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O mais recente livro do sociólogo Marcelo Ridenti, Brasilidade 
Revolucionária – um século de cultura e política, é uma importante 
contribuição aos estudos que se dedicam ao peculiar vínculo estabe-
lecido no Brasil entre engajamento político, cultura, artistas e inte-
lectuais de esquerda. Reconhecido pelos trabalhos que versam sobre 
essa temática, neste livro – uma coletânea de artigos – Ridenti reto-
ma algumas das questões já expostas em Em Busca do Povo Brasileiro 
(2000), porém lança mão de forma provocativa de um corriqueiro 
conceito tradicionalmente associado ao nacionalismo das correntes 
conservadoras – brasilidade – para interpretar ações e sentimentos de 
artistas e intelectuais de esquerda. É mediante essa aparente contradi-
ção que o sociólogo reúne duas categorias díspares, conforme sugere 
o lugar comum, para refletir e problematizar as variadas possibilida-
des de revolução brasileira.
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Para Ridenti, as reflexões sobre a chamada brasilidade podem ser 
visualizadas no pensamento social brasileiro a partir da década de 1930. 
Já o tema da revolução, por sua vez, também não apresenta um sentido 
único, tendo sido incorporado de maneiras diversas. Ainda na visão 
do autor, “na história brasileira do século XX o termo revolução ga-
nhou sentidos diferentes, não só à esquerda” (p. 10). Portanto, o título 
Brasilidade revolucionária não é auto-explicativo. Em suas palavras:

“Cabe explicitar que ele tem um caráter provocativo e se re-
fere a aspectos de uma vertente específica de construção da 
brasilidade, aquela identificada com ideias, partidos e movi-
mentos de esquerda – e presente também de modo expressivo 
em obras e movimentos artísticos. Trata-se de uma aposta nas 
possibilidades da revolução brasileira, nacional-democrática 
ou socialista, que permitiria realizar as potencialidades de um 
povo e de uma nação” (idem, ibidem).

Assim, o tema da brasilidade revolucionária objetiva demonstrar 
os anseios de revolução da esquerda brasileira, ressaltando também 
os seus impasses e contradições. Além disso, consubstancia “ideias e 
sentimentos” de que uma revolução estaria por vir. E essa brasilidade 
começa a se delinear – “como criação coletiva” – a partir dos anos de 
1950 e tem seu auge na década posterior. Entretanto, Ridenti ressalta 
que esta não faz sentido em si mesma, sendo resultado da “construção 
coletiva de diversos agentes sociais, comprometidos com projetos de 
emancipação dos trabalhadores ou do povo, a partir de experiências 
de vida e de lutas descontínuas ao longo do século XX, no processo 
de modernização da sociedade” (idem, ibidem). Uma última carac-
terização sobre a brasilidade – e que pode ser compreendida no pri-
meiro capítulo do livro – é que ela é fruto de diferentes lutas sociais 
geradoras de misturas e rupturas entre o anarquismo, o positivismo, o 
tenentismo, o comunismo, etc.  

Em sua estrutura, o livro apresenta cinco ensaios que vistos em 
conjunto podem transparecer certo descompasso, especialmente se 



comparados o primeiro – uma análise da obra do militante Everardo 
Dias – e o último capítulo – o qual demonstra a recepção da obra de 
Marshall Berman no Brasil – com o restante do livro. Todavia, o leitor 
atento reconhecerá que tanto o capítulo de abertura quanto aquele que 
fecha a obra estão adequados à proposta maior de Ridenti de esclarecer 
através do exemplo de um militante anarquista da Primeira República e 
da penetração no Brasil do livro de Berman a formação e o declínio de 
sentimentos e projetos de revolução da esquerda brasileira.

Desse modo, no primeiro capítulo, a avaliação da carreira polí-
tico-intelectual de Everardo Dias expressa o nascente sentimento de 
brasilidade revolucionária quando, sobretudo, este entra em conta-
to com os trabalhadores morenos da cidade de Recife. Sua trajetória 
demonstra o caminho de um intelectual ligado ao movimento sin-
dicalista, seu contato com o anarquismo, o tenentismo e o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB).

