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Anexo:

MARIATEGUI y MARIO PEDROSA
( un “ marxismo gótico “ )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Titulo de Introdução:
No Centro da Crise
Este ensaio foi iniciado em 1991 , quando então, trabalhando no INCA, decidimos na Equipe de formação
que os educadores iriam apresentar seus trabalhos de pesquisa (acadêmica ou não) durante cada Semana
INCA .Eram 3 semanas por ano, dedicadas ao debate na equipe de educadores do Instituto Cajamar.
O contexto estava marcado pela ‘grande onda’ do 1989, quando ‘quase chegamos lá’,usando expressão de
Wladimir Pomar ,referindo-se a disputa presidencial encabeçada por Lula,pelo PT.
A partir de 1994 , iniciamos um debate em torno da possibilidade de construção de um “Projeto Nacional”
Brasileiro. As pesquisas estariam neste campo temático.
O pequeno ensaio que tinha iniciado,relacionando Mario Pedrosa e Mariategui , tornou-se uma pesquisa
sobre o grande pensador socialista brasileiro.Tinha por idéia buscar ‘fermentos’ ,como diz Antonio
Candido,para fundamentar uma hegemonia cultural.As idéias políticas e estéticas de Mario são,nesta
perspectivas,fundamentais. Seu legado ético também. De certa forma, após termos ‘chegado lá’,com a vitoria
de Lula nas eleições presidenciais de 2002, o sentido se inverteu: o legado ético torna-se o elemento
principal.Seu exemplo de militância ,de vida.Assim como, também,o de Apolônio de Carvalho e Manuel da
Conceição, fundadores então do PT, e lutadores sociais durante todas suas vidas.
Naquele momento, em 1994, vínhamos de uma derrota eleitoral de Lula frente a FHC, e ao “Plano real”.

Uma grande frente conservadora se formava para dirigir o pais. Naquela conjuntura,podemos hoje
afirmar,iniciou-se uma mudança de estratégia no PT e na CUT.
Passamos por mais uma derrota,em 1998,com a reeleição no primeiro turno de FHC. Mas, na eleição de
2002, Lula seria eleito presidente do Brasil. As mudanças de estratégia,iniciada em 1994, mudaram o campo
de alianças e de programa do PT, o que permitiu a vitoria.
Hoje, final de 2006 , enfrentamos mais uma eleição presidencial. Todavia, no contexto de uma crise profunda
do PT e das esquerdas. Crise,como diria Mario Pedrosa, global, ética e política ; alguns dizem ‘crise de
destino’ ,do conjunto das esquerdas. Tudo indica,estas se acham frente à um novo ‘momento de
reestruturação”, um 'novo ciclo'.
A sucessão de escândalos , graves erros no Partido e no Governo, significam uma profunda crise ética e
política. Indica que algo se 'esgotou'.
A reeleição de Lula à presidência,em 2006,não muda este diagnostico.
Podemos nos perguntar : por que Mario Pedrosa ? Mario foi o filiado de ficha numero 1 do PT, a frente de
Lula e de Apolônio de Carvalho,que vêm em seguida a seu nome. Que pensaria e como agiria Mario nesta
conjuntura. Claro, é impossível responder questões deste tipo.Mas, uma coisa podemos afirmar: Mario deixou
muitas lições e ,senão por sua práxis política e estética (o que iremos ver ) ,no sentido ético,nos deixou um
legado muito atual , como diria com sua peculiar irreverência : “no centro da crise”.
Por tudo isto, vamos iniciar este ensaio pelo que seria e ainda o é ,seu FINAL :com as palavras de Helio
Pellegrino sobre ‘a lição e o legado de Mario Pedrosa” ; “sem rancor e sem masoquismo”,`a guisa de
introdução e parodiando Helio Pellegrino , afirmar que :
“A correspondência de Mário Pedrosa, lida neste momento, é revigorante ...
"fiel `as raizes marxistas de seu pensamento,M.Pedrosa sempre fez da luta de classes a regra de ouro,a partir
da qual buscou compreender a politica e a historia.Sua confiança na força ascendente da massa trabalhadora etica,estetica e politica- em nenhum momento desfaleceu...
Pelas décadas afora ,passando por exilios e perseguições,nunca perdeu a paciencia e a esperança na iniciativa
libertadora das massas.Tendo chegado a sabedoria de não confundir o tempo da historia com o tempo de sua
propria biografia, Mario pedrosa conseguiu preservar, em meio a todas as crises,uma firmeza imperturbável,
capaz de sustenta-lo contra as mais amargas evidencias, que ele sabia transitórias.
A publicação das cartas de Mario...parte do processo social de sua ressurreição,que interessa a toda a cultura
brasileira. Precisamos de sua palavra, viva e presente,aqui e agora, no centro da crise, para que possamos nos
instruir sobre as virtudes da lucidez, da firmeza na luta, da paciência na adversidade e da esperança na
escuridão.
Mário Pedrosa é da raça dos homens que não morrem...Quando ocorre a conjunção da bondade,da
abundancia de coração,com a ciencia da historia,é aqui que surge o verdadeiro revolucionario: raça
escolhida,dificil diamante,garantida investidura de mestre.
Eis porque a cultura brasileira, necessitada,começa a buscar a ressurreição de Mario Pedrosa.Ele foi,como
disse Barreto Leite Filho,"O mais alto pensador socialista que o Brasil teve".
Prossegue Pellegrino " As classes ricas,nacionais e multinacionais,chegaram a um grau tal de corrupção e
conivencia com a injustica que,delas,pouco ou nada pode se esperar.Resta o pobre,a opção pelo pobre,a
mobilização e a organização do pobre,nas comunidades eclesiais de base,nas associações de bairro,nos
sindicatos operarios,nos 'morros'e 'favelas',em todo o lugar onde houver explorados e oprimidos.Resta o
despertar das grandes massas camponesas,em sua luta centenaria pela posse da terra".
Resta,portanto, "a opção brasileira",socialista e democratica como dizia Mario Pedrosa.
"Resta o PT.Caminho para o qual foi Mario Pedrosa,sem nenhum vacilo...sem nenhum dogmatismo ou
sectarismo.Seguro de que a iniciativa das massas,da qual o PT,é no Brasil, mais alta expressão
politica,constitui a via segura para o 'socialismo democratico'.
Esta é,a meu ver,a grande lição que nos legou Mario Pedrosa,atraves de sua vida e de seu texto.Não há
revolução sem pratica revolucionaria.Para que a pratica seja possivel,nas massas,é necessario quebrar
qualquer ilusão sobre a ominipotencia das ideias fechadas em si mesmas.Não há pratica sem massa.Não há
revolução no isolamento ou na autosuficiencia de um dogmatismo arrogante".
" Não há revoluções sem modestia.São as massas trabalhadoras que sabem,ou poderão saber,sobre seu proprio

caminho.Qualquer vanguardismo intelectual que se arroge o direito a substituir as bases proletarias,se torna
fonte envenenada de erro e ilusão.O verdadeiro revolucionario não vive de ilusão.Ele vive de esperança.
Se as derrotas chegam, e são amargas, é preciso aprender com elas, através da consciência que se toma dos
erros praticados.A autocrítica também é uma pratica, e só como tal escapa ao masoquismo e ao rancor.É
necessario voltar a fonte,retomar a militancia com o povo pobre,aprender com ele o segredo da paciencia,da
generosidade e da alegria".
Se assim for feito, a vida se torna inspirada e fecunda.Mesmo na derrota e na desgraça.Mesmo na dor e no
luto”.
Havemos de amanhecer”.
Finaliza Helio Pellegrino.
- a ‘figura’ de Mario Pedrosa ;

Vamos iniciar essa série de depoimento sobre a figura de Mario Pedrosa, por um depoimento que vem
,digamos assim,’por tabela’.
José Lins do Rego ,em um ensaio de apenas 2 paginas,fala sobre o pai de M.Pedrosa,o ensaio chama-se “O
Velho Pedrosa” :
“Com o velho Pedrosa persistiam as grandes virtudes paraibanas de honaradez, de trabalho, de dignidade
humana.
Fixo-lhe o caráter para registar um tipo de homem que desaparece, no Brasil. Ao tempo em que Mario, o seu
filho , andava caçado como fera, pelos crimes de suas idéias, o velho , que era o mais católico dos homens,
não tinha para o filho umapalavra de amargura.
Era a opinião do filho.”
Sem duvidas, palavras que cabem como luvas em Mario pedrosa, e que dizem muito de sua origem e seus
valores humanos!
“...A concepcão utópica que,na juventude,faz dele um militante da causa socialista,é de fato o motor oculto
desta admirável aventura espiritual que é sua obra de critico de arte”.
(Ferreira Gullar,sobre Mario Pedrosa)
“ As condições postas pelas novas condições do mundo contemporâneo apontam a necessidade de sondagens
sobre o passado que se incorporam ao presente e não podem impedir um futuro com outras possibilidades”.
( Florestan Fernandes, 1975)
O Mário sobre o qual vamos falar, tal qual o outro, o de Andrade, “é um , é trezentos”.Senão,
vejamos:
“ Mario Pedrosa, é um marxista completamente sério”,disse Pierre Naville , em carta
a Trotsky , em 1938
“ Lebrun= Um tipo curioso", disse Trotsky sobre Mario Pedrosa, em carta endereçada a F.
Dobbs,em 1940.
-

-

-

“ É difícil definir o Mario “, disse Ferreira Gullar em 2000.
“ Personalidade completa e rica...continua jovem, atuante,divertido ,inocente e
inovador.Humanista,critico,político,figura solitária dentro de sua complexidade no Brasil
de ontem,de hoje, e provavelmente no de amanhã,sua atuação política sempre transcorreu
no anonimato”,disse Lygia Clak em 1978.
“Todos esses Marios , que na verdade é apenas um”, disse Jose Castilho M. Neto, em
2000
Mario Pedrosa, que era uma estrela ,um homem fantástico,disse Leila Abramo ,em 2000
Houve uma ‘Esfera Mario Pedrosa”,disse Antonio Candido,em 2000.
Sobre sua trajetória: “de fato , o cara não mudou”, disse Izabel Loureiro,em 2000.

“Muito inteligente, falando diversos idiomas,ativo e desembaraçado,age de preferência no
meio inculto,onde sua ação corruptosa é rápida e proveitosa”; “é um agitador inteligente”;
“um dos maiores conhecedores do marxismo na América do Sul” ; diz documento da
Policia Política , em 1938.
- Mario Pedrosa é o representante maior da “corrente luxemburgista” no Brasil, desde os
anos 40 ,afirmou M.Lowy em 1995.
Mario Pedrosa optou sempre pelo lado mais difícil ,disse Frederico Morais,em 1980.
João Bernardo afirma em 2007; “Lê-se numa obra de Mario Pedrosa que, na minha opinião,
se conta entre as mais notáveis da literatura marxista mundial”.
-

Por tudo isto, no mínimo,devemos parodiar Trotsky: essa é a sentença de qualquer pessoa que se
debruçar sobre a vida e a obra de Mario, é um ‘tipo curioso’ !
Alguns disseram que chegou a ser uma " Instituição",ao agrupar em torno de si
artistas,politicos,etc,e circular suas ideias.Neste sentido, Antonio Candido , em depoimento no Seminário da
Fundação Perseu Abramo, assinalando a ‘ ausência forte’ de Pedrosa devido ao seu exílio durante o Estado
novo, e que ‘já era lendario’, fala de uma ‘ESFERA MARIO PEDROSA’.
No campo das esquerdas brasileiras, Mario é uma ‘avis rara’: além de militante partidário, foi critico de
artes e viveu a condição de exilado quase permanente, inclusive, nos USA, fato tão raro entre a nossa
esquerda.
Podemos dizer que Mario Pedrosa cumpriu à risca uma fala de Lênin: “ Que campo tão cativador o da
historia da arte ! Quanto trabalho há aqui para um marxista”! .
Mario Pedrosa dedicou sua vida à política e as artes, sempre combinando de forma dialética as duas
vanguardas: a política e a estética.
Apenas, na volta do exílio francês,nos anos 70,Mario vai se dedicar com mais afinco à política.Em entrevista
ao “Jornal do Brasil” (02.06.1978) , diz que “A arte está em decadência , mas os sindicatos estão vivos”.Nesta
contradição, dedicou seus últimos anos a construção do PT e da idéia de uma Constituinte Popular.
Todavia, Mario continuou sua práxis artística: a programada exposição sobre a Arte dos Índios,com Ligia
Pape, no Museu de Arte Moderna do Rio , é uma prova disto.
Mario Pedrosa nasceu em 25 de abril de 1900.Portanto,no ano 2000 comemoramos o centenario de seu
nascimento.Nasceu no Engenho Jussaral,em Pernambuco,e daí percorreu mundo e meio.Faleceu em
novembro de 1981,no Rio.Algumas vezes,viajou para desenvolver atividades de critico de arte;porém,sua
aprendizagem principal se deu atraves dos varios exilios,em diversos paises e continentes.Esta "condição de
exilado"é parte fundamental da vida de Mario Pedrosa.
A “condicão do exilio” foi uma caracteristica marcante na vida de Mario Pedrosa. Fins da decada de 20, o
então militante do PCB, estava na Europa; dirigia-se a URSS, porém ficou em Berlim. Voltou em 1930 e, em
1937 exilava-se na França, para participar da fundacão da IV Internacional, como delegado pela America
Latina. Em 1938 foi para os USA.Voltou em 1945.Com a ditadura militar instalada em 1964, Mario partiria
em exilio mais uma vez: de inicio,em 1970, no Chile da Unidade Popular, de Allende; com o golpe de
Pinochet,em 1973, foi para a França.
Em 1978,voltava Pedrosa ao Brasil. O cenario estava marcado pelas greves de massas no ABC paulista, a
luta pela Anistia e o retorno dos exilados e banidos.
A VOLTA DO “VELHO GUERREIRO”
No jornal EM TEMPO ( fevereiro 1978), uma materia assinada por Marilia Maria, com o titulo “O retorno
sem debates”, assinalava o clima com o qual a imprensa recebia os exilados.
” Poetas,teatrologos,criticos de arte,antes de tudo os ex-exilados,eles estão de volta...Eles estão aí e estão
falando.Otimo,não fosse a forma como são tratados pela imprensa,a grande e a outra.Primeiro,a insistencia em
trata-los como martires resgatados e ponto final.Isso em nome do exilio,mas não se permite aos interessados
tocar em assuntos que dariam conta do significado desse mesmo exilio....E o regirstro de respostas que

