ir. E a gente não ficar culpando os outros, a 

gente fazer a nossa parte, e fazer o que depende só da gente. 

E outra coisa, a gente precisa comunicar. A gente tem que informar e chamar os vizinhos. 

Não se sabe pelo que a pessoa está passando, quais seus problemas… Uma moça comentou há 

pouco que estava ausente das reuniões porque teve que cuidar do pai doente. A outra, que aos 
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domingos visita o filho que está preso. Outra não tem com quem deixar as crianças. Alguns 

homens que chegam tarde demais do serviço. Tá vendo? Tem uma série de questões que a gente 

precisa lidar junto até para poder garantir a própria participação.  

Uma coisa que a gente discutiu na faculdade quando planejamos a oficina: mesmo lá nos 

grupos estudantis, e em outros espaços, a gente enfrenta esses problemas de participação e de 

organização. Tem grupo, tem um coletivo de gente, vai ter problema, não tem jeito. Uma aluna, 

então, contou a experiência das dificuldades que enfrenta no Centro Acadêmico para reunir 

estudantes nas assembleias. Eu mesma falei tantas vezes isso quando eu fazia parte do NAJURP! 

Mas sabe, isso não adianta nada. Não ajuda a resolver os nossos problemas. A gente tem que ver 

o que dá pra fazer, com quem está aqui e agora. E pegar e fazer. Se não der, fala o que aconteceu 

na próxima reunião. Errou com o lance do dinheiro? Errou. Mas o que a gente aprendeu com 

isso? Não dá pra pensar em fazer de outro jeito? 

O problema é a gente ficar sempre buscando culpa nos outros, pressionando, também, 

para ser igual a gente. É um problema que é de dinâmica de grupos, não é exclusivo de vocês aqui 

não. Lembram da representante de moradores lá da João Pessoa e o representante da Nazaré 

Paulista que vieram aqui falar? Eles falaram que é difícil, mas que não pode desistir… Mesmo 

a companheira do MST que foi falar sobre horta e agrofloresta, ela falou que até hoje é a mesma 

coisa, mesmo com 8 anos de lona e mais sei lá, uns outros anos de assentamento. Vamos lá, gente. 

Vamos acreditar no que a gente tem feito, que a gente tem feito muita coisa bonita. Não podemos 

esquecer das nossas conquistas também… Ao final, fizemos um círculo, alguns fizeram novas 

falas de agradecimento e tiramos uma foto coletiva. Ocupar, resistir, construir! e pela soberania 

latino-americana Mátria Livre!. 

*** 

3.1. Ensino Jurídico tradicional e Educação Popular  

Fundamentado na ideologia positivista, em aula inaugural proferida no ano de 1955 na 

Faculdade Nacional de Direito, Francisco Clementino de Santiago Dantas afirma que “as 

sociedades”, assim genéricas, se formariam a si mesmas, assumindo características e 

peculiaridades próprias à medida que são capazes de manter-se e expandir-se no tempo, graças 

aos meios de controle com que subjugam, de um lado, o mundo físico, que as rodeia, e do outro 

lado, o mundo social e humano, de que são formadas. Haveria um duplo movimento de 

subjugação: sobre a natureza, que implica desenvolver controles tecnológicos; e sobre as vidas 

humanas, o conhecimento que se tem sobre o ser humano, penetrando no seu mundo interior e 

cunhando normas para disciplinar e orientar subjetivamente a vida individual e comunitária, isto 

é, seus controles morais. A cultura, para ele, é o acervo dos controles tecnológicos e morais 

(DANTAS, 1955, p. 09). 

O Direito seria, pois, esta instituição que forneceria os controles éticos indispensáveis ao 

próprio governo do novo poder do homem sobre a natureza. As condições ambientais desses dois 
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meios, o físico e o humano, colocam a tarefa para sociedade resolvê-los, dispondo de seus 

recursos de controle tecnológico e ético. Essa relação que a sociedade estabelece com os 

problemas naturais e sociais empregando e desenvolvendo controle sobre eles decide seu 

progresso ou seu declínio. A sociedade se expande na medida em que os meios de controle são 

mais eficazes, estabilizando o conflito e promovendo a pacificação social. O declínio das 

sociedades ocorre quando os meios de controle são insuficientes para conter as adversidades da 

natureza e sublevações populares. Em outras palavras, a perda da eficácia de sua cultura, de sua 

tradição. Rompido o equilíbrio entre os problemas e os meios de controle, vem a decadência da 

sociedade (DANTAS, 1955, p. 10). 

Porém, a classe dirigente teria, segundo Dantas (1955) e nos termos de Maquiavel, a 

virtuosidade para resolver os problemas. Esta compete dar resposta aos problemas físicos ou 

sociais que causam dano ou perigo ao organismo, pois só assim permite se manter como 

dirigente, obtendo pela ação de um poderoso instinto social - o mimetismo - a adesão e a 

colaboração dos segmentos sociais restantes, que constituem a classe dirigida. Tem, pois, o 

poder de compor os limites sociais e, perdida sua liderança, esta incapacidade conduz à invasão 

estrangeira, à anexação territorial, à absorção da comunidade em comunidades maiores ou ao 

esfacelamento em unidades de menor âmbito (op. cit., p. 13). 

Os juristas pertenceriam, desse modo, à elite intelectual de uma classe dirigente, os quais 

têm a tarefa de conter a vida social sob a disciplina de normas éticas e jurídicas eficazes, que 

mantenham as atividades do grupo subordinadas aos ideias de sua cultura, conciliando justiça e 

eficiência, e impregnando de seus critérios éticos todas as formas de exercício de autoridade (op. 

cit., p. 10-12). Nessa esteira, para o autor, o papel do ensino jurídico seria o de transmissão do 

acervo cultural da classe dirigente através da educação: 

Pela educação jurídica é que uma sociedade assegura o predomínio dos 

valores éticos perenes na conduta dos indivíduos e sobretudo dos 

órgãos do poder público. Pela educação jurídica é que a vida social 

consegue ordenar-se segundo uma hierarquia de valores, em que a 

posição suprema compete àqueles que dão à vida humana sentido e 

finalidade. Pela educação jurídica é que se imprimem no 

comportamento social os hábitos, as reações espontâneas, os elementos 

coativos, que orientam as atividades de todos para as grandes 

aspirações comuns (DANTAS, 1955, p. 15). 

 

No mesmo trabalho em que analisa um conflito fundiário na região nordeste do estado de 

São Paulo, Holston (1991) ao questionar o senso comum que diz que o Brasil “sempre foi uma 

terra sem lei”, afirma que além se oculta o conflito fundiário, também não pode se tratar somente 

de um fosso entre a lei formal e a lei aplicada. Nesse sentido, o ensino brasileiro do direito 

geralmente atribui o caos da lei, evidentemente paralisador, ao fosso: os estudantes são ensinados 

a considerar a lei formal do Brasil como sendo baseada em valores transcendentais, próprios de 

uma cultura jurídica liberal, corrompidos por interesses concretos, de classe e Estado 

(HOLSTON, 1991, p. 13). 
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 Para Roberto da Silva (2006), há, uma ideologia que pretende silenciar os saberes 

populares ao estigmatizá-los como não-científicos, ou fora do âmbito de validade da 

instituição social escola. Chamadas de educação não-formal, as formas de produção e 

transmissão de saberes não-hegemônicos são reclamados como práticas de pedagogia 

social, reivindicando a valorização e reconhecimento da tradição popular, bem como os 

interesses de dominação e exploração da dicotomia formal/não-formal, que transforma 

propriedades inerentes aos seres humanos em indústrias para o lucro (SILVA, 2006, p. 

09). 

Segundo Silva (2006), as propostas educativas da pedagogia social têm como 

objetivo central enriquecer a biografia dos indivíduos, ampliando a gama de vivências e 

experiências formativas de crianças, jovens, adultos e idosos. E, nesse contexto, as 

diversas linguagens artísticas e culturais se inserem como fator de sedução e ferramenta 

propiciadora de amplos aprendizados. E, nesse sentido, a arte, a cultura e o esporte são 

meios que permitem aos sujeitos envolvidos se conhecer e se reconhecer em termos de 

origem, pertencimento e inserção social. 

 Para Gadotti (2012), a tarefa dos educadores sociais é de promover processos de 

conscientização, desalienação, desfetichização. Isso porque o fetichismo cristaliza uma 

forma de entendimento do objeto, transformando as relações sociais em fenômenos 

estáticos. E, dessa forma, nos é roubada a capacidade de agir, porque o fetiche impede-

nos de promover qualquer mudança “fetichizados apenas repetimos o já feito, o já dito, o 

que já existe”: 

Não se pode mudar o mundo sem mudar as pessoas: mudar o mundo e mudar 

as pessoas são processos interligados. Mudar o mundo depende de todos nós: 

é preciso que cada um tome consciência e se organize. Educar para outros 

mundos possíveis é educar para superar a lógica desumanizadora do capital 

que tem no individualismo e no lucro seus fundamentos, é educar para 

transformar radicalmente o modelo econômico e político atual, para que haja 

justiça social e ambiental (GADOTTI, 2012, p. 31). 

  

Devemos continuar fomentando o educar para a emergência de outros mundos 

possíveis, do que ainda não é, a utopia. O que significa educar para a além das relações 

capitalistas, é educar para mudar radicalmente nossa maneira de produzir e de reproduzir 

nossa existência (GADOTTI, 2012, p. 30-31). Para Silva (2006), São possibilidades de 

aprendizagem e de construção de conhecimento que não dissociam ação e reflexão, daí a 

importância, também, de maneira permanente, em se discutir, repensar, socializar e 

avaliar os objetivos buscados, os modos de agir, as dificuldades enfrentadas e os 

resultados encontrados (SILVA, 2006). 
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 Paulo Freire (1967) chama esse processo de troca com o mundo e a sociedade 

histórica um processo de humanização, pois somente através da ação e reflexão humanas, 

numa relação dialética, há a construção de uma consciência dos sujeitos sobre sua 

historicidade, capaz de produzir uma ação-refletida que transforme a realidade. A 

conscientização do seu lugar no mundo e na sociedade, uma condição histórica, 

construída em sociedade, não natural. O ser dos seres humanos é, portanto, um processo 

permanente, é um ir sendo, nessas múltiplas relações (FREIRE, 1967). 

 Construir-se em relação com o outro é, de acordo com Freire (1967), a vocação 

ontológica dos seres humanos. A condição de controle, de dominação, de desumanização 

não é uma condição natural, mas uma circunstância histórica. Por isso que, em “Educação 

como prática da Liberdade” (1967), o pedagogo afirma ser impossível uma prática 

educativa, enquanto fazer humano em busca pelo ser mais, se não uma prática que busca 

a humanização, e não o controle de um sobre outro, que seria domesticação, e não poderia 

ser considerada educação, portanto, em sua perspectiva (FREIRE, 1967). 

Em “Pedagogia do Oprimido” (1988), Paulo Freire leva adiante o raciocínio sobre 

a vocação ontológica dos seres humanos o ser mais, esse processo de humanização, A 

injustiça, a exploração, a violência e a opressão são circunstâncias históricas, que 

estabelecem opressores e oprimidos em relação de assimetria e dominação, porém, ambos 

os lados com sua dimensão de humanidade negada. Essa distorção leva os oprimidos a 

resistir à situação de opressão, e lutar contra essa condição (FREIRE, 1988). 

 O processo de libertação é, para Freire (1970), um processo eminentemente em 

favor e protagonizado pelos sujeitos oprimidos, os quais, ao e libertarem da sua condição 

de opressão, são capazes de retirar os opressores da condição de desumanidade em que 

se encontram. Esta é a tarefa histórica e humanista dos oprimidos: libertar-se a si e aos 

opressores. E, para Freire (1970), tal é possível num processo pedagógico de luta concreta 

pela restauração da humanidade perdida (FREIRE, 1970). 

De acordo com Paulo Freire (1970), a vastidão da existência se apresenta a nós, 

seres humanos, como a mais rica das possibilidades. Pois, se é na relação particular com 

o mundo sensível que nos fazemos seres humanos, é porque nos identificamos 

perpassados pela maneira que ele a nós se apresenta. Pela maneira como metabolizamos 

as coisas em imagens mentais, em ideias, em pensamentos cada vez mais complexos, 

precipitando-nos à ação sobre a realidade, que já não poderá ser mais a mesma. 

Aproximações do real que expandem-se na medida em que agimos, nos colocando no 

desafio de experimentar. Os horizontes serão tão amplos quanto sejamos capazes de nos 

abrir para o novo, para a aventura, para a descoberta, avançando as fronteiras. 



 
 

127 

 

Partindo de tal debate, em “Extensão ou Comunicação” (1988), Freire discorre 

sobre a atuação humana a que chamamos de extensão, a qual pressupõe, para ele, um 

sentido de estender, isto é, a ação de levar alguma coisa, como quando estendemos nossas 

mãos em oferecimento. Oferta de algo, sempre, a alguém. Em que estendem-se não as 

mãos, mas os conhecimentos e técnicas, para que esse alguém possa transformar melhor 

o mundo, empossado desta nova ferramenta. Logo, como qualquer outro fazer humano, a 

extensão é compreendida como um termo construído historicamente. 

Por isso, Freire (1988) analisa tais práticas do ponto de vista humanista. Não de 

um humanismo só de ideias, puramente abstrato, mas empírico, científico. Ele situa a 

ação da extensão ao domínio do humano, e não do natural, correspondendo a uma 

atividade de seres humanos reais e concretos sobre as condições da realidade material. 

Não é por acaso, para ele, que tais práticas, que envolvem uma relação entre saberes 

técnico-acadêmicos e saberes populares é assim denominada. Extensão é esta ação que 

parte de um lugar e vai em direção a outro, um sujeito que detém o conhecimento, um 

conteúdo que é expressa na entrega àquele que apenas o recebe (op., cit.). 

Com o apoio de autores das teorias da linguagem, Freire (1988) retoma a ideia de 

que cada termo é utilizado em relação aos outros dentro de uma língua. Ao acionarmos 

esta ou aquela expressão, recorremos a um sistema, ou seja, a toda uma estrutura 

linguística, a qual é, por sua vez, conformada dentro de determinadas condições 

socioculturais. A escolha sobre as palavras mobilizam campos linguísticos, os quais 

abarcam conceitos para expressar uma visão de mundo. Quando utilizamos extensão, 

estamos reconstruindo esta visão de mundo, buscando esta forma de se representar a 

realidade, a qual nos remete à transmissão de algo a alguém, tendo como referencial um 

único pólo irradiador de potencialidades humanas. Para ele, esta dinâmica é 

hierarquizada, vez que pressupõe uma superioridade do conteúdo de quem está apto a 

entregar em relação àquele que deve esperar e receber (FREIRE, 1988). 

Esta relação envolve o sujeito que transmite o conhecimento de um papel ativo 

sobre um outro, mero objeto passivo de sua ação, cujos conhecimentos não são 

considerados. É, portanto, uma relação marcada pelo mecanicismo e pelo messianismo, 

como se houvesse um detentor da verdade que ilumina os demais com seu valoroso saber, 

salvando as pobres almas das trevas da ignorância. Um movimento de um eu 

autocentrado, que se utiliza da relação com o outro para se afirmar em sua pretensa 

autossuficiência. Nas palavras de Freire (1988): a ação extensionista envolve, qualquer 

que seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a fazem de ir 
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“até a outra parte do mundo”, considerada inferior, para, à sua maneira, normalizá-la. 

Para fazê-la mais ou menos semelhante ao seu mundo (FREIRE, 1988, p. 20). 

Desse modo, reforça-se um narcisismo daquele que se propõe realizador da 

extensão, ao interagir com o diverso de maneira a querer dele fazer espelhar a sua própria 

imagem. Não se reconhece, portanto, o outro da relação como um sujeito, mas como 

objeto de satisfação deste eu, que se impõe como único que é sobre este outro que não 

pode ser. Impossibilitando uns de ser em sua experiência e saber particulares, para Freire 

(1988), a extensão é um termo que diz respeito a uma prática de invasão cultural. Essa 

invasão cultural se dá na medida própria em que o conteúdo levado, que reflete a visão 

de mundo daqueles que levam, se superpõe à daqueles que passivamente recebem. E, por 

essa razão, para o autor, o conceito de extensão não corresponde a um quefazer educativo 

libertador (FREIRE, 1988, p. 20-21). 

Isso não significa, conforme afirma o autor, que aqueles que situam-se imbuídos 

de saberes técnico-acadêmicos não possam ser educadores-educandos, têm, inclusive, 

mais que este direito, um dever, uma genuína tarefa de educar e educar-se. A problemática 

para a qual o autor chama a atenção é justamente refletir sobre as implicações de uma 

prática que se dirige a persuadir as camadas populares a aceitar a propaganda daqueles 

que detém saberes reconhecidos dentro das relações sociais de poder mais amplas, um 

convencimento de que por serem superiores, devam ser aplicadas na realidade específica 

daquela população. Em seus próprios termos: 

não vemos como se pode conciliar a persuasão para a aceitação da propaganda 

com a educação, que só é verdadeira quando encarna a busca permanente que 

fazem os homens, uns com os outros, no mundo em que, e com que estão, de 

seu Ser Mais (FREIRE, 1988, p. 22). 

 

Para Freire (1988), os termos persuadir e propaganda estão dentro das 

significações, do campo semântico onde encontramos extensão, mas em que não podemos 

conciliar com o termo educação, compreendido como prática da liberdade. Qualquer que 

seja o conteúdo, não cabe a persuasão para que se aceite a propaganda se abraçamos o 

compromisso ético-político de se colocar no mundo em direção à humanização (op. cit.). 

Do contrário, estaremos reproduzindo relações de domesticação (FREIRE, 1988). 

E, de acordo com o autor, ninguém se persuade ou se submete à força mítica da 

propaganda quando se tem uma opção libertadora. O trabalho autêntico do educador 

enquanto especialista em determinado assunto, atuando com outras pessoas sobre a 

realidade que os mediatiza, não é estender suas técnicas, entregá-las, prescrevê-las e, 

sim, problematizar sua situação concreta, objetiva, real, para que, captando-a 

criticamente, atuem também criticamente sobre ela (FREIRE, 1988, p. 23). 
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Recusando-se a uma domesticação dos envolvidos nas atividades de extensão, a 

tarefa dos especialistas, que nas hierarquias sociais são reconhecidos como superiores, 

dotados dos saberes válidos, é de romper com essa perspectiva, adotando uma postura 

que valorize todos os sujeitos da relação igualmente. Nesse sentido, para Freire (1988), 

sua tarefa corresponde muito mais ao conceito de comunicação, que de extensão. 

Buscando não incorrer na ideia de que os conhecimentos populares, associados à ação 

sobre a realidade, devam ser substituídos pelos conhecimentos técnico-acadêmicos do 

extensionista, a tarefa permanente é de perceber a importância das experiências não só do 

profissional especialista, como também do povo. 

Essa posição sobre as atividades extensionistas implica não uma relativização do 

real, como se tudo fosse válido e igualmente aplicável às condições materiais da realidade, 

sendo apenas uma questão de mera perspectiva. Tal postura é mistificadora da atividade 

humana de admirar o mundo, e a partir de sua reflexão, produzir uma ação que o 

modifique para os fins que ache mais úteis, interessantes, para melhorar sua vida, 

conhecer e conhecer-se. Visão que nega, portanto, a vocação ontológica dos seres 

humanos na busca do Ser Mais. Nesse sentido, o conhecimento empírico popular é 

valorizado não enquanto uma tradição ancestral imutável, num apego romântico e 

nostálgico ao tempo mítico do bom selvagem. Tampouco o saber da tradição científica, 

que por seus métodos restaura a razão e inaugura uma modernidade livre da ignorância, 

impulsionando-nos para o progresso e a euforia de um futuro mais civilizado.  

Ambas são formas próprias historicamente conformadas de se aproximar da 

realidade e produzir conhecimento, que irão complementar-se e confrontar-se na medida 

em que se reconheça esta dimensão histórica e, assim, haja uma troca entre experiências 

diversas, com o fim de atuar sobre o mundo tornando a vida melhor. Critério estabelecido 

no diálogo, na troca, em relações mais livres de hierarquizações e mais horizontais, que 

confiram respeito e valor às trajetórias próprias, à história de cada um, suas origens e 

aprendizados, mas que ao mesmo tempo, permitem problematizá-los, colocá-los sob 

dúvida, expostos à contradição (FREIRE, 1988). 

E, a partir daí, sermos capazes de construir um conhecimento não só mais próximo 

da realidade, descrevendo seus fenômenos com mais precisão, mas isso ocorre na medida 

mesma em que se torna útil para as pessoas envolvidas na produção desse conhecimento. 

Essa medida é, para o autor, o próprio processo educativo, que se em direção à liberdade, 

é um movimento de conscientização dos seres humanos e, portanto, de humanização. 

Por tal razão, apenas a partir de uma visão de mundo domesticadora compreender 

a extensão como um campo especializado de cujo quefazer se espera resultados de 
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sucesso para as mudanças que sejam a incorporação do conhecimento dominante sobre o 

dominado. Não se verificam os aprendizados na espera da salvação de um sobre o outro, 

que disso impõe, invariavelmente, conforme o pensamento freireano, uma invasão e 

conquista colonizadoras. Paulo Freire (1988), em sua simplicidade e grandeza: 

Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que 

sabem que pouco sabem - por isso sabem que sabem algo e podem assim 

chegar a saber mais - em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que 

nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em 

saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais (FREIRE, 1988, p. 25). 
 