Já o segundo capítulo apresenta um estudo centrado na intrincada 
e contraditória relação de artistas e intelectuais com o PCB na déca-
da de 1950, período marcado internacionalmente pelo contexto da 
Guerra Fria e pelo processo de modernização da sociedade brasileira. 
Aqui, Ridenti evidencia os aspectos práticos da relação entre os ar-
tistas e intelectuais e o PCB. Não existia entre eles uma relação uni-
lateral, mas “a organização comunista foi fundamental para as lutas 
nos meios artísticos e intelectuais do período, de onde surgiram obras 
significativas” (p. 57). Nessa direção, o partido foi essencial à legiti-
mação do campo artístico no Brasil. Com isso, o autor desmistifica a 
ideia corrente de que os artistas e intelectuais eram apenas cooptados 
ou manipulados pelo partido. Existia uma relação de mão dupla, ou 
seja, os artistas utilizavam o caráter organizacional e de prestígio dos 
comunistas, enquanto estes visavam alçar legitimidade através dos 
artistas. Essa relação entre cultura e política, apenas para dar alguns 
exemplos, é notável nas obras de Jorge Amado na literatura e na traje-
tória de Nelson Pereira dos Santos no cinema.
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O terceiro ensaio, consistente e inovador do ponto de vista teó-
rico, recupera o conceito de estrutura de sentimento,1 do intelectual 
marxista inglês Raymond Williams para fundamentar a brasilidade 
revolucionária. A tese sugerida é que a partir de fim dos anos de 1950 
compreende-se essa brasilidade enquanto estrutura de sentimento, a 
qual é perceptível na produção cultural e no imaginário de artistas e 
intelectuais. E esse sentimento se consolida na década de 1960, perí-
odo marcado por ações e desejos de revolução combinadas com uma 
produção cultural à esquerda igualmente notável, embora num con-
texto repressivo, também registrado pelo início da consolidação da 
indústria cultural no Brasil e por um processo de modernização con-
servadora. Essas características vão de encontro com as transforma-
ções ocorridas na década posterior. Especificamente depois do AI-5, 
em 1968, os fundamentos históricos que contribuíram para a eferves-
cência cultural e política da brasilidade revolucionária se dissolvem. 
Com isso modifica-se a estrutura de sentimento dessa brasilidade, 
que de revolucionária não apresenta mais nada.

Dados os vários estudos sobre este período, o capítulo ganha força 
pelo uso do referido conceito de Williams. Além disso, o sociólogo 
retoma a ideia de romantismo revolucionário, formulada por Michael 
Löwy e Robert Sayre, já utilizada em seus outros trabalhos, e a conci-
lia com o conceito de Williams a fim de analisar os projetos revolucio-
nários dos anos de 1960. Desse modo, cunha o engajamento artístico 
e intelectual da época como estrutura de sentimento da brasilidade 
(romântico) revolucionária. Isso, em grande medida, afasta a análise 

1 Segundo Williams o conceito de estrutura de sentimento “é uma maneira de 
definir formas e convenções na arte e na literatura como elementos inaliená-
veis de um processo material: não como derivações de outras formas sociais 
ou pré-formas, mas como um tipo especial de formação social que por sua vez 
pode ser visto como uma articulação (geralmente a única articulação dispo-
nível) de estruturas de sentimentos que nos processos de vivência estão sendo 
experimentados muito mais gerais (…). Procura dar conta do pensamento 
tal como sentido e do sentimento tal como pensado: a consciência prática 
de um tipo presente, numa continuidade viva e inter-relacionada, sendo por 
isso uma hipótese cultural de relevância especial para a arte e a literatura” 
(Williams, 1979, p. 133-135).
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de certo marxismo determinista, uma vez que o materialismo cultu-
ral proposto por Williams sintetiza a relação dialética entre estrutu-
ra e superestrutura, com a intenção de reconhecer um processo que 
combina sentimentos e pensamentos. Nesse viés, recorrer ao conceito 
de estrutura de sentimento para pensar os projetos e ações político-
-culturais da esquerda brasileira traz um saldo positivo para a obra 
bem como para a compreensão dos vários impasses e contradições 
característicos dessa época.

O quarto capítulo explora a questão da terra no cinema e na can-
ção sendo, em certo sentido, complementar ao terceiro. Nesse capí-
tulo Ridenti relativiza a hipótese de Jean Claude Bernadet segundo 
a qual no pré-1964 a produção cinematográfica brasileira estaria em 
consonância ideológica com as teses do ISEB bem como com a vi-
são dualista do Brasil. Ele examina, entre outros exemplos, a peça de 
Guarnieri Eles não usam black tie, encenada no teatro de Arena em 
1959, para sublinhar que nem todas as produções em sintonia com o 
dualismo do ISEB ou do PCB traziam apenas temas populares ligados 
ao campo. Por outro lado, o autor pontua como no campo da canção 
discutiu-se a questão da terra e a perspectiva de libertação do povo 
ainda no pós-1964, diferente das outras manifestações culturais. Para 
seguir um caminho diferente daqueles que demonstram os temas do 
engajamento na canção, Ridenti não recorre aos cânones como Edu 
Lobo, Nara Leão, Geraldo Vandré, Carlos Lyra ou Sérgio Ricardo 
como exemplos de canções que tiveram como marca a crítica social, 
porém localiza essa crítica em algumas canções de Caetano Veloso e 
Gilberto Gil.