versam muito pouco sobre o Brasil,este aqui e agora,e muito sobre relembrancas de si mesmo,no passado.As
questões politicas,antigas e atuais,raramente entram em pauta(...)
O caso de Mario Pedrosa,ensaista e critico de arte recém de volta,é exemplarmente revelador.A imprensa
tem-nos apresentado a figura smpatica,embora um tanto inocua,do velhinho livre-pensador que gosta de
comer goiaba.O menino suiçamente educado,o amigo dos modernistas e surrealistas,constante em sua critica
`a burocracia como em seu amor ao socialismo.E socialismo,ainda segundo a rupagem construida pela
imprensa para este personagem,vira um ideal romantico-libertario ,com pitadas de cientificismo,para fazer jus
à cultura cosmopolita do homem(...)
Seria Pedrosa mais um desses quixotescos? (...)
...Recuperar o velho Pedrosa na sua trajetoria,que confluiu tantas vezes com os caminhos e descaminhos do
socialismo.Desta vez,o socialismo transfigurado,que está aí.Das ideias sobre burocracia e arte que tem um
principio em ideias mais amplas.Muitas vezes ele adotou posturas experimentalistas,ou mesmo filonacionalistas.Mas certas matrizes persistiram,ainda que atenuadas.Senão,como entender a afirmacão de que a
revolucão social e a revolucão politica por fazer nos paises ditos socialistas,não substituem a revolucão da
sensibilidade,e que esta jamais será comandada por homens que compreendem apenas os misterios das
primeiras? Ou a analise dos desastres da arte sovietica a partir da nocão de burocracia como grupo
dominante?Há cerca de meia duzia de caracterizacões de burocracia.E se esta é uma,em particular,porque não
explorar essa especialidade? Enriqueceria politica e culturalmente nossas cabecinhas.Sugeriria que uma das
determinacões do realismo socialista é a existencia desse grupo dirigente que,para perpetuar-se necessita
impor sobre a producão ideologica um controle mais ferreo do que as clsses domnantes do mundo
capitalista,que por serem classe,têm outras mais vantajosas formas de controle( embora não dispensem esta).
Poderiamos discordar ou concordar.Mas estariamos então debatendo com uma posicão,tese,ou seja lá o que
chamarmos,inteira.Com uma visão de mundo.Com a critica que ele dirige à cultura nacional-popular ao
afirmar ser o espontaneismo cultural tão perigoso como outros espontaneismos que grassam por aí.Com sua
defesa da Constituinte.
Com seus elogios ao campesinato.Com os projetos atuais de fazer uma exposicão.Com o Pedrosa deste mês
de janeiro,que não lemos,e que pode até não ligar tanta importancia ao Pedrosa de ontem.Melhor,estariamos
debatendo com as articulacões entre todos esses assuntos.Com as transformacões,com as permanencias.
Afinal,se as idéias,no seu desenvolvimento,são uma historiazinha por si só,elas também contam muito da
historia que estava se passando ao redor.E no nosso caso,são quase 80 anos de idéias e histórias em jogo”.
E, estes quqase 80 anos de idéias,Mario ,no dizer de Frederico Morais, “na sua intermediação critica nas
brilhantes analises que há meio século vem fazendo em textos, catálogos, simpósios,nos júris, numa simples
conversa de bar ou churrasco,em sua casa, entre amigos,pois,onde estivesse Pedrosa, sempre estariam artistas,
críticos, intelectuais, gente de todo tipo querendo ouvi-lo”.
Mario Pedrosa= sem dúvidas é um "tipo curioso" !
E, para Policia Política , um tipo muito perigoso!
Com a abertura do “ Arquivo Publico do Rio de Janeiro”, soubemos,então, que Mario foi espionado de 1930 à
1980. No Arquivo encontram-se 192 páginas referentes à Pedrosa. Num dos últimos informes, Mario é citado
por participar em outubro de 1979,em Madureira,numa reunião de lançamento do PT.
Participamos desta Assemblía, durante o processo de fundação do PT no Rio de Janeiro. Ficávamos
maravilhados com Mario Pedrosa, em pé no palanque arengando a militância , formada sobretudo por
trabalhadores da Baixada.
a.

Homenagens pós-mortis

Ainda em 1981,ano de sua morte, Mario Pedrosa foi homenageado em uma Exposição,na Galeria Jean
Boghici,no Rio de Janeiro.
O critico Frederico Morais assinalava sobre esta exposição:
“ A exposição organizada por Jean Boghici, comemorativa dos 80 anos de Mario Pedrosa, é um testemunho
eloqüente desse comportamento,dessa vibrante ‘dialética entre sensibilidade e idéias’, tão cara ao nosso

homenageado.O que temos aqui,diante de nós, é uma troca de dons, verdadeiro ‘potlach’ entre uma plêiade de
artistas da mais alta importância e significado, no Brasil e no exterior, e um mestre da critica brasileira e
internacional.Mas,se temos um critico da estatura intelectual e moral de um Mario Pedrosa, é porque ele
encontrou, nos criadores brasileiros,o estilo necessário à sua reflexão,ou inversamente, nossos melhores
artistas procuram responder, com suas obras, à originalidade e profundidade do pensamento critico de Mário
Pedrosa”.
Em 1982, Carlos Eduardo Senna Figueiredo publicaria o livro “Mario Pedrosa,retratos do exilio”.
Em novembro de 1982, um ano após sua morte, Pedrosa seria homenageado com a exposição “
“Contemporaneidade, homenagem a Mario Pedrosa”, no Museu de Arte Moderna do RJ.
No aniversario dos 10 anos de sua morte , muitas homenagens foram feitas a Pedrosa.
Em novembro de 1991, com o titulo “ Mario Pedrosa,arte e política”, a Secretaria Municipal de Cultura da
Administração petista de Erundina, sob coordenação de Marilena Chauí, realizava uma exposição volante .
Esta exposição seria apresentada também no INCA,aos trabalhadores em atividades de formação política.
Na mesma época, é lançado o livro de Otilia Arantes , “ Mario Pedrosa,Itinerário critico”, recolocando a obra
de Pedrosa no campo editorial.
No Rio de janeiro, também em novembro de 1991, ocorre a exposição “Mario Pedrosa, arte,revolução e
reflexão”, patrocinada pelo Centro Cultural Banco do Brasil.
Em julho/agosto de 1991, essa Exposição do Rio, seria levada a Porto Alegre, no Centro Municipal de
Cultura, órgão da secretaria Municipal de Cultura do Governo Olívio Dutra.
Desta Exposição, saiu a brochura com o mesmo titulo, publicada pelo Centro Cultural do Banco do Brasil.

b.

A “ Ressurreição” do “velho guerreiro”

Em 1995 ,cerca de 20 anos após o texto do Em Tempo, foi iniciada a publicacão dos 4 tomos que formam as
Obras Escolhidas de Pedrosa.Um trabalho monumental da profa. Otilia Arantes,que reuniu material para 12
volumes nos arquivos do IEB da USP. Em 1991, Otilia Arantes tinha lançado a obra “ Mário
Pedrosa,itinerário critico”(com uma bela segunda edição da CosacNaify,em 2004), preparando o lançamento
das Obras escolhidas :
Volume 1. “ Política das Artes”, 1995
Volume 2. “ Forma e Percepção”, 1996
Volume 3: “ Acadêmicos e Modernos”, 1998
Volume 4: “ Modernidade cá e lá”, 2000
Em 1993, Jose Castilho publicou seu livro intitulado “ Solidão Revolucionaria’,Mario pedrosa e as origens
do trotskismo no Brasil,abordando a juventude de Pedrosa.
Em 1997, foi homenageado na I BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL, Porto Alegre.
Este processo de ‘ressurreição” de Pedrosa, culminará no centenário do seu nascimento, em agosto de 2000,
com o Seminário da Fundação Perseu Abramo “ MARIO PEDROSA E O BRASIL’.
A fundação Memorial da América Latina , realizava a “mesa redonda” , ‘ Mario Pedrosa: 100 Anos’, em
homenagem a Pedrosa.
Destas duas homenagens saíram dois livros: da Memorial, a brochura “ Mario Pedrosa, 100 Anos”,ainda em
2000. E, da Perseu Abramo , o livro “ Mario Pedrosa e o Brasil”, em maio de 2001, colocando Pedrosa ao
lado de outros “radicais” : Antonio Candido, Sergio Buarque de Holanda,Celso Furtado, Florestan
Fernandes,Josué de Castro e Milton Santos.
Como foi esta “ressurreição” de Mario ?
-O filosofo BENTO PRADO JR . , resenhando “Forma e Percepção Estética”, define a importancia de
Pedrosa:

“A publicacão dos escritos mais ‘teoricos’ de Mario Pedrosa é seguramente um acontecimento cultural da
maior importancia.Com efeito,sem a exumacão de muitos deles e sua organizacão em torno de nucleos
tematicos, seria dificil vislumbrar todo o alcance desta obra excepcional.Dispersa em diversas
antologias,suplementos culturais e outros meios de publicacão, essa obra,finalmente recomeca só agora a
tornar-se visivel nos seus lineamentos de monumento teorico e consistente em todas suas diferentes faces”.
Bento Prado Jr faz referencias a “duas direcões apenas aparentemente divergentes”na obra de Pedrosa:
“Penso aqui nas dimensões ‘local’ ‘global’da empresa critico-teorica de Mario Pedrosa,sua incidencia
nacional ou brasileira e sua vocacão universalista”.
-Por sua vez, em sua resenha de “Política das Artes”, o poeta FERREIRA GULLAR afirma que,
”Se “Politica das Artes” nos mostra o critico militante,envolvido no dia-a-dia das questões artisticas,tanto no
plano nacional como internacional,ajuda-nos também a compreender o pensamento e a personalidade de
Mario Pedrosa,sempre comprometido com o destino da cultura e da sociedade.A propria organizacão do
volume possibilita-nos apreender com maior clareza as oscilacões e mudancas de pensamento do critico,ao
longo de toda a sua vida,a comecar pela celebre conferencia sobre a obra de Kathe Kollwitz até os textos da
fase chilena e pós-exilio.Entre esses dois momentos é que se desenvolve o fundamental de suas indagacões e
respostas aos problemas da arte contemporanea”.
Por fim, o Seminário da Fundação Perseu Abramo, marcou uma verdadeira redescoberta de Mario Pedrosa,
atendendo aos desejos de HELIO PELLEGRINO no Prefacio [ novembro de 1981,mês da morte de Mario]
ao livro ‘ Mario Pedrosa,retratos do exilio’ , de Senna Figueiredo:
“ Mario Pedrosa é da raça dos homens que não morrem...quando ocorre a conjunção da bondade, da
abundancia de coração, com a ciência da historia, eis que surge o verdadeiro revolucionário: raça eleita, difícil
diamante, garantida investidura de mestre.
Eis porque a cultura brasileira, necessitada, começa a providenciar a ressurreição de Mario Pedrosa. Ele foi ,
como o disse Barreto Leite Filho, o mais alto pensador socialista que o Brasil já teve”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II )

O Romantismo Revolucionario

Este trabalho tem por objetivo principal destacar a figura do militante da política e das artes MARIO
PEDROSA , no filão caracterizado pela sensibilidade “romantico anti-capitalista” na cultura socialista
brasileira. *
MICHAEL LOWY tem se dedicado ao estudo do “romantismo anti-capitalista”.De sua obra podemos
assinalar as principais:
“Marxisme et Romantisme Revolutionnaire”
“Révolte et mélancolie.Le romantisme à contre-courant de la modernité”.(com Robert Sayre)
“Redemption Et Utopie.Le judaisme libertaire en Europe centrale”.
“Pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires.L’évolution politique de Lukacs”.
“La théorie de la revolution chez le jeune Marx”.
” La pensée de Che Guevara”
“Le marxisme en amérique latine/Anthologie”.
“Marxismo e Teologia da Libertacão”,
“Marxisme e Romantisme chez Jose Carlos Mariategui”.
“Dialettica e rivoluzione”( Saggi/Jaca Book)
" Walter Benjamin: Avertissement d' incendie.Une lecture des théses " Sur le concept d' histoire". PUF
"L' Étoile du matin.Surrealisme et marxisme".Sylepsee
"Marxismo, Modernidade,Utopia"[com Daniel Bensaid].Xamã
`Franz Kafka , reveuer insoumis`.Stock.Paris. 2004.
Michael Lowy define a “sensibilidade romantica anti-capitalista”como uma visão de mundo: “A cracteristica
essencial do anticapitalismo romantico é a critica radical a moderna civilizacão industrial (burguesa) incluindo os processos de producão e trabalho- em nome de certos valores sociais e culturais pré-