 Tal processo, entretanto, não tem como sujeitos que dele participam apenas os 

sujeitos oprimidos, uma vez que Paulo Freire (1970) além de na própria dedicatória, 

retoma a todo o tempo não apenas os esfarrapados do mundo, mas também os que neles 

se descobrem e, assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. 

Dessa forma, a pedagogia social envolve aqueles que, mesmo não sendo necessariamente 

oprimidos, lutam do lado deles. A educação como processo de humanização, isto é, a 

educação como prática da liberdade, não é e nem pode ser unilateral, mas um processo 

dialógico. Por isso, a ideia de intercâmbio de experiências, de troca de saberes enquanto 

processo educativo (FREIRE, 1970, p. 17). 

 Para Moacir Gadotti (2012), é necessário conhecer a realidade que se busca 

transformar, sendo necessário que o/a educador/a conheça a realidade onde atua, com os 

pés no chão, mas procurando enxergar longe. Aqui, também podemos compreender o 

profissional do direito que se aproxima ou é demandado a intervir em uma dada realidade 

tendo em vista a transformação social. É, portanto, uma perspectiva utópica de educação 

como ideal a ser perseguido: creio que o verdadeiro realismo do educador popular, social 

e comunitário é a utopia, porque esse educador educa em função de um sonho na busca 

de um mundo justo, produtivo e sustentável para todos e todas (GADOTTI, 2012, p. 12). 

 Trata-se de um ponto de vista, para o pedagogo, de educação popular, social e 

comunitária transformadora, isto é, que procura o reconhecimento dos sujeitos, a inclusão 

dos excluídos na sociedade, de maneira emancipar tais sujeitos e a coletividade. É a 

compreensão de que, sendo o processo educativo um processo eminentemente histórico, 

é também contraditório, e educadores e educadoras podem incidir sobre essas 

contradições, acirrando-as no seu interior para a sua superação (GADOTTI, 2012). 

 Assim, ao aproximar a advocacia popular às práticas educativas numa concepção 

emancipatória, está-se diante de uma postura epistemológica e ideológica que se vincula 

a um projeto de sociedade em disputa na defesa da revolução. Ou seja, o entendimento da 

educação popular como teoria e método de ação, vista como a capacidade de formação 



 
 

131 

 

de uma consciência nacional, de um projeto de nação soberano e igualitário, e 

potencializadora de transformações político-sociais profundas (BRASIL, 2014, p. 17).  

3.2. A Justiça da tradição dos vencedores e a Justiça dos conflitos sociais 

O principal expoente do positivismo jurídico, cujas ideias são apresentadas nos 

cursos jurídicos brasileiros, é Hans Kelsen. De acordo com Andityas Soares de Moura 

Costa Matos (2006), retomando Norberto Bobbio, o positivismo jurídico não é apenas 

uma teoria do Direito, mas também uma metodologia e uma ideologia que se bifurca em 

duas versões: extremada (absolutista) e moderada (relativista). O pensamento de Kelsen, 

segundo Matos (2006), estaria filiado à segunda corrente, a qual tem como valores a 

ordem, a igualdade formal e a certeza jurídica e, desse modo, opor-se-ia frontalmente a 

qualquer estatolatria ou totalitarismo (MATOS, 2006, p. 131). 

Tal oposição se daria à medida que se defende a existência de um sistema de 

direito em detrimento da arbitrariedade, voltando-se contra o governo sem leis, que seria 

a forma moderna do despotismo, em que o poder é exercido de maneira unipessoal. 

Segundo este positivismo kelseniano, “ético moderado”, de acordo com o autor, o valor 

primordial do direito é a ordem, que se contrapõe ao caos social. Não se trata, no entanto, 

de hipostasiar o direito, como se as normas valem-se por si, como valores absolutos, o 

que defenderia a vertente positivista extremada e, portanto, absolutista. Se trata, pois, de 

compreende que o direito é apenas um meio (um instrumento) e a lei não está imbuída 

daquela incensada majestade (MATOS, 2006, p. 132): 

Para a versão ideológica atenuada do positivismo jurídico a lei não representa 

mais do que uma forma –a mais perfeita, sem dúvida – de fundar, manter e 

transformar a ordem social. E à legislação positiva não só os cidadãos devem 

obediência, mas também e principalmente o Estado. Esse foi, com efeito, um 

dos argumentos utilizados pelos positivistas éticos moderados (p. ex. 

Calamandrei, que se opunha ao fascismo italiano) para atacar os regimes 

totalitários da primeira metade do século XX (MATOS, p. 133). 

 

 Segundo Matos (2006), o positivismo moderado desprezaria a imperatividade da 

norma e a prevalência a qualquer custo, devendo aqueles que estão no poder, o Estado, 

se submeter à norma. Por isso, o autor livra esta vertente das acusações de que conferiria 

as bases para os governos totalitários do século XX, o positivismo ético moderado apenas 

reconhece que não existem normas que expressam uma justiça absoluta. Isso porque, 

simplesmente, não existe uma justiça absoluta. O autor explica que, na “Teoria pura do 

Direito”, Kelsen postularia a relatividade dos valores, o que não implica sua inexistência: 

significa tão somente que não existem valores objetivos e que o ideal de justiça absoluta 

não passa de uma justiça humana irracional (MATOS, 2006, p. 138). 



 
 
132 

 

 Para o autor, as concepções de justiça e de direito que são comprometidas com a 

modificação da realidade não estão fazendo teoria do direito, uma vez que não se pode 

mudar seu conhecimento. Tais concepções seriam não teoria, mas uma política, ou uma 

ideologia jurídica, pois, conforme se apoia em Bobbio, trata-se de um comportamento 

avaliativo da realidade, consistindo sempre em juízos de valor fundamentados em dado 

sistema axiológico hierarquizado que pretende atuar no mundo dos fatos. Ao contrário, 

a teoria do direito, por ser uma prática investigativa científica, estaria compromissada 

com o método (MATOS, 2006, p. 137-138):  

O método, ao contrário, não tem em mira influir no objeto a ser estudado, mas 

antes tornar possível seu conhecimento por meio da estruturação de uma teoria 

que trabalhe com juízos de realidade. 

É de se questionar, por fim, como poderia a teoria jurídica kelseniana justificar 

qualquer coisa se a mesma é absolutamente formal, destituída de qualquer 

conteúdo, podendo ser utilizada para descrever – e não valorar, legitimar, 

justificar, aprovar ou desaprovar – o direito do Império Romano, o direito da 

Rússia socialista e o direito brasileiro do século XXI? O positivismo de Kelsen 

é um método de se fazer ciência jurídica e não uma ideologia panfletária 

(MATOS, 2006, p. 138). 

 

Entretanto, compreendemos que o Estado e instituições de poder, como o Direito 

tradicional e sua ordem jurídico-legal, não deixam de ser documentos culturais da 

barbárie, marcas da tradição dos vencedores. A consideração de que não é possível 

conceber o Direito de maneira neutra e imparcial, mas enquanto fenômeno social 

historicamente situado é afirmada pelas correntes críticas do direito. O pressuposto da 

neutralidade mantém a tradição, estabelece elos afetivos com os vencedores de turno. 

Para Roberto de Aguiar (1987), a ideia de justiça neutra cristaliza os costumes dos 

grupos sociais que estão dominando ou são dominados, (...) a ideia de justiça dos 

dominantes tem a característica de se tornar tradição, na medida em que se cristaliza no 

direito oficial vigente nas sociedades repressoras e opressoras. Uma perspectiva da 

justiça dos vencedores, essa justiça [que] sempre se põe como um projeto de um mundo 

melhor, como um dever-ser das condutas, da produção e dos relacionamentos humanos 

(AGUIAR, 1987, p. 17). A justiça neutra, de acordo com o jurista, é aquela: 

Justiça cega que não está vendo o que está sendo julgado, quem está pedindo 

a sua manifestação. É uma justiça que vende a imagem de distância e de não-

comprometimento. Essa equidistância a coloca num nível acima das 

circunstâncias históricas, o que enseja a sua respeitabilidade, já que a ideia de 

justiça é de todo mundo e de ninguém, resultando numa concepção formal 

descomprometida com as coisas do mundo, mas voltada para a correção do 

agir (AGUIAR, 1987, p. 19). 

 

Para Aguiar (1987), nessa perspectiva dos vencidos, dos oprimidos, pode haver 

justiça, é a justiça comprometida com os conflitos, aquela assentada sobre uma 

concepção ode mundo que emerge das relações concretas e contraditórias do social. É 
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aquela que não pretende manter e fortalecer a ordem constituída, mas pretende destruí-la, 

ao mesmo tempo em que constrói outra possibilidade para a vida. Uma justiça que seja 

dos dominados, que seja mais um instrumento para aqueles que estão imersos na luta 

pela transformação social (AGUIAR, 1987, p. 16-17). Em suma, uma concepção de 

justiça combatente que emerge das práticas sociais dos oprimidos: 

(...) as considerações oficiais sobre a justiça aparecem para os oprimidos como 

um engodo, como uma manobra para enganar, pois o que é dito nada tem a ver 

com o que é concretamente vivido. Assim, a justiça passa a ser “deles”, não a 

“nossa” justiça. 

Do lado opressor as coisas também estão andando da mesma forma, pois os 

costumes dos oprimidos, frutos de seu viver social e econômico, engendram 

certas ideias de justiça que são profundamente perigosas para a sobrevivência 

dos interesses dominantes. Só para exemplificar: no momento em que os 

oprimidos passarem a dar mais valor à posse do que à propriedade, correr-se-

á o risco de uma convulsão social que poderia estremecer os fundamentos reais 

de dada organização social. O Brasil é amostra disso (grifos nossos, op. cit., p. 

18) 

 

 Nessa perspectiva, eivado de contradições e múltiplas expressões, compreende-se 

que há Direito(s) e não um Direito único e absoluto, mas um pluralismo jurídico 

(WOLKMER, 2001). As teorias críticas do direito, nesse sentido, tem defendido 

concepções de direito que se vinculem às experiências populares, dos sujeitos oprimidos 

da história, trata-se de uma concepção ode direito alternativo, um direito insurgente, 

achado na rua (PRESSBURGUER, 1981; SOUSA JÚNIOR, 1987; OLIVEIRA, 1985). 

Para Roberto Lyra Filho (1982), questionar a neutralidade é condição indispensável para 

aqueles que desejam fazer um uso transformador, assumindo o compromisso com os 

oprimidos (LYRA FILHO, 1982. Essa transformação depende de um compromisso, 

então, com as narrativas dos oprimidos, com a sua memória, com seus mortos 

 Nesse âmbito, de acordo com Leandro Franklin Gorsdorf (2010), a assessoria 

jurídica popular desponta com uma construção da ideia de direitos humanos de forma 

dialética, em razão desse diálogo de dois mundos, dos movimentos sociais e do 

profissional do direito. A fim de transformar o mundo, os movimentos sociais adotam 

outros padrões de valores, de uma nova ética para a ação humana. E por isso podemos 

entender que os Direitos Humanos podem servir para esta finalidade da luta dos 

movimentos sociais e consequente assessoria jurídica popular. 

 As camadas populares, de acordo com o autor, são sujeitos da negação neste 

mundo de capitalismo globalizado, uma negação expressa quando são excluídos do 

acesso a direitos, quando da não reparação das violações de direitos humanos, quando da 

falta de proteção dos direitos conquistados, isto é, a negação social e política desses 

grupos sociais como demandantes e do reconhecimento como sujeitos de direitos. 
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 Por isso, para Flores (2009), aprofunda-se a perspectiva de que os direitos 

humanos são um processo de lutas para a busca de garantia de bens necessários para a 

existência do ser humano, diante de sua realidade histórica concreta. Assim, é reforçada 

a ideia de que o campo jurídico é um campo de disputa de poder, de disputa de sentido, 

de afirmação política dos movimentos sociais e forças populares (FLORES, 2009).  

 As lutas através da assessoria jurídica popular poderão se apoiar em sistemas de 

garantias já formalizados, situação em que a disputa jurídica se une à pressão política 

social, mas outras vezes as lutas não se apoiam em normas positivadas, e irão se situar 

em planos de alegalidade. Desse modo, o trabalho de assessoria jurídica popular irá 

depender da estratégia adotada pelo grupo social assessorado e da concretização do direito 

humano ao qual está relacionado a demanda (FLORES, 2009). 

 Ou seja, se ainda é incipiente o reconhecimento do direito humano pela sociedade 

civil em geral, ou mesmo de tomada de consciência por parte dos participantes do 

movimento social, se mostra mais necessário um trabalho de educação popular calcada 

em direitos. Se o direito humano ainda não foi reconhecido pelo ordenamento jurídico 

positivo em âmbito nacional ou mesmo internacional, talvez o instrumental a ser 

desenvolvido esteja mais para a elaboração de marcos jurídicos no Congresso Nacional 

ou mesmo no âmbito da ONU. 

 Havendo marcos legais mais bem definidos, parte do trabalho da assessoria se 

verifica em acionar os tribunais, isto é, em tornar os direitos humanos justiciáveis perante 

a jurisdição interna e internacional. Esta manifestação da assessoria jurídica é 

denominada de advocacia popular. Tal forma de expressão da assessoria tem despontado 

nos últimos anos, para Gorsdorf (2010), em decorrência do retrocesso na promoção de 

direitos humanos através de políticas públicas, além de constantes violações desses 

direitos tanto por parte do Estado quanto de agentes privados às camadas populares. 

 Por vezes, as novas demandas propostas pelos movimentos sociais possuem um 

caráter muito diferente porque questionam o fundamento moderno do Direito, em que as 

demandas se restringem a um caráter liberal individualista. Por isso, em diversos 

momentos a prática originada do Direito encontra limites por não conseguir se enquadrar 

na compreensão das demandas coletivas dos movimentos sociais (GORSDORF, 2010). 

 Dessa forma, a posição do assessor jurídico popular é de desconstrução de um 

Direito, deste senso comum dos juristas, que reforça o processo de desigualdade na 

sociedade brasileira, permitindo processos de exclusão do acesso a direitos. Por outro 

lado, o Direito pode ser reconstruído num viés emancipatório, a partir dos Direitos 

Humanos construídos com a prática dos movimentos sociais (GORSDORF, 2010). Em 
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suma, o que constitui a advocacia ou assessoria como popular são os seus principais 

destinatários, e as suas finalidades, ligadas à defesa dos direitos humanos e à 

transformação social: 

É uma das missões do advogado popular, ao pleitear um direito, ao apresentar 

uma realidade, fornecer uma concepção alargada, que inclua realidades 

suprimidas, silenciadas ou marginalizadas, bem como realidades emergentes 

ou imaginadas. Isso será possível se houver solidariedade entre o advogado 

popular e os movimentos sociais, pois só é possível conhecer criando 

solidariedade. A solidariedade como forma de conhecimento é o 

reconhecimento do outro como igual, não tomar uma postura de superioridade 

sempre que a diferença acarrete inferioridade, e como diferente, sempre que a 

igualdade lhe ponha em risco a identidade (GORSDORF, 2010, p. 12). 

  

 Desse modo, em sendo o/a advogado/a popular um sujeito historicamente 

oprimido ou não, sua posição não poderá ser a de “detentor” do conhecimento válido e 

verdadeiro, em detrimento dos saberes e experiências populares. Uma vez que se luta pela 

transformação da realidade de opressão, tal só poderá ocorrer, na dimensão da defesa e 

efetivação de direitos, se num processo de conscientização, isto é, num processo dialético 

de troca de experiências, de intercâmbio de aprendizagens, em que educador/a e 

educando/a se confundem, pois ambos/as estão em busca da humanização, do ser mais 

(FREIRE, 1970; GOSDORF, 2010). 

 Conforme afirma Boaventura de Sousa Santos (2000), entre o assessor jurídico e 

o movimento pode haver uma identificação em termos de carência (material ou moral) 

e/ou desejo de mudança de uma dada realidade social, assim como poder haver 

identificações “parciais em função de certos objetivos estratégicos (SANTOS, 2000). De 

qualquer modo, enquanto assessores/as jurídicos/as populares, tratam-se de técnicos/as 

jurídico-sociais inseridos no sistema que representam as demandas e práticas populares 

(GORSDORF, 2010). 

 A judicialização sem um processo de exercício de cidadania por parte dos grupos 

populares assessorados, isto é, num processo hierarquizado e não dialógico, 

despreocupado com um processo de conscientização e humanização, é justamente a 

preocupação deste artigo, no sentido de uma advocacia popular em conflitos fundiários 

que não se atente para as múltiplas determinações dessa realidade social e, portanto, não 

se comprometa com processos de educação popular em direitos humanos. Aliás, para 

todos que trabalham com assessoria jurídica popular, trata-se do questionamento do papel 

do Direito na luta pela transformação. 

 Assim, a importância da judicialização não está em sua prevalência sobre as 

demais estratégias, mas na possibilidade de somar-se complementarmente ao processo 

histórico de luta política das camadas populares, isto é, a processos de libertação dos 
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sujeitos oprimidos, sujeitos da emancipação da sociedade. Para Luiz Werneck Vianna 

(1999), se a judicialização tem o potencial de não retrocesso ou fortalecimento da 

democracia, ampliando a arena dos direitos humanos, esta estratégia faz sentido na 

medida em que resulta num envolvimento do direito na própria construção da 

sociabilidade na medida em que tais ações favorecem a formação de identidades e de 

núcleos de organização social (VIANNA, 1999, p. 23). 

3.3. Crítica epistemológica feminista negra: objetividade científica e lugar 

de fala 

Este esforço de autorreflexão é baseado numa posição de compromisso com o 

contexto da advocacia popular e da superação da questão urbana, um engajamento que se 

pretende sistemático, de modo a se evitar um ativismo espontâneo e ingênuo. Para tanto, 

de acordo com Guerreiro Ramos (1958), é necessário partir de uma crítica radical sobre 

os fundamentos da ciência e da produção científica, para pensar a realidade nacional 

(brasileira e latino-americana) sem apenas reproduzir como mera cópia os postulados 

estrangeiros, de modo a romper com a “servidão intelectual” (RAMOS, [1958], 1996). 

Conforme defende o autor, o conhecimento produzido por esta investigação busca 

contribuir para a promoção histórica de uma coletividade, no sentido de que a experiência 

específica que subsidia nossas análises não apenas está inserida e determinada por uma 

totalidade, mas se dirige a esta comunidade mais ampla. Para Guerreiro Ramos (1958), 

não é possível sermos intelectuais desintegrados da totalidade do mundo, nossa existência 

supõe um a priori histórico social, não sendo possível neutralizar o efeito condicionador 

do pesquisador sobre a atividade científica (RAMOS, [1958], 1996). 

A consciência ingênua, para o autor, seria, justamente, não perceber a implicação 

recíproca do ser humano e do mundo e, assim, supor a existência de uma ciência livre de 

condicionamentos. Nas suas palavras, vivemos necessariamente a visão de mundo de 

nossa época e de nossa nação, sejamos conscientes ou não disso. Há, de todo modo, o que 

o autor denomina de engajamento vital a partir do qual as coisas adquirem sentido para 

nós e, destarte, apenas assim as coisas podem adquirir algum sentido, ou seja, condição 

da possibilidade de conhecimento (RAMOS, [1958], 1996, p. 107-108). 

Ainda conforme Ramos (1958), uma vez que o ser humano está implicado em sua 

realidade social, todo fazer humano também implica uma “interpretação” das coisas que 

manipula, como todo teorizar é extensão do fazer ao nível da representação. Por isso, 

entende como ilegítimo distanciar em dois extremos teoria e prática. O ser humano teoriza 

a partir de sua ocupação, de sua prática, sendo a reflexão o que torna explícita e exprime, 
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de modo elaborado, a virtualidade implícita no agir humano. A ideia de implicação do 

ser humano no mundo é, para ele, pressuposto da totalidade (RAMOS, [1958], p. 108).  

Diante disso, Guerreiro Ramos (1958) defende uma produção de conhecimentos 

sociológicos que incorporem ao trabalho teórico a perspectiva existencial do 

pesquisador. Tal exigência se faz especialmente importante para os países 

subdesenvolvidos, para os quais as teorias advindas dos países centrais não refletem a 

prática social particular. Para o autor, esta preocupação se faz mais sensível na medida em 

que o projeto de uma região atrasada não afeta, não configura o destino de um europeu 

ou de um norte-americano. Mas configura normalmente o destino dos naturais desta 

região (RAMOS, 1958, p. 110) 

Tendo em vista superar este limite, Ramos (1958) defende um esforço de redução 

sociológica, qual seja proceder à assimilação do conhecimento produzido em outros países 

de maneira adequada, um processo de “desideologização” do paradigma hegemônico, de 

modo a adotar, em caráter sistemático, o ponto de vista universal da comunidade 

humana. Sua preocupação é com as demandas por uma articulação interna e ordenação 

teórica própria dos países periféricos: 

Nos países periféricos, é a adoção sistemática de um ponto de vista universal 

orientado para o futuro que possibilita a redução sociológica. É o imperativo 

de acelerar, de modo historicamente positivo, a transformação de contextos 

subdesenvolvidos que impõe ao cientista de países periféricos a exigência de 

assimilar não mecanicamente o patrimônio científico estrangeiro (RAMOS, 

[1958], 1996, p. 110). 