Se a obra de Everardo Dias ilustra elementos de uma brasilidade 
revolucionária e na década de 1960 ocorre o que o autor chama de 
estrutura de sentimento de uma brasilidade (romântico) revolucio-
nária, no período de redemocratização essa estrutura de sentimen-
to muda radicalmente. É esse o foco do sociólogo no capítulo que 
encerra o livro: revelar o quanto a brasilidade revolucionária como 
estrutura de sentimento se esvaiu. Para tanto, ele parte da recepção 
que a obra de Marshall Berman Tudo que é sólido se desmancha no ar 
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teve no Brasil. Ou seja, o livro de Berman que discorre sobre a relação 
entre modernidade e indivíduo moderno se encaixava com o “fim do 
ciclo das vanguardas na história da esquerda brasileira e com a re-
presentação do intelectual que nela prevalecera” (p. 160). Conforme 
salienta o autor,

“A resposta de Berman pode ser elucidativa da recepção que 
seu livro teve no Brasil de meados dos anos 1980, ao destacar 
as ideias de experiência cotidiana, de liberdade individual, de 
resgate das minorias na sociedade, de crítica à posição de-
masiadamente teoricista de certos intelectuais, de revolução 
vista como processo permanente e não pontual, entre outros 
aspectos que estavam sendo postos em pauta por setores in-
telectualizados da esquerda brasileira no período” (p. 153). 

Pensar o tema da brasilidade revolucionária enquanto categoria 
explicativa para analisar as ações e sentimentos que reuniram seto-
res artísticos e intelectuais, especialmente aqueles ligados ao PCB, 
dispostos a mudar a estrutura social brasileira, coloca-se como uma 
chave elucidativa para quem busca refletir sobre a história e ação da 
esquerda brasileira e, sobretudo, reconhecer as implicações e a im-
portância da sua vasta herança político cultural. Dado o atual chão 
histórico de enfraquecimento das esquerdas e mercantilização da cul-
tura, o resgate e compreensão do que Ridenti intitula como brasilida-
de revolucionária é um bom ponto de partida para reavaliar e propor 
novas perspectivas ao cenário contemporâneo.
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Gayatri Spivak é notoriamente reconhecida pelo seu irreverente 
texto Pode o subalterno falar? Muitas vezes considerado um marco do 
“pós-colonialismo”, o texto assume um posicionamento crítico frente 
a um amplo debate intelectual e político de fins da década de 1980.1 
Spivak parte de “uma crítica aos esforços atuais do Ocidente para 
problematizar o sujeito, em direção à questão de como o sujeito do 
Terceiro Mundo é representado no discurso ocidental” (p. 20). A au-
tora busca argumentar, em debate com Foucault e Deleuze, que o cha-
mado sujeito subalterno é um efeito do próprio discurso dominante. 

Com isso, toca em um ponto latente de sua própria trajetória, frente 
ao grupo dos chamados Subaltern Studies, cujo objetivo era o de “dar 

*     Mestranda em Ciência Política na Universidade de São Paulo.
1    O artigo “Pode o subalterno falar?” foi publicado primeiramente em 1985, no 

periódico Wedge, com o subtítulo “Especulações sobre os sacrifício das viú-
vas”. Em 1988 foi republicado na coletânea de artigos intitulada Marxism and 
the Interpretation of Culture, organizada por Cary Nelson e Lary Grossberg.
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voz” aos “grupos e classes subalternas” indianas.2 Can the subaltern spe-
ak? surge num momento de inflexão teórico-política, no qual Spivak 
encontra-se em discussão com as duas mais importantes correntes teó-
ricas que confluíram nos estudos subalternos indianos – a marxista e a 
pós-estruturalista – tendo como principais questões de fundo a reflexão 
a respeito das possibilidades de fala e representação subalterna e qual o 
papel que o intelectual deveria assumir neste processo. 

Spivak se concentra mais propriamente nesta última corrente, em 
diálogo com Foucault, Deleuze e Guattari. A intelectual indiana é fir-
me e não hesita em se confrontar com os pressupostos mais elementa-
res desta corrente teórica francesa. Esses filósofos, na visão da autora, 
não deram a atenção necessária à questão da ideologia e seu próprio 
envolvimento na história intelectual e econômica, além de terem “ig-
norado” a divisão internacional do trabalho: 

“Ignorar a divisão internacional do trabalho e tornar a ‘Ásia’ 
(e ocasionalmente, a ‘África’) transparente (a menos que o su-
jeito seja ostensivamente ‘O Terceiro Mundo’); reestabelecer 
o sujeito legal do capital socializado – esses são problemas 
comuns tanto para grande parte da teoria pós-estruturalista 
quanto da teoria estruturalista” (p. 24).

Ao deixarem de considerar as relações entre desejo, poder e subje-
tividade e ao assumir um compromisso de especulação “genealógica”, 
se encontraram “incapacitados” de articular uma teoria dos interesses 
e de localizar em “grandes nomes” como Marx e Freud os “divisores 
de águas” de um fluxo contínuo da história intelectual. Deste modo, 
Spivak argumenta que esses autores se alinharam aos sociólogos bur-
gueses ao assumir o lugar da ideologia como um “inconsciente” conti-
nuísta ou como uma “cultura parassubjetiva” que conduz ao “sujeito”. 