capitalistas...A concepcão de socialismo de Marx está intimamente ligada a sua critica radical da moderna
civilizacão industrial capitalista: é muito mais que a propriedade coletiva e a economia planejada.Implica uma
mudanca qualitativa,uma nova cultura social,um novo modo de vida,um diferente tipo de civilizacão que
restabeleca o papel das ‘qualidades sociais e naturais’na vida humana e o papel do valor-de-uso no processo
de producão”.
Em seu livro sobre “Surrealismo e Marxismo”, Lowy afirma:
“ Se tantos pensadores marxistas - como Pierre Naville, José Carlos Mariátegui,Walter Benjamin,Guy
Debord, discutidos neste livro- foram fascinados pelo surrealismo, é porque eles compreenderam que esse
representava a mais alta expressão do romantismo revolucionário no século 20. Por ‘romantismo
revolucionario’, entendo a ampla corrente de protesto cultural conta a civilização capitalista moderna, que se
inspira em certos valores do passado capitalista, mas que aspira antes tudo à uma utopia revolucionaria nova”.
Nesta perspectiva,o romantismo é muito mais que uma escola literaria,musical,etc.É uma “visão de
mundo”,isto é,”um conjunto de elementos articulados segundo uma logica...com estrutura significativa -não
necesariamente consciente- subjacente a uma grande diversidade de conteudos e formas de expressão
(literarias,religiosas,filosoficas,politicas,etc”.
Para Lowy,”A sensibilidade romantica anti-capitalista tem uma cracteristica fundamental: não é apenas
politica,mas sobretudo, cultural”.
M.Lowy tracou uma tipologia do “romantismo”:
-passadista ou retrogrado
-conservador
-desencantado
-revolucionario/utópico
Define esse ultimo: “recusa, ao mesmo tempo,a ilusão de retorno as comunidades do passado e a
reconciliacão com o presente capitalista,procurando uma saida na esperanca do futuro.Nesta corrente a
nostalgia do passado não desaparece,mas se transmuta em tensão voltada para o futuro pós-capitalista”.
No interior do “romantismo revolucionario-útopico” Lowy assinala varias nunaces:
-jacobino/democratico
-populista
-socialista utopico/humanista
-libertario
-marxista.
* Vide, nosso ensaio “O Romantismo Revolucionario-Utópico “ no Brasil.
Miguel Abensour define “a segunda figura do ‘novo espírito utópico” como “ surgido no interior do
marxismo ou mais exatamente nas correntes de oposição ou marginais ao marxismo. Essa forma permite dar
conta de uma constelação de fenômenos utópicos em relação com a teoria de Marx que, aparecidos em fins do
século XIX, se prolongaram até os anos 30...Seu principio fundador: não é como herdeiro que se prossegue
um movimento, é como critico.As manifestações são ou teórico-praticas ( Williams Morris, certas tendências
do surrealismo), ou puramente teóricas (Ernst Bloch, Walter Benjamin).
Como o novo espírito utópico de desenvolvimento autônomo, essa constelação tem por fundamento uma
critica do movimento utópico no inicio do século XIX.O essencial é que ela empresta o essencial dessa critica
a Marx e Engels. Nem por isso rejeita menos a interpretação conservada pelo marxismo vulgar. Para os
partidários do novo espírito utópico, a critica de Marx não significa o fim da utopia mas um outro tipo de
relação que resta a definir.”
Abensour relaciona este novo espírito utópico com o romantismo revolucionário:
“ O novo espírito utópico está freqüentemente ligado ao romantismo revolucionário que, longe de eludir a
revolução através de um programa de renovação espiritual ou estética,se esforça,pelo contrario,em evitar o
aborto,concentrando assim o combate sobre terrenos considerados classicamente como neutros ou

inessenciais.Próximos das vanguardas ou membros delas (noção que aliás recusam), os partidários do novo
espírito utópico são bastante conscientes da crise da cultura moderna e do declínio da arte na sociedade
burguesa...Sua pratica utópica,que responde igualmente à vontade de substituir a arte tradicional por uma
atividade de tipo novo, é um momento constitutivo de uma pratica revolucionaria global, assim como a
simulação da revolução constitui um momento essencial de sua projeção utópica”.
Pensamos que Mario Pedrosa se encaixa muitíssimo bem nestas definições do ‘novo espírito utopico’.
O nosso trabalho tem por eixo a “ figura “ de Mario Pedrosa.
Durante muitos anos,Pedrosa foi visto apenas como um importante dissidente do PCB e fundador do
trotkismo no Brasil.Conheciamos suas obras politicas e economicas.Apenas no final da decada de 70 foram
publicadas algumas de suas obras no campo da critica das artes.No final de 95,surgiria “Politica das Artes”,
primeiro tomo dos quatro previstos de suas Obras Escolhidas.Seus 'textos mais teoricos' no dizer de Bento
Prado.
Francisco ALAMBERT ,professor de historia social da arte, em verbete para “Enciclopédia Contemporânea
da América Latina e do Caribe (2006), escreveu : “ Um dos intelectuais mais engajados da América
Latina,Mario Pedrosa criou uma trajetória em que conviveram os radicalismos na militância política e na
defesa da arte moderna e seus desdobramentos”.
MARILENA CHAUI , em entrevista para Revista “Transformação”da UNESP(v.5,1982) ,tecia
considerações sobre Pedrosa:
“... os marxistas brasileiros tinham uma informacão pauperrima a respeito dos trabalhos do proprio Marx e
mesmo do Lenin,do Trotsky,da Rosa.Há pouco tempo,o Weffort fez um balanco do que os marxistas
brasileiros liam até o inicio dos anos 50.Eles liam o ‘Manisfesto’,o ‘Socialismo Cientifico’, ‘Que Fazer’,
‘Estado e Revolucão’, e praticamente só. Com excecão dos socialistas, como um Mario Pedrosa, cuja cultura
marxista era imensa”.
MARCO AURELIO GARCIA , em depoimento para Marta Harnecker,sobre as origens do PT,afirma que
“a primeira direcão do PT tinha só dois que não eram sindicalistas,o Mario Pedrosa -figura acima de qualquer
suspeita,um monumento da esquerda brasileira que foi descoberto nos anos 70(...)”.
OLIVEIROS S. FERREIRA ,que foi um dos socialistas ligados a “Vanguarda Socialista”,declara que “A
historia do marxismo no Brasil não se poderá fazer sem a referência a figura humana e a atuacão intelectual
de Mario Pedrosa - e,no entanto,a historia do Partido Comunista em nada se alterará se a ele não se fizer
mencão”.
MICHAEL LOWY , em resenha para o livro de Isabel Loureiro,”Rosa Luxemburgo,os dilemas da acão
revolucionaria”(1995),afirma que “não é por acaso que este livro aparece no Brasil hoje.Sempre existiu na
cultura da esquerda brasileira uma corrente “luxemburguista”,mas há até poucos anos ela era relativamente
marginal.Isto comecou a mudar com a fundacão do Partido dos Trabalhadores,cujo primeiro aderente,
simbolicamente, foi Mario Pedrosa,o mais reconhecido representante desta “corrente”,desde os anos 40”.
A obra de Pedrosa está muito além da separacão entre cultura e politica.Nele estas dimensões não podem ser
separadas.É um grande exemplo,junto com Mario de Andrade,de que a praxis politica não se reduz à acão
partidaria.Os dois Marios,foram mestres da politica cultural.
Seu grande amigo,Helio Pellegrino nos fornece a chave mestra: "Essa ARTICULAÇÃO ESTRUTURAL JAMAIS ACIDENTAL ! - ENTRE ARTE E REVOLUÇÃO (grifo nosso) , o desenvolvimento de uma
dimensão estética no fenômeno político, formam a meu ver a viga mestra do pensamento de Mario Pedrosa e
a chave que nos ajuda a compreender o seu projeto de existência... Mário Pedrosa, desde sua primeira
juventude, dedicou-se ao conhecimento da arte e a militância revolucionaria. Estas duas praticas,profunda e

indissoluvelmente amalgamadas, vieram constituindo pelo tempo à fora, as nervuras riquissimas desse nobre e
belo desenho vivo que agora alcança os oitenta anos".
Devido a este carater determinante da cultura,vem o sub-titulo do trabalho: “Recursos de Hegemonia
Cultural”.A questão cultural é abordada nos marcos do “Materialismo Cultural” de RAYMOND WILLIAMS
e E.P.THOMPSON , dois grandes nomes do “romantismo revolucionario”da Inglaterra.Alias,o titulo porta
uma divida com a obra de Williams, ”Resources of Hope.Culture,Democracy,Socialism”( Verso,1989).
Analisamos a obra de Pedrosa seguindo as metamorfoses / ‘conversões’ ocorridas em sua praxis politicocultural.Um tipo de fenomenologia em que, num primeiro momento de " consciencia agonica do mundo",
Mario acede a uma visão de mundo ortodoxa -o bolchevismo- e passa por experiencias intermediarias trotkismo,luxemburgismo- até chegar a uma consciencia global da crise civilizatoria.Foi um processo
marcado por zigue-zagues e desvios.Assinalamos em toda sua vida a presença de um certo " sentimento
agonico do mundo", um elemento muito forte no seu carater militante.
OTILIA ARANTES , em seu " Itinerario Critico" remarca que : " Assim, num texto de 1967 - já muito pouco
confiante nos resultados da "civilização teconologica" - adotará uma formula muito proxima àquela com que,
na conferencia de 1933, avaliava os resultados dos avanços da tecnica :" O homem,objeto do objeto de si
mesmo , talvez, vá terminar seu ciclo, sem saber mais onde encontrar sua essencia ou sua substancia". A
partir daí se sucedem os textos onde o TEMA PRINCIPAL É O DA CRISE DO MUNDO MODERNO E,EM
CONSEQUENCIA, DA ARTE'”.
Nossa tentativa será de preencher o espaco-tempo entre os dois momentos assinalados por F.Gullar: da
conferencia de 1934 ,sobre a arte de K.Kolwitz,à morte de Mario,em 1981.Incluindo um periodo inicial da
vida de Pedrosa, nos anos 20.
Ao longo deste itinerario,assinalamos os exilios que tiveram papel decisivo na vida de Mario
Pedrosa.Alias,segundo R.Williams “O modernismo é,entre outras coisas,uma corrida competitiva entre um
novo modo de consciencia desenraizada e cosmopolita e as tradicões nacionais,mais provincianas e
antigas,das quais essa consciencia se separa desafiadoramente”.
TERRY EAGLETON afirma que “O destino desenraizado dos exilados ou emigrados modernistas é a
condicão material para a emergencia de um novo pensamento formalizante e universalizante,que tendo se
recusado o conforto ambiguo da mãe-patria,pode agora olhar de modo sombriamente analitico,de seu alto e
‘transcendental’ponto de vista,nalguma metropolis poliglota,todas as herancas historicas
especificas,discernindo a logica global escondida que as governa”.
Estas são palavras que caêm como uma luva na dialetica da “condicão de exilado” de Mario Pedrosa.
Neste sentido, a errância de nosso critico pelo mundo tem 3 momentos especiais:
1) EUROPA , anos 20
Sua estadia na Alemanha e França,no final dos anos 20,quando rompe com o PCB,conhece a obra de Rosa
Luxemburgo (atraves do austro-marxista Lucien Laurat) e se alinha as fileiras do trotskismo;isto no plano
politico.No plano cultural, estuda estetica e filosofia em Berlim,sobretudo a Gestalt,assimilando elementos
fundamentais de “sensibilidade romantica”,presentes na “psicologia das formas”.toma contato com as
vanguardas artisticas europeias (cubismo,surrealismo,expressionismo).Posteriormente,nos anos 50,a
influencia de W.Kandinsky foi decisiva na sua reflexão estetica. Neste período que esteve na Alemanha,
toma contato com a obra de Kathe Kolwitz.
Não podemos deixar de assinalar a observação do critico Frederico Morais, em relação as influencias e ou
afinidades entre M.Pedrosa e André Breton.
“ ...Os críticos não deram atenção ao aspecto onírico da obra de Lygia Clark,a sua fantasmática.Isto é mais

surpreendente em Mario pedrosa, um dos principais analistas da obra de Lygia Clark,se considerarmos sua
afinidade com o pensamento de Breton e as ligações que manteve com o grupo surrealista de Paris,sobretudo
com Benjamin Perét, seu concunhado. Estou convencido,hoje,de que o pensamento de Breton foi mais
formador do conceito de arte e da prática político-cultural de Pedrosa , do que seus vínculos com a teoria da
Gestalt, que ele estudou pioneiramente no Brasil,em 1949.A este respeito vale a pena ler seu artigo “Crise ou
revolução do objeto”,de 1969,e sobretudo “Arte hoy, hacia donde ? manifesto para los tupiniquins y nambás”.
Este texto remete,sem duvida, ao “Prolegomeno a um Terceiro Manifesto Surrealista ou não”, publicado em
Nova York,em 1942,no qual Breton dizia que “a arte autentica hoje em dia está ligada à atividade social e
revolucionaria: uma e outra tendem para o mesmo objetivo: a destruição da sociedade capitalista”.
Não esqueçamos que ,em 1942,Pedrosa estava exilado nos EUA,em Nova York !
Prossegue F.Morais, “Colocando o ‘ Surrealismo a serviço da revolução’ , Breton via esta revolução política e
estética se organizando nos diversos rincões do Terceiro Mundo, inclusive na América Latina.Ao apresentar a
exposição que a escultora brasileira Maria Martins realizou em Nova York,em 1947,o principal teórico do
Surrealismo começava dizendo; “ O espírito, nestes últimos anos, não cessou de soprar das terras quentes”.
2) EUA , anos 30-40
O exilio nos EUA,durante o Estado Novo,por varios anos (1938-1945).Pedrosa parte para Paris,em
1938,para participar como delegado da fundacão da IV Internacional.Com a ameaca nazi-fascista, a
organizacão trotskista desloca-se para New York.Ainda em Paris,Mario trava conhecimento com um
delegado ingles na reunião da IV Internacional.Trata-se do negro trindadiano ,codinome de Johnson,na
verdade,C.L.R.James,vivendo então em Londres.
Mario conhece novas analises sobre a natureza da URSS,atraves da chamada “Johnson-Forest
tendency”do movimento trotskista norte-americano.Este grupo elaborou analises originais sobre a
natureza da URSS e sobre o humanismo do “Jovem Marx”(Manuscritos economicos e filosoficos), e os
Grundrisse. Destaca-se,tambem,a reflexão sobre os Conselhos Operarios,numa perspectiva `a la Rosa
Luxemburgo, e do marxista holandes Anton Pannekoek.
Em New York , Pedrosa liga-se ao grupo da Revista " DISENT", dirigida por Meyer Schapiro,
historiador e critico de artes,ligado ao campo trotskysta.
Pedrosa conhece Alexander Calder,assimilando a sensibilidade romantica anti-capitalista presente na
obra deste expressionista .
Neste periodo,Mario viu de perto os efeitos da automacão sobre o movimento operario-sindical dos
EUA.Em suas reflexões passa a falar de uma “nova classe operaria”e, a rever a dialetica de “reforma e
revolucão”nos paises do capitalismo avancado,numa linha proxima a de Gramsci (“revolucão passiva”).
Na volta deste exilio,Pedrosa expressará toda esta experiencia no jornal que fundou: “Vanguarda
Socialista”. Após o golpe militar de 64,Mario escreverá um livro ," A Opção Imperialista", em que
aproveitará material deste periodo nos USA para analise da politica mundial capitalista e,para retraçar a
alternativa socialista autogestionaria.
3) CHILE , FRANÇA, anos 70
O exilio durante a ditadura militar,de 1970 a 1977,primeiro no Chile da Unidade Popular de
S.Allende,em seguida,na Franca,até sua volta no final de 1977. No Chile, acompanha as lutas dos operários e
constrói o Museu de la Solidariedad.
Na França, participa de mais um Exposição da obra de Calder,para qual escreve um ensaio : “A reviravolta na
escultura de Calder”, assinalando novos elementos estéticos e novas intuições políticas.