 

Enquanto países periféricos permanecerem com o pensamento e práticas voltadas 

para fora, referidos a um centro dominante que lhes é exterior, não apresentarão a condição 

que os habilitaria à prática da redução sociológica. Assim, se quiserem obter capacidade 

autodeterminativa, é necessário fundar a sociedade sobre critérios próprios, algo, para o 

autor, ainda por fazer. Daí as potencialidades que Ramos (1958) vislumbra na assunção 

pelo intelectual de uma postura de engajamento (RAMOS, [1958], 1996, p. 110-111). 

Situado em seu próprio contexto histórico, Guerreiro Ramos almeja a superação 

da posição subordinada do Brasil no contexto mundial, diante de um processo de expansão 

capitalista que restringiu seu desenvolvimento produtivo e intelectual como foi possível 

nos países centrais. Marcado por uma perspectiva marxista de historicidade dos sujeitos, 

situados diante uma totalidade estruturante, bem como pela ideologia do desenvolvimento, 

ele acredita ser possível construirmos uma nação soberana, assim como um conhecimento 

autônomo, na medida em que reconheçamos o necessário engajamento vital que permite 

qualquer forma de teorização, e busquemos superar as visões eurocêntricas ao criar teorias 

sociais a partir de nossas próprias experiências, recolocando o discurso universalizante.  
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Nesse âmbito, entretanto, há uma ampla diversidade de experiências ainda 

subalternizadas diante dos imperativos de objetividade, totalidade e universalidade do 

conhecimento, mesmo dentro do campo prático e reflexivo direcionado à emancipação. 

Reflexionando sobre a produção e validação da ciência – e frisa-se, sem fundamentar-se 

numa relativização do real e na impossibilidade da verdade –, há contribuições recentes 

que colocam em dúvida a objetividade para além da crítica aos processos de dominação, 

especialmente do campo das teorias críticas feministas e estudos da subalternidade. 

Linda Martín Alcoff, em “Uma epistemologia para uma nova revolução” (2016), 

por exemplo, afirma a necessidade de oferecer uma análise nova e revolucionária para a 

teoria social crítica, projeto ainda incompleto, do qual Marx, apesar de o ter feito em 

relação à economia política, não ofereceu uma crítica radical da legitimação do 

conhecimento. O direcionamento a uma visão positivista, ao autoritarismo patriarcal e ao 

capitalismo burocrático a que o marxismo teria se voltado ao longo do século XX estaria, 

para a autora, ligado a este esquecimento (ALCOFF, 2016). 

São circunstâncias políticas de atribuição e distribuição de autoridade, de modo 

que certos lugares, processos e metodologias são valorizados enquanto outros são 

desprezados, espelhando a produção de teoria a própria produção de desigualdades 

sociais. Por isso, o problema epistemológico é central, e cientificismo, positivismo, 

autoridade masculina, elitismo e eurocentrismo devem ser desembaraçados do processo 

pelo qual um conhecimento libertador é desenvolvido (ALCOFF, 2016, p. 130). 

Assim, não basta situar no centro tão somente as condições objetivas da opressão, 

mas a sistemática desautorização da perspectiva interpretativa dos oprimidos do Sul 

Global, a qual inibe encontros dialógicos e coalizões epistêmicas críticas mediante novas 

soluções podem se desenvolver. Além de estratégias para bloquear assimilação acrítica e 

evitar a repetição de um imperialismo epistemológico ocidental, é urgente normatizar 

sobre a epistemologia, redefinindo marcos para alcançar a verdade. Haveria, portanto, um 

excesso de epistemologias críticas e escassez de epistemologias reconstrutivas, sendo 

necessário empreender o que ela chama de “projeto decolonial e reconstrutivista”: a luta 

política é, em última instância, travado no plano da verdade (ALCOFF, ANO, p. 132). 

Donna Haraway (1987) também alerta para a importância de ir além da denúncia 

de uma ciência enviesada, sendo necessário insistir, também, numa explicação melhor do 

mundo, não sendo suficiente apenas mostrar a contingência histórica radical e os modos 

de construção de tudo. A partir do que Sandra Harding (1986) denomina de “projeto de 

um ciência sucessora”, Haraway retoma a ideia de que é preciso desmascarar as doutrinas 
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da objetividade, na medida em que elas continuam a silenciar subjetividades e atuações 

históricas coletivas, versões corporificadas da verdade (HARAWAY, [1987], 1995, p. 15). 

Em “Saberes Localizados”, a autora oferece questões e postulados interessantes 

para concebermos uma epistemologia crítica inserida numa política de posicionamentos 

engajados e responsáveis com processos de libertação. Para ela, o conhecimento que se 

pretende universal é aquele que afirma pertencer a todos os lugares e, portanto, a nenhum 

efetivamente. Tal perspectiva guardaria uma pretensão de estar livre de interpretações, de 

representação, portanto, descompromissado com a própria realidade (HARAWAY, 1987). 

Estas imagens visionárias buscam transcender todas as demais, visões de cima que 

dizem por toda a humanidade as quais elas próprias produzem saberes subjugados, isso 

porque este olhar inscreve miticamente todos os corpos, marcando-os em contraposição a 

si mesmo, categoria não marcada que alega ter o poder de ver sem ser vista, de representar 

escapando à representação. Desse modo, para ela, não precisamos de uma doutrina da 

objetividade que prometa a transcendência, uma narrativa que perca o rastro das 

mediações, especialmente isentando de responsabilizações (HARAWAY, 1987). 

A fantasia de imortalidade e onipotência latente nos discursos de objetividade 

científica são, para Haraway (1987), releituras de ordenações hierárquicas e positivistas a 

respeito do que pode ter validade como conhecimento. A autora propõe uma divisão dos 

sentidos, uma confusão entre voz e visão, mais que ideias claras e distintas, o que 

chamaríamos de racional. Conhecer racionalmente, então, trata-se mais da junção de 

visões parciais e de vozes vacilantes numa posição coletiva de sujeito que promete uma 

visão de meios de corporificação finita e continuada, de viver dentro de limites e 

contradições, isto é, visões desde algum lugar (HARAWAY, 1987, p. 34). 

Logo, o conhecimento racional é um processo de interpretação crítica contínua, 

uma conversa sensível e honesta, que desnuda o poder. Ao invés de encerrar o mundo 

dentro de uma única visão que pretende ser total sem ser possível efetivamente sê-lo, a 

ciência é concebida não como um fechamento, mas como possibilidades em construção, 

do que é contestável e contestado. Não se trata de furtar-se à compreensão das múltiplas 

e complexas relações sociais que estruturam a dominação e a exploração, mas de uma 

responsabilização sobre o olhar, uma prestação de contas sobre a própria condição 

situacional, histórica, de uma interpretação do e no mundo (HARAWAY, 1987). 

Estou argumentando a favor de políticas e epistemologias de alocação, 

posicionamento e situação nas quais parcialidade e não universalidade é a 

condição de ser ouvido nas propostas a fazer de conhecimento racional. São 

propostas a respeito da vida das pessoas; a visão desde um corpo, sempre um 

corpo complexo, contraditório, estruturante e estruturado, versus a visão de 

cima, de lugar nenhum, do simplismo (HARAWAY, 1987, p. 30). 
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Construir saberes localizados é, desse modo, afirmar suas próprias determinações 

históricas, situar a particularidade dentro da totalidade, o que pressupõe e requer um olhar 

sobre o “outro”, sobre o mundo, o objeto do conhecimento, também como um ator e 

agente, não como uma tela em branco, um terreno a ser desbravado, um recurso à serviço 

da apropriação humana, isto é, uma relação que não se erija em um ser, onipotente e 

onisciente, em oposição a um outro, escravo da autoridade do conhecimento “objetivo”: 

Explicações de um mundo "real", assim, não dependem da lógica da 

"descoberta", mas de uma relação social de "conversa" carregada de poder. O 

mundo nem fala por si mesmo, nem desaparece em favor de um senhor 

decodificador (HARAWAY, 1987, p. 37). 

  

A objetividade feminista abre espaço, então, para as surpresas e ironias no 

coração de toda produção de conhecimento, tão logo não nos projetamos mais como um 

ser no comando do resto do mundo. A objetividade não diz respeito, para a autora, a um 

desengajamento, pelo contrário, reclamar a corporificação, as esperanças de parcialidade, 

objetividade e conhecimentos localizados é o que ela compreende como fazer ciência, 

como produzir conhecimento racional, intentado a partir do estabelecimento de conversas 

não inocentes, e de nossas próprias visões corporificadas, potencializando interpretações 

e codificações, as múltiplas e diversas aproximações ao real (HARAWAY, 1987, p. 38). 

Assim, podemos nos tornar responsáveis pelo que aprendemos a ver, permitindo 

uma construção mais honesta do conhecimento, uma vez que situado, ou seja, localizável 

seus postulados, torna-se responsável, capaz de prestar contas (HARAWAY, 1987, p. 22). 

Nessa esteira, Djamila Ribeiro (2017), a partir de uma revisão de literatura sobre o debate 

sobre o “lugar de fala”, que tem se popularizado nos últimos anos no Brasil, especialmente 

via redes sociais, explica que reclamar o lugar de fala é, também, permitir que indivíduos 

pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de locus social, consigam enxergar 

as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na 

constituição de lugares de grupos subalternizados (RIBEIRO, 2017, p. 64). 

Não se visa, portanto, de modo algum, restringir a troca de ideias, encerrando e 

impondo uma visão única. Não se trata, tampouco, de relativizar a verdade, mas é um 

chamado à reflexão, ao desvelamento de processos históricos que colocam determinados 

grupos em posições subalternas. Situar o lugar de fala é, segundo a autora, explicitar 

honestamente as visões de mundo, isto é, uma localização social. Não interessa a 

realização de um tal movimento epistêmico, sustentando a fala na voz de ninguém, quem 

sempre teve voz, e nunca precisou reivindicar a sua humanidade (RIBEIRO, 2017, p. 90). 

De acordo com Collins (1997), rebatendo uma crítica de que situar a localização 

da fala refere-se tão somente à experiência de indivíduos, a autora defende que uma teoria 
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do ponto de vista refere-se a experiências historicamente compartilhadas e baseadas em 

grupos com certo grau de continuidade ao longo do tempo, de tal sorte que as realidades 

de grupo transcendem as experiências individuais. O debate seria, portanto, estrutural, 

porque se trata de entender como o lugar social opera oportunidades (COLLINS, 1997). 

Ribeiro (2017) retoma a crítica do “feminist standpoint”, para a qual também vêm 

contribuindo e disputando autoras negras e periféricas, diante da necessidade de se 

enfrentar a universalização da categoria mulher, sendo imprescindível trabalhar outras 

intersecções como raça, orientação sexual, identidade de gênero, entre outras. Para Lélia 

González (1984), basear as análises no capitalismo patriarcal não é suficiente para 

responder às situações de mulheres negras e indígenas da América Latina, devendo incluir 

a opressão racial (GONZÁLEZ, 1984).  

Não apenas mulheres, mas mulheres negras vêm produzindo insurgências contra 

o modelo dominante e promovendo disputas de narrativas, de modo a criticar o privilégio 

epistêmico decorrente do privilégio social, cuja hierarquização legitimou como superior a 

explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental a 

exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando-o como dominante e, 

assim, inviabilizando outras experiências de conhecimento (RIBEIRO, 2017, p. 25).  

Falarmos de lugar de fala é, para Giovana Xavier (2017), nos atentarmos para as 

histórias que não são contadas, sendo pauta do feminismo negro restituir humanidades 

negadas (XAVIER, 2017). Nesse aspecto, segundo Patricia Hill Collins (2016), evidenciar 

o lugar de fala é também que estes segmentos sociais tomem para si a tarefa de se 

autodefinirem, valorizando a consciência de seu próprio ponto de vista. Retirar-se do lugar 

de outro objetificado é, para Collins (2016), uma importante forma de resistir à 

desumanização essencial aos sistemas de dominação (COLLINS, 2016). 

Dessa forma, o ato dos sujeitos subalternos e de reivindicar a fala, de falar a partir 

de seu lugar de fala e reclamar que os demais também o façam é um ato de quebra de um 

sistema vigente que inviabiliza tais narrativas. Conforme Alcoff (2016), para 

descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à identidade social, não apenas a 

fim de evidenciar sua criação pelo próprio projeto de colonização, que criou tais 

identidades, assim como para mostrar que há identidades historicamente silenciadas e 

desautorizadas e outras são fortalecidas no campo epistêmico (ALCOFF, 2016). 

Assim, além de refutar a neutralidade epistemológica, para uma mudança social, 

faz-se necessário reconhecer outros saberes, sendo, para tanto, da maior importância 

entendê-los como localizados, evidenciando esta realidade histórica de modo a romper 

com o silêncio. Pensar lugares de fala é desestabilizar, criar fissuras e tensionamentos, 
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fazer emergir contra-discursos, discursos contra hegemônicos, não apenas porque visam 

quebrar a norma, mas porque partem de outros referenciais e geografias, porque 

reivindicam outras possibilidades de resistência e reexistência (RIBEIRO, 2017). 

 Destacamos, aqui, nesse âmbito, não só a criticidade em relação à assimilação de 

teorias, desconsiderando o contexto material em que foram produzidas e das relações de 

poder que elas evocam, mas também, e, sobretudo, pela defesa da produção de 

conhecimentos via engajamento político sem medo de se assumir parcial. Assumir seu 

lugar de fala é assumir que somos perpassadas pelas múltiplas determinações de relações 

dialéticas, que não somos sujeitos universais e abstratos, mas sujeitas históricas. E, desse 

modo, assumimos a responsabilidade por evitar silenciamentos, a nos mantermos alertas 

para o que nos move no fundo de nossa alma, qual a identificação afetiva que 

estabelecemos com os vencedores e os vencidos de turno. A que tradição estamos nos 

filiando, e para a qual damos legitimidade e alimentamos a sua continuidade. 

3.4. O mito do progresso e a dependência material e intelectual brasileira 

O Estado é nada mais que a condensação das relações sociais de poder imperantes 

na própria sociedade. O poder político é a capacidade de certos grupos sociais levarem a 

cabo seus projetos de sociedade, a despeito ou contra projetos de outros, de forma a 

organizar a vida em comum de acordo com seus interesses e suplantar outras formas de 

organização social. Em sendo parte de um todo entramado de relações sociais, o Estado 

não pode ser entendido de maneira desvinculada do mercado. As dimensões políticas e 

econômicas não apenas se entrecuzam, mas fazem parte de uma mesma realidade 

(OSÓRIO, 2014). 

O Estado é o centro do poder político nas sociedades ocidentais modernas, mas 

sua condição de concentração de poder que reflete as relações sociais mais amplas implica 

notar que as relações sociais não compõem uma rede homogênea de poder, havendo 

núcleos de maior densidade e concentração. Ocupar o Estado e suas instituições, embora 

signifique um determinado ganho de forças em disputa por sua hegemonia, não significa 

necessariamente a condição de controle do poder econômico. Por isso, Osório (2014) 

diferencia a instância de poder e os aparatos de poder, isto é, a dimensão de controle do 

governo e de cargos públicos, e a dimensão do exercício do poder político-econômico de 

fato (OSÓRIO, 2014).  

Desse modo, mesmo de modo nunca antes visto da história deste país, a tomada 

dos aparatos de poder pelas camadas populares não trouxe automaticamente alterações 

estruturais nas condições de vida e democratização da sociedade brasileira. Tais 
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alterações dependem de um controle, de fato, do poder, que se irradia para além do 

Estado. Equivocadas seriam, portanto, as estratégias que focalizam a disputa das vias 

institucionais, se vistas como única arena de disputa do poder político (OSÓRIO, 2014).  

Não é por menos que o passado colonial, imperial, da república velha, do período 

varguista, da ditadura militar, etc. parecem ressoar nos dias atuais, como atualização 

cíclica de relações sociais de domínio e exploração, bem como de resistência e luta, com 

novos hábitos e roupagens. Segundo Caio Prado Jr. (1945), ao interpretar a formação 

econômica nacional brasileira interpreta-a enxergando uma permanência colonial, a qual 

muitos consideravam extinta, marcada a história brasileira pela sua inserção no sistema 

capitalista mundial enquanto fornecedora de produtos primários (PRADO JR., [1945], 

1987). 

A relação estabelecida com a terra e com a propriedade, bem como as relações de 

exploração do trabalho escravocratas terão papel importante na configuração da estrutura 

social brasileira. Para o autor, as relações de produção tipicamente capitalistas já eram 

dominantes na agricultura brasileira desde o início da sua colonização, não representando 

uma passagem. E, assim, para haver reforma agrária, como qualquer outra reforma de 

caráter estrutural na sociedade brasileira, esta reforma deveria ser anticapitalista (PRADO 

JR., 1987).  

Ainda de acordo com Caio Prado Jr. (1945), apesar das grandes transformações 

pelas quais passou a economia brasileira, esta não se libertou da dominação imperialista, 

que intervém – e poderíamos afirmar, até hoje – na comercialização dos produtos 

primários e que autolimita e se subordina o sistema econômico brasileiro, funcionando 

como uma colônia. Esta função exclusiva a que se destinou a economia brasileira 

condicionou a sua estrutura e desenvolvimento, o que forma as raízes e constitui a base 

da penetração e dominação imperialista em nosso país, o qual, por isso, não encontrou 

resistências nem dificuldades de permanência aqui no Brasil: 

O imperialismo deparou-se no Brasil com uma economia que pela sua própria 

origem e natureza de sua formação, já se achava ajustada no sistema mercantil 

europeu de que resultaria, em seu último desdobramento, o sistema 

internacional imperialista de nossos dias (PRADO JR. [1945], 1987, p. 93). 
 

Podemos compreender que atualização do que muitos autores chamam de 

processo de marginalização, isto é, a exclusão da sociedade produtiva, do setor integrado 

à modernidade, (CASTELLS; QUIJANO; SINGER; 1971). No Brasil, e outros países 

com passado colonial semelhante, o arcaico e o moderno conviveriam conformando uma 

experiência única, ornitorrínquica, em que a razão liberal e a expressões mais avançadas 

da produção capitalista se misturam à produção agroexportadora e a uma mentalidade 
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atrasada, rural, e escravocrata, com governos coronelescos e populistas (OLIVEIRA, 

2013; SCHWARZ, [1938], 2000). 

Como é possível uma realidade em que o passado e futuro convivem ao mesmo 

tempo no momento presente? Por que a experiência brasileira parece deslocada, as ideias 

fora do lugar, e o lugar fora das ideias? Seríamos, então, um não-lugar? Neste não-lugar, 

as ideias e atividades materiais mais desenvolvidas se deslocam do seu centro, e não se 

concretizam da maneira como deveriam pois são envolvidas pelo atraso histórico de 

países submetidos à dominação colonial (SCHWARZ, [1938], 2000; MARICATO et. al., 

2000).  

Sabendo disso, como desenvolver um país, por definição, subdesenvolvido? Por 

que as tentativas de colocar este país nos trilhos do progresso da civilização não têm tido 

sucesso? Nossas elites econômicas nacionais não são suficientemente ambiciosas ou 

inovadoras como a burguesia europeia? Com conquistas institucionais dos movimentos 

populares pós-ditadura militar, por que parecemos reviver um passado colonial? O povo 

brasileiro não é consciente o suficiente e desistiu de lutar? O que está dando errado? E, 

de maneira quixotesca, acreditando no progresso, continuamos a ver somente gigantes 

enquanto o poder dominante tem controle exclusivo sobre nossos moinhos de vento 

(QUIJANO, 2005). 

A cena em que Dom Quixote arremete contra um gigante e é derrubado por um 

moinho de vento, é uma metáfora que, segundo Aníbal Quijano (2005), captura muito 

bem a crítica à modernidade. Dom Quixote representa uma ideologia senhorial 

cavalheiresca, à qual as práticas sociais já não correspondem “senão de modo 

fragmentário e inconsistente”, e de outro lado, os moinhos de vento, representando “as 

novas práticas sociais em vias de generalização, mas às quais ainda não corresponde uma 

ideologia legitimadora hegemônica”. O novo que não acabou de nascer com o velho que 

não acabou de morrer (QUIJANO, 2005).  

Este des/encontro é uma metáfora, então, para o nascimento do capitalismo, que 

surge das contradições da ordem feudal, e é estabelecido entre a assimilação e 

enfrentamento deste sistema. Nessa dinâmica, foram essenciais a empresa colonial e a 

constituição de impérios ultramarinos para a consolidação material e simbólica do capital. 

A transferência de riquezas das colônias para as Metrópoles permitiu a acumulação de 

capital e desenvolvimento de uma sociedade moderna, às custas da construção de uma 

relação de dependência estrutural. 

A própria constituição do capitalismo enquanto modo de produção, portanto, 

decorre de um processo histórico de divisão do trabalho internacional, com a formação 
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de economias dependentes. Desse modo, as atividades produtivas dos países centrais são 

desenvolvidas na medida das condições de dependência dos países periféricos. Trata-se 

de um mesmo processo contraditório e interconectado (MARINI, 1973; OSÓRIO, 2014). 