2 Fundados em 1982 por Ranajit Guha, os Subaltern Studies organizaram onze 
coletâneas de artigos sobre a história colonial indiana, intitulados Subaltern 
Studies: Writings on South Asian History and Society.



Resenhas 279

Através do que denominou “realismo representacionista” – baseado 
na ideia de que “a realidade é o que realmente acontece numa fábrica, 
numa escola, nos quartéis, numa prisão, numa delegacia de polícia” 
– a difícil tarefa de realizar uma produção ideológica contra-hegemô-
nica foi abandonada; essa exclusão acabou por auxiliar um empirismo 
positivista. Ao não admitir a ideia da contradição constitutiva, esses 
filósofos se separam de comum acordo do campo da esquerda. Em 
nome do desejo, introduzem novamente o sujeito indivisível no dis-
curso do poder.

De fato, para Spivak, a experiência concreta que garante o apelo 
político de prisioneiros, soldados e estudantes é revelada por meio 
da experiência concreta do intelectual, aquele que diagnostica a epis-
teme. Nem Deleuze, nem Foucault parecem estar cientes de que o in-
telectual, inserido no contexto do capital socializado e alardeando a 
experiência concreta, pode ajudar a consolidar a divisão internacional 
do trabalho. Mantém-se, por meio de um deslize verbal, a contradição 
não reconhecida de uma posição que valoriza a experiência concreta 
do oprimido, ao mesmo tempo que se mostra acrítica quanto ao papel 
histórico do intelectual. Spivak defende que a produção da teoria é 
também uma prática; a oposição entre teoria abstrata “pura” e práti-
ca concreta “aplicada” é um tanto “apressada e descuidada”, o que se 
explicita na afirmação de Deleuze de que “não há mais representação, 
não há nada além da ação”.

O que lhe pareceu um erro comum, nesse sentido, foi relacionar 
os dois sentidos do termo “representação”: “falar por”, como ocorre na 
política e “re-presentação”, como ocorre na arte e na filosofia. Deste 
modo, sendo a teoria senão uma ação, o teórico não representaria (fa-
laria por) o grupo oprimido. Os dois sentidos do termo (Vertretung 
e Darstellung), embora relacionados, não devem ser agrupados, es-
pecialmente se o objetivo for dizer que além desses termos se situa 
o lugar no qual os sujeitos oprimidos falam, conhecem e agem por 
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si mesmos. Desta forma, a prática dos filósofos franceses leva a uma 
“política utópica e essencialista” (p. 35). 

 Spivak se contrapõe ainda à leitura pós-estruturalista da obra 
marxiana. Para a autora, Marx não está trabalhando para criar um 
sujeito indivisível, no qual o desejo e o interesse coincidem. A consci-
ência de classe não opera com esse objetivo. Tanto na área econômica 
(capitalista) quanto na política (agente histórico-mundial), Marx é 
compelido a construir modelos de um sujeito dividido e deslocado, 
cujas partes não são contínuas nem coerentes entre si:

“O agenciamento de classe pleno (se tal coisa existisse) não é 
uma transformação ideológica ao nível básico da consciência, 
uma identidade desejante dos agentes e de seu interesse – a 
identidade cuja ausência perturba Foucault e Deleuze. É uma 
substituição contestadora, assim como uma apropriação (um 
suplemento) de algo que é “artificial”, para começar – “as con-
dições econômicas de existência que separam seu modo de 
vida”. As formulações de Marx mostram um cauteloso respei-
to pela recente crítica do agenciamento subjetivo individual e 
coletivo” (p. 39). 

Invocações contemporâneas do desejo como interesse determi-
nante, combinados com a prática política dos oprimidos (sob o ca-
pital socializado) “que falam por si mesmos” restauram, segundo a 
teórica indiana, o sujeito soberano no cerne da teoria que mais parece 
questioná-la. A relação “macrológica” entre o capitalismo global e as 
alianças dos Estados-nação não poderia ser responsável pela “textura 
micrológica” do poder. Para compreender tal responsabilidade, 
deve-se procurar entender as teorias da ideologia, que por sua vez 
não podem deixar de considerar os dois sentidos da categoria de 
representação: “devem observar como a encenação do mundo em 
representação – sua cena escrita, sua Darstellung – dissimula a escolha 
e a necessidade de “heróis”, procuradores paternos e agentes de poder 
– Vertretung” (p. 43). Desta forma, Spivak conclui que na conversa 
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entre Foucault e Deleuze a questão parece ser a de que “não há nenhu-
ma representação, nenhum significante; a teoria é um revezamento da 
prática (deixando, assim, os problemas da prática teórica de lado), e 
os oprimidos podem saber e falar por si mesmos” (p. 44). 