Em Paris,revisa o quadro geral da crise do capitalismo,atraves da obra de Rosa Luxemburgo e das
experiencias recentes que tinha acompanhado: a tragedia chilena,a experiencia revolucionaria no Peru de
Alvarado,a revolucão portuguesa dos cravos,a queda das ditaduras na Espanha e Grecia e,o fim da guerra no
Vietnam.
Precisamos destacar que este período que Mario viveu em Paris, foi marcado por um grande tema, oriundo do
‘68’: o debate sobre a ‘Autogestão” no campo socialista francês.Desde a CFDT,passando pelo PSUF até a
TMR da Quarta Internacional. Sem duvidas, neste ‘clima’ Mario faz referencia a esta temática ,em carta de
janeiro de 1975, quando se refere as suas ‘Teses do terceiro Mundo”:
“Não esqueçam que o atual texto é apenas a primeira parte das teses.Já comecei a trabalhar na segunda parte,
que é sobre as ramificações das transnacionais pelo mundo,sob o titulo; “A Internacional da ContraRevolução”.Gostaria de ter esta parte pronta lá para o fim da primavera.A 3 a parte ,”musica ainda do futuro”,
E´ SOBRE A REVOLUÇÃO DOS POVOS EM AUTOGESTÃO...”.
A leitura da obra de Anton Pannekoek , “Os Conselhos Operários” é fruto desta época vivida em Paris e vez
em quando se deslocando por alguns paises da América Latina.
Mario foi testemunha direta de varias experiências de lutas autogestionarias que se desenvolviam no Chile,
no Peru ,Portugal.*
Após sua volta ao Brasil (outubro 1977),Mario dedica-se a questão da Constituinte,tema surgido durante o
final do regime militar,sobretudo na epoca do governo Figueiredo ,e que tomou corpo no inicio dos anos 80
como necessidade de uma nova Constituicão.Mario,então,escreveu textos fundamentais sobre a “vocacão das
regiões”,a crise federativa,o processo constituinte popular.
Com o fim do ciclo desenvolvimentista e com a ascensão do novo bloco no poder ,expresso na alianca
conservadora do governo FHC-ACM,estes temas de Mario voltaram a ordem-do-dia,no que as esquerdas
chamam de “projeto nacional alternativo”.
Influenciado pelas greves de massa e pelos débates sobre a fundação do PT, neste ùltimo periodo,Pedrosa
tentou articular a formulação de "Projetos nacionais",na perspectiva do cientista argentino Oscar Varsavsky
(que trabalhou com Darci Ribeiro,no Centro de Participação Popular/Peru),com o socialismo conselhista do
holandes Pannekoek. Depoimento de Carlos Senna Figueiredo nos diz que neste periodo,Mario pensava
articular a ideia dos Conselho Operarios do marxista holandes com a questão da Constituinte, a nível da
democracia representativa e do Parlamento. Mas,infelizmente,o cancer tirou sua vida não permitindo que
aprofundasse estas questões.
Sobre a grande questão da Constituinte, há grande contribuicão de Pedrosa : como concretizar um processo
constituinte? Como efetuá-lo num contexto de cidadania ativa e participacão popular? Mario assinalou
elementos importantes deste processo,retomando analises e linhas de reflexão do pensameno de Sergio B.de
Holanda,em “Raizes do Brasil”.
É importante assinalarmos a contribuicão de Mario a questão do “urbanismo de esquerda”.Seus textos sobre a
fundação de Brasilia -‘sintese das artes’-porta elementos importantes para reflexão sobre o papel das
cidades,da vocacão das regiões e até do ‘poder local’,numa perspectiva desenvolvida na geografia por Milton
Santos.Neste campo,mais uma vez,Pedrosa se alimenta da fonte de outro “romantico anti-capitalista”:Lewis
Mumford.
* Ver nossos ensaios, “A Oposição Sindical no Exílio”, e , “ Do Beco dos Sapos aos Canaviais de Catende”.
III )

“AD FONTES “:
Arqueologia da Modernidade

Retomar a “sensibilidade socialista” nas novas condicões marcadas pelo final do século XX , implica dois
aspectos fundamentais para uma teoria critica da sociedade:
1.

Assimilar as transformacões globais em curso no mundo,inserindo nossas esperancas e projetos neste
novo contexto;

2.

Partir desta insercão critica no presente para interrogar o passado;identificar neste passado o que significa
continuidade e descontinuidade,ruptura e identidade.

Nesta perspectiva,todo pensar necessita de uma relacão com o passado.Essa relacão não é repetitiva e
submissa,mas transformadora e critica.Hannah Arendt,nas pegadas da filosofia da historia de Walter
Benjamin,nos ensina que a perda da tradicão pode significar que nos encontramos livres e plenos de
possibilidades para reconstrucão,a partir da crise do presente,de mediacões com o passado critico e
seletivo,enquanto fonte energetica de resistencia e de produtividade cultural. Enfim, “Recursos de hegemonia
cultural”.
Em seu livro “Entre o Passado e o Futuro”,H.Arendt remarca - citando Faulkner - que “O passado nunca
está morto,ele nem mesmo é passado”. “ Este passado,além do mais,estirando-se por todo seu trajeto de volta
à origem,ao invés de puxar para trás,empurra para a frente e,ao contrario do que seria de esperar,é o futuro
que nos impele de volta ao passado”.
Com este sentimento podemos refutar a tese do “fim da historia”,tão cara aos “pós-modernismos”,ou a
postura niilista de jogar fora o bêbe e a agua suja.Ao contrario,assinalamos a busca de raizes ,procurando
assinalar novos horizontes,a partir da krise em curso.
Reportando-se à Walter Benjamin, Adauto Novaes,em introdução a obra “O Silencio dos Intelectuais”, fez
profundas reflexão sobre esta temática. Partindo de uma frase de Paul Valery, “ Entramos no futuro de
costas”,assinala que:
“ frase que nos remete ao celébre fragmento de Walter Benjamin sobre o quadro ‘Angelus Novus”, de Klee.O
quadro representa um anjo ‘que parece querer afastar-se para longe daquilo que está olhando
fixamente’,escreve Benjamin.”Seus olhos estão arregalados, a boca aberta,as asas estendidas.O anjo da
historia deve ter este aspecto.Seu rosto está voltado para o passado.O que para nós aparece como uma cadeia
de acontecimentos, ele vê apenas como catástrofe que não cessa de empilhar a seus pés ruínas sobre
ruínas[...]A tempestade o impele de maneira irressistivel para o futuro,para o qual ele dá as costas,enquanto
diante dele o monte de escombros cresce até o céu.O que chamamos de progresso é esta tempestade”.
“É como se jamais (prossegue Novaes) pudéssemos tirar os olhos do pensamento acumulado e suas profundas
lembranças, e também como se tivéssemos medo daquilo que não se pode saber ainda o que será.São os
tempos de incerteza”.
Esta relacão com a tridimensão do tempo,nos leva a questões metodologicas.Uma especie de arqueologia da
modernidade. Mas,antes de entrarmos nesta questão,facamos um breve parenteses para uma explicacão sobre
o titulo do nosso texto.
Este texto sobre Mario Pedrosa tem como fonte e inspiracão iniciais o marxista romantico peruano
Mariategui.
A partir da perspectiva de que “José Carlos Mariategui é o mais importante e o mais criativo dos marxistas
latino-americanos,mas também um pensador cuja obra,pela sua forca e sua originalidade,tem um caráter
universal.Seu marxismo herético apresenta afinidades profundas com alguns dos grandes autores do
marxismo ocidentall -Rosa Luxemburgo,Gramsci,Lukács,Walter Benjamin.No coracão da heterodoxia
mariateguiana,da especificidade de seu discurso filosofico e politico marxista,encontra-se um núcleo
irredutivelmente romantico”.(Michel Lowy)

Neste sentido,nosso trabalho tinha inicialmente o titulo de “Mario Pedrosa e Mariategui: um marxismo
embruxado’;tal qual foi publicado um paper na Revista “America Libre”(numero 5,1994).Contudo,em troca
de idéias com M.Lowy,chegamos a conclusão de que ,o que poderiamos chamar de a “constelacão
mariateguiana brasileira” tem vida propria,não necessitando da fundamentacão do Amauta.Assim,buscamos
novo titulo, e dando autonomia a esta constelacão. Em seguida, com o decorrer do trabalho, foi a vez de
Mario Pedrosa adquirir vida própria em relação à ‘constelação romantico revolucionaria’ no Brasil. Deste
modo,passamos para Anexo um texto sobre Mariategui e Mario Pedrosa.
Mantivemos a presenca do peruano no texto,após lermos a obra de Florestan Fernandes chamada “A
Contestacão Necessária”,em que Mariategui figura entre tantos revolucionarios brasileiros.Florestan pergunta
“o que faria Mariategui nesta era de incertezas para o socialismo?”. E,conclue que “Mariategui ainda se ergue
como um farol,que ilumina o horizonte intelectual e politico dos que querem conferir aos latino-americanos a
opcão pelo marxismo”.
E, separamos o ensaio “O Romantismo revolucionario-utópico” no Brasil.

A critica romantico-socialista e a Arqueologia da Modernidade
“La actualidade que me seduce no es tanto la que divulgan los medios de publicidad como la que vive ao
margen,lejos cuando no en contra de las corrientes en boga - el arte y la literatura de las afueras o,mas
exatamente,de las inmediaciones” ( Octavio Paz )
“O que importa ,no momento,é que restabelece o valor de uma heranca intelectual e politica que parecia
condenada ao esquecimento ou a supressão pela violência”(Florestan Fernandes)

Na nossa fundamentacão da arqueologia da modernidade,entre outros autores,buscamos apoio em
ALFREDO BOSI . Em sua “Arguicão a Paulo Emilio” (quando este defendia sua Tese sobre Humberto
Mauro) Bosi analisa o gosto do estilo de P.Emilio :
“ele é equilibrado internamente por outro e mais moderno sabor: o que vem do fascinio pela reconstituicão da
experiencia.E,o nome de Proust vem fatalmente a boca.A sua tese...será melhor definida como uma tese
proustiana.Como trata,coisa excelente feita pelo Senhor e pelos homens que,em torno de CLIMA,se puseram
a escrever há trinta anos atrás,a sua obra tem um jeito muito especial de ser moderna: que é penetrar com mais
desenvoltura nas imagens obsedantes do passado,especialmente do passado brasileiro”.
Contudo,Bosi nos adverte sobre os riscos desta empreitada: “A melhor poetica do Modernismo e a sua melhor
critica,que é a de Mario de Andrade, padroeiro deste de quem falo,e a quem falo, a melhor poetica do
Modernismo acabou sendo a reconstelacão do passado brasilerio pelas vias transversais da estetica
futurista,expressionista e surrealista.Era um desvio aparente...Nesse caminho de volta há muitas
voltas;e,nessas voltas alguns acabam se perdendo para todo o sempre no passado.Outros trarão,na volta,os
marcos da historia nova.Temos um Gilberto Freire.O seu regresso as fontes foi o que os marinheiros
portugueses chamavam,opondo ao termo rota,derrota (...)
Temos em Mario de Andrade,e em alguns des seus admiradores de CLIMA,exemplos de uma fecunda
hesitacão moral naquele mesmo ir e voltar ao passado com os olhos do presente.Um elo complexo dessa
teia,pendendo as vezes arriscadamente para a bela estilizacão do mundo perdido, é a historiografia de um
mestre, Sergio Buarque de Holanda...
Fora de São Paulo,essa descida ao tempo deu-se com mais impeto,menos espinhos e escrupulos de
consciencia: a memoria é a forma e a razão de ser da grande obra nordestina de José Lins do Rego e Jorge de
Lima,da grande obra mineira de Cornelio Pena e Lucio Cardoso.Resistir a insolencia do novo foi o modo que
todos eles encontraram para serem realmente modernos...Volto a sua Tese.Ela é feita dessa materia