É justamente a partir dessa contradição que se constrói a modernidade europeia, 

em oposição ao pré-moderno, ao primitivo, correspondente aos territórios e povos 

colonizados. Nessa esteira, o que hoje denominamos América Latina constituiu-se no 

processo histórico de constituição da Europa Ocidental como centro mundial de poder 

(QUIJANO, 2005). O poder se manifesta, então, tanto o modo hegemônico de produção 

quanto um controle sobre o conhecimento, uma visão de mundo que elege os dominadores 

como centro e parâmetro. 

Assim, nesse processo histórico de imposição e legitimação do capital, é forjado 

o mito do progresso, num radical dualismo, associado, de modo paradoxal, à 

homogeneidade e continuidade unidirecional da história. A humanidade estaria, as num 

processo de evolução, percorrendo etapas sucessivas ao grau mais alto da civilização 

(QUIJANO, 2005). Todos os povos e territórios, então, estariam vinculados ao paradigma 

da experiência do homem branco europeu proprietário burguês, que se instaura como 

definição universal de ser humano. A América Latina se constitui assim, como identidade 

oposta ao centro de poder. 

Essa definição, entretanto, se consubstancia a partir de uma negação. A evolução 

da história rumo ao progresso, desse modo, é um, gestado e nutrido no mesmo processo 

de dominação, da exploração e do extermínio. A barbárie é a contraface obscura e 

irracional da civilização e suas luzes racionais. O próprio discurso e prática da 

modernidade é um amálgama de relações históricas de opressão, na medida em que 

aqueles que ocupam o lugar de opressores só podem subsistir se houver sua dimensão 

negativa de grupos oprimidos, e vice-versa (QUIJANO, 2005; BENJAMIN, [1940], 

2012; FREIRE, 1967).  

As tensões entre grupos sociais em relação de poder provocam um movimento 

heterogêneo e disruptivo que se traduz na própria dinâmica da história. Dessa luta entre 

opostos forjados em sociedade, imprime-se a narrativa da história da humanidade. Esta 

não pode ser conformada em nenhuma ordem dualista, ou sequência unilinear de 

evolução: 

São, ao contrário, complexas, contraditórias, descontínuas associações 

entre estruturas fragmentárias e mutantes de relações, de sentidos e de 

significados, de múltiplas procedências geoistóricas e de simultâneas e 

entrecruzadas ações, todas, no entanto, partes de um mesmo e único 

mundo novo em plena constituição (QUIJANO, 2005, p. 11). 
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Para o Quijano (2005), nada que existe é dado, mas produzido historicamente num 

movimento contraditório que guarda a sua própria superação. Assim, o racismo, o 

patriarcado, o neoliberalismo, enfim, os sistemas de opressão do sistema capitalista não 

são uma evolução natural do mundo, mas uma construção ideológica e programática 

persistente e vitoriosa. Assim, conforme as considerações de Benjamin (1940), na Tese 

VIII sobre o conceito de história, o momento atual nos relembra que a história não é 

linear, e nos faz um grande alerta para a crença no progresso: se ainda nos causa espanto 

assistirmos as coisas ainda serem assim no século vinte, é porque estamos presos a uma 

concepção de história insustentável (BENJAMIN, [1940], 2005, p. 83). 

Assistirmos, hoje, no Brasil do século XXI as reminiscências de um passado 

colonial que parecia distante voltarem com toda força. O espanto que nos causa é de 

horror, mas não de surpresa, pois, nas palavras de Benjamin (1940), a tradição dos 

oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” em que vivemos é a regra.  

Assim, mesmo que sob diferentes bandeiras que partem de construções históricas 

de grupos sociais diversos, o discurso do progresso está presente tanto nas práticas 

neoliberais do empresariado nacional vinculado aos ditames do capital financeiro 

imperialista, quanto na agenda neodesenvolvimentista que assumiram os trabalhadores 

ao assumirem as instituições estatais. Quando adotamos tentamos convencer as camadas 

populares com a tradição jurídica positivista; quando reproduzimos práticas pedagógicas 

extensionistas e conhecimentos que se pretendem neutros; quando fechamos os olhos para 

aquilo que enxergamos como Outro, mesmo dentro de nós, como feio, abjeto, repulsivo, 

estamos incorrendo no mito do progresso. 

Assim, precipitando a felicidade no futuro, no Juízo Final, condenamos as almas 

do presente a eterna repetição do passado. Para Benjamin (1940), uma vez que não 

percamos de vista a crítica que se instala neste alerta, só então será possível assumirmos 

uma posição mais favorável na luta contra o fascismo, e provocarmos o verdadeiro estado 

de exceção, rompendo o ciclo histórico de tragédia. Enquanto continuarmos nos 

projetando ao futuro, crendo que em etapas sucessivas chegaremos às mudanças 

almejadas, nos deixamos levar pela tempestade do progresso e contribuímos para os 

destroços da barbárie a ele inerente (BENJAMIN, [1940], 2012, p.14). 

Como vimos anteriormente, aqueles que se identificam com os vencidos e desejam 

desviar o curso da locomotiva desenfreada da história rumo à eterna catástrofe, devem 

afastar-se dessa transmissão da tradição dos vencedores (BENJAMIN, 2012, p. 13). Sua 

missão é escovar a história a contrapelo, lembrando os vencidos da história, pois sua 

queda é o poder dos vencedores, sua danação é identificada na conformação do presente. 
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Rememorando, criamos um elo com a história dos homens e mulheres oprimidos, é um 

processo de religar, hoje, os sujeitos à sua própria história de opressão (op. cit.). 

Estabelecido esse elo com o passado, é possível libertar o presente para uma nova 

forma de vida, para uma outra existência. O processo de conhecer o mundo e suas 

múltiplas relações é um processo de se entender determinado pelo passado, e 

determinante do seu futuro. Assim, a luta pelos vencidos da história é uma luta pela não 

repetição do passado, e não pela salvação das gerações futuras. Estas herdarão as 

mudanças de um presente que se reconhece no seu passado e, assim, permite a sua 

redenção, isto é, impedindo que a história continue sendo contada como uma sequência 

de fatos, como um amontoado de ruínas (op. cit., p. 13-14). 

Conforme afirma Paulo Freire (1967), trata-se do processo de conscientização dos 

oprimidos sobre sua condição de opressão, uma condição histórica, construída em 

sociedade, não natural. O processo de libertação é, portanto, um processo eminentemente 

dos sujeitos oprimidos, os quais, ao e libertarem da sua condição de opressão, são capazes 

de retirar os opressores da condição de desumanidade em que se encontram. 

Esse processo, entretanto, é fundamentalmente em relação, é um processo de troca 

com o mundo e a sociedade histórica, pois somente através da ação e reflexão humanas, 

numa relação dialética, há a construção de uma consciência dos sujeitos sobre sua 

historicidade, capaz de produzir uma ação-refletida que transforme a realidade (FREIRE, 

1967). Por esta razão, podemos concluir, em convergência com Maricato (2010) que é 

necessário a retomada pelos movimentos e forças populares de um processo que valoriza 

a ação pedagógica e a compreensão de todos os conflitos de maneira a formar sujeitos 

críticos (MARICATO, 2010). 

Para a autora, dada atenção à agenda cotidiana, institucional ou não, local ou não, 

deve ser dada ao entendimento das imensas transformações devidas ao capital 

internacional, da América Latina e do Brasil, em termos espaciais e temporais. Além de 

maior atenção ao processo de luta e organização social, a autora finaliza salientando a 

importância de tal atuação ser acompanhada do estudo e compreensão das múltiplas 

determinações mais gerais que incidem nas realidades específicas, o que fornece o 

necessário contexto para as ações práticas. Na expressão de Freire (1967), um processo 

de reflexão-ação permanente (MARICATO, 2010; FREIRE, 1967). 
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3.5. Por uma práxis revolucionária: a construção do conhecimento para a 

libertação 

Para Orlando Fals-Borda (1978), é possível construir um conhecimento 

sociológico tendo em vistas a libertação, desde que vinculadas ao engajamento do 

pesquisador junto às classes subalternas, um conhecimento produzido através da práxis 

social. Para o autor, a produção de conhecimentos a partir da práxis imbrica o pessoal e 

o político, o objeto e o sujeito, de tal modo a permitir o exame de sua trajetória, sua 

posição no mundo, diante de múltiplas determinações (FALS-BORDA, 1978). 

Trata-se de um conhecimento, por ser vinculado a uma prática histórica específica, 

também associado aos contextos locais e regionais, aos saberes populares daquelas 

experiências particulares. Nesse âmbito, o método desenvolvido para a construção 

coletiva do conhecimento é tão situado historicamente quanto os sujeitos que o 

desenvolvem, como recursos confeccionados durante o processo de compreensão da 

realidade, a partir de suas condições específicas (FALS-BORDA, et. al., 1972). 

Além da crítica ao processo de produção de conhecimento, e todas as implicações 

políticas de sua enunciação e validação pelo paradigma científico hegemônico, para que 

caminhemos em direção a uma atuação que contribua para transformações reais e efetivas 

na sociedade, faz-se presente, de acordo com Bringel e Versiani (2016), a necessidade de 

construir metodologias de investigação e ação social capazes de orientar uma atuação 

responsável e ética. Por isso, os autores se propõem à tarefa de resgatar os percursos 

metodológicos que foram sendo desenhados, as experiências de articulação entre teoria e 

prática, como se deram as interrelações entre coletividades organizadas, intelectualidade 

e espaços de produção de conhecimento (BRINGEL; VERSIANI, 2016). 

A partir deste esforço, é possível (re)pensar os contornos e possibilidades de se 

realizar, hoje, pesquisas militantes, entendidas pelos autores como um espaço amplo de 

produção de conhecimento orientado para a ação transformadora, que articula 

ativamente pesquisadores e movimentos sociais. Dentre as características que apontam 

para compreendermos atividades de pesquisa militante, estão: 

1) a valorização da dimensão da experiência e da prática social; 2) a 

importância da participação dos setores populares no processo de produção de 

conhecimento; 3) a conexão das perspectivas de produção de saber com 

concepções de mundo mais amplas; 4) a necessidade de uma retroalimentação 

contínua entre as atividades de investigação e de pesquisa e as ações, o que 

representa a elevação da qualidade e do conteúdo tanto da teoria quanto da 

prática dos grupos sociais em processo de constante formação (BRINGEL; 

VERSIANI, 2016). 
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Nesse espectro, há uma ampla diversidade de experiências que combinam a 

mobilização social e a construção de saberes científicos, engendradas nos processos de 

resistência e enfretamento popular a regimes autoritários e opressões estruturais do modo 

de produção capitalista. Em termos de aproximação aos espaços científico-acadêmicos, 

os contornos de tais experiências vão se delineando especialmente a partir da segunda 

metade do século XX (BRANDÃO; STRECK, 2006; BRINGEL; VERSIANI, 2016). 

Se esta é uma realidade nos países periféricos do sul global, na América Latina, 

entre os anos 1970 e 1980, foram pioneiras as experiências de Orlando Fals-Borda e Paulo 

Freire, expressões deste momento histórico e que inauguram uma tradição latino-

americana deste tipo de prática reflexiva orientada para a transformação social, cunhada 

por estes autores como pesquisa participante (BRANDÃO; STRECK, 2006). 

Para Paulo Freire (1967), a transformação social é um processo de libertação dos 

sujeitos, de libertação da condição de opressão. A libertação é possível a partir do 

processo de conscientização dos oprimidos sobre sua condição de opressão, uma condição 

histórica, construída em sociedade, não natural. A conscientização é fundamentalmente 

em relação, é um processo de troca com o mundo e a sociedade histórica, pois somente 

através da ação e reflexão humanas, numa relação dialética, há a construção de uma 

consciência dos sujeitos sobre sua historicidade, capaz de produzir uma ação-refletida 

que transforme a realidade (FREIRE, 1967; 1970). 

Desse modo, um processo de produção de conhecimentos para a libertação, isto é, 

que promova a transformação social, depende de um processo de conhecer que crie 

solidariedades, um processo eminentemente educativo, em que não há uma relação 

hierarquizada entre sujeito e objeto que conhece, mas a troca, de forma mais horizontal, 

por haver uma valorização dos saberes e experiências dos envolvidos. Conhecer o mundo, 

para Freire (1988), é transformá-lo, num processo permanente de busca, do ser mais, a 

conscientização do ser humano sobre sua condição (FREIRE, 1988). 

Para Fals-Borda (1978), é possível construir um conhecimento sociológico tendo 

em vistas a libertação, desde que vinculadas ao engajamento do pesquisador junto às 

classes subalternas, um conhecimento produzido através da práxis social. Para o autor, a 

produção de conhecimentos a partir da práxis imbrica o pessoal e o político, o objeto e o 

sujeito, de tal modo a permitir o exame de sua trajetória, sua posição no mundo (FALS-

BORDA, 1978). Trata-se de um conhecimento, por ser vinculado a uma prática histórica 

específica, também associado aos contextos locais e regionais, aos saberes populares 

daquelas experiências particulares. 
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O método desenvolvido para a construção coletiva do conhecimento é tão situado 

historicamente quanto os sujeitos que o desenvolvem, como recursos confeccionados 

durante o processo de compreensão da realidade, a partir de suas condições específicas 

(FALS-BORDA, et. al., 1972). Nessa esteira, podemos compreender o presente esforço 

científico como parte de um processo de sistematização de experiências, conforme o 

entendimento de Oscar Jara Holliday (2006a), educador popular e sociólogo peruano-

costarriquenho, para quem o ato de sistematizar é o processo de objetivar criticamente o 

que foi vivenciado, para, então, ser capaz de, com uma nova consciência, transformar a 

realidade. É o compromisso de compreender o vivenciado, extrair seus ensinamentos, 

melhorar nossas práticas e contribuir para o enriquecimento da teoria, e comunicar o 

aprendizado (JARA, 2006a). 

Baseado numa concepção materialista histórico-dialética, Jara (2006a) concebe a 

sistematização de experiências como o próprio compromisso com o processo de estarmos 

constantemente refletindo nosso fazer, buscando compreender as determinações que 

conformam a realidade, a fim de transformá-la. Logo, cada caso específico de luta, cada 

iniciativa de educação popular, organização popular ou promoção social, são processos 

particulares que fazem parte de uma prática social e histórica mais geral, igualmente 

dinâmica, complexa e contraditória (JARA, p. 21). 

Assim, nossas experiências particulares reais são o próprio processo histórico em 

movimento e, portanto, guardam as contradições sociais históricas passíveis de serem 

superadas. A partir da dedicação à compreensão de nossas práticas e das dinâmicas sociais 

daquele caso específico, contribuímos para a transformação estrutural da realidade, uma 

vez que a ação refletida, mais consciente e politizada, é capaz de surtir efeitos concretos 

da mudança que almejamos (JARA, 2006a). 

A sistematização é mais que a disponibilização de momentos para o planejamento, 

execução e avaliação institucionais, ou da preocupação com o registro da experiência. É 

uma ordenação e reconstrução que permite descobrir/explicitar a lógica do que foi vivido, 

os fatores que intervieram nesse processo, como se relacionam entre si e por que o fizeram 

desse modo. Implica, portanto, a objetivação ordenada da experiência, para obtermos 

conclusões que sirvam para melhorar a prática, fazendo-a mais coerente (JARA, 2006a). 

As avaliações constantes permitem superar os vazios, reafirmar os pontos fortes, 

insistir nos fatores cujo comportamento demonstrou que são sinérgicos e para não repetir 

o que muitas vezes foi fator de debilidade ou desgaste na perseguição dos objetivos 

daquele trabalho (JARA, 2006a, p. 31). Em sendo um processo permanente e cumulativo 

de criação de conhecimentos a partir de nossa própria experiência de intervenção num 
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contexto particular, compreende-se, ademais, como um primeiro nível de teorização, 

situando-se no difícil e pouco transitado caminho intermediário entre a descrição de uma 

experiência e a reflexão teórica (JARA, 2006a, p. 45).  

Isso porque tal processo requer a busca de conhecimentos teóricos, e a própria 

reflexão teórica a partir da prática permite a teorização dessa experiência, contribuindo 

para a construção do conhecimento sobre a realidade social. Assim, a sistematização de 

experiências, ao mesmo tempo contribui ao enfrentamento dos desafios concretos de uma 

demanda específica, permite contribuir para a construção de uma teoria de base popular, 

fundamentada nos processos históricos vivenciados (JARA, 2006a, p. 36). 

Nesse aspecto, é importante ressaltar que, para Jara (2006b), as experiências são 

processos individuais e coletivos, que não podem ser entendidas como simples ações, 

fatos pontuais, pois são sócio-históricos, dinâmicos e complexos. Estão, por definição, 

sempre em movimento, intervindo a todo tempo os mais diversos elementos, o que o autor 

exemplifica como condições do contexto, condicionantes econômicas, sociais, políticas 

locais, nacionais e mundiais; e situações particulares, geográfica, institucional, pessoal. 

Ademais, são as experiências carregadas de subjetividade, uma vez que são constituídas 

não apenas por meras ações, mas por percepções, sensações, emoções, interpretações 

(JARA, 2006b). 

 Nas suas palavras, em uma experiência não há somente fatos e coisas que passam, 

mas há também pessoas que sentem, vivem e fazem coisas. Sendo assim, as experiências 

são marcadas pelas características dos sujeitos, mulheres e homens que as vivem, as quais 

são pessoas com expectativas, sonhos, temores, esperanças, ilusões, ideias e intuições. 

Mais que isso, além de impregnarmos com nossa marca tais atividades, estes processos 

também nos impactam, condicionam, exigem-nos, nos fazem ser (JARA, 2006b, p. 228). 

Os resultados das ações que se realizam, ou não se realizam em relação ao que era 

esperado e como fomos lidando com novos elementos, produzem, por sua vez, também, 

reações em outras pessoas, grupos, provocam novas situações. Jara (2006b) salienta que 

nossa intervenção no mundo gera reações em cadeia, produzindo novas realidades que 

inexistiam antes de nossa ação. Não só a história não é predeterminada como estamos 

sendo à medida em que fazemos história, sendo necessário, pois, alerta o autor, nos 

assumir como sujeitos criadores e transformadores da história, e não objetos passivos e 

resignados, arrastados pelos acontecimentos (JARA, 2006b, p. 229). 

Jara (2006b) faz tais colocações com a finalidade de afirmar as experiências 

sempre como experiências vitais, carregadas de uma enorme riqueza, ao mesmo tempo 

inéditas e irrepetíveis, devendo ser aproveitadas precisamente por sua particularidade. 
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Aí reside o valor e a necessidade de compreendermos as experiências, em extrair seus 

ensinamentos e, daí, a importância de serem compartilhados. Outra decorrência é o fato 

de que todas as pessoas, sujeitos das experiências, podem realizar a sistematização e, mais 

ainda, ninguém pode desempenhar esta tarefa por nós (JARA, 2006b, p. 232). 

Depois que o registro foi feito e reconstruído, o mais importante, o decisivo, para 

Jara (2006b), é saber o que fazer com isso. Pôr em ordem conhecimentos desordenados e 

percepções dispersas que temos permite que nos apropriemos delas, compreendamos o 

vivenciado e, se quisermos tirar lições de tais processos, é fundamental proceder à sua 

comunicação, estabelecendo uma troca de aprendizagens que nos permita avançar 

qualitativamente também para uma aproximação da prática em relação à teoria. 

O autor insiste, neste ponto, de que a sistematização não é um esforço individual, 

isolado e fechado, mas se realiza de forma coletiva, isto é, seu suporte principal para 

possibilitar transformações é que tais aprendizagens individuais estejam sempre abertas 

ao diálogo: o comunicativo não é um elemento separado da sistematização, ao menos em 

nossa proposta, é um elemento indispensável. Nos vemos obrigados a expor nossas ideias 

de forma compreensível às outras pessoas, impondo a nós uma constante autorreflexão, 

além de provocarmos outras pessoas que se impliquem sobre si (JARA, 2006b, 236). 

Para Jara (2006b), sistematizar é muito mais que um método, supõe uma postura 

epistemológica, social, política e cultural (JARA, 2006b, 230), não sendo algo que possa 

ser feito de maneira espontânea, tratando-se de um processo intencionado e consciente, 

que implica uma ordem, um rigor, uma metodologia que permita reconstruir a experiência 

e descobrir essas aprendizagens através de um exercício teórico e de interpretação crítica. 

Se as maneiras de fazê-lo podem ser as mais variadas, e dependerão de uma 

construção a partir de cada experiência específica, atendendo a suas especificidades e 

demandas concretas, à atividade criativa dos sujeitos envolvidos, de acordo com Jara 

(2006b), há, entretanto, condições para a sistematização, quais sejam: 1) ter interesse e 

disposição para aprender com a experiência (desapegar da falsa ideia de que já se sabe 

tudo, estar aberto a descobrir o novo); 2) ter sensibilidade para deixar falar a experiência 

por si mesma (não forçar as interpretações com nossas expectativas pré-concebidas); 3) 

ter habilidade para fazer análises e sínteses (saber decompor e organizar os distintos 

aspectos daquela complexidade) (JARA, 2006b, p. 237-238).  

Jara (2006b) conclui que este processo de sistematização de experiências não é 

algo natural, para o qual os nossos sistemas educativos não nos ensinam. Trata-se de uma 

habilidade que podemos ir desenvolvendo, a qual é a própria capacidade de teorização, 

isto é, de nossa percepção, produção de análises, sínteses, nossa capacidade de sermos 
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narradores, e não meros repetidores. A sistematização de experiências é, portanto, uma 

formulação epistemológica e metodológica, a qual, para o autor, deve ser uma prioridade 

nos processos de intervenção e organização social, tendo em vistas um trabalho coerente, 

em direção a uma práxis revolucionária (JARA, 2006b). 