Nessa perspectiva, a brilhante análise de Foucault dos séculos de 
imperialismo europeu parece produzir uma versão em miniatura 
deste fenômeno heterogêneo: o gerenciamento do espaço (feito por 
doutores, pelo aperfeiçoamento de administrações), mas em asilos; as 
considerações da periferia, mas em termos dos loucos, dos prisionei-
ros e das crianças. A clínica, o asilo, a prisão, a universidade – tudo 
parece ser uma “tela alegórica” que impede a leitura das narrativas 
mais amplas do próprio imperialismo (bem como o tema da “dester-
ritorialização em Deleuze e Guattari). Isso reintroduz o sujeito cons-
titutivo em pelo menos dois níveis: o Sujeito de desejo e poder como 
um pressuposto metodológico irredutível; e o sujeito do oprimido, 
próximo de, senão idêntico, a si mesmo. 

Além disso, os intelectuais, os quais não são nenhum desses S/
sujeitos, tornam-se transparentes nessa “corrida de revezamento”, pois 
eles simplesmente fazem uma declaração sobre o sujeito não repre-
sentado e analisam (sem analisar) o funcionamento do poder e do 
desejo. A “transparência” produzida marca o lugar de “interesse” e é 
mantida pela veemente negação: “Agora esse papel de árbitro, juiz e 
testemunha universal é algo que eu absolutamente me recuso a ado-
tar” (p. 44). Diante da possibilidade de o intelectual ser cúmplice na 
persistente constituição do Outro como a sombra do Eu, uma pos-
sibilidade de prática política para o intelectual seria pôr a economia 
“sob a rasura”, para perceber como o fator econômico é tão irredutível 
quanto reinscrito no texto social – mesmo este sendo apagado, embo-
ra de maneira imperfeita – quando reivindica ser o determinante final 
ou o significado transcendental.

Na segunda seção do texto, Spivak aborda a questão da “violência 
epistêmica”, enfatizando o processo pelo qual um relato oferece uma 
explicação e uma narrativa da realidade enquanto normativas. Ao se 
debruçar sobre as bases da codificação britânica da lei hindu de final 
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do século XVIII, a autora demonstra como uma versão da história in-
diana foi gradativamente reconstituída, silenciando as margens deste 
circuito hegemônico. Nesse sentido, Spivak propõe confrontar a se-
guinte questão: “no outro lado da divisão internacional do trabalho 
do capital socializado, dentro e fora do circuito de violência epistêmi-
ca, da lei e educação imperialistas [...] pode o subalterno falar?” (p. 54). 
Nas condições da teoria pós estruturalista, os subalternos podem sim 
falar e conhecer suas condições. 

Spivak, de modo oposto, recorre ao marxista italiano Antonio 
Gramsci para ressaltar o papel fundamental do intelectual no movi-
mento cultural e político do subalterno no âmbito da hegemonia – o 
reconhecimento deste papel é um passo que “deve ser dado para de-
terminar a produção da história como uma narrativa (da verdade)” 
(p. 55). A proposta de Spivak, abordada pelos Subaltern Studies, é a 
de que o desenvolvimento do subalterno é complicado pelo projeto 
imperialista. A autora insiste que se deve afirmar, não obstante, que 
o sujeito subalterno colonizado é irremediavelmente heterogêneo. 
Deve-se contrapor aquilo que Ranajit Guha chamou de “política do 
povo”. Para Guha, os grupos sociais e elementos incluídos nas “classes 
subalternas”, usadas no mesmo sentido de “povo”, representam a di-
ferença demográfica entre a população indiana total e todos aqueles 
descritos como “elite”. 

O “trabalho de pesquisa” dos Subaltern Studies indianos, nos ter-
mos de Spivak, é o “de investigar, identificar e medir a natureza espe-
cífica e o grau de desvio [destes] elementos a partir do ideal e situá-los 
historicamente” (p. 59-60). Quanto ao “verdadeiro” grupo subalterno, 
cuja identidade é a sua diferença, a teórica afirma que não há nenhum 
sujeito subalterno irrepresentável que possa saber e falar por si mes-
mo. No entanto, em oposição ao diagnóstico pós-estruturalista, con-
sidera que a solução do intelectual não é a de se abster da represen-
tação. A questão que se apresenta é a seguinte: “como podemos tocar 
a consciência do povo, mesmo enquanto investigamos sua política? 
Com que voz-consciência o subalterno pode falar?”(p. 61).
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A variedade do marxismo “internacionalista” que acredita numa for-
ma pura e recuperável de consciência simplesmente para dispensá-la, fe-
chando assim o que, em Marx, permanece como momentos de “descon-
certo produtivo”, pode prontamente ser o objeto da rejeição do marxis-
mo por Foucault e Deleuze e a fonte de motivação crítica do Grupo dos 
Subaltern Studies. Todos os três estão unidos na pressuposição, segundo 
Spivak, de que “há uma forma pura de consciência” (p. 62). 