aparentemente historica...mas substancialmente artistica,que se chama evocacão”.
Como se deu,então,o movimento “Ad Fontes”em Mario de Andrade ?
Em “Expressão Plastica e Consciencia Nacional na Critica de Mario
Andrade”,José Augusto AVANCINI delineou os 3 movimentos efetuados por
Mario de Andrade em sua obra.Estes movimentos mostram a unidade do
pensamento mariandradiano.Este aspecto é importante,pois a ultima etapa
(1935-1945) do autor de “Macunaima”,parece representar um corte em sua
obra,quando,na verdade representa uma articulacão dos 3 movimentos feitos
por Mario,buscando materializa-los numa praxis cultural.Nesta etapa,Mario
de Andrade esteve engajado em uma experiencia politica concreta: o
Departamento Municipal de Cultura,em SP.
Avancini conclue sua pesquisa afirmando que “Ao construir sua visão do
Brasil,Mario executou tres movimentos diferenciados no tempo,mas
complementares.
Estes movimentos expressam elementos da “sensibilidade romantica anticapitalista”,sobretudo,a “constante barroco-romantica”.
1)O primeiro movimento foi o de voltar-se ao passado buscando nossas
raizes que foram localizadas por nosso critico no folclore e nas
manifestacões populares,mas com especial atencão àquelas ainda ligadas a
uma sociedade rural em vias de profundas transformacões,daí a escolha do
nicho nordestino como locus privilegiado do estudioso...
2)O segundo movimento,complementar ao primeiro,foi o resgate da cultura
barroca...
Esse movimento para o passado deu-lhe conhecimentos que fundamentaram
suas buscas no presente e lhe direcionaram a projecão do futuro.O barroco
e o veio popular foram para ele as bases sobre as quais construiu sua
visão do Brasil,auxiliado pelas ciencias da epoca,e lhe garantiram um
ponto de partida otimista quanto às possibilidades do Pais.
3) O terceiro movimento foi o de,observando seu presente,e já informado
do passado,posicionar-se quanto aos rumosa tomar em seu trabalho
artistico e critico.Para enfrentar a presenca,então avassaladora,da
cultura francesa do fim do seculo,materializada na hegemonia academicoparanasiana,Mario opta por buscar na cultura alemã os subsidios
necessario a uma reacão ordenada e consistente que pudesse fazer frente
ao passadismo.Não foi a mera contraposicão de uma cultura estrangeira a
outra,mas sim a descoberta de profundas afinidades entre o psssado
barroco,entre certas formas populares de expressão artistica,com a
cultura germanica e em particular com o movimento expressionista...Mario
havia identificado em nosso passado UMA CONSTANTE BARROCO-ROMANTICA, que
permitiu uma aproximacão à constante germanica agonistica”.
Enfim, “Seu ultimo movimento foi o da projecão do futuro que se
materializou numa POLITICA CULTURAL que ganhou consistencia paulatina
após 1935.Alcancou uma forte dimensão social coma instalacão e o
funcionamento do Departamento de Cultura e foi a prova de fogo à qual
Mario se submeteu,e pela qual foi devorado”.
Para Avancini,”O estudo da cultura popular,pedra basilar do pensamento
de Mario,possibilitaria um MERGULHO NAS RAIZES nacionais e sua utilizacão
na construcão da nacionalidade pela cultura e na projecão de um futuro a

ser cumprido.Plano de acão e utopia se imbricam de forma inquestionavel e
permanente”.E que,”Contudo,o 10 de novembro acelerou a derrocada do
Departamento de Cultura e do projeto modernista de reforma da sociedade a
partir das atividades educativo-culturais.A semente havia sido
plantada.Os frutos foram poucos diante dos esforcos e projetos
esbocados.Mario perdeu a esperanca e a vida,e sua utopia acabou
‘sequestra’,esperando que outros,em tempos posteriores,a resgatassem”.
Para o filosofo theco KAREL KOSIK ,”a palavra de ordem AD FONTES,que ressoa periodicamente contra
a pseudo-concreticidade nas suas mais variadas manifestacões...encontra o seu fundamento e a sua
justificacão na destruicão materialista da pseudo-concreticidade.Todavia,o proprio retorno ‘as fontes’
apresenta dois aspectos completamente diversos...Sob o aspecto mais profundo e mais significativo...a palavra
de ordem ád fontes’significa critica da civilizacão e da cultura;significa tentativa (romantica ou
revolucionaria) de descobrir por tràs dos produtos e das criacões a atividade e operosidade produtiva ,de
encontrar á autentica realidade’ do homem concreto por tràs da realidade reificada da cultura dominante,de
desvendar o autentico objeto historico sob as estratificacões das convencões fixas”.
Kosik assinala,portanto,os dois desvios em relacão ao paradgima dominante da modernidade: os romantismos
e os marxismos.Assim,no plural,pois ambos se dão em um campo de pluralidade.Por exemplo,o romantismo
assumiu varias formas: conservador,utopico,revolucionario,etc.
BOAVENTURA SANTOS analisou as questões relativas a civilizacào,a crise de paradigmas,as tradicões e
as utopias. “Nos encontramos numa fase de transicão paradigmatica,cujos sinais de crise me parecem
evidentes,e um novo paradigma com perfil vagamente descortinavel,ainda sem nome e cuja ausencia de nome
se designa por pós-modernidade...
Penso hoje que esta transicão paradigmatica,longe de se confinar ao dominio epistemologico,ocorre no plano
societal global;o processo civilizatorio instaurado com a conjuncão da modernidade com o capitalismo
e,portanto,com a reducão das possibilidades da modernidade,as possibilidades do capitalismo entrou,tudo leva
a crer,num periodo final”.
Para superar este esgotamento do processo civilizatorio capitalista,Boaventura busca alternativas no
pensamento utopico,”aliàs uma das tradicões suprimidas da modernidade e que urge recuperar”.
“...reinventar o futuro,abrir um novo horizonte de possibilidades,cartografado por alternativas radicais às que
deixaram de o ser...Penso que só há uma solucão: a utopia.A utopia é a exploracão de novas possibilidades e
vontades humanas,por via da oposicão da imaginacão `a necesidade do que existe...Äs duas condicões de
possibilidade da utopia são uma nova epistemologia e uma nova psicologia...A nova epistemologia e a nova
psicologia anunciadas e testemunhadas pela utopia assentam na arqueologia virtual presente. Trata-se de uma
arquelogia virtual porque só interessa escavar sobre o que não foi feito e,porque não foi feito,ou seja,porque é
que as alternativas deixaram de o ser. Neste sebtido,a escavacão é orientada para os silencios e para os
silenciamentos,para as tradicões suprimidas,para as experiencias subalternas,para a perspectiva das
vitimas,para as margens,para a periferia,para as fronteiras,para o Sul do Norte,para a fome da fartura,para a
miseria da opulencia,para a tradicão do que não foi deixado existir...”.
“Sobre o paradigma emergente,Boaventura assinala que “Em boa verdade não há um paradigma
emergente.Há antes um conjunto de ‘vibracões ascendentes’,como diria Fourier,de fragmentos préparadigimaticos...”.Entre outros aspectos,estes fragmentso têm em comum “o saberem que só é possivel
pensar para alèm da modernidade a partir dela,ainda que na forma das suas vitimas ou das tradicões que ela
propria gerou e depois suprimiu ou marginalizou.Neste sentido,pode dizer-se que a modernidade fornece
muito dos materiais para a construcão do novo paradigma.Só não fornece o plano de arquitetura nem a
energia necessaria para o concretizar”.
Boaventura nos aponta algumas pistas: “As paixões de Schiller e dos romanticos e a atracão apaixonada de
Fourier são dois campos privilegiados de escavacão arquelogica da modernidade...O novo paradigma

prevalece-se neste dominio de Schiller e da sua defesa da aparencia estetica (das aesthetische Schein) nas
Cartas sobre a Educacão Estetica do Homem,publicadas em 1795.Alias,Schiller representa,para o novo
paradigma,uma das tradicões suprimidas da modernidade e,como tal,suscetivel de contribuir para a
configuracão da nova intelegibilidade.Schiller faz uma critica radical da ciencia e da deshumanizacão
administrativa e da especializacão profissional que ela promove,uma critica,de resto,bastante semelhante à
feita por Rosseau.E,tal como acontece com Rosseau,não anima Schiller nenhuma veleidade passadista,mas
antes o desejo de reconstruir a totalidade da personalidade nas novas condicões criadas pela modernidade”.
Schiller,expressa claramente,a sensibilidade romantica anti-capitalista de carater utopico-revolucionario.
Boaventura amplia seu leque de pistas:”E,para escavacão da amplitude concreta da subjetividade,dois outros
campos de escavacão arqueologica se me afiguram fundamentais: Montaigne e Kropotkin,outros dois
criadores culturais cujas ideias foram suprimidas ou marginalizadas pela concepcão hegemonica da
modernidade capitalista”.Para Santos,Montaigne insistiu na necessidade de não perder de vista o individuo
concreto,e Kropotkin insistiu na solidariedade concreta,nos lacos de ajuda mutua.
É,portanto,na perspectiva desta dialetica da arquelogia da modernidade que buscamos tracar um campo de
escavacão,enquanto expressão de uma constelacão suprimida/sequestrada e/ou marginalizada no campo das
esquerdas brasileiras: A EXPRESSÃO ROMANTICO-SOCIALISTA BRASILEIRA.*
Em sua ultima obra, FLORESTAN FERNANDES utilizou este mesmo caminho metodologico do ‘ad
fontes’,associado a uma pulsão benjaminiana da historia e,ao espirito utopico blochiano.Em “A Contestacão
Necessaria”,Florestan traca “retratos intelectuais de inconformistas e revolucionarios”do periodo entre a
ditadura do Estado Novo e a ditadura militar instalada em 1964 ( A.Candido,Caio Prado
Jr.,Mariategui,Marti,Marighella,Prestes,Lula,etc),na perspectiva de que as perguntas postas pelas novas
condições do mundo contemporaneo “apontam a necessidade de sondagens sobre o passado que se
incorporam ao presente e não podem impedir um futuro com outras perspectivas”.
Para Florestan, “o que importa,no momento,é que restabelece o valor de uma heranca intelectual e politica
que parecia condenada ao esquecimento ou a supressão pela violencia”.
No final do prefacio,Florestan argumenta que “A contestacão necessaria focaliza como seu objeto o eclodir de
aspiracões utopicas que foram destrocadas pelas classes dominantes e pelo recurso extremo a duas
ditaduras,assinala esperancas frustadas que se encontram pairando sobre a sociedade brasileira...Em
consequencia,repõe o imperativo de salvar esperancas,que sobrevivem e crescem no substrato de uma
sociedade capitalista fomentadora de contradicões que convertem a radicalidade em estilo de pensamento e de
acão ,indispensaveis à construcão de um futuro limpo da canga arcaica e ultraconservadora”.
Podemos buscar elementos na metodologia de RICHARD MORSE ,que defendia seu metodo de pesquisa:
“Minha proposta,heretica como sempre,é recuar no tempo algumas decadas para recuperar algumas
alternativas formuladas pelos proprios brasileiros.Refiro-me ao periodo 1933-42,durante o qual,como afirma
Antonio Candido em seu Prefacio a Quinta edicão das “Raizes do Brasil”de Sergio Buarque de Holanda,três
foguetes iluminaram o horizonte historiografico da geracão pós-modernista que estava chegando a
maturidade”.Morse refere-se as obras de Gilberto Freire,Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr.
Enfim, no próprio MARIO PEDROSA podemos encontrar uma visão sobre a crise da arte inserida nesta
perspectiva metodologica da “volta às raízes”.
Após seu retorno do exílio , Pedrosa foi entrevistado [ dezembro de 1978], por Ferreira Gullar e Lourenço
Dantas Mota; o tema girou em torno da crise da arte moderna.Escutemos as palavras de Pedrosa:
‘ - Isso caracteriza então uma uma crise na arte?
MP= Sim, pode-se falar numa crise geral da arte, uma crise de saturação.



Essa crise persiste ainda hoje?

MP= Persiste. Ela começou quando a arte moderna chegou ao seu fim e não havia mais nenhum lugar do
mundo onde se apresentassem obras importantes. Houve uma saturação geral e um sentimento de que as
experiências da arte moderna estavam se esgotando.


Qual a seu ver pode ser o desfecho dessa crise ? Como encarar o futuro ?

MP= Quando voltei ao Brasil, vindo da Europa, propus que se fizesse uma exposição sobre o índio.O objetvo
era mostrar a comunidade indígena em seu processo de trabalho, seu modo de viver, com a sua alegria de
viver, entre aspas, PARA QUE O BRASIL RETOMASSE UM POUCO AS SUAS ORIGENS , para mostrar
que essa arte, desligada de tudo, é importante, porque é feita por uma comunidade capaz de vencer o fascínio
do capitalismo.O índio tem uma cultura rica em criações artísticas.


A crise da arte ocorre apenas nos paises capitalistas ?

MP= Não. Vejo a crise no mundo inteiro. Nos paises socialistas, quando se reclama do artista uma arte
aceitável para burocratas, está se negando o que Marx falou sobre o artista como ser criador e produtivo.A
crise é geral, porque o próprio homem está em crise.


Há alguma forma de arte que não esteja em crise ?

MP= Não vejo onde esta essa arte que não está emc rise.


E liga a crise da arte à crise do homem, de forma geral ?

MP= Sim, ligo. Não acredito na arte nessa sociedade em que vivemos, por muitos motivos. Não há condições
para a arte e pouca gente se interessa por ela. Hoje, o futebol é muito mais importante do que a arte, não e´?


De onde viria esse desinteresse do homem moderno pela arte ?

MP= A vida moderna não oferece às obras de arte o emsmo espetáculo, o mesmo interesse que oferece às
grandes manifestações coletivas: festas como o carnaval, o futebol, coisas desta ordem. Mas não sei qual é a
razão profunda de tudo isso. Tudo está organizado demais. O próprio lazer, que também está em crise. Há
uma maquina publicitária, uma maquina de dominação, que estende o seu poder por toda a parte e não deixa o
artista se livrar facilmente desse processo. É por isso que a crise não se manifesta apenas na arte. A ciência
está em crise. Há uma crise da medicina, por exemplo, porque também ela está dominada pelo mercado nos
nossos paises. Nos paises socialistas não sei qual é o processo.
-

e algum caminho, alguma saída ?

MP= Estou com a retaguarda.


Se alguém disser que está com a vanguarda, todo mundo entende inteiramente. Mas com a retaguarda ? O
que significa isso ?