3.6. Urgência e pauperização da vida psíquica: depressão como sintoma 

social 

No livro “O Tempo e o Cão”, Maria Rita Kehl (2009) recupera, dentre outras, as 

teorias freudiana e lacaniana para discorrer sobre a relação da sociedade moderna com o 

tempo, pela qual ela postula que as depressões seriam o atual mal-estar da civilização. 

Para a autora, este cenário é algo além de simples efeito dos apelos criados pela indústria 

farmacêutica que criariam necessidades para gerar o consumo de seus produtos. Haveria, 

efetivamente, segundo Kehl, maior disposição do sujeito contemporâneo em deprimir-se, 

diante de uma sociedade em que a felicidade passou a ser um imperativo (KEHL, 2009). 

Após anos de experiência no tratamento de pacientes depressivos, a psicanalista 

desenvolve uma relação entre a temporalidade contemporânea e o aumento assombroso 

nos países do Ocidente dos diagnósticos de depressão. Para a autora, esta civilização, que 

valoriza a conquista e a competitividade, repleta de estímulos e excessos, se vê ameaçada 

ante a falta de sentido para a vida dos sujeitos depressivos, os quais desafinam o coro dos 

contentes (KEHL, 2009). 

Em seu silêncio e recolhimento, os depressivos são um grupo tão incômodo e 

ruidoso quanto foram as histéricas do século XIX, uma vez que destoam da euforia e 

exibicionismo dos bem-adaptados ao século da velocidade: a depressão é sintoma social 

porque desfaz, lenta e silenciosamente, a teia de sentidos e de crenças que sustenta e 

ordena a vida social desta primeira década do século XXI (op. cit, p. 22). 

Inspirada por uma ocasião em que atropela um cão, Maria Rita Kehl relata que 

esta obra foi iniciada após este trágico acidente que, para ela, interrompeu a velocidade 

dos acontecimentos cotidianos. No brusco encontro com a morte, Kehl teve um insight 

sobre a fragilidade da vida fugaz que vivemos diariamente sem nos darmos conta, 

pressionados a todo instante pelas exigências contemporâneas: mal nos damos conta dela, 

a banal velocidade da vida, até que algum mau encontro venha revelar a sua face 

mortífera. Mortífera não apenas contra a vida do corpo, em casos extremos, mas também 

contra a delicadeza inegociável da vida psíquica (KEHL, 2009, p. 16-17). 

Segundo a autora, marcada pela máxima eficiência, a vida capitalista imprime 

uma urgência à experiência subjetiva do tempo. Para ela, a temporalidade – termo que a 
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autora usa para designar as formas de organização e percepção subjetiva do tempo –, 

atualmente, é percebida como uma sequência de instantes, que devem ser aproveitados 

ao máximo, impelindo os sujeitos a responder a sucessivos impulsos para a ação: 

O homem contemporâneo vive tão completamente imerso na temporalidade 

urgente dos relógios de máxima precisão, no tempo contado em décimos de 

segundo, que já não é possível conceber outras formas de estar no mundo que 

não sejam as da velocidade e da pressa. São escassas as ocasiões que nos 

permitem outras formas de vivenciar os ritmos do corpo e os estados da mente 

que não os das sensações fugazes, das percepções e das decisões instantâneas 

(KEHL, 2009, p. 123). 

 

As possibilidades de desfrute da vida no capitalismo estão vinculadas à obrigação 

de “aproveitar bem o tempo”, em todos os momentos. Sob as condições ditadas pela 

economia capitalista, a medição do tempo se torna, assim, progressivamente mais precisa 

e rigorosa. A marcação do tempo de trabalho e máxima eficiência invadem a experiência 

da temporalidade, mesmo nas horas ditas de lazer: 

Não me refiro ao ócio, essa forma de passar de passar o tempo tão 

desmoralizada em nossos dias, mas às atividades de lazer, marcadas pela 

compulsão incansável de produzir resultados, comprovações, efeitos de 

diversão, que tornam a experiência do tempo de lazer tão cansativa e vazia 

quanto a do tempo da produção. Nada causa tanto escândalo, em nosso tempo, 

quanto o tempo vazio. É preciso aproveitar o tempo, fazer render a vida, sem 

preguiça e sem descanso (KEHL, 2009, p. 125). 

 

Daí a depressão ser tão abjeta para nossa sociedade. Ao imperativo da urgência de 

demandas do Outro, o depressivo resiste com a sua lentidão, seu mergulho angustiado e 

angustiante em um tempo estagnado, que lhe parece não passar. A predisposição à queda 

na depressão, para Kehl, seja qual for a estrutura neurótica do sujeito, ocorre à medida 

que a temporalidade da pressa é vazia de sentido, aprisionando-nos num tempo que não 

passa. Daí a impossibilidade de conferir sentido à vida, pois esta temporalidade marcada 

pelos relógios nos desconecta da temporalidade própria do inconsciente, o qual trabalha 

num tempo que não pode ser controlado, um tempo que não conta (KEHL, 2009, p. 125).  

Este tempo que não conta nos remete à vida pré-moderna, como descreve a autora, 

quando a passagem do tempo nas sociedades ocidentais era regulada pelos ciclos da 

natureza e ritos religiosos, que limitavam e dirigiam o trabalho. Os ritmos da vida eram 

ditados pelo percurso do sol, da espera do crescimento das plantações e estações próprias 

para o plantio e colheita. 

A marcação religiosa do tempo tinha por função indicar o caráter sagrado destes 

ciclos naturais, nascimentos, mortes e outras atividades mais cotidianas faziam parte da 

obra de Deus. Se o tempo não pertencia às pessoas, mas dependia de uma força superior 
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que as dominava, tampouco o indivíduo moderno é senhor de seu tempo, a diferença é 

que ele não sabe disso e, de fato, acredita o ser (KEHL, 2009, p. 124). 

De acordo com Kehl (2009), na sociedade contemporânea, não se obtém mais o 

gozo apenas nos breves intervalos de tempo roubados ao trabalho alienado. O capitalismo 

consumista se caracteriza pela expropriação não apenas da fatia de tempo de vida cedida 

de graça ao lucro do patrão, que Marx chamou de mais-valia, mas passou a apropriar-se 

e alimentar-se de algo ainda mais íntimo que a força de trabalho: a parcela de tempo 

psíquica, a duração dedicada à glória de Deus e do Outro, categoria que a autora designa 

como mais-de-gozar (KEHL, 2009, p. 95). 

Essa apropriação gera um vazio subjetivo, porque todas as “engenhocas” que o 

mercado oferece para compensar a falta impedem que os sujeitos criem seus próprios 

recursos imaginários, abdicando de sua via desejante: 

Na sociedade de consumo, gozar é a forma mais eficaz de trabalhar para o 

Outro. A dimensão subjetiva dos prazeres, das pulsões, dos afetos, 

transformou-se em força de trabalho na sociedade regida pela indústria da 

imagem. O que esse trabalho produz? Nada mais nada menos que os sujeitos 

de que o atual estágio do capitalismo necessita: sujeitos esvaziados do que lhes 

é mais próprio, mais íntimo, portanto disponíveis para responder aos objetos e 

imagens que os convocam; sujeitos ligados ao puro “aqui e agora” de um 

presente veloz, incapazes de imaginar um devir que não seja apenas a 

reprodução da temporalidade encurtada característica do capitalismo 

contemporâneo (KEHL, 2009, p. 96). 

 

Ela compara o giro veloz no vazio o capital virtual na bolsa de valores às voláteis 

formas de gozo da indústria do espetáculo: é um dinheiro que não produz nenhuma 

riqueza. A autora retoma Marx, em “O capital”, para frisar que a produção de riquezas 

não é idêntica ao acúmulo de dinheiro, que apenas seriam equivalentes se possibilitassem 

intensificar trocas que não apenas materiais, mas também simbólicas: intensificação e 

circulação de capacidades, de necessidades, de modos de gozo, de invenções, de 

potencial humano. Uma economia que concentra capital não produz uma sociedade rica 

e, por isso, conclui Kehl, que as razões de mercado estariam longe de produzir uma 

sociedade justa ou razoável (KEHL, 2009, p. 96). 

Para Kehl (2009), tanto o mercado financeiro quanto a indústria do espetáculo são 

os dois eixos mais avançados de acumulação do capital no século XXI. Considera que 

Marx já havia previsto a dimensão da fantasia necessária para sustentar o fetiche da 

mercadoria, mas não poderia prever a dimensão superindustrial da produção dessa 

mercadoria inefável, cujo valor é todo sustentado pela fantasia: a mercadoria imagem. 

Isso porque o sujeito buscaria na mercadoria não somente o uso, mas um gozo imaginário 

que promete fazer sumir a falta do gozo real perdido. A angústia é aplacada ora por 
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compensações de gozo imaginário, ora por anestésicos. Entretanto, sumir com a falta 

corresponde ao próprio apagamento do sujeito do desejo (KEHL, 2009, p. 97-98). 

Do ponto de vista da constituição dos sujeitos, sabemos que a separação entre 

a criança e o Outro materno produz a perda de um objeto (dito objeto a, 

inaugurador de toda a série de objetos aos quais o desejo há de dirigir seu 

impulso) que, por sua própria natureza, é impossível de ser reencontrado. Esse 

objeto perdido passa a funcionar, então como causa do desejo. Não confundir 

com o suposto “objeto do desejo”, promessa e/ou fantasia com a qual estamos 

sempre a nos iludir: o desejo não tem objeto que o satisfaça; é puro impulso 

em busca do reencontro impossível com um objeto perdido. A rigor, todos os 

objetos podem satisfazê-lo, de maneira fugaz, e nenhum há de satisfazê-lo 

definitivamente antes da morte, único objeto total ao alcance do humano 

(KEHL, 2009, p. 90). 

 

Na sociedade capitalista contemporânea, haveria um falseamento do nosso desejo 

à medida que se apresenta como resposta pronta, e não algo que advém de um 

compreender, desencadeado por um tempo de espera pelo objeto de satisfação. A urgência 

da reação promove um reencontro falhado, porque promete-se a satisfação em algo que 

não advém de um desejo genuíno, construído na angústia do tempo de espera. A 

experiência do choque impede o momento oportuno em que o sujeito imagina o 

reencontro com o objeto de desejo. O reencontro com o imaginado ocorre se há o intervalo 

que permite a compreensão, a representação mental, e a conclusão de uma certeza 

antecipada, a qual abre a via desejante (KEHL, 2009, p. 116-118) 

Desse modo, impõe-se que os sujeitos traiam a sua via desejante, em nome de uma 

oferta de gozo que se revela, ao final, impossível, lançando o sujeito num buraco entre 

desejo e gozo, que ele cava na falta-de-ser, (...) pois o ser, sempre faltante para o humano, 

só se constrói precariamente ao longo do caminho daquele que persegue o seu desejo. A 

oferta de mercadorias, então, não diminui a falta, mas a amplia e a supera, e só se sustenta 

na medida em que aumenta a dose: gozar imaginariamente é gozar mais. É gozar mais 

do que o gozo já antes experimentado (KEHL, 2009, p. 98).  

Constatando os limites da mobilidade social em nossos dias, a autora se vale da 

metáfora da dependência do cortesão para compreender as multidões de prestadores de 

serviços das classes baixas e médias urbanas, os trabalhadores autônomos ou terceirizados 

que dependem de uma imagem pessoal que lhes possibilite vender a si mesmos (KEHL, 

2009). 

Este setor é representado nas telenovelas, segundo Kehl (2009), como oportunistas 

e golpistas que circulam em torno dos poderosos, reforçando o imaginário social que vê 

na traição como a única via rápida de ascensão social desses que tentam se virar sem 

garantias trabalhistas, sem proteção sindical, sem rede de solidariedade formada por 
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outros da mesma categoria, nas condições de concorrência selvagem do capitalismo tardio 

(KEHL, 2009, p. 89). 

Traição e fatalismo: ambos dizem respeito a uma modalidade de alienação, no 

duplo sentido da palavra, em que o fascínio pelas formas imaginárias 

(semblante) do Outro obscurece a dimensão do conflito. É o que ocorre na via 

social nos casos em que injustiças, desigualdade e exploração, que nos 

primórdios do capitalismo produziram conflitos entre classes, ficam 

obscurecidos em função da atração exercida pelo espetáculo do triunfo dos 

vencedores. Ocorre na vida psíquica, quando o sujeito abre mão de sua via 

desejante em nome de um suposto bem do Outro, a quem ele espera servir 

(KEHL, 2009, p. 89). 

 

Este cenário provoca, para Kehl (2009), de maneira análoga ao que ocorria nas 

antigas formas de melancolia, uma modalidade contemporânea da perda do lugar junto 

ao Outro, a qual está na origem das depressões. O convite ao apagamento do sujeito de 

desejo vem se transformando numa fantasia socialmente compartilhada, e possibilitando 

a servidão às mercadorias que prometem apagar a falta e apaziguar a angústia que a falta 

da falta inevitavelmente provoca. Angústia, servidão e fatalismo são componentes das 

depressões que levam ao sentimento de superfluidade também dos sujeitos, tanto em sua 

singularidade desejante quanto em sua dimensão criativa, os quais não se percebem mais 

como capazes de produzir transformação na vida social (op.cit., p. 98). 

A este sentimento de superfluidade, busca-se compensar com o reconhecimento 

do Outro, uma dependência que se agrava na medida em que o reconhecimento, conforme 

Kehl (2009), não depende do esforço, do trabalho, do talento, nem da perseverança em 

obter um lugar junto ao Outro, mas do valor da venda de cada um. Imperativo irrecusável 

do capitalismo recente é gozar para se fazer instrumento do gozo do Outro e, dessa forma, 

gozar ainda mais (KEHL, 2009, p. 96). 

E, assim, afirma a autora, o indivíduo universal, uma conquista das revoluções 

burguesas, torna-se dispensável ante a predominância do fim econômico. Se o valor, no 

início do capitalismo, era determinado pelo trabalho investido num produto cuja 

capacidade de ser vendido permitiria a acumulação, hoje é possível extrair valor e 

acumular sem investir trabalho. Não só a venda do valor trabalho alienado, mas a venda 

de si mesmo como objeto de gozo para o Outro, seu próprio valor de gozo: 

Assim se produzem os sujeitos expropriados da experiência do inconsciente e 

do desejo, ávidos pelo consumo de imagens que lhes indiquem quem eles são. 

Pois o que distingue a sociedade de consumo não é o fato de que todos 

comprem incessantemente os bens em oferta, acessíveis a poucos, mas que 

todos estejam de acordo com a ideia de que tanto o sentido da vida social como 

o valor dos sujeitos sejam dados pelo consumo. Dito de outra forma, o que 

caracteriza a sociedade de consumo é o fato de que o fetiche da mercadoria, 

acrescido do valor (imaginário) de gozo, seja o verdadeiro organizador do laço 

social. Se não há como divergir de tal demanda-oferta de gozo proposta pelos 
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vencedores “de turno”, é inevitável que a banalidade se imponha no campo das 

ações humanas, privadas de valor. (...) Esse é o sentido contemporâneo da 

“submissão total à ordem das coisas que existem” e da falta de saber que o 

imperativo da felicidade e da diversão produz (KEHL, 2009, p. 100). 

 

Qual não é a dificuldade de superação desta ordem social sustentada bem menos 

por estratégias de interdição que por técnicas de sedução, pois, travestida de convite à 

diversão, revela candidatos à depressão, anulados em sua dimensão de sujeitos da ação 

transformadora. Presas fáceis da tentação de abrir mão de nossa via desejante, em troca 

de tantas ofertas/demandas de gozo de/para o Outro, não é absurdo vivermos este aumento 

dos casos de depressão. Ao sentirem-se invadidos pelas infindáveis cobranças de nossa 

época, a este vazio subjetivo, os sujeitos respondem escondendo-se sob uma obstinada 

recusa em inserir-se no tempo voraz. Parafraseando Freud, a autora afirma que o 

depressivo quer gozar, satisfazer seu desejo, mas não à maneira que lhe é imposta, ele 

quer fazê-lo à sua própria maneira, em particular, lenta (KEHL, 2009). 

Retomando Lacan, explica que, ao contrário dos depressivos, os neuróticos não 

depressivos (ou que não se encontram em estado depressivo), apresentam uma psiqué 

inflada de significações, são dotados de um imaginário repleto de fantasias, ansiosos por 

responder às demandas do Outro, que veem como um ser de amor. Por sua vez, os 

depressivos não suportam as solicitações do Outro, escondendo-se dele, pois sabem que 

irão perder nesta busca pela satisfação de seu desejo. Não sendo capazes de representar a 

demanda do Outro, e instalando-se num vazio de sentido, os depressivos apresentam um 

campo imaginário pauperizado, daí a vivência de uma temporalidade em suspenso, que 

não se ancora em nenhuma representação esperançosa do devir (KEHL, 2009). 

O abatimento e inapetência para a vida dos depressivos revelam uma pobreza das 

atividades mentais da fantasia e do sonho, sendo dominados pelo tempo do puro presente, 

sem contar com recursos criativos que permitem, ao menos, sonhar com a sua superação. 

A percepção do tempo para o depressivo é, ora infernalmente longo diante da falta de 

perspectivas em relação ao devir, ou curto demais, perante a demanda urgente do Outro. 

A vida presente parece aprisionada pela criatividade de outrem, da máquina de produzir 

gozo, na qual gastamos todo o nosso tempo livre. A capacidade inventiva própria parece 

supérflua. Deste fatalismo decorre uma falta de criatividade: um sentido de inutilidade 

que traz uma submissão à realidade externa, que resulta no sentimento de que nada 

importa, e que a vida não é digna de ser vivida (KEHL, 2009, p. 106).  

O interessante é que, já de antemão, o sujeito depressivo sabe que a vida é vazia 

de significação, porém, isso não significa que tenha superado suas questões, e não sofra 

com isso. Sabemos que, diante da ausência do objeto, o desconforto gerado é justamente 
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o que nos faz seres desejantes. Esta depressividade resultante da percepção do vazio é 

qualidade fundamental, senão a própria condição do trabalho psíquico. Neste contato com 

o vazio do real, o depressivo, ao invés de projetar a imagem do Outro, representando-o e 

criando seu desejo, se abdica do desejar. Sua prostração e fatalismo advém desta recusa 

em acreditar nos semblantes de felicidade que o farão, em realidade, instrumento do gozo 

do Outro. E, assim, em sua estranha recusa a acreditar nos semblantes de felicidade, o 

depressivo está muito mais próximo de sua via desejante que imagina (KEHL, 2009). 

Neste sentido, Kehl (2009) aposta que os depressivos conservem, nos dias atuais, 

o mesmo tipo de saber a respeito das condições contemporâneas do mal-estar que os 

considerados melancólicos antes do surgimento da psiquiatria moderna: um saber sobre 

a inconsistência do Outro e a inutilidade de tentar servi-lo; saber esse pouco acessível 

ao neurótico, no qual as defesas características da estrutura estão funcionando a todo 

vapor. Porém, exatamente por estariam mais perto de um tempo de duração, distanciando-

se das demandas do Outro, os depressivos estariam mais acessíveis ao saber inconsciente. 

A autora afirma, inclusive, que a inadaptação dos depressivos às formas contemporâneas 

de aproveitar o tempo seja reveladora da memória recalcada de outra temporalidade, 

própria do “tempo em que o tempo não contava” (KEHL, 2009, p. 88 e 125). 

A depressão como sintoma social adviria, para Kehl (2009), da multiplicação de 

tarefas impõem uma decisão a cada minuto, assim como são inúmeras as ofertas de gozo 

instantâneo. A urgência se verifica como excesso de demandas de um Outro avassalador 

sobre o sujeito contemporâneo, ao exigir uma postura diante da vida sempre disposta a 

uma ação que não se sustenta no saber advindo de uma prévia experiência de duração. Ao 

impedir a duração e, assim, impossibilitar o reconhecimento de si como sujeito de seu 

desejo, vive-se uma temporalidade vazia, na qual nada se cria e da qual não se conserva 

nenhuma lembrança significativa capaz de conferir valor ao vivido. 

Citando Antonio Candido, a autora nos lembra que o tempo, tecido da nossa vida, 

é controlado pelo capitalismo transformando-se em dinheiro. Não é permitido o tempo 

dedicado ao ócio, ao devaneio, à duração psíquica, que possibilita compreender o que se 

passa e mobilizar seu próprio desejo. Esta monstruosidade aliena os sujeitos de si 

próprios, à medida que se tornam escravos do tempo do Outro, do desejo alheio, de modo 

a trair a nossa própria via desejante. Ao apropriar-se até mesmo deste intervalo de tempo 

subjetivo, a ordem capitalista violenta a vida psíquica: priva-nos de pensar, de imaginar, 

de sermos sujeitos desejantes e, portanto, de sermos, alienando-nos de nós mesmos 

(KEHL, 2009). 
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3.7. O tempo entre o eu e o Outro: a inauguração do sujeito de desejo 

 Recuperando, além de Freud, também Jacques Lacan, Maria Rita Kehl (2009) 

afirma que, em psicanálise, o sujeito é verificado não como ocupando um espaço, mas 

como aquele que advém de um intervalo, isto é, o sujeito é compreendido não em relação 

ao lugar, mas em relação ao tempo. A dificuldade das neurociências em localizar o 

inconsciente na matéria do cérebro humano decorreria desta condição primeira que define 

o mundo psíquico, inaugurado pelo tempo de espera de satisfação do desejo. Esta é a 

primeira manifestação sobre o recém-nascido da onipotência e anterioridade do Outro 

primordial: a submissão da urgência por satisfação de suas necessidades à demora com 

que a mãe ou outro cuidador primário irá atendê-las (KEHL, 2009, p. 111). 