A autora indiana ressalta ainda que, no contexto do itinerário do 
sujeito subalterno, o caminho da diferença sexual é duplamente obli-
terado. A questão não é a da participação feminina na insurgência 
ou das regras básicas da divisão sexual do trabalho, pois, em ambos 
os casos, há “evidência”. É mais uma questão de que apesar de serem 
ambos objetos da historiografia colonialista e sujeitos da insurgência, 
a construção ideológica de gênero mantém a dominação masculina. 
Nesse sentido, no contexto da produção colonial, se o sujeito subal-
terno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino 
está ainda mais profundamente na obscuridade. 

Ao se endereçar prontamente a questão que motivou sua reflexão 
e deu nome ao livro, Spivak explicita, portanto, a questão que julga 
ser a mais problemática – a questão da mulher, com destaque para a 
mulher pobre e negra, envolvida de três maneiras no âmbito da su-
balternidade. De modo corajoso, Spivak estabelece que “relatar, ou 
melhor ainda, participar do trabalho antissexista entre as mulheres de 
cor ou as mulheres sob a opressão de classe no Primeiro ou no terceiro 
Mundo está inegavelmente na ordem do dia” (p. 86). Ignorar o proje-
to antissexista ou feminista é um gesto político não reconhecido que 
tem, para a crítica e teórica indiana, uma longa história que contri-
bui para um radicalismo masculino que torna o lugar do investigador 
transparente, inquestionável.

A autora sustenta que não se deve tentar falar ao sujeito historica-
mente “emudecido”, mas é necessário ouvi-lo e falar em nome dele. O 
intelectual pós-colonial não pode deixar de cumprir sua função his-
tórica e crítica. Ao insistir na produção do sujeito imperialista, e ao 
elaborar considerações sobre as indagações “pode o subalterno falar? 
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e “pode a mulher subalterna falar?”, Spivak recorre à abolição britâni-
ca do ritual hindu das viúvas, em uma sentença inspirada em Freud: 
“homens brancos estão salvando mulheres de pele escura de homens 
de pele escura” (p. 91). Em oposição a essa visão está o argumento 
indiano nativo: “as mulheres realmente queriam morrer” (p. 94). As 
duas sentenças vão longe na tentativa de legitimar uma à outra, mas 
o que a autora questiona é – “o que isso significa?” Spivak nota que 
“a imagem do imperialismo como o estabelecedor da boa sociedade é 
marcada pela adoção da mulher como objeto de proteção de sua pró-
pria espécie” (p. 98). Encurralada entre a tradição e a modernização, 
entre o patriarcado e o imperialismo, a figura da mulher desaparece.

Em resposta à sua principal questão, Spivak responde: “o subalter-
no não pode falar” (p. 126). A autora indiana, entretanto, insiste que 
o intelectual não pode se esquivar de seu papel. O caminho designado 
por Spivak aqui é eminentemente político – para ela a representação 
não definhou, a mulher intelectual enquanto intelectual tem uma ta-
refa circunscrita que não deve “rejeitar como um floreio”. Spivak as-
sume uma argumentação crítica e corajosa frente ao papel de todo 
intelectual na história. 

Ao tratar da questão feminina para assumir seus próprios interes-
ses políticos, a teórica indiana enriquece de modo precursor e auda-
cioso a reflexão acerca do jamais esgotado e atual desafio de articular 
a teoria e a prática no mundo contemporâneo. Assume-se um posi-
cionamento importante frente à questão da representação política no 
âmbito das ideias, muito embora não evolua a um debate posterior, 
comumente negligenciado, mas fundamental, da representação su-
balterna enquanto questão prática, de organização política. Quando 
Gramsci tratou da reforma intelectual e moral associado à questão da 
“reforma escolar” no Caderno 12, aos intelectuais se atribuía uma fun-
ção prática da maior importância. Por meio do desenvolvimento da 
atividade intelectual se deveria modificar a concepção de mundo exis-
tente e suscitar novas maneiras de pensar, fortalecendo, desta forma, 
a criação de uma nova camada intelectual que deveria ser especialista, 
mas também dirigente: 
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“O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na 
eloquência, na exterior motriz e momentânea dos afetos e das 
paixões, mas no misturar-se à vida prática, como construtor, 
organizador, “persuasor permanente” e por não ser mero ora-
dor – e, todavia, superior ao espírito abstrato matemático; da 
técnica-trabalho deve atingir a técnica-ciência e a concepção 
humanista histórica, sem a qual se mantém “especialista e não 
se torna “dirigente” (especialista + político)” (Gramsci, 1975, 
p. 1551). 