MP= Antigamente, os artistas traziam coisas novas. Havia um permanente aprofundamento do problema da
arte. Hoje isso está parado. Ao mesmo tempo, o que se passa ? Há um movimento imenso que passa e arrasta
tudo para o mar do capitalismo. A retaguarda é uma defesa contra esse movimento. Ela resiste à presença
brutal dessas forças. A retaguarda resiste à retirada fantástica que está ocorrendo.O seu papel é a resistência.


Ela resiste em nome de que valores ?

MP= Não dos valores da arte, mas dos valores permanentes do homem.



Como se define hoje politicamente ?

MP= Sou socialista, por achar que o capitalismo é a maquina mais monstruosa que já se montou para liquidar
o homem. Não há solução enquanto durar o capitalismo. Não posso admitir uma sociedade como a nossa, que
aceita que centenas de milhares de homens morram de fome.Devo dizer ainda que aceito o progresso muito
duramente.


O tipo de progresso que existe no Brasil, ou o progresso de uma forma geral ?

MP= esse progresso, esse desenvolvimento que se faz por ai. Vocês acreditam que seja uma economia
racional a que domina hoje ? Acham que esse projeto de Angra dos Reis seja uma coisa que entre na cabeça
de uma pessoa normal ? De um modo geral, a crise dentro do capitalismo gera uma crise cultural, e lamento
que a Rússia ainda não tenha sido capaz de trazer um remédio para ela.”

ROMANTISMO e MODERNIDADE
Na obra do poeta e critico mexicano, Octavio Paz (outra grande expressão latino-americana da constelação
mariateguiana) encontramos uma reflexão profunda sobre o romantismo e a modernidade.
Na introdução aõ volume I de suas Obras Completas (FCE), Octavio Paz reflete sobre a relação entre a
poesia moderna e a modernidade:
"Minha reflexão abarca o do nascimento da tradição moderna ão acaso das vanguardas.O fenomeno não é
unicamente estetico senão que é um aspecto de outro mais amplo e complexo que abrange a sociedade
contemporanea: VIVEMOS O CREPUSCULO DE MUITOS DOS PRESUPOSTOS QUE FUNDARAM A
DOIS SECULOS A MODERNIDADE".
O critico mexicano foi , com Mario Pedrosa, um dos primeiros a falar em "pos-modernismo". Assim como
o critico brasileiro falou em arte pos-moderna, já nos anos 60, o critico mexicano define o periodo
contemporaneo como "o do fim da vanguarda e junto com ela, do que desde final do seculo XVIII se tem
chamado de arte moderna".
Na terceira parte , "La Otra Voz"(poesia y fin de siglo), analisa as relacoes entre "modernidade e
romantismo"e "modernidade e vanguardas".
"Que queremos dizer com a palavra modernidade ? Quando comecou? Alguns pensam que se iniciou com o
Renascimento, a Reforma e o Descobrimento da America; outros supoem que comecou com o nascimento dos
Estados Nacionais, a instituição dos bancos, o nascimento do capitalismo mercantil e o surgimento da
burguesia;alguns poucos sublinham que o decisivo foi a revolução cientifica e filosofica do seculo XVII, sem
a qual não teriamos nem tecnica nem industria.
Todas estas opinioes são admissiveis.Isoladas são insuficientes;juntas, oferecem uma explicação
coerente.Por isto, talvez a maioria se inclina pelo seculo XVIII: não só é o herdeiro destas mudancas e
inovacoes senão que neste seculo se advertiam já muitos dos tracos que seriam os nossos.Foi esta época uma
prefiguração do que vivemos hoje? Sim e não. Mais exato seria dizer que a nossa tem sido a desfiguração das
ideias e projetos daquele grande seculo".
"A modernidade comeca como uma critica da religião, da filosofia, a moral, o direito, a historia, a economia
e a politica.A critica é o seu traco distintivo, seu sinal de nascimento.Tudo o que tem sido a Idade Moderna
tem sido obra da critica, entendida esta como um metodo de investigação, criação e ação.Os conceitos e ideas
cardinais da Idade Moderna - progresso, evolução, revolução, liberdade, democracia, ciencia, tecnicanasceram da critica.No seculo XVIII a razão fez a critica do mundo e de si mesma;"
Paz faz uma critica da modernidade na America Latina e, uma reflexão da relação entre o modernismo em
relação ão romantismo europeu, que são fundamentais .

"A relação do Romantismo com a Modernidade é a um tempo filial e polemica.Filho da Idade Critica, seu
fundamento, sua ata de nascimento e sua definição são a mudanca, o cambio.O romantismo foi a frande
mudanca não só no dominio das letras e das artes mas no imaginação, a sensibilidade, o gosto, as ideias.Foi
uma moral, uma erotica, uma politica, uma maneira de vestir-se e uma maneira de amar, uma maneira de
viver e de morrer"
Enfim, uma "visão de mundo".
Segue Paz, "Filho rebelde, o romantismo faz a critica da razão critica e opõe aõ tempo da historia sucessiva
o tempo da origem antes da historia, ão tempo futuro das utopias o tempo instantaneo das paixoes, o amor e o
sangue.O romantismo é a grande negação da Modernidade tal como foi concebida pelo seculo XVIII e pela
razão critica, utopica e revolucionaria.Porem é uma negação moderna, isto é: uma negação dentro da
Modernidade.Só a Idade Critica podia engendrar uma negação de tal modo total".

ANALOGIA e IRONIA
"O romantismo convive com a modernidade e se funde a ela apenas para, uma e outra vez, transgredila.essas transgressoes assumem muitas formas, mas se manifestam sempre de duas maneiras: a analogia e a
ironia.Pela primeira, entendo a "visão do universo como um sistema de correspondencias e a visão da
linguagem como o metodo do universo".É uma tradição antiquissima, reelaborada e transmitida pelo
neoplatonismo renascentista a diversas correntes hermeticas dos seculos Xvi e XVII e que, depois de
alimentar as seitas filosoficas e libertarias do XVIII, é recolhida pelos romanticos e seus herdeiros até nossos
dias.É a tradição central, embora subterranea, da poesia moderna, dos primeiros romanticos a Yeats, Rilke, os
surrealistas".
Äo mesmo tempo que a visão da correspondencia universal ,aparece sua gemea adversaria, a ironia.É o corte
no tecido das analogias, a exceção que interrompe as correspondencias. Se a analogia pode conceber-se como
um leque que, ão abrir-se, mostra as semelhancas entre isto e aquilo, o macrocosmos e o microcosmos, os
astros, os homens e os insetos, a ironia rasga o leque.A ironia é a dissonancia que rompe o concerto das
correspondencias e o transforma em galimatias .A ironia tem varios nomes: é a exceção, o irregular, o
bizarro como dizia Baudelaire e, numa palavra, o grande acidente: a morte".
A chamada epoca pos-moderna exarceba as contradicoes da crise em curso.Paz critica a visão pos-moderna:
"Fala-se muito da crise da vanguarda e se tem popularizado, para chamar a nossa epoca, a expressão "a era
pos-moderna".Denominação equivoca e contraditoria, como a idea mesma de modernidade.Aquilo que está
depois do moderno só pode ser o ultramoderno: uma modernidade todaviz mais moderna que a de
ontem...Chamar-se pos-moderno é uma maneira mais bem ingenua de dizer que somos muito
modernos.Agora be, o que está entredito é a concepção linear do tempo e sua identificação com a critica, o
cambio e o progresso - o tempo aberto até o futuro como terra prometida.Chamar-se pos-moderno é seguir
sendo prisioneiro do tempo sucessivo, linear e progressivo".
As analises de Octavio Paz apresentam "afinidades eletivas"com as de Michael Lowy.Este define a relação
entre modernidade e romantismo:"
"É importante acrescentar que a "critica"romantica toma as formas mais diversas segundo os modos de
expressão e as sensibilidades individuais dos autores? Em particular, nas obras de arte a "critica"se faz pelos
meios -propriamente esteticos- que são particularmente diferentes daqueles desenvolvidos no ensaio e no
tratado...'Faz-se igualmente notar que o romantismo é, queiramos ou não, uma critica moderna da
modernidade.Mesmo se revoltando contra aquela, os romanticos não poderiam deixar profundamente
marcados pelo seu tempo.Assim, reagindo afetivamente, refletindo e escrevendo contra a modernidade, eles
reagem, refletem e escrevem em termos mdernos...a visão romantica constitui uma "auto-critica"da
modernidade".
Analogia, afinidades x exclusão, redução
A visão de mundo romantica, como critica social da modernidade, contrapoe-se ãos dois grandes paradgimas

matrizes do Ocidente.Vejamos, com EDGAR MORIN a definição destes paradigmas.
"...O grande paraddigma do ocidente formulado por Descartes e imposto pelos desenvolvimentos da historia
europeia desde o seculo XVII.O paradigma cartesiano separa o sujeito e o objeto, cada um com a sua esfera
propria, a filosofia e a investigação reflexiva aqui, a ciencia e a investigação objetiva acolá.Esta dissociação
prolonga-se, atravessando o universo de um lado ão outro:
Sujeito
Objeto
Alma
Corpo
Espirito
Materia
Qualidade Quantidade
Finalidade Causalidade
Sentimento Razão
Liberdade
Determinismo
Existencia
Essencia
Trata-se realmente de um paradgima: ele determina os conceitos soberanos e prescreve a relação logica: a
disjunção...Este paradigma determina uma dupla visão do mundo...O grande paradigma comanda a dupla
natureza da praxis ocidental, uma bseada na auto-adoração do sujeito individual (individualismo), no humano
(humanismo, antropocentrismo), nacional (nacionalismo), etnico (racismo); a outra, baseada na ciencia e na
tecnica objetivas, quantitativas, manipuladoras e congeladas logo que se trata do objeto (mesmo quando um
individuo, uma etnia, uma cultura, são considerados como objeto)...Assim, há dois universos que disputam
entre si as nossas sociedades, as nossas vidas, os nossos espiritos".
Morin assinala fenomenos proprios ão capitalismo e a modernidade:"No decurso da historia ocidental, e
atraves dos desenvolvimentos multiplos e relacionados da tecnica, do capitalismo, da industria, da burocracia,
da vida urbana, estabeleceu-se qualquer coisa de paradigmaticamente comum entre os principios de
organização da ciencia, os principios de organização da economia, os principios de organização da sociedade,
os principios de organização do Estado-nação.
Este traço comum aparece no proprio tratamento do real (redução/disjunção), a mesma ocultação mutua do
sujeito pelo objeto, e do objeto pelo sujeito, a mesma redução a ordem, a medida, ao calculo, em detrimento
das qualidades, das totalidades, das unidades complexas, a mesma especialização e hierarquização, o mesmo
pragmatismo, o mesmo manipulacionismo, a mesma tecnologização, e tecnocratização, a mesma
racionalização sob a egide da razão, a mesma dissociação entre o humano e o natural, a mesma transformação
em objeto, de tudo o que é apreendido pelo conceito, pelo instrumento, pela maquina, pelo programa...
Morin apresenta varios tracos da ciencia moderna e ajunta que "Todos estes tracos teem em comum um
paradigma de exclusão, que exclui pura e simplesmente da cientificidade, e por essa mesma via, da
"verdadeira"realidade, todos os ingredientes da complexidade do real (o sujeito, a existencia, a desordem, o
aleatorio, as qualidades, as solidariedades, as autonomias, etc).O paradigma da exclusão está associado a um
principio de redução que leva a desintegrar as entidades globais e suas organizacoes complexas em proveito
das unidades elementares que as constituem e que se tornam fonte e fundamento de toda a intelegibilidade.
Como consequencia, a visão atomistica (que só ve unidades elementares) e a visão mecanica(que só ve uma
ordem deterministica simples) conjugam-se por vezes, e por vezes opoem-se, mas uma e outra expulsam o
organico e o complexo...o paradigma da ciencia classica controlou(e controla ainda em grande parte) não só
toda a teoria classica, mas ainda a logica, a epistemologia e a visão do mundo".
Edgar Morin, interroga-se sobre a "Krisis"do mundo contemporaneo, Ëstará hoje em crise o grande
paradigma do ocidente? Teremos nós entrado na era de uma revolução paradigmatica? ...Limito-me a lembrar
o diagnostico.Por toda a parte, o principio da disjunção e o da redução quebram as totalidades organicas e são
cegos em relação a uma complexidade cada vez menos escamoteavel;por toda a parte, o sujeito se reintroduz
no objeto;por toda a parte, o espirito e a materia chamam um pelo outro em vez de se excluirem;por toda a
parte, cada coisa, cada ser, reclama a sua reinserção no seu ambiente.O paradigma-rei da ordem deixou por
toda a parte de ser operacional...".

Morin conclue que, "seria necessaria uma reforma em cadeia do entendimento, e esta reforma presupõeuma
revolução paradigmatica que presupõea reforma do entendimento.O paradigma vital de conjunção/distinção
não nasceu, ão passo que o paradigma mortal de disjunção/redução não morreu.A crise está ai, multiforme e
multidimensional...Há agora crise aberta dos fundamentos do pensamento em filosofia, epistemologia,
ciencia, mas somos ainda incapazes de encontrar fundamentos na ausencia deste fundamento.
A crise da sociedade e da civilização foi anunciada, diagnosticada, denunciada, mas o fim da civilização
industrial ainda não anuncia qualquer aurora.Todas estas crises interdependentes estão elas proprias em
interdependencia com uma crise generalizada da humanidade, que ainda não pode reconhecer-se e realizar-se
como humanidade...Encontramo-nos numa era agonica de gestação ou de morte".