O tempo é instituído, para cada um, no intervalo entre a tensão da necessidade e 

a sua satisfação. A satisfação de necessidades depende, logo que nascemos, inteiramente 

de um Outro cuidar de nós. E mais, as necessidades se confundem com a oferta que o 

Outro nos dirige, pois não nos identificamos como diversos do objeto de satisfação. Há 

uma necessidade e algo que a aplaca, numa ambivalência que confunde a oferta da 

satisfação com a demanda do Outro. O bebê sente fome e chora pelo seio materno 

satisfazer sua necessidade, ao mesmo tempo em que a oferta do seio faz com que aquela 

seja a hora de alimentar-se, de alcançar a satisfação. Noutros termos: o sujeito do desejo, 

em psicanálise, é um intervalo sempre aberto, que pulsa entre o tempo próprio da pulsão 

e o tempo urgente da demanda do Outro (KEHL, 2009, p. 112). 

Além de identificar o prazer na percepção da presença e da ausência do objeto de 

satisfação de necessidades, com o momento de espera pelo objeto, identificamos também 

o real desagradável, representando-o temporalmente como aquilo que não está, mas 

deverá retornar. Entre a percepção da ausência do objeto de desejo e o seu reencontro, há 

um período em que ocorre uma atividade para representá-lo mentalmente, uma duração 

psíquica para compreender este contato e elaborar esta representação. Durante espera, a 

fim de lidarmos com o angustiante tempo vazio, há um tempo de meditação indispensável 

para compreender, para a representação, e aí precipitar-se à ação, um tempo que instaura, 

assim, a dimensão psíquica (KEHL, 2009, p. 112). 

O tempo de duração deste intervalo não é exato: o tempo para compreender pode 

reduzir-se ao instante do olhar, mas esse olhar em seu instante pode incluir todo o tempo 

necessário para compreender. Quando tomamos uma decisão nestes termos, ganhamos 

certa distância e independência do Outro, porque identificamos este processo que fazemos 

de representar as coisas, de pensar sobre elas reproduzindo-as mentalmente, verificando 

a existência do Outro, e afirmando a nossa própria interpretação. Pondo nossa conta em 
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risco do que vemos e somos, nos identificamos e enunciamos a nós mesmos, nos tornamos 

um sujeito. E, por esta razão, um sujeito, nunca pronto e acabado, que depende de como 

nos identificamos nos discursos do Outro, construindo o nosso próprio (KEHL, 2009). 

Este tempo que permite a certeza antecipada do retorno do objeto de satisfação – 

e que mobiliza um desejo em alguém que se reconhece, assim, como sujeito – difere muito 

do tempo da pura pressa. Para se chegar a uma conclusão, há uma duração, não importa 

se mais rápida ou mais lenta. O tempo de compreender não pode, reitera-se, prescindir de 

uma duração. Aquele que conclui se volta para agir e, mesmo que sua ação dependa de 

uma relação de reciprocidade com os outros, está sozinho no ato de concluir. É neste 

momento, então, que o sujeito se separa dessa visão espelhada de si através do outro, para 

se afirmar como eu. Este intervalo, como explica Kehl (2009), permite o estabelecimento 

de relações de reciprocidade necessárias para que o sujeito se identifique com o outro, 

ainda que seja para que depois desprenda-se delas (KEHL, 2009, p. 116). 

Assim, o tempo de duração que leva à conclusão também leva à descoberta de que 

existe um representante da representação, e nasce o sujeito psíquico, que assim se 

identifica, o sujeito do desejo inconsciente (“je”). Logo, quando há uma reação sem passar 

por esta duração de tempo de meditação anterior, não há condições para esta enunciação 

de si mesmo, para se libertar da projeção especular das demandas do Outro que vivem em 

cada um, produzindo um pensamento e decisão que sejam autônomos, isto é, a partir de 

um saber inconsciente. Este saber é o que possibilita a escolha, decisão que só é possível 

quando, após o tempo para representar o objeto de satisfação, produz-se, assim, com este, 

um reencontro. Identificado como aquilo que não está, mas deverá retornar, somos 

capazes, pela representação, de remeter-nos à causa de nosso desejo (KEHL, p. 120). 

Há uma aposta, então, de que o objeto de satisfação retornará, e será satisfeita a 

necessidade pela qual se espera. O desejo é mobilizado a partir da certeza antecipada de 

que será alcançada a satisfação, um desejo que se coloca ante à uma incerteza, de fato, à 

possibilidade de engano, a que não haja o reencontro esperado. Como afirma Kehl (2009): 

o tempo de meditação não protege o sujeito contra a falta: falta de verdade, falta de saber, 

mas a chance de vir a saber exige que se suporte tal enfrentamento necessário com a 

angústia (KEHL, 2009, p. 120). Este processo pelo qual o sujeito se apodera do momento 

de concluir não se dá, portanto, sem angústia, sem o medo de errar, e mesmo assim, decide 

se precipitar ao vazio em direção a um objeto de desejo inexistente: 

Não a angústia de morte, aquela se se experimenta diante do perigo de 

desaparecimento do sujeito sugado pelo gozo do Outro, mas exatamente o seu 

oposto, a angústia de castração. Aquela cujo enfrentamento é vital para que o 

eu (je) conclua sua gênese psíquica ao se desprender do Outro e a partir, só, 

para a empreitada que lhe permita algum dia dizer: Eu sei que sou. Sou aquele 
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que deseja – dito assim mesmo, na forma intransitiva. O desejo, a metonímia 

do ser (KEHL, 2009, p. 120). 

 

A capacidade de ser está intimamente ligada, então, com a capacidade de tomar 

decisões, depende de uma posição ativa do sujeito em buscar estar no lugar e momento 

oportuno para o encontro com algo que ele não tinha completa certeza de que estaria lá, 

mas que desejava encontrar. Não se trata, então, de um encontro ao acaso, mas de um 

reencontro com o objeto capaz de remeter o sujeito à causa de seu desejo, e é por isso que 

a antecipação desse momento seja marcada pela angústia, afeto que “prepara” o sujeito 

para o encontro com o desejo. Um instante que se refere a um momento oportuno, não a 

um tempo linear: a duração seria uma das condições necessárias para a produção do 

instante fulgurante do acontecimento, sem a qual o sujeito conclui sem compreender e 

reduz sua escolha a uma precipitação inconsequente (KEHL p. 115). 

Este intervalo não é um tempo linear, cronológico, que conduz as coisas ao seu 

inexorável fim, mas depende de uma posição ativa do sujeito em produzir um momento 

oportuno para este reencontro com o objeto de satisfação, um desejo de ir atrás dele. Sem 

este tempo de duração, de elaboração, não há condição necessária para a produção do 

instante que mobiliza a decisão (desejo), o que resultaria, pois, numa ação inconsequente. 

À conclusão própria que precipita à ação precede a certeza do sujeito sobre si, uma certeza 

conformada na reflexão que se faz sobre nossas vontades e reações dos outros. É um ato 

de assumir a si mesmo, de enunciação: o “ser” é um efeito simbólico da certeza 

antecipada do sujeito desejante (KEHL, 2009, p. 114). 

A conclusão que precipita para a ação, isto é, a passagem da compreensão ao ato 

produzido pela urgência da demanda do Outro, é marcada pela pressa, mas uma pressa 

que é lenta, em razão do tempo de duração para chegar a este resultado. Tal ambiguidade 

seria a marca da intensidade e constância do trabalho intelectual e criativo. Há uma 

temporalidade organizada do sistema percepção-consciência e uma atemporalidade do 

sistema inconsciente, regido pelo princípio do prazer, que se intercambiam. O tempo não-

lógico da elaboração burla a censura dos processos conscientes, promovendo um encontro 

do sujeito com o saber inconsciente (KEHL, 2009, p. 119 e 138). 

E, assim, não apenas o encontro com o prazer, mas a criatividade, a possibilidade 

de produzir algo de uma criação própria, depende deste tempo de duração psíquica, um 

tempo de meditação que mobiliza um saber inconsciente e, por esta razão, é um intervalo 

sobre o qual não temos controle (KEHL, 2009, p. 116-118). Como destaca Kehl (2009): 
Freud, em “A interpretação dos sonhos”, nos faz entender que o tempo ocioso 

que antecede às descobertas criativas, os “achados” aparentemente espontâneos 
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que nos ocorrem independentemente dos processos conscientes de cálculo e 

raciocínio, é o tempo do pensamento inconsciente (...). O instante do Eureka! 

na criação artística, na pesquisa intelectual, o setting analítico, etc., depende de 

um tempo interior, singular para cada sujeito, e impossível de determinar 

(KEHL, 2009, p. 118-119). 
 

Nesse sentido, a autora explica que a pressa interessa apenas como artifício para 

retardar a passagem do tempo, uma maneira de “perder tempo”, que é a chave da fruição 

prazerosa ou criativa. A relação tensa entre lentidão e velocidade são necessárias para a 

afirmação criativa do sujeito e, sendo um saber que depende de um trabalho inconsciente, 

não existe medida razoável para a duração intermediária de compreensão, de atribuição 

de sentido, de mobilizar significantes. Um tempo durante o qual o sujeito se desprende 

das identificações e se apropria por sua conta e risco do saber inconsciente não é, nem 

pode ser, referido à demanda apressada do Outro (KEHL, p. 118). 

Entender como a passagem do tempo se inscreve no psiquismo é interessante para 

entendermos nossa percepção sobre o tempo, como nos apropriamos dessa passagem, 

como algo contínuo. O tempo que transcorre e nos atravessa, inexoravelmente em direção 

à morte de todas as coisas, independente da ação humana, pertence, segundo Maria Rita 

Kehl (2009), ao registro da dimensão do Real. Não é passível de representação psíquica, 

ela explica, a não ser recorrendo a uma espacialização, a desenhar e identificar a sua 

manifestação no espaço. Também no domínio do Real estaria o tempo presente, instante 

em que o corpo efetivamente existe e age, partícula fugidia e irrepresentável, sempre em 

relação ao “de onde”, o passado “que não é mais”, e o “para onde”, o futuro “que ainda 

não é”. Logo, não existe presente fora do decorrer (KEHL, 2009, p.127). 

É justamente a memória que nos confere a impressão de continuidade entre os 

infinitos instantes que compõem a uma vida inteira, nos dando alguma medida do fio 

tempo, tanto individual quanto coletiva. A relação com o passado ocorre via memória, 

que conferiria uma permanência imaginária ao tempo. A memória funciona como 

garantia de que algo possa se conservar diante da passagem inexorável do tempo que 

conduz tudo o que existe em direção ao fim e à morte (op. cit.). 

Esta percepção sobre a morte é nossa única certeza em relação ao futuro, este que 

se apresenta como pura abstração inscrita em cálculos e probabilidades, pertencente, 

assim, ao registro do campo simbólico. Este é também o registro do tempo como categoria 

abstrata do pensamento, representação humana do Real, que o organiza de modo a contar 

e demarcar o tempo em minutos, dias, horas, segundos, séculos, etc.. Num cenário como 

este, dominado pelo tempo dos relógios, como fortalecer os sujeitos para acreditarem em 

si e em novas expectativas sobre o devir? Noutros termos, como contribuir para uma 
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renovação das esperanças? O futuro, tempo da possibilidade, nos reserva uma única 

certeza: a morte. 

Para Kehl (2009), diante da obsolescência de todas as coisas e todas as 

experiências, a vida é sempre projetada em direção à morte. Há uma obsessão pelo futuro 

e, fugindo da incerteza, nos precipitamos neste único momento mais certo, garantido. E, 

fugindo dela, nos precipitamos para a morte. Não conseguimos dotar de sentido o vazio 

deixado pelo tempo comprimido, sobrevivendo com uma vida psicológica inibida pela 

consciência prática e útil do presente. Para ela, a impaciência e aflição que nos impele em 

direção ao vazio seriam uma manifestação desta pressa que move a vida subjetiva, ao não 

tolerarmos a impossibilidade de parar o tempo. 

Tempo que na vida capitalista nos escapa das mãos, inutilizando a cada instante 

o passado não imediato em função da necessidade urgente de responder a estímulos 

presentes, com a atenção voltada para o futuro próximo. O apego dos depressivos à 

negação desta forma de viver é o avesso da urgência, sua lentidão encobre a impaciência 

dos que tiveram sua demanda antecipada pelo Outro e se veem incapacitados para 

preencher esse inquietante rodeio entre o nascimento e a morte, ao qual chamamos vida 

(KEHL, 2009, p. 147-150). 

Conforme Freud, segundo as afirmações de Kehl (2009), é interessante notar que 

se a memória é a permanência do passado na vida do sujeito, ela não pertence somente ao 

inconsciente atemporal, tampouco ao presente estrito da atenção consciente. Através da 

memória, tanto resgatamos as imagens que guardamos para conferir significado às ações 

e percepções do presente, quanto esta mesma evocação do passado, nas condições do 

instante presente, nos dá uma dimensão de tempo percorrido. Se a consciência tem a tarefa 

de vigiar, registrar a passagem dos acontecimentos do presente, os recursos da memória 

conservam a impressão dos acontecimentos passados (KEHL, 2009, p. 129). 

Teria postulado Freud a existência de três inscrições psíquicas que constituiriam 

a memória: signos perceptivos, marcas mnêmicas inconscientes e as pré-conscientes. O 

sistema de percepção-consciência é capaz de trabalhar com escassas magnitudes de 

estímulos, sendo responsável por filtrar e absorver as múltiplas solicitações do instante 

presente. Este sistema é a prontidão e antecipação permanente do futuro próximo, que se 

apresenta e se esgota no instante seguinte, uma atenção vigiada que ata o psiquismo ao 

eterno presente, e representa uma fração muito pobre do trabalho psíquico, pois restringe 

a fruição do corpo e mente em repouso (KEHL, 2009). 

O sistema percepção-consciência tem a função de nos adaptar às exigências da 

realidade. Quanto mais solicitados pelas demandas externas, mais dirigimos a atenção 
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consciente para focar e computar o puro instante presente e, para tanto, há um da ligação 

da consciência com os outros dois sistemas, apagando momentaneamente as camadas 

intermediárias que fornecem significação aos eventos. Para tanto, além de bloquear as 

marcas mnêmicas inconscientes, há também as marcas do que Freud denomina de pré-

consciente, a memória não-recalcada intermediária. Assim, para melhor dirigir atenção 

para o que ocorre no mundo externo, a consciência também vigia constantemente seu 

próprio funcionamento (KEHL, 2009, p. 131-132). 

A consciência permanentemente solicitada se mantém à custa do empobrecimento 

da memória. Isso ocorre, porém, com a finalidade de proteger as camadas mais profundas 

do psiquismo, para amortecer os choques de estímulos constantes do presente e excessos 

de excitação do mundo interno pulsional. Entretanto, para que tenhamos a sensação 

reconfortante de continuidade entre o passado e o presente, a atividade psíquica deve estar 

mais desimpedida das solicitações que pesam sobre a atenção consciente e bloqueiam a 

rememoração. Em resposta ao excesso de atenção ao aqui e agora, bloqueamos a memória 

não tanto em sua função de reconhecimento dos estímulos, mas especialmente da 

rememoração, atividade psíquica prazerosa na qual o sujeito se entrega ao fluxo das 

associações entre estímulos presentes e vivências passadas (KEHL, 2009, p. 131). 

Por isso, para Freud, nossa ideia abstrata de tempo estaria mais próxima à ideia da 

percepção do tempo presente, na medida em que a consciência registra a passagem do 

tempo enquanto observa seu próprio trabalho. Depende, portanto, do maior ou menor grau 

de vigilância, ou de abandono da consciência em resposta aos estímulos. Assim, a 

sensação “não termos visto o tempo passar” advém da experiência de momentos de menor 

atividade do sistema de percepção consciência, assim como o tempo marcado pela 

autovigilância da consciência parece vazio, sem importar quais atividades o preenchem. 

O tempo contemplativo é percebido como um tempo pleno, do qual podemos desfrutar, 

exatamente como a possibilidade de não vigiar a passagem do tempo, o tempo que 

possibilita o desejo e a existência do ego. 

Se existimos numa realidade social que exige a atenção consciente a todo instante, 

esta depende de um bloqueio de algumas das atividades da memória, estamos sendo 

privados de nossa própria história, pois é o trabalho da memória que dá estabilidade ao 

nosso ego, nosso eu oficial (“je”) ao longo do tempo. As condições superestimulantes e 

velozes da modernidade levam a uma falta do que Freud chamou, segundo Kehl (2009), 

de “obras psíquicas de sucessivas épocas da vida”. A temporalidade contemporânea da 

urgência, apercebida como um tempo vazio, implica um empobrecimento da vida (KEHL, 

2009). 
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De acordo com Kehl (2009), para Henri Bergson, o sentimento de continuidade 

que define nossa vida interior, e que depende da memória, é uma duração que, no entanto, 

não se define como o que perdura. Ao contrário, depende de uma misteriosa qualidade 

psíquica que une as sucessivas transições que ocorrem entre os instantes antes e os 

depois. Uma passagem que não pode ser uma coisa, um estado fixo, mas transição captada 

artificialmente de instantes que nunca podem ser isolados. A memória exerceria a função, 

justamente, então, de prolongar o antes no depois, impedindo que instantes aparecessem 

e desaparecessem, num presente que renasceria incessantemente (KEHL, 2009, p. 128). 

Para além do sentimento de continuidade, a função de conservação do passado no 

presente necessária para a tomada de decisões, na duração bergsoniana, remete também 

à possibilidade de desligar dos imperativos da ação presente e colocar-se na predisposição 

ao devaneio e ao sonho. Suprimindo o intervalo por onde o eu (“je”) tende a se manifestar, 

ao negligenciar a atividade da memória, não afetaríamos apenas o sentido de continuidade 

do tempo vivido, mas também a possibilidade de efetivamente vivê-lo, imprimindo sua 

marca na sua própria vida, pois aceso o desejo de ser, tornamos o futuro um tempo prenhe 

de perspectivas, de esperanças: a esperança é a antecipação de realização de desejos que 

depende da capacidade de adiar gratificações (KEHL, 2009, p. 147). 

Conferir um sentido para o futuro e, assim, a vida valer a pena ser vivida no 

momento presente, é uma relação que estabelecemos entre o passado e o presente, um 

trabalho de resgate do passado e de aproveitá-lo para o sonho de um porvir: 

Alguma continuidade entre as reminiscências do passado (material da 

associação livre), a fruição do agora e a esperança no futuro é imprescindível 

para alargar o tempo da duração. O presente que é ao mesmo tempo retenção 

do passado imediato a orientar nossas percepções e antecipação do futuro, pode 

ser percebido como mais dilatado ou mais contraído a depender da relação que 

cada um mantenha com a memória (passado) e a fantasia (que sustenta o desejo 

e se volta para o futuro) (KEHL, 2009, p. 147).  

 

Tanto mais restrita será a percepção da duração quanto mais a vida seja dominada 

pelo fazer, pois a fruição depende de uma atitude contemplativa. Para tanto, também o 

corpo, matéria que permite tal fruição da vida, precisa estar em consonância com esta 

atitude de contemplação. Bergson, conforme Kehl (2009), rompe com a dicotomia que vê 

distantes “corpo e espírito”, compreendendo o corpo como a matéria que se verifica no 

espaço no tempo presente, já a memória seria a qualidade não corporal da vida manifesta 

em sua ligação com o tempo passado. Este passado só poderá ser reconhecido ao nos 

defrontar com a matéria, com o que o presente nos remete à memória, bem como este 

passado sobrevive na matéria do presente, resultado de ações anteriores (KEHL, p. 138). 
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Em Bergson, portanto, corpo e espírito não se diferenciam por uma localização no 

espaço, mas enquanto diferentes manifestações no tempo. A duração seria, para o autor, 

de acordo com Kehl (2009), a sensação subjetiva de indivisibilidade do movimento de 

nosso corpo, tanto no espaço quanto no tempo, e que nos dá sentimento de continuidade 

da existência: a duração não existe fora daquilo que dura. A duração não se manifesta, 

pois, num tempo cronológico homogêneo. Não há um único ritmo de duração, cada ritmo 

mede um grau diferente de tensão ou relaxamento da consciência. Na vida capitalista, 

tornou-se um hábito substituir a duração verdadeira por um tempo homogêneo e 

independente, o tempo dos relógios, contínuo e desprovido de qualidades subjetivas. 

Nessa esteira, o tempo vazio de que sofrem os depressivos, para Kehl (2009), não 

é tanto em razão de uma vida inativa, mas fundamentalmente graças a uma vida limitada 

ao mero fazer, em que é negado o tempo contemplativo. E, assim, o ritmo entre tempo de 

trabalho e tempo de ócio, o tempo do cotidiano e o tempo dos ritos sagrados se distanciam: 

o “tempo do Outro”, que engloba quase toda a vida social no mundo capitalista, no 

mesmo ritmo acelerado, empobrece a vida do espírito, que fica reduzido ao circuito curto 

da produção-consumo – domínios do presente no absoluto (KEHL, 2009, p. 148-149). 