Desde um ponto de vista marxista, e seguindo as orientações do 
pensamento gramsciano, Spivak assume um papel de destaque por 
trazer ao debate das teoria pós-estruturalistas e pós-coloniais ques-
tões que realmente importam – trata-se, portanto, de um esforço cujo 
mérito é inquestionável. Permanece uma lacuna, entretanto, a respei-
to dos caminhos para a superação do débil e regressivo equilíbrio dos 
“dirigentes” sem partido, das massas sem intelectuais, de Maquiavel 
sem Príncipe.3

3 Devo esta observação a Daniela Mussi, que a apresentou nos seminários do 
Grupo de Pesquisa Marxismo e Pensamento Político.
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O último livro do historiador Eric Hobsbawm, falecido em 1 de 
outubro de 2012, ilustra todo o vigor e gigantismo de sua obra. O 
volume reúne textos originados da pena do historiador entre 1956 
e 2009. Como mudar o mundo: Marx e o marxismo, 1840-2011 
(HOBSBAWM, 2011a) é talvez o maior exemplo em sua obra de um 
esforço de rigor e erudição, até mesmo em relação aos já conheci-
dos e consagrados volumes de sua produção historiográfica, como A 
Era do Capital, A Era das Revoluções, A Era dos Impérios e A Era dos 
Extremos (HOBSBAWM, 1988a, 1996,1995 e 1988b).

Com uma precisão de detalhes e um rigor não menos surpreen-
dente Hobsbawm consegue fazer todo um mapeamento do alcance 
das idéias de Marx e do marxismo percorrendo os séculos XIX e XX. 
Destaque-se também uma série de pontos que emergem do profundo 
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conhecimento da obra de Marx que servem para o historiador inglês 
desmistificar vários lugares comuns que lhe são associados e não en-
contram respaldo na obra do pensador prussiano. Vejamos. 

Entre os vários argumentos elencados com tal orientação ao lon-
go do livro, expõe-se como Marx advogou o fim da separação entre 
Estado e povo, o fim da separação entre representação e participação, 
ainda que em termos vagos de sua análise da Comuna de Paris em 
1871 (HOBSBAWM, 2011a, p. 56). Não há nada que justifique a re-
presentação ou presença ditatorial nos conhecidos marcos da experi-
ência histórica do leste europeu do século XX.

Hobsbawm trata muito bem da ausência de elementos mais con-
cretos e específicos na obra marxiana para pensar uma sociedade e 
economia socialistas. Aborda ainda como seria reducionista tratar 
o Estado somente como coerção de classe, formulação que se opõe 
à maturação de sua obra na qual a amplitude do tema é marcante 
(HOBSBAWM, 2011a, p. 57), ainda que a “regra” seja aquela na qual o 
Estado representa os interesses da classe dominante e mais poderosa. 
No mesmo diapasão, Marx dificilmente teria sustentado a máxima 
velocidade de desenvolvimento das forças produtivas no socialismo, 
assertiva vulgar difundida no contexto dos planos qüinqüenais so-
viéticos confrontados com a crise capitalista do entreguerras. O que 
Marx efetivamente defendeu conforme Hobsbawm: 

“a irregularidade do crescimento capitalista produziu crises 
periódicas de superprodução que, mais cedo ou mais tarde, se 
mostrariam incompatíveis com a maneira capitalista de gerir 
a economia e geraria conflitos sociais aos quais ele não pode-
ria sobreviver” (HOBSBAWM, 2011a, p. 17).

Um ponto fortemente lembrado na vulgarização de Marx é 
de que ele não vislumbrou a possibilidade de uma revolução na 
Rússia. Hobsbawm mostra a existência de análises marxianas sobre 
tal país, primeiramente identificado como o bastião da reação na 
Europa. A propósito, Hobsbawm cita Marx dando conta que a revo-
lução na terra dos czares viria a “constituir o sinal para a revolução 
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proletária no Ocidente, de modo que uma complemente a outra” 
(apud HOBSBAWM, 2011a, p. 77), indicando claramente a conexão 
entre as revoluções dos países atrasados e desenvolvidos. É o próprio 
Hobsbawm quem comenta não haver raciocínio mais grotesco que 
afirmar que Marx esperava uma revolução somente nos países indus-
trializados do Ocidente (HOBSBAWM, 2011a, p. 152).

Neste esteio, dentre outros pontos dignos de destaque, Hobsbawm 
critica as interpretações de cunho reformista associadas às obras do 
final da vida de Engels diante do crescimento eleitoral dos partidos 
social-democratas. Para o historiador nascido em Alexandria, o “que 
lançou dúvida com relação a sua análise foi a descoberta de que o 
crescimento dos partidos social-democratas de massa não levava a 
alguma forma de confronto e sim a alguma forma de integração do 
movimento no sistema. Se ele merece crítica, é por ter subestimado 
essa possibilidade” (HOBSBAWM, 2011a, p.70). Ainda no teor de 
avaliações críticas a Marx e Engels, reconhece que ambos subestima-
ram o nacionalismo (p. 75).

O processo dialético e incompleto de elaboração da obra marxiana 
é muito bem lembrado por Hobsbawm quando analisa os Grundrisse. 
Conforme Marx, eles eram “monografias, escritas em fases muito 
espaçadas, para meu próprio esclarecimento e não para publicação” 
(apud HOBSBAWM, 2011a, p. 123).