MUTAÇÕES : mundo , homem , arte em crise.
Mario Pedrosa, no livro de ensaios , escritos nos anos 60 , e que porta o nome acima, refletiu sobre a crise da
humanidade."A ciencia matematizada, extremamente tecnicizada, torna-se social e filosoficamente
isolacionista.Ela veda o universo ãos sentidos e logo a imaginação dos leigos, quer dizer, dos homens nus,
desarmados em face dos misterios da Natureza.Renunciando a Ciencia a uma imagem total intuitiva, ou
realmente sensivel do mundo...a humanidade encontra-se pela primeira vez na sua curva de desenvolvimento
sem uma concepção cosmogonica intuitiva ou mesmo cosmologica do universo".
A semelhanca de O.Paz, Pedrosa diagnostica que "A crise da Arte, ou a crise da Poesia de que somos todos
testemunhas, entre deslumbrados e apreensivos, deve refletir um dos aspectos de uma crise mais geral, a crise
mutacional do homem no cosmos.O homem está mudando, o homem vai mudar.Nós sabemos mas não
verificamos ainda;nós sentimos mas não fizemos ainda o esforco de abstração necessario para compreender,
ou melhor, nos situar conscientemente e desde já no processo".
Sobre a revolução, "A revolução politica está a caminho;a revolução social se vai processando de qualquer
modo.Nada poderá dete-las.Mas a revolução da sensibilidade, a revolução que irá alcancar o amago do
individuo, sua alma, não virá senão quando os homens tiverem novos olhos para olhar o mundo, novos
sentidos para compreender suas tremendas transformacoes e intuição para supera-las.Esta será a grande
revolução, a mais profunda e permanente...".
Sobre o papel do critico, "Ai de quem não se fizer uma visão global do conjunto do fenomeno artistico da
epoca, ou se armar de uma concepção filosofica, cientifica, sociologica, estetica, historica para enfrentar o
caleidoscopio dos ismos, sem faniquitos de impaciencia, sem timidez, sem seguidismo acrilico ou bocó, sem
frustacoes de incompreensão, sem negativismos, mas aberto, aberto e critico".
Pedrosa,na introdução escrita de Paris,em abril de 1972,para o livro “Mundo, Homem,arte em crise”, finaliza
dessa forma:
“ Como parte histórica dessa crise em que se consumiu a Arte Moderna, que acaba agora de morrer
fisicamente com a morte de Picasso, conclui o livro “A Bienal de cá para lá”. Neste ensaio, que finaliza seu
livro citado ( “Por dentro e por fora das Bienais”) ,Mario fala,então,de uma “arte pós-moderna” que se inciia.
Logo após sua volta do último exílio,Mario concedeu a seguinte entrevista ao JB:
Entrevista de MARIO PEDROSA ao “Jornal do Brasil” , em 02.06.1978 (Arquivo de Mario Pedrosa,
Biblioteca Nacional-RJ)
Titulo: “Mario Pedrosa: A arte está em decadência mas os sindicatos estão vivos” .
Entrevista a Cícero Sandroni.
-E hoje,como está a arte moderna ?
-MP: A arte moderna, o modernismo foi o mais importante movimento artístico da historia do homem desde o
renascimento.Mas hoje estamos numa fase que poderia ser chamada de explosão final.

Os artistas passaram a ver que os cerca não por sua beleza, mas sim como produtos da invenção industrial
destinados ao consumo das massas. Até o movimento da ‘po-art’, os artistas tinham noção de que iam
inovando o enredo,a problemática da arte moderna.Mas, depois da ‘pop-art’ surgiram varias expressões das
artes plásticas que independem da tela, pincel, tinta. Hoje,a arte é cada vez mais um produto da industria e
portanto do mercado.
1

E, a arte no Brasil, Hoje ?

MP: Eu fui um dos arautos da arte moderna no Brasil , e posso dizer que chegamos ao fim de um
processo.Surgiram experiências novas, para além dos problemas puramente estéticos. É claro que não estamos
no fim da arte.
Segundo alguns teóricos, a arte é o 4o reino da natureza.Mas o importante é a sua significação ,o que se vai
fazer dela. Não existem mais vanguardas.O que se pode dizer é que estamos numa época de decadência,
embora mesmo em épocas de decadência as vezes surgiram grandes obras de arte.
1

E,qual é a importância da arte neste momento ?

MP: Hoje a arte não tem a mesma importância que tinha há 50 anos...Ninguém se interessa mais por arte. A
arte não irradia mais influencia, não desperta mais atenção.Tudo tende a repetir-se. E a confusão é maior com
o problema da criação manual e a mecânica,a fotografia, o diveotape estão ai.
2

Então, há uma certa confusão, uma crise geral ?

MP: (...) O homem vive um momento de transição,de mudanças.Estamos numa época de crise profunda, uma
crise que é mais aguda no Terceiro Mundo ,onde bilhões de homens estão condenados a morrer de fome,
como os nossos índios estão condenados a desaparecer. Diante de conflitos tão radicais,terríveis,insolúveis, é
natural que a arte passe para um nível secundario”.

Portanto, toda essa temática está relacionada ao debate sobre o fim das vanguardas historicas e ao surgimento
do chamado ‘pós-modernismo’. Ricardo Fabbrini retoma esta questão em sua obra “A Arte Depois das
vanguardas” ( 2002 ),referenciando-se,inclusive,no pensamento dos últimos anos de Mario pedrosa.
Fabriani situa “ o esboroamento das vanguardas, adotando como seu termo final os emados dos anos 70 (...)
embora o seu calor revolucionário (de sua fase heróica dos anos 10 e 20) viesse há décadas se
enfraquecendo.Desde os anos 30, as vanguardas foram perdendo seua função prospectiva, seu poder de
antecipar na forma artística e nos gesto estético a nova realidade, segundo o imaginário vanguardista de uma
sociedade baseada no capital e na máquina, na fé dos futuristas, na comuna e na máquina, na convicção dos
construtivistas, na critica do capital, no enguiçamento da máquina, no sortilégio anarco-dadaista.São
diferentes desenhos de utopia eu revelam, contudo, a mesma confiança dos artistas de vanguarda do inicio dos
éculo no pdoer da arte de transformar a realidade, de contribuir para a mudança da consciência e do impulso
de homens e mulheres que poderiam mudar o mundo.
Apesar da crise desta crença, as vanguardas não se viram, de imediato, neutralizadas,pois,mesmo dissociadas
das idéias de revolução e utopia, continuaram a revolucionar os códigos artísticos.É neste sentido que a arte
moderna, tanto o período das vanguardas heróicas, orientadas por esta crença, como a das tardias, dela
desvinculadas,cumpriu um trabalho de desligamentos sucessivos da tradição,os quais,oportunamente ligados
pela critica,constituíram,no curso do tempo, como diz Octavio Paz, uma ‘tradição de ruptura’ - um capitulo da
Tradição Artística”.
“Finda a etapa vanguardista, artistas e,por conseguinte, a critica de arte, inclusive a brasileira,constataram que
“a arte não evolui ou retrocede,muda”; que não há ‘evolução estética” , mas “desdobramento de linguagens” (
F.Gullar). E que,portanto,o suposto declínio da arte é, antes, o resultado da crise das vanguardas.”Não é o fim
da arte”,afirma Octavio paz, “ é o fim da idéia da arte moderna” (ou seja, ‘o fim da estética fundada no culto à
mudança e à ruptura”) ou do ‘grande relato’ das vanguardas na expressão de Jean-François Lyotard”.

Retomando algumas idéias do último Mario Pedrosa, Fabriani analisa o que chama de ‘saco sem fundos’ das
vanguardas nos anos 70.
“A automutilação de Rudolf Schwartzgler, vinculado pelos historiadores das vanguardas à ‘body art”, que
amputou a genitália em publico durante uma ‘performance’ em 1969,pode ser convencionada como o ato
fundador da ‘disgusting art’ (traduzida por arte abjeta ou repulsiva),termo cunhado pela critica de arte inglesa
nos anos 80. Em 1975 (nos “Discursos aos Tupininquins ou Nambás”) descreveu e interpretou esse
‘happening’:
“Este jovem artsita autriaco, a arrebatado por seus impulsos autodestrutivos e narcisicos, incorformado com
os determinismos atávicos da vontade de ser,iniciou uma serie de atos de agressão ao próprio corpo e acaba
por cortar o pênis,imolado a obscuras idéias (ou purgas ?) pelas quais se matou (em 1969).Esse “ato de
agressão ao corpo,objeto de adoração,de repulsa e ódio”,segue Pedrosa, é o “testemunho de um
condicionamento cultural final, sem abertura,nem existencial nem transcendental”. Schwartzkogler,
“vievendo a propria destruição como um gozo estetico de primeira ordem”, prossegue Pedrosa, mostra que ‘O
CICLO DA PRETENSA REVOLUÇÃO ( da Arte de vanguarda) FECHOU-SE SOBRE SI MESMO; E O
QUE RESULTOU FOI UMA REGRESSÃO PATETICA ‘SEM RETORNO’: DECADENCIA”. Ele,
“aceitando a morte como inevitável, em nome da saturação cultural e da irracionalidade invencível da vida”,
selou “ A CARREIRA INEXORAVEL PARA O OCASO” DA ARTE MODERNA , “ainda que esta
carreira não se fizesse linearmente , e sim aos tropeções”.
Por sua vez, Frederico Morais ,em 1989, dizia que “ o sonho acalentado por Pedrosa de que, com a crise da
vanguarda dos anos 70, a América Latina teria vez no ecúmeno da arte internacional, esvaiu-se rapidamente...
mas,rapidamente, o mercado de arte, hoje multinacional, apressou-se em transformar estas rebeliões em
formas de consumo artístico...continuamos assim, brasileiros e latino-americanos, à margem do processo
artístico mundial,e não por falta de artistas ,claro”.
Juan José Sabreli,em seu polemico livro intitulado “Lãs Aventuras de la Vanguardia.El arte moderno contra la
modernidad” (2000), elenca as expressões desta arte ‘pós-moderna”:
“ A substituição do quadro por coisas derivou por sua vez na substituição do objeto por pessoas: Bem
vautier,em 1962, se expôs nas ruas de Niza,como escultura vivente com um cartaz que dizia “Olhem-me, isto
é suficiente,eu sou arte” , e Alberto Greco o fez como homems anduiche no Museu de Arte Moderna de
Paris,com a kegenda “Alberto Greco, obra de arte fora de catalógo”. Manzoni distribuiu ovos duros marcados
com a impressão de seus dedos,assinou o corpo de homens e mulheres como esculturas vivas as quais dava o
certificado de autenticidade.Na exposição “Experiências visuais” (1968) do Instituto Di Tella, Oscar Bony
apresentou uma família operaria -em carne e osso- sentada em um pedestal no meio da sala.
Uma variante da exibição de pessoas foi o “body art”, arte do corpo, lançada em 1968 e baseada em borrões,
feridas,lesões,marcas,incisões,mutilações feitas no corpo do próprio artista ou de outros.Um vienes,hermann
Nitsch,em um ato chamado “Teatro de orgias e mistérios”,realizado em Nova York (1972),cubria seu corpo e
os dos espectadores com sangue e entranhas de animais. Outro, Arnulf Rainer,com uma galinha
depenada,cordas e correias, tomava fotos que depois manchava com pintura negra.Um caso extremo do arte
do corpo foi o vienes Rudolf Schwarzhogler,que se amputou o pênis,centímetro a centímetro,enquanto um
fotografo documentava os passos da ação.(...) A Dopcumenta de 1972 dedicou uma seção à arte do corpo com
fotos dos principais atos, inclusive o de Schwarzhogler,quem na época já havia se suicidado lançando-se no
vazio”.
Prossegue,então,Fabriani: “ Este ‘cul-de-sac perfeito’ a que chegaram as vanguardas, na expressão de
Pedrosa, revelou-se,contudo, um “saco sem fundos”...
Na conclusão de sua obra,Fabrianni diz que : “ Afastada da utopia,esta arte,destituída da força que se quis
subversiva das vanguardas,opõe-se ao presente,enquanto chauvinismo, machismo,efeitos da informática,crise
da narrativa,etc.Da falência das vanguardas como projeto de emancipação,não resultou assim a negação dos
poderes da negação da arte; mas resultou uma arte que, mesmo semdo mediada por apropriações,se opõe com
suas simbolizações à legalidade própria” ou à “autonomia formal” (atribuídas à arte de vanguarda por artistas
e críticos), ou ao seu “hermetismo” (no lugar-comum do público).
Finda,enfim, a lógica da ruptura,os artistas,desconstruindo estilos modernos, produzindo neles
diferenças,combinando-os entre si ou com outros signos da tradição,e mesmo reparando seus efeitos de
ruptura (...),tornaram o suposto fim da modernidade artística infindo: o contemporaneo (aqui, a arte depois
das vanguardas),entendido assim como umn além do moderno,não se sustenta; daí a inadequação do termo