Toda a técnica que se acumula no século XXI, o progresso das biociências e 

nanotecnologia possibilitou prolongar consideravelmente o tempo da vida biológica, no 

entanto, não nos permitiu maior tempo contemplativo, um tempo de duração para fruir a 

vida como expressão humana. Assim, prevalece o tempo que não passa, este tempo 

morto, de uma sucessão de dias sempre iguais preenchidos por tarefas repetitivas, para a 

autora, exige contato com uma fatia cada vez mais insignificante da memória, uma rotina 

em que o presente contraído impera e o passado deixa de ser útil. O sentimento interior 

de continuidade entre passado, presente e futuro nos vai sendo subtraído (KEHL, 2009). 

3.8. Do tempo que não passa ao tempo que não conta: o resgate da 

experiência 

A essa pauperização da vida psíquica, resultante da aceleração imposta ao atos 

mais corriqueiros da vida cotidiana, seria necessário retomar a sensação subjetiva interior 

da duração, o que depende da nossa relação com a duração do tempo presente. Por esta 

razão, segundo Kehl (2009) a lentidão, temporalidade da pulsação do sujeito inconsciente, 

é o percurso a ser percorrido em análise, especialmente para os deprimidos, porque na 

origem da depressão, se encontra uma questão do sujeito com o tempo. O esforço seria 

de permitir uma experiência de temporalidade em que o fio do tempo deixa de ser 
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tensionado pelo Outro para ser tecido pelo próprio sujeito, no ritmo que lhe é próprio, 

numa relação de maior autonomia com a passagem inevitável do tempo (KEHL, p. 19). 

Para tanto, seria o trabalho do analista auxiliar o sujeito na passagem de um tempo 

que não passa a um tempo que não conta (KEHL, 2009): 

O tempo vazio estende-se diante dele como a página branca de um novo texto, 

que a ele somente cabe escrever. Sem pressa. Se o gozo que o Outro lhe exige 

está acima de suas forças – e está mesmo, para seu desespero e para sua sorte 

– e a tentação do gozo mortífero da depressão tornou-se ameaçadora demais, 

nada lhe resta senão tomar o tempo que o analista lhe oferece em suas próprias 

mãos (KEHL, 2009, p. 21). 

 

O trabalho da análise seria, portanto, possibilitar a retomada do sujeito psíquico 

com sua temporalidade perdida, recuperando a experiência atemporal das manifestações 

do inconsciente. Conclui Kehl (2009), a partir de sua experiência sobre a clínica das 

depressões, que é preciso, convidar o depressivo a ter coragem de apostar em alguma 

construção de sentido para contrapor ao vazio de sentido que o abate, isto é, que ele 

possa construir uma via que o represente como sujeito desejante. Só o próprio sujeito 

pode ser autor de novas combinações de significantes capazes de atribuir um sentido 

positivo à castração, e reacender o motor de seu desejo (KEHL, 2009, p. 19).  

 Para curar este mal-estar causado por uma temporalidade marcada pelo relógio, 

pelo máximo aproveitamento, e urgência permanente em gozar, a psicanálise ofereceria, 

às subjetividades, uma experiência temporal diferente, um tempo de elaboração, que 

permite a representação mental, mais próxima, portanto, da temporalidade da pulsação do 

sujeito do inconsciente. Para a autora, a função do ato analítico seria de na repetição, na 

fala aparentemente desconexa e diacrônica dos analisandos, extrair esta outra dimensão 

do tempo. Permitir, então, que ao se verificar insuportável o refúgio da prostração e da 

mortificação dos sentidos, se fale sobre esta dor, se fale qualquer coisa, se fale sobre si. 

Esta fala aparentemente desconexa, “sem pé nem cabeça”, contar a verdade de si 

neste presente atropelado por um futuro suposto, conformado em um passado que nunca 

foi. Na e através da duração psíquica, o analista facilitaria o encontro daquele momento 

oportuno em que são mobilizados significantes para lidar com o vazio, que criam uma 

imagem mental do objeto de satisfação, isto é, a representação do Outro. Para a criação 

desta projeção do Outro, este outro que permite a identificação do eu, é um processo que 

depende de uma busca por correspondências com aquilo que percebemos e os registros 

de memória, com as marcas mnemônicas, inconscientes (KEHL, 2009). 

O tempo passa diante de nós como eterna repetição do mesmo, porque dele não 

podemos nos apropriar, porque há um excesso de demandas do Outro que nos atropela e 
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não admite nenhum tempo ocioso que não seja preenchido rapidamente por ações que 

visem a satisfação imediata. Uma eterna sequência de repetições sucessivas dos instantes 

presentes, ao sermos bombardeados em nosso sistema de percepção-consciência, sempre 

nos projetando ao futuro. Um tempo que é sentido como aquele que não passa e, assim, 

esperamos por nós mesmos no dia em que iremos, finalmente, dedicar o tempo para o 

sonho, o devaneio, para a fruição livre e criativa, este que se apresentaria como um tempo 

que não vemos passar, que dura, um tempo que não conta (KEHL, 2009, p. 132-135). 

Para reconectarmos com este tempo, a psicanálise sugere que nos voltemos a nós, 

que falemos, que retomemos os processos de rememoração, de pensar em nós mesmos 

diante de nossas reações às infinitas demandas que nos inundam e nos fazem tanto sofrer. 

O tempo vazio do depressivo nos remete a um outro modo de viver o tempo, segundo a 

autora, recalcado pela modernidade. Contudo, ao invés de nos escondermos do Outro, nos 

retirando do conflito e abdicando nossa via desejante, a psicanálise sugere, ao menos para 

Kehl (2009) e as correntes e autores/as por ela trabalhadas, que nos reconectemos com as 

nossas próprias histórias e, assim, voltemos a desejar, a sonhar, a existir, a ser. Citando 

Winicott, a autora explica que é a partir da apercepção criativa que o sujeito sente que a 

vida é digna de ser vivida (KEHL, 2009). 

Em termos benjaminiamos, a experiência (Erfahrung) no contexto da 

modernidade, encontra-se empobrecida, marcada eminentemente pela vivência 

(Erlebnis), ou seja, pela relação imediata às sucessivas urgências da vida, qual seja esta 

necessidade de atendermos aos violentos estímulos do tempo do agora (Jeztzeit). Para o 

autor, toda a nossa energia e atenção estariam sendo consumidas no esforço de aparar os 

choques na multidão, roubando-nos o tempo necessário para atribuir sentido ao que nos 

acontece, e assim, gerar um aprendizado (BENJAMIN [1933], 2012).  

Na modernidade, estaríamos privados da faculdade humana de intercambiar 

experiências, da capacidade de narrar. Os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e 

o avanço da técnica reverberam como mecanização e reificação do frágil e minúsculo 

corpo humano, negando aos sujeitos seu potencial criativo e apartando-os da própria 

história. O empobrecimento da experiência ameaça, desse modo, a própria transmissão 

de aprendizados, isto é, da sabedoria adquirida por meio da elaboração dos traumas, 

conferindo sentido e valor aos acontecimentos (BENJAMIN [1936], 2012). 

Como explica Caroline Mitrovich (2011), a atrofia da experiência residiria na 

incapacidade do ser humano moderno de mergulhar no individuado para elevá-lo ao 

coletivo, de incorporar à tradição. Esta incapacidade é a condição para permanecer na 

mera vivência dos fatos cotidianos, sem desencadear um processo de elaboração e 
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comunicação do vivido. A experiência une o passado ao presente, une o individual ao 

coletivo, ou seja, permite sonhar projetos coletivos de sociedade (MITROVICH, 2011). 

A fim de resgatar a experiência, para o autor, seria necessário, então, interromper 

a temporalidade presente (BENJAMIN [1933], 2012). A partir de suas leitura de 

Baudelaire, Benjamin incorpora a temporalidade da poesia baudelariana, e a ideia de 

perda e destruição da tradição como a possibilidade mesma da experiência moderna. As 

ruínas correspondem às de hoje, porque a morte não habita apenas o passado, mas corroi 

o que está se formando agora. Descrever esse caráter transitório e destrutível permite 

congelar este momento, e fazê-lo eterno. A experiência pode nascer do reconhecimento 

lúcido das perdas, das ausências, da ruína, da morte, do movimento dialético entre 

destruição e reconstrução. Trata-se de reconhecer a experiência como algo irrecuperável, 

mas possível de recriação, a partir de operações de memória (MITROVICH, 2011, p. 86).  

Em momentos de perigo, reminiscências desses mortos podem ressurgir e nos 

alertar da nossa condição permanente rumo à destruição. Entretanto, podemos, também, 

ativamente recorrer ao cenário desolador do nosso presente, colocando-o no centro da 

reflexão, trazendo à tona as ruínas, as derrotas, as perdas, a ausência, o sofrimento e a 

morte, que foram negados na trajetória do progresso triunfante. Requer-se um esforço de 

volta ao que foi esquecido, recalcado, uma rememoração (Eingedenken) do passado, pela 

qual estabelecemos um elo afetivo com a história silenciada, dos vencidos. 

A partir das correspondências, as imagens dialéticas, as denominadas alegorias, 

podemos olhar para o mundo e interpretá-lo criativamente, estabelecendo uma conexão 

com o passado, buscando nossas referências, acionando nossas próprias experiências. 

Nossa capacidade narrativa pode ser restaurada, e, assim, ser possível não somente 

elaborar, mas transmitir o vivenciado, transformando-o em experiência, na medida em 

que nos recorremos ao estabelecimento de tais correspondências entre o passado e o 

presente, oferecendo, assim, a possibilidade de os apelos dos mortos do passado serem 

ouvidos e encontrarem no presente a sua redenção (BENJAMIN [1936]; [1940], 2012).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Era e não Era 

 

Era e não era. Imagina, vancê...! 

Eu andava viajando, correndo pelo mundo. 

Mas um dia, eu recebi 

Uma triste, e nova: 

 

Que o meu pai ia pra a cova 

E eu ia nascê! 

(Que absurdo!!!) 

Mas o que fazê...? 

 

Eu saí na disparada! 

Mas eu vortei. 

Eu vortei, mas eu perdi uma capa 

Uma capa que eu não levava... 

 

Mas valeu! 

Topei com um pé de figo, 

Carregadinho de pesco maduro! 

Trepei por ela em riba, 

E toca apanhá maçã. 

 

E veio o dono do feijão e berrou: 

Oh, tinhoso! 

Que andas apanhando mangarito 

No sapezá alheio?! 

 

Eu ia arrespondê... 

Mas o marvado agarro 

o ôio de repôio, 

E me arrumou na testa! 

Uuuh,, festa! 

Esbandaiei o juelho. 

 

É, vó...  Era e não era! Eu já tive mais oportunidade que a senhora, em grande 

parte graças à sua luta diária e ao seu amor, ainda que à vida não coubesse lhe pedir tanto. 

Saiba que estudei, e até hoje estudo muito, sempre com muito comprometimento e 

atenção. Minha mãe me lembra o quanto é caro para nós, mulheres, sermos 

independentes. Nestas andanças que relato aqui, fui descobrir outras dimensões de 

independência que a gente vem buscando. Faz uns poucos anos que tenho sido minha 

principal companhia. Me tem custado bastante, sabe, vó, entender o que é meu e o que 

me move, e me levar a sério diante destas outras chances de viver a vida. Recuperar a sua 
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história, rememorando nossos momentos juntas, e perguntando às tias e tios sobre a sua 

vida, tem me ajudado demais, a senhora nem calcula. 

Espero que não ter que dar conta de tantos, mas da mesma forma que a senhora 

pariu e criou seus nove filhos, e fez deste o seu melhor destino em sua passagem neste 

mundo, tenho sonhado com a escrita desta dissertação como uma primeira fase final de 

uma longa trajetória de gestação. Uma gestação em que, ao final, fosse eu parir a mim 

mesma. Acredito que me colocar na tarefa de narrar o que passei na assessoria jurídica 

popular nestes sete anos, um processo tão intenso e íntimo, não poderia deixar de narrar 

a mim mesma. Um processo iniciado com esta dissertação que, por ser tão artesanal, 

vinculado à prática social e ao tempo de meditação, ainda precisa ser mais trabalhado. 

Busquei e ainda busco me colocar num processo educativo junto às moradoras das 

ocupações, um processo que depende do esforço crítico e dialético de reflexão-ação, que 

não poderia deixar de ser um processo de autoanálise. Abrir-me para o encontro e me 

propor à entrega da troca de experiências tem me feito questionar não só o mundo nas 

suas complexas relações materiais como se elas fossem a mim externas, mas como um 

processo, também, de enxergar a mim mesma diante do mundo, das relações que tenho 

cultivado enquanto profissional do direito, e enquanto sujeito histórico. A crítica é  uma 

poderosa ferramenta, que me fez questionar a mim mesma, inclusive em minha  própria 

legitimidade de realizar tais práticas e reflexões. Depois, de minha capacidade de 

comunicá-las, o que me imobilizou por muito tempo. 

Adaptando-me, iniciei-me na escrita e nas outras coisas importantes para o futuro. 

Agora, naquele futuro, ainda me apercebo tentando alcançar o passo a cada dia mais 

veloz. É como estar diante de ondas que vêm em série no mar agitado: a gente tenta lutar 

para nadar em frente, não consegue vencer a rebentação, e se desespera porque as ondas 

continuam vindo. Dá uma baita raiva. Não adianta nem pedir, nem apelar a forças 

superiores, não há trégua. É bem verdade, entretanto, que podemos nos debater e desistir, 

ou nos deixar levar, para, assim, saber por onde é possível seguir. Saber o momento e a 

direção certas para agir. 

Ultimamente, tenho insistido em regressar à praia e contemplar o poder 

incontrolável das ondas. Nestas raras ocasiões em terra firme, ensaio seus movimentos, 

sem a intenção de domá-las, apenas de compreender seu fluxo para ir ao seu encontro. 

Resgato sentimentos ambíguos de deslumbramento e impotência com a força da natureza, 

buscando listar o que de mim foi levado, sem haver muita resistência, enquanto lutava 

para sobreviver. Cuido de traumas das reviravoltas imprevistas das ressacas. Investigo de 
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que forma fui capaz de reagir com as adversidades da maré. Mirando o poente no 

horizonte ainda a ser navegado, procuro em mim o que permanece de tantos eus que foram 

e voltaram das inquietas águas. 

Se é um passo gigantesco valorizar meu próprio caminho, como organizar todas 

as percepções, sentimentos, ações, reflexões, experiências? Tais questionamentos vêm 

me acompanhando de algum tempo e, progressivamente, têm se colocado cada vez mais 

intransponíveis quanto mais busco me apoiar nos recursos oferecidos pela tradição 

escolar hegemônica. Neste percurso, a cada passo, é aumentada a exigência em se 

demonstrar uma racionalidade técnica, e respectiva descrição objetiva da realidade. 

Longe de uma espontaneidade mais característica da fala, e de outras expressões 

corporais, a escrita é resultado de uma habilidade e um esforço intelectivo sobre o mundo 

decorrente de um arranjo eminentemente social. 

Quando crianças, mal começamos a nos identificar como um pessoa entre tantas 

outras dentro de uma comunidade, capaz, como os demais, de reproduzir o mundo à nossa 

maneira, e já temos moldadas as formas de comunicação que far-se-ão conhecidas pelos 

que a rodeiam. Tão logo se aprende a traçar as primeiras letras e, quando menos se espera, 

como num salto quântico, o mundo inteiro pode ser encerrado numa palavra. Tal é a 

ambiguidade deste movimento que, concomitante à potência de ampliar horizontes, 

acessando conhecimentos de tantas outras humanidades, tecidos em contínuos fragmentos 

de história passados de geração em geração, as múltiplas formas de se representar e 

interpretar o mundo também são hierarquizadas e, por vezes, silenciadas. 

Nossa formação escolar é marcada por este processo, do qual a academia é, por 

excelência, sua expressão última e mais completa. A escrita acadêmica, como uma forma 

específica de registro de cultura, não poderia deixar de manifestar relações de poder. A 

começar pela limitação de significantes e, assim, de significados acessíveis, inclusive 

negando existências e modos de existir diversos. Qual não é a dificuldade de se comunicar 

experiências, à medida que as exigências estabelecidas pelo meio científico-acadêmico 

são não apenas de comunicar o mundo na modalidade escrita, mas enquanto imperativo 

em se apreender o mundo (tão somente como aquele) que nos cerca mediante uma postura 

neutralizada de origens, pasteurizada de humores e inquisidora de subjetividades? 

Não diferente de todos que passaram e ainda passam por uma formação educativa 

formal, fui me adaptando à redução da vida à termo, e à transmissão do conhecimento 

como relato único e universal. Mas gostaria de dizer que, se me reconheço como uma 

pessoa curiosa sobre a história das coisas e das pessoas que cruzam meu caminho – por 
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isso, talvez, se elas sintam à vontade de falar-me sobre suas próprias coisas e histórias –, 

o ato de registrá-las e reproduzi-las em texto nunca me foi particularmente prazeroso, 

pelo contrário. Como um canhoto forçado a escrever com a mão direita, também fui 

introduzida à escrita de modo a ter que me abdicar do desenho. 

Ao certo não saberei dizer exatamente quando comecei ou quando abandonei o 

hábito, todavia, era um costume meu esboçar um retrato de quem eu havia conhecido e 

que, após maior ou menor tempo de convivência, produzia em mim algum afeto. Assim 

que eu estivesse satisfeita com minha interpretação da pessoa em imagem, por vezes, 

entregava o presente, dedicando-lhe a homenagem. Este esboço esmerado em arte final 

espontânea – arrisco assim chamar pois embora tosca, era dotada de imensa sinceridade 

– foi por um bom tempo minha forma particular de absorver, digerir e trazer à superfície 

novamente o encontro que tive com o mundo ao meu redor. 

Afinal, não é isso que fazemos todos os dias mesmo sem querer, mesmo sem nos 

darmos conta? Interiorizamos e externamos incessantemente, desde alimentos e fluidos 

corporais até os mais abstratos sentir-pensares, através de um mecanismo de engenharia 

híbrida entre biologia e cultura. Talvez o que alguns chamariam de alma, que nos permite 

tanto metabolizar quanto criar o mundo, existindo enquanto seres vivos e humanos. Seja 

o que for, cada qual mais ou menos permeável ao meio, nenhuma, no entanto, alheia ao 

movimento do real, e parte integrante deste próprio fluxo ambíguo e contraditório. 

Todos nós inscrevemos nossa perspectiva e trajetória particular neste ecossistema, 

na história dos demais seres na totalidade complexa. Ocorre que se haveria mil maneiras 

já inventadas – e mil ainda por se descobrir – de se aproximar da realidade e devolver a 

ela o que foi por nós sintetizado, a expressão disso enquanto um discurso linear produzido 

por um indivíduo singular é um constructo moderno. Digo moderno por ser elaborado em 

condições ambientais específicas, determinadas no tempo e no espaço. Não menciono 

apenas o privilégio dado à escrita, mas destaco como artifício da modernidade o ato de 

dissecar meticulosamente a realidade em partes, ordená-las e classificá-las num método 

preciso, para então servi-la à comunidade científica. 

Esta fraternidade de iguais deglute o banquete de experiências desconectadas de 

suas origens, capturadas por um “indivíduo”, que dela se diz distante e isolado, o qual a 

manipula, domina e mutila, expondo esta sua vil conquista como prato principal, a ser 

apreciado com prataria fina e guardanapos da mais perfeita e alva trama de algodão 

exótico. Quem morreu, quem preparou o jantar e quem o serve, no entanto, são pessoas 

sequer mencionadas, sequer reconhecidas como parte deste processo e deste resultado. 
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Nos colocamos o compromisso de não compactuar com as formas de produção de 

conhecimento sustentados pela ciência moderna. Infelizmente, conforme o tempo dos 

relógios erguia-se no horizonte, mais reproduzimos dolorosamente essa prática. 

Tão logo nasce, a ciência moderna lança-se a devorar o mundo através da razão e 

da técnica. Obcecada pelo controle e transparência totais sobre as coisas e fenômenos, 

tratará de iluminar todos os cantos do “homem” e do “globo”, mapeando as formas de 

vida e os mais variados substratos físicos e simbólicos de que se nutrem. Captura 

furtivamente sua presa em sua descrição minuciosa e, embotando seus próprios sentidos 

e recursos para conhecer o mundo, trata de a enjaular nas grades da linguagem científica. 

Qualquer gesto de resistência, qualquer grito desesperado em oposição é  um urro bestial 

que atesta sua irracionalidade, inferioridade, desumanidade. 

Um modo existir que se traduz num imperativo por dominar. Estar no mundo 

revela-se como caça predatória de tudo e de todos, enjaulados na ordem do selvagem, 

para quem existem na medida tão somente para serem subjugados pela civilidade da 

razão. Há uma hierarquização das formas de se relacionar com as coisas e seres, 

inventando o indivíduo universal, para o qual o parâmetro é o homem cisgênero, 

heterossexual, branco, burguês, proprietário, europeu. Assim, ao se erigir a igualdade, a 

fraternidade e a liberdade como estatutos da assim reconhecida humanidade, cria-se um 

oposto espelhado, em cujo respectivo contrário temos aqueles que não se inscrevem neste 

campo de existência. 