No que concerne aos Grundrisse, as seções intituladas Formações 
econômicas pré-capitalistas proporcionaram, em termos de sua re-
percussão, farto material para a crítica à ortodoxia vulgarizadora 
das idéias de Marx. No âmbito dos anos 1930 na União Soviética, 
Hobsbawm mostra como as resistências colocadas para a publicação 
dos manuscritos dos Grundrisse de Marx pelo Instituto de Marx-
Engels de Moscou dirigido por David Ryazanov que seriam desinte-
ressantes para a ótica da vulgata stalinista. Afinal, captar a dinâmica 
histórica não linear e não unidimensionalmente determinista e uni-
direcional dos distintos modos de produção na obra marxiana não 
serviria aos propósitos da cartilha do então secretário-geral do PCUS. 
Um exemplo remete à ausência da abordagem do modo asiático de 
produção nos textos de Stalin, justamente porque a característica de 
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tal categoria estaria associada à resistência à evolução histórica. Ainda 
que efetivada a publicação em Moscou entre 1939 e 1941 com a de-
missão de Ryazanov, várias “purgas” e a desorganização do Instituto 
Marx-Engels por Stalin, a edição dos Grundrisse ficou quase des-
conhecida até sua reimpressão em Berlim em 1953 (HOBSBAWM, 
2011, pp. 160-1 e 171-2).

O dimensionamento da influência do marxismo no entre-guerras 
e após a Segunda Guerra Mundial é repleto de detalhes e de uma ri-
queza que este espaço disponível não permite aprofundar. Raciocínio, 
aliás, cabível à resenha como um todo, passível de falhas em virtude 
de seu buscar este ou aquele ponto em detrimento de outros não me-
nos importantes.

A tradução de Donaldson M. Garschagen possui pequenos pro-
blemas. Exemplar nesse sentido é uma passagem que cita o Manifesto 
Comunista na qual se lê “o mundo criado pelo socialismo era ‘uma 
interdependência universal de nações’” (HOBSBAWM, 2011a, p. 75). 
Tal frase não faz sentido. O trecho original em inglês aponta ao invés 
de “socialismo” o equivalente a “capitalismo”1.

Por fim, reconhecer as indiscutíveis virtudes do último livro de 
Hobsbawm implica também em fazer um exercício crítico de sua ope-
ra, ponto coerente com seu legado e sua perspectiva não dogmática do 
marxismo. Não se trata de argüir ou pretensiosamente buscar se so-
brepor ao esforço do historiador britânico. Ao contrário, está em jogo 
sugerir pontos da maior relevância para o debate. Um aspecto que não 
pode escapar a tal discussão é a generosidade de Hobsbawm com o sta-
linismo, ponto já apontado com bastante substância em outra opor-
tunidade pelo historiador Kevin Murphy no que confere à Revolução 
Bolchevique e seus desdobramentos mais imediatos (MURPHY, 2008). 
No que se refere ao livro como um todo, o historiador inglês aponta 
vários desserviços do stalinismo a uma perspectiva rigorosa e criativa 
do marxismo. Porém, Hobsbawm usa um tom aprovador à orientação 

1 O trecho original é o seguinte: “The world created by capitalism, though 
increasingly unified, was ‘ a universal interdependence of nations” 
(HOBSBAWM, 2011b: p. 73).
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stalinista dos partidos comunistas. O registro generoso de Hobsbawm 
sugere uma sobrevalorização do papel desempenhado pela orientação 
do Comintern à luta antifascista, como se tal constatação se sobrepuses-
se a todos os equívocos do stalinismo (HOBSBAWM, 2011a, pp. 239-
251). Vários deles, aliás, silenciados por Hobsbawm.

A apropriação stalinista da obra de Antonio Gramsci por Palmiro 
Togliatti é pautada na mesma tonalidade. Em que pese o reconheci-
mento de Gramsci como grande e criativo teórico marxista e da cul-
tura do século XX para as sociedades ocidentais e orientais, ele aprova 
as edições italianas mutiladas que divulgaram seu pensamento para o 
grande público (HOBSBAWM, 2011a, pp. 285 e 303).

A despeito disto, não há dúvidas de que o livro de Hobsbawm é 
uma referência de suma importância para vislumbrar a relevância da 
obra de Marx e Engels e o alcance da influência do marxismo.

Referências Bibliográficas

Hobsbawm, Eric. A Era das Revoluções, 1789-1848, Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1988a.

______________ A Era do Capital, 1848-1875, Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1996.

______________ A Era dos Impérios, 1875-1914, Rio de Janeiro: Paz 
e Terra,1988.

______________ Como mudar o mundo: Marx e o marxismo 1840-
2011, São Paulo: Companhia das Letras, 2011a.

______________ Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

______________ How to Change the World: Reflections on Marx 
and Marxism, New Haven, London: Yale University Press, 2011b.