“pós-moderno”,também finado”.
De qualquer forma,Mario pedrosa,nesse mesmo texto que finaliza seu livro sobre as Bienais, em linguagem
barroca e com o ‘sentimento agonico’ que sempre o caracterizou, já prenuncia seu “ Discurso aos
Tupininquins e Nambás” , em que anuncia que uma ‘nova arte’ nasce nos tropicos :
Trabalhando com a categoria de “não-sincronia” , Mario afirma:
“Se a arte ou modo regional de um pernambucano, de um baiano,de um mato-grossense, de um amazonense
ou de um gaúcho (...) ou as atividades ( ...) afinam-se contudo pelo clima da plataforma brasílica,pela
perspectiva de Brasilia,pela invencível diacronia da linguagem...a das metalinguagens em que se
amalgamam,pela fatalidade histérica e o pulsar endo - e - exogamico sob que vivem.Está subentendido que
essas perspectivas estão ainda muito condicionadas.Tudo isso é incerto.O futuro é inseguro.Uma revolução
precisa passar e varrer o Brasil como um tufão.
Há ainda aqui, como por toda parte, uma outra família de seres que vive parcialmente de fora desse
contexto,Vive numa intemporalidade perene, porque se situa fora desse condicionamento cultural terciário
que é o de todos nós.Nela, os que são artistas o são sobretudo pors erem homnes com determinações présociais absorventes , e não se integram senão em segundo ou em terceiro grau no meio social e cultural por
onde circulam.Pesam mais que os nossos, seus condicionamentos primários, biológicos, psíquicos.S/ao
artistas fora do tempo.Numa designação perigosa,propricia às explorações de um mercado de arte
perpetuamente à cata de excentrismos que quando existem são inventados,tratam-nos de ‘primitivos’ ou
‘ingenuos’.Mas não se trata desses. Trata-se dos que trazem consigo,insuportáveis a carregar,mensagens que
não sendo de hoje jamais se transformarão em ‘média’.São imemoriais como a consciencia.No sincrônico
condicionamento deles para conosco,evidencia-se um descompasso entre eles e nós,quanto às atividades
coletivas e obrigatórias do cotidiano,quanto às idéias e às modas que moldam ou entre nós circulam.Fazem
coisas insólitas e claras, gratuitas ou não, falam a nossa linguagem,agem como os outros,mas há um
significado esotérico por trás do que dizem; um arcaísmo gestual ou mesmo conceitual preside a seus atos
criativos. Eles se encontram entre os anônimos fazedores de coisas,entre os ‘exoticos’ de canto de rua nas
aldeias”.
Como já vimos antes, neste mesmo ensaio Mario sentencia o destino das Artes na sociedade de massas:
“A sociedade de consumo de massa não é propicia às artes. Desde a passagem do tachismo que a
sucessividade dos movimentos vanguardistas,ao contrario de se vir atenuando,veio se acelerando.Em face
disso,começamos a falar na ‘lei do aceleramento dos ismos’(...)Não há mais lugar nessa sociedade para a arte
moderna(...) Uma ‘arte pós-moderna’ inicia-se”.
Mario vinha matutando estas idéias já nos anos 60.Por exemplo, em seu pósfácio ao livro de Herbert READ ,
“A Arte de Agora Agora” , Mario fala da visão deste critico em relação às “Artes Primitivas”:
“ Aqui é o ponto nodal do retrato critico de Read.De um lado,a perspicácia para descobrir a profunda
analogia que pode haver entre o artista de uma sociedade na sua pletora de meios de comuninação de massa e
de meios de deformar e dissolver toda a atividade criativa e o artista das civilizações pregressas de antes do
desenvolvimento capitalista; de outro, o pirronismo anacrônico de um pensamento que esbarra para cá do
desenvolvimento da arte depois do tachismo e do informal,ou na arte de pura expressividade.Assim, se é
importante que tenha chegado a perceber essa profunda analogia cultural entre o artista do nosso tempo e o
artista das culturas primitivas, é negativo o fato de ele crer que ela é função das solicitações subjetivas e
arquitipicas do artista moderno. Ele não viu que essa analogia decorre sobretudo das relações sócioeconomicas que prevalecem na sociedade de hoje”.
“Essas relações já são de tal complexidade que refutam as que se criaram com o capitalismo generalizado a
partir do Renascimento e floresceram até o advento da arte moderna, cujo desenvolvimento ia ser o epílogo de
todo o ciclo da arte burguesa ocidental, desde o Renascimento e o Barroco. Agora , aquelas relaçõess e
caracterizam pelo aceleramento prodigioso do mercado e a intensificação inexorável do sistema de consumo
de massa que eliminam de mais a mais as condições para um desenvolvimento independente da arte, para seu
ulterior florescimento”(...) A arte em si mesma acabou, assim,por tornar-se uma extrapolação,uma
incógnita,uma interrogação. Sobreviverá ? Subsistirá ? Como ? da civilização burguesa em naufrágio uma
nova tem de emergir ,para que a historia continue; é sob esta perspectiva que se poderá,então, decidir do
futuro destino da arte.
Desses pensamentos não chegou a cogitar Herbert Head na sua obra de critico”.

Parte III:
MARIO PEDROSA : desesperadamente socialista
“ Não há necessidade de me estender, já que todos sabem quem é, quem
foi e quem será Mario Pedrosa. Foi o maior pensador socialista que o Brasil produziu até hoje” [ Barreto
Filho, durante enterro de Pedrosa, nov. 1981]
“ foi o primeiro grande intelectual brasileiro a apostar na organização
dos operários brasileiros[...] Agora que ele morre, não devem morrer suas idéias” { Lula, nov. 1981]

Uma questao que deveria ter sido a primeira: Por que Mario Pedrosa?
O marxismo de Pedrosa está envolvido numa "nevoa embruxadora" cultural; critico de arte, esteta,
podemos inseri-lo no campo de forca do "materialismo cultural". Neste aspecto, Pedrosa analisando e
refletindo sobre as artes, antecipou nos anos 60-70,elementos importantes que só maduraram na decada
seguinte, no contexto da chamada pós-modernidade cultural. Pedrosa operava no campo das artes, arquitetura,
pintura, onde a pós-modernidade primeiramente se expressou, em relacao a outros campos,como a politica e a
economia.
Neste sentido, A. Huyssen tracou "a trajetoria e as migracoes do termo `pos-modernismo. ”...Em
critica literária a expressao remonta ao final da decada de 50... Foi somente no inicio ate meados da decada de
70 que o termo ganhou um curso mais geral, aplicando-se primeiramente a arquitetura e depois a danca, ao
teatro, a pintura, ao cinema e a música...Em algum momento no fim da dacada de 70, a expressao `posmodernismo',nao sem o encorajamento norte-americano, migrou para a Europa..."
"Em nenhum outro lugar a ruptura com o modernismo parece mais obvia do que a recente arquitetura norteamericana".
Afirma Pedrosa, em "Crise ou Revolucao do Objeto": "O processo de mudanca nao se verifica
numa curva, continua a subir, mas num ritmo pulsativo, pendular, para um lado e para outro. Tem sido assim
desde o inicio do ciclo dito da "arte moderna" ate seus desenvolvimentos últimos, quando se abre novo ciclo
de caracteristicas e mesmo finalidades tao diferentes que me levaram a falar de "arte pos-moderna".
Em sua práxis artistica, Pedrosa antecipou elementos do que se chama hoje a "Crise da Civilizacao".
Para Gorostiaga, "A profundidade e a rapidez das mudancas globais, fazem da decada de 90 uma conjuntura
estrategica, por estar se definindo a curto prazo a correlacao de forcas internacionais que dominarao o comeco
do seculo XXI. O caráter estrutural destas mudancas e sua globalidade tem o sentido de uma 4ª onda larga dos
ciclos anunciados por Kondatrief.
Em outro sistema de coordenadas tambem vivemos uma encruzilhada de mudancas copernicianas,
Inclusive superiores ao que significou 1914-1917. Neste ano, comecou com atraso, o seculo XX com o grande
confronto entre o capitalismo e o socialismo. O seculo XX terminou em l989 com a queda do muro de Berlin
e a confrontacao Leste-Oeste. O seculo XXI comecou com o confronto Norte-Sul, Capital-Trabalho, que
supoe uma nova fase na velha confrontacao, porem com parametros qualitativamente novos".
"Nestas condicoes, o modelo de sociedade que carrega o estilo de civilizacao dos paises do Norte, é
um modelo de sociedade nao universal... Esta crise nao é só de distribuicaoo e equidade,é uma crise de
valores e de destino para a humanidade. Por isso, a qualificamos como crise de civilizacao".
A consciencia desta crise foi crescendo gradualmente, se alimentando de múltiplos focos ou de crises
particulares que, aos poucos, se interrelacionam.Se 1968 foi um divisor de aguas, l989 foi o momento
decisivo , da visao de totalidade desta crise.
Afirma Mario, em "Do Pluralismo da Bauhaus a Aldeia Global", "Esse processo de crescimentoenvolvimento (do homem) encontra seu ponto de transformacao qualitativa no advento da eletronica, inserida
na vida social e moral como um hospede caseiro e na banalizacao da comunicacao audiovisual de instrumento
a nosso servico, sem falar no intrinseco dinamismo da epoca. A partir desse ponto entramos `num mundo de
aldeia global'".

Portanto, Pedrosa foi um precursor critico de muitas questoes que só afloraram com plenitude no
final dos anos 80 e na década dos 90. Seus textos de critica das artes trazem, sob uma "nevoa embruxadora"
(termo que pegou de Wittegenstein) um "materialismo cultural", a "cultura como práxis", numa expressao de
Z.Baunman.
Enfim, por que Mario Pedrosa? Senao por tudo que vimos, pelo simples fato, entao, de que "Mario Pedrosa
foi, acima de tudo, uma figura inspirada e inspiradora". Ou,nas palavras de Trostsky : “Um Tipo Curioso” !
Pedrosa desenvolveu seu pensamento marxista sob essa "nevoa embruxadora", o que nao lhe tira o "titulo" de
"o maior pensador socialista do Brasil"; pelo contrário, num pais, ou num continente de marxismo subdesenvolvido, este elemento so enriquece a figura de Mario Pedrosa. Talvez, torne menos conhecido seu
pensamento teorico sobre as questoes fundamentais do marxismo, sendo seus trabalhos no campo estritamente
politico e economico mais conhecidos; por exemplo, "A Opcao Brasileira", "A Opcao Imperialista",o livro
sobre “Rosa e a Crise do Imperialismo”
.
Sem duvidas,este aspecto tornou menos conhecido o conjunto de suas ideias expostas ,principalmente,nos
ensaios de critica das artes.
Recentemente,em depoimento sobre a historia da fundacao do PT,Marco Aurelio Garcia falava de Pedrosa:
“a primeira direcao do PT tinha só dois que nao eram sindicalistas,o Mario Pedrosa - figura acima de qualquer
suspeita,um monumento da esquerda brasileira que foi descoberto nos anos 70...”
Contudo,nao se pode separar a obra politica de Mario Pedrosa de sua obra de critico de arte e das
letras.Mesmo que,em alguns periodos,um elemento tenha sido dominante,Pedrosa sempre articulou as duas
frentes de luta, como vimos na fala de Hélio Pelegrino : “é a chave mestra de seu pensamento”.
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MARIO PEDROSA: exilios

“A vezes es necesario alejarnos de las cosas,poner um mar de por medio, para ver las
cosas de cerca".
(Alejo Carpentier)
Em outras paragens do mundo, um "socialista agonico", "redescobriu" o mundo dos "danados da terra"
(Fanon). Apos seu último exilio (l970-l977), MARIO PEDROSA poderia dizer, com as palavras de
Mariátegui:
"Europa me revelou ate que ponto Eu pertencia a um mundo primitivo e caotico" e, "Ao mesmo tempo, me
impos e me esclareceu o dever de uma tarefa americana". Os "7 ensaios" de Mariátegui se encerram com a
seguinte frase: "Pelos caminhos universais, ecumenicos, nos vamos cercando cada vez mais a nos mesmos".
Por sua vez, Pedrosa, nas "Teses", cita Samir Amin: "na crise atual, há duas perspectivas. Eu me situo
voluntariamente ao nivel mundial, e nao ao nivel do ocidente separado dos paises atrasados da periferia".
Em "Alma Matinal", afirma Mariátegui: "O emigrado nao é sempre um possivel `desenraizado'; por muito
tempo o descobrimento do mundo novo é uma viagem para a qual terá que partir de um porto do velho
continente".
Richard M.MORSE,em "Meu amigo Sergio",traca uma convergencia importante em relacao ao
"distanciar-se”entre Mariategui e Sergio Buarque de Holanda:
“Entáo,a pedido de Assis Chateaubriand,ele (SBde Holanda foi para a Alemanha em 1929-30 pelo O
Jornal...como Mariategui na Italia,há menos de uma decada atras,Sergio pode ver seu pais de origem numa
perspectiva mais abrangente,e que orientou todo o seu trabalho futuro".
O proprio SBde Holanda testemunha neste sentido,"O contato de terras,gestos,costumes,em tudo diferentes
dos que ate entáo conhecia,parecem favoraveis a revisao de ideias velhas e a busca de novos conhecimentos
que me ajudassem a abandona-las ou a depura-las".Sobre varios textos que escreveu para a revista
"DUCO",afirmava Sergio:
"...eu escrevi artigos tentando explicar o Brasil para os alemaes.Só quando voce está no exterior é que
consegue ver o seu proprio pais como um todo.Voce o encara sob uma perspectiva diferente.E o Brasil nao é
facil de se entender,é dificil".

Para Galindo, "dos 3 anos e sete meses europeus, nasce a dupla vertente mariateguina: a defesa do
nacional e a necessidade do internacionalismo". A viagem a Europa, lhe salvou do "nacionalismo longe de
Marx", e "levou a pensar a relacao dialetica entre o marxismo e a tradicao nacional. De outro lado, "Era
possivel ser marxista na America Latina? ou, em outras palavras, como trilhar o caminho marxista sem
derivar no europeismo? Questao crucial para qualquer intelectual de esquerda na America Latina".
Já M. Lowy assinalava duas tentacoes no marxismo latino-americano: "o exotismo, absolutizando a
especificidade do continente, chegando, por fim, a um "populismo ecletico"; e, o "europeismo", baseando-se
num transplante mecanico para America Latina de modelos europeus. O europeismo foi o leito de Procusto do
marxismo no continente.
Mario Pedrosa, quando se exilou em l970, já tinha percorrido um longo caminho pela Europa e
mesmo EUA. Já era um militante amadurecido nas lutas do Brasil. Suas analise já se reportavam a “crise
mutacional do Homem”,a crise do processo civilizatorio,a crise de esgotamento do paradigma da
modernidade.Portanto, seu ponto de partida foi de um patamar superior ao do "Amauta". Entretanto, o
fundamental é o que ocorre no retorno com ambos revolucionários; em Mario, na verdade, as mudancas já se
dao na Europa, a partir do curto exilio chileno; o que se explica pelo acúmulo prático e teorico que carregou
para este exilio nos anos 70.
Mário viu o mundo, nasceu em Pernambuco !
MARIO PEDROSA nasceu no Engenho Jussaral, Timbaúba (PE), em 25 de abril de l900. Aos 13
anos foi estudar na Europa