O indivíduo moderno afirma-se no distanciamento de si sobre o que o cerca. Uma 

distância que pressupõe e depende a criação e existência de um outro, o pré-moderno; a 

tradição obsoleta de onde emanaria todo o caos e violência, a qual é negada, reprimida, 

recalcada, pois não mais podem existir nesta nova ordem da humanidade. Buscando 

inaugurar um novo calendário, um novo tempo, em que o arcaico, o velho, não nos 

alcance, a experiência moderna nasce negando o que está fadada a se tornar, pois não há 

velho que um dia não foi novidade, e novo que não seja corroído pelo tempo. Se a 

promessa da modernidade nunca se realiza, é porque esta é, desde a origem, impossível. 

É tal o nível de dissociação com a realidade histórica, buscando emancipar-se do 

tempo e centralizar-se no espaço, que a modernidade se pretende universal, marco e lugar 

sobre os quais todas as coisas se referem e se dirigem. Estabelecendo como parâmetro a 

sociedade burguesa europeia, cume da escalada humana, a modernidade cria o paradoxo 

da coexistência de povos modernos e povos primitivos, anacrônicos, pré-históricos. O 

passado não significa apenas o antigo regime, os desmandos do rei, o pai autoritário 
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edípico morto, como também todos aqueles que não se enquadram na fraternidade de 

iguais, o outro a ser negado. Este outro são as mulheres, os negros, os trabalhadores... Os 

vencidos da história, sobre os quem há um esforço ativo em negar e expropriar suas 

tradições, sua ancestralidade, suas raízes, sua memória, sua identidade. 

Sem memória, perdemos a referência. Não sabemos mais quem somos, uma vez 

que não sabemos quem fomos e, assim, enquanto meros espectadores da vida que outros 

definiram que nos cabe, nos tornamos reféns do futuro, o qual já não mais se verifica 

como uma promessa, mas como sentença irremediável. O progresso emerge como a 

resposta única possível da existência humana sobre o planeta. O apogeu vislumbrado pelo 

moderno é o auge da civilização, um destino inequívoco pelo qual passarão os povos, e 

mesmo o indivíduo, a diferença é sua posição nesta trajetória, seu estágio evolutivo. Uma 

história linear, unívoca, e universal, em direção ao ápice da humanidade – utopia que diz 

mais sobre os sujeitos modernos que das gerações futuras, impedidas em seu devir. 

Justificando desde a empresa colonial do início do século XVI ao imperialismo 

capitalista dos séculos XVIII e XIX, de maneira a dissimular a sistemática perpetração da 

violência a determinados grupos sociais e subjetividades, tal concepção mecanicista sobre 

a história e a condição humana foi capaz de produzir guerras em escalas mundiais. O mito 

do progresso não dá conta de explicar que, em pleno século XX – e outros tantos exemplos 

que se seguiram, ainda mais atuais –, auge de um processo de desenvolvimento técnico-

científico, fomos capazes de produzir tantas mortes e destruição; capazes de produzir, 

inclusive nos territórios “berço da civilização”, experiências totalitárias e genocidas. 

Como numa panela de pressão, o recalcado retorna a todo vapor de maneiras que 

não conseguimos controlar racional e conscientemente. São consequências da criação de 

dicotomias de dominação e escalas de superioridade, de maneira a negar não apenas 

grupos sociais e seus modos de vida, como também negar as emoções e a atividade 

inconsciente, uma cisão que mutila a humanidade não só dos vencidos, daqueles que 

historicamente foram e são oprimidos, como também dos vencedores, daqueles que são 

privilegiados nas relações de dominação. Cisão da integralidade do ser e totalidade social 

mais amplas, como se subjetividade e coletividade também fossem esferas apartadas. 

Passa a ser uma tarefa, pois, encarar de frente aquilo que não está unicamente sob 

o domínio da razão: o sensível, a emoção, o inenarrável, a barbárie, a ruína, a morte e os 

aprendizados que dela advém, ou estaremos fadados/as a repeti-la, a nos encontrar com 

ela tantas quantas as vezes forem factíveis até esgotarmos as possibilidades materiais de 

reiniciar este ciclo. Perceber o outro enquanto parte da relação dialética com o ser, em 
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unidade contraditória. Perceber em nós as relações de opressão que nos perpassam, o que 

implica em repensar a relação sujeito-objeto que constrói o conhecimento, hierarquizando 

seus produtos em válidos ou não-válidos, ou ainda fora do campo do cognoscível. 

Isso tanto vai depender de nossas origens, a qual saber nos vinculamos, quais 

experiências valorizamos. Onde nascemos e vivemos, desde continentes, países a nossos 

corpos, estes múltiplos territórios e territorialidades determinam nossa posição de sujeito 

-objeto dos acontecimentos históricos e, o que fazemos com isso, também a nossa margem 

de autonomia. Tempo e espaço imbricam-se mutuamente na construção da modernidade 

e suas relações de dominação e exploração. E, desse modo, também as condições de sua 

superação. Logo, fazer uma arqueologia das histórias dos lugares em que estamos, e das 

pessoas com quem convivemos, é o próprio ato de valorizar suas identidades, de respeitar 

suas experiências, e de reclamar memórias de (re)existências. 

É importante dizer isso. É preciso notar um problema filosófico que imprime todo 

o resto que dele decorre. É eminentemente política a escolha pela validação de diferentes 

saberes humanos, classificando-os de modo a, inclusive, negar sua existência, relegando 

seus saberes àquilo que não pode ser nem validado ou invalidado, mas como expressões 

de mera superstição, crendice, folclore, mito. Postura que decorre de um esforço constante 

pela afirmação de uma ahistoricidade, a qual não deixa, porém, de ser situada, de ser uma 

manifestação do agir de pessoas concretas em condições históricas específicas. Assim 

sendo, não poderia ser absurda outra visão sobre a história, que reivindica seu caráter de 

movimento contraditório e seu potencial de transformação. 

O Direito moderno surge neste contexto histórico, e apresenta-se como discurso 

que reconhece e legitima determinadas formas de se viver em detrimento de outras, 

modelos de organização da sociedade que apenas são possíveis de se afirmarem em 

negação a outras tantas possíveis, as quais precisam ser a todo tempo desqualificadas e 

sufocadas. Na advocacia, estamos num esforço constante em convencer uma autoridade 

estatal-institucional de que a história daqueles/as que buscam a justiça é reconhecível no 

campo jurídico, como uma experiência válida no âmbito do ordenamento posto, isto é, 

que a pretensão discursiva do direito seja declarada, enfim, como realidade material, 

como um direito que existe, que ali é real e, por isso, deve ser tutelado. 

Há todo um empenho, desse modo, em se demonstrar que esta vida cotidiana e os 

sofrimentos diante de violações a estas formas de viver são respaldadas pelo sistema 

jurídico, pelo que se convencionou afirmar como direito, algo que deve ser observado e 

protegido. É um esforço criativo para aproximar o sentimento de injusto, ausências e pesar 
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vivenciados, aos significantes já estabelecidos no sistema jurídico hegemônico e, assim, 

nomear aquela realidade dentro de um campo discursivo legitimado, a fim de que cessem 

as situações que levaram à injustiça. Para que, noutros termos, seja reconhecida/o como 

sujeito de direito aquele/a que busca a lei, um reconhecimento próprio da esfera do “ser”. 

Nossa grande dificuldade enquanto advogadas e advogados populares tem sido, 

ao meu ver, realizar esta empreitada, defendendo a existência justamente daquelas/es que 

estão socialmente delimitadas/os no campo do “não ser”. Trata-se de verdadeira defesa 

de causas perdidas, porquanto almejamos o reconhecimento como eu daquela/e que é, de 

fato, o outro. Reclamamos justamente a dimensão oposta sobre a qual se erige a esfera do 

ser, que dela depende para existir, e sobre a qual define-se como parâmetro de dignidade 

humana e único modelo de organização em comunidade. Nós, advogadas/os populares, 

buscamos alargar o campo do ser, envolvendo o não-ser; evidenciamos esta contradição. 

Nos encontramos numa posição fronteiriça, intermediando o diálogo em campos 

opostos, performatizamos dentro do campo do “ser”, explorando suas incoerências, a fim 

de que o “não ser” emerja. Entretanto, exatamente por esta função ambígua, corremos o 

risco de reproduzir, por outras vias, a violência que buscamos combater. Ao buscar dar 

voz ao sujeitos sem voz, podemos nos tornar mais um tirano dentre outros, reforçando do 

lugar do subalterno, e sua impossibilidade de expressão por si. Como nossa atuação pode 

contribuir para que este processo de tensionamento da ordem vigente signifique, de fato, 

o reconhecimento de humanidades negadas, isto é, implique maior autonomia aos sujeitos 

historicamente silenciados? Como explorar esta contradição a nosso favor, isto é, sem 

acabarmos por reproduzir, avessamente, o mito do progresso? 

Não desconsideramos, aqui, a relevância do uso do direito positivo e tradicional, 

das disputas dentro das instituições, diante das necessidades concretas de defesa contra 

ataques, que significam, por vezes, a sobrevivência, bem como na perspectiva de alargar 

o campo de sentidos para realidades negadas. Contudo, a questão é verificar como, neste 

processo, não deixarmos de estimular e facilitar outras formas de ser e estar no mundo, 

de se expressar enquanto coletividade, de ter como horizonte de nossas ações a garantia 

de uma pluralidade de existências, projetos de sociedade mais igualitários, livres e justos. 

Não somente num momento futuro utópico, mas no e como o próprio processo de 

construção da mudança. 

Na tempestade que nos tem impulsionado ao progresso e nos projetado ao futuro, 

no contexto da luta pela terra, o lado vencedor tem contabilizado inúmeras mortes, físicas 

e espirituais. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos/as, campesino/as, trabalhadores/as 
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formais e informais urbanos, a maioria negros/as, repetidamente expulsos/as de suas 

terras, sempre em busca de seus lugares, são aqueles, a quem não se reconhece lugar na 

ordem estabelecida. 

Lugares são constituídos de relações, interpessoais, comunitárias, são locais que 

criam e são criados pela ação humana, produzindo memórias individuais e comuns. 

Lugares são relações de pertencimento, portanto, são a conformação de identidades, de 

uma cultura. Tais subjetividades-comunidades em relação dialética, ao se verem refletidas 

no ambiente e nas relações que o cercam, relembram uma autonomia que parecia perdida 

diante de todas as opressões vivenciadas, a possibilidade de agência sobre a história. 

Assim, o sentido de pertencimento é uma (re)conexão com a própria história, com suas 

origens, suas raízes. 

Expulsar e tomar as terras de um povo é o desenraizamento de sua própria 

identidade. O desenraizamento significa, pois, mais que uma descontinuidade nos modos 

de vida, mas a impossibilidade de existir, ao menos ao modo como se existia. Desse modo, 

as remoções crônicas são nunca reconhecer o lugar a esse povo, é negar a sua existência. 

A sua existência é, portanto, uma eterna negação da existência reconhecida, a existência 

legítima. 

Logo, os sem-terra, os sem-lugares, são não-sujeitos. Sua relação com o mundo é 

a negação de como são compreendidas as relações válidas, por isso, sua identidade é em 

confronto com a existência hegemônica, a identidade dos sujeitos reconhecidos pela 

ordem estabelecida, os sujeitos de direito. A posse, então, não é mais que a relação que 

os sujeitos de direito estabelecem com a terra. Em sendo os sujeitos de direito 

proprietários porque homens brancos de herança colonial dominante, sua posição de 

privilégio depende de um incansável e persistente esforço para afirmar essa identidade 

contraditória, impondo uma produção do outro, o/a negro/a despossuído/a inculto/a 

explorado/a. Colocá-los/as no seu devido lugar. 

Contudo, aqueles que ocupam o lugar de opressores só podem subsistir se houver 

sua dimensão negativa de grupos oprimidos, e vice-versa. É nessa contradição e dessa 

luta entre opostos forjados em sociedade, que se imprime a narrativa da história da 

humanidade. A história é, portanto, feita pelos seres humanos em sociedade, é um 

movimento, não uniforme, mas heterogêneo e disruptivo, provocado pelas contradições 

e tensões entre grupos sociais em relação de opressão. Logo, nada é dado, mas produzido 

historicamente e, assim, passível de superação. 
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O acesso à terra urbana ou rural depende de compreender as contradições 

históricas da realidade brasileira, uma vez que as instituições e a ordem jurídica não são 

alheias a esse processo. A efetivação de direitos da maioria do povo brasileiro que vive 

em ocupações, figurando no polo oprimido do conflito fundiário histórico brasileiro, 

depende, portanto, de uma transformação social mais ampla, buscando transpor as 

relações de opressão subjacentes. 

As tentativas de superação serão tão históricas quanto é o próprio entendimento 

da história como produto das relações materiais contraditórias, não uma sequência de 

fatos em evolução, para a qual acumulamos forças e vitórias até a tomada do poder. 

Importa, portanto, para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, conforme, 

inclusive, os ditames constitucionais elegidos na disputa de forças sociais em 1988, a 

retomada de um processo de reflexão sobre a história brasileira sob a perspectiva dos 

vencidos. Tal processo é possível na medida em que os próprios sujeitos oprimidos se 

conscientizam de sua opressão. 

A conscientização é um processo dialógico e, por isso, fundamental a importância 

de valorização de processos pedagógicos no decurso das lutas sociais. Dessa forma, 

busca-se uma atuação jurídica que facilite o protagonismo de grupos subalternos no 

processo de reconhecimento de sua história, sua humanidade, sua condição de sujeitos de 

direito, ou seja, que fortaleça os titulares do direito a ser tutelado para a garantia de suas 

demandas, nada mais, então, que processos de conscientização e humanização. Nessa 

perspectiva, consolida-se um campo teórico-prático dentro da práxis jurídica 

transformadora. 

Entende-se que uma atuação transformadora no campo do direito está envolvida 

numa ação-reflexiva, num práxis, a qual esteja comprometida com a efetivação de direitos 

humanos. Assim, para além da eficácia das normas jurídicas à realidade social, entende-

se fundamental a garantia das necessidades vocalizadas pelos próprios segmentos sociais 

historicamente marginalizados, o que depende do envolvimento com a realidade concreta, 

que possibilite um processo de reflexão-ação permanente e em conjunto com os sujeitos 

de direitos assessorados. Esse processo pode ser traduzido como educação popular em 

direitos humanos. 

Ao resgatar desencontros, forjamos discursos quasímodos, de estranhamento tal 

que nos permitiu reconstruir as vivências, extraindo novos sentidos para o vivido e, assim, 

reconstruir nossa história. Recordar é, nesse sentido, fazer a vida, pois não só ensaiamos 

a transformação mas, ao mesmo tempo, transformamos a realidade, tal como nos ensina 

o teatro. Neste tempo de urgências abarrotado de promessas de futuro melhor, que nos 
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vem exigir a demonstração de aproveitamento máximo e resultados úteis, decidimos não 

sucumbir ao sofrimento e resignação das perdas que se acumulam neste processo. 

Nestas condições materiais oferecidas, fizemos uso desta pesquisa como um 

momento reflexivo para a elaboração, para reviver o que ficou dos eventos, especialmente 

os traumáticos, ressignificando, para nós, o papel de assessora jurídica popular. Sendo o 

próprio método um esforço por estabelecer correspondências entre o passado e o presente, 

buscamos facilitar um tempo de duração que interrompesse o tempo do agora. E, com 

isso, ouvir os apelos dos fantasmas cujas mortes não proporcionamos o mais digno fim, 

mesmo sabendo que não é tudo do mais importante e caro está aqui contido, mas a cada 

esforço, minimizamos o sacrifício à incorporação ao cortejo triunfal dos vencedores. 

Com olhos abertos e bocas escancaradas diante do horror a que nos submetemos 

– e, pior, que submetemos a outros – nesta tempestade avassaladora que nos arrasta rumo 

ao progresso, valorizamos as ruínas daquilo que, ao mesmo tempo, foi e poderia ter sido, 

através de imagens dialéticas que se projetam ora em cada texto, ora entre si no interior 

de cada capítulo, ora, ainda, diante de todo o conjunto do trabalho. Observamos pacientes 

nossa impotência, encaramos de frente a culpa, e nos deixamos abater por uma profunda 

tristeza em ver cotidianamente a repetição da catástrofe. Abraçando a morte como uma 

velha amiga que vem às vezes nos visitar, sou capaz de perceber a beleza das vitórias, 

ainda que pareçam pequenas, e sermos ainda mais sensíveis às sutis e singelas expressões 

de vida que resiste às adversidades, como delicadas flores que irrompem o chão duro. 

Neste momento de um processo de sistematização de experiências, elaboração e 

comunicação do vivido confundem-se. É uma oportunidade de resgate e organização das 

vivências, consolidando aprendizados. É um trabalho que confere sentido histórico a estes 

instantes tão fugazes, passando adiante um pouco de sua riqueza, assim eternizados, à 

nossa maneira, nesta narrativa. Escovar nossa história a contrapelo tem sido, 

eminentemente, um processo de criação de memória. A partir dela, espero oferecer 

elementos interpretativos para, no enfrentamento dos desafios, enunciar novos presentes 

possíveis para as tragédias já anunciadas. 

Por isso, não poderia deixar de reconhecer, logo no início, a importância da 

reconexão com a sua história, vó, com a nossa história. Não haveria como não pensar em 

você neste esforço de recolher todo o passado no presente, resgatando o que poderia ter 

sido e, assim, recriar a vida. Está sendo um processo extremamente doloroso e, ao mesmo 

tempo, rico. Cada texto produzido, cada narrativa aqui escrita, me despertam para uma 

posição que já venho buscado ocupar no mundo, nessas teias de gentes e situações que 

me atravessam. Me apercebo eu tanto nas relações de dominação e exploração que me 
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atingem e que reproduzo, quanto, diante dessas relações, nas forças que tenho mobilizado, 

e que têm origem num longo caminho percorrido, não só por mim, moldando e abrindo 

minhas possibilidades de ser. 

Com sua ajuda, vó, me sinto cada vez mais apta, e tenho tido a coragem de calçar 

os sapatinhos os vermelhos e dançar minha própria dança. Mais coragem ainda para não 

dançar, quando assim julgar necessário. Que esse nosso recolhimento em nós mesmas, 

quando sentimos que precisamos, seja um momento de reconexão com o tempo que não 

conta, com a nossa memória, com nós mesmas. Que nós abracemos toda esta tristeza que 

sentimos para que ela possa se traduzir não só em ressentimento, e transbordar para a 

criação de coisas belas, como a senhora soube fazer. Sei que o que ora apresento é 

resultado muito mais implícito e latente que uma exposição mais bem acabada de um 

profundo de reflexão-ação, e de meu mal jeito e inexperiência para lidar com a crítica. 

Reconcilio-me com ela, porque é uma aliada muito sábia e poderosa. 

Ela tem me acompanhado desde muito pequena, e tenho tido medo e fugido dela 

como se foge de um dragão. Nessa fuga desesperada, em direção a um amanhã, onde as 

coisas talvez se resolvessem por si mesmas, por vezes ela me alcançava novamente, 

cuspindo seu fogo em todo o meu ser. Chamuscando a pele ou penetrando as estranhas, 

todavia, sempre me lembrando da morte. Criei defesas, construí muralhas, me escondi 

nos refúgios da culpa e do ressentimento. Adaptei-me aos seus encontros como quem 

sente uma dor lacerante e mesmo assim não busca curar-se, tornando-a como parte de si. 

Essa tristeza que não passa, mas que pode mobilizar a ação e a mudança. É a angústia que 

nos instala na via desejante, se nos damos ao nosso próprio tempo de meditação. 

Meu objetivo com este mestrado e com essa investigação era permitir-me tempo. 

Tempo de reflexão sobre o que estava vivendo. Tempo de rememoração, para olhar em 

direção ao passado comprimido de intensas vivências de assessoria e suas catástrofes. E, 

tentando recolher todos mortos pelo caminho, teimosa e ingenuamente, fui arrastada pela 

tempestade do progresso. Querendo dar conta de consolidar todo o aprendizado que 

julguei importante, não pude, neste momento, comunicá-los com a devida dignidade. 

Ocorre que ao me entregar ao tempo distendido da memória, subestimei o controle que 

minha consciência teria diante das tantas imagens e correlações entre elas que vinham à 

tona. E, se haveria de apresentar estes aprendizados, consolidando-os e registrando-os 

neste formato, teria que explicá-los em seu contexto, ao menos em seus fios principais. 

Não poderia falar do que vivo na Comunidade Nova Esperança da Família se não 

falasse do que vivi na Comunidade João Pessoa. Não poderia falar da experiência das 

Brigadas Populares se não falasse do NAJURP. Busquei encontrar um método para 
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apresentar os aprendizados em escrita acadêmica, em transformar em romance o que é 

crônica, em filme o que é teatro. Em escrita o que é vida vivida todos os dias. Foi uma 

tarefa fadada ao fracasso que abracei, porque precisava ser fiel ao meu desejo. Precisava 

reconectar as pontas soltas da minha própria história, porque são essas conexões que me 

tem permitido epifanias, os Eureka! que me reposicionam em minha prática militante. 
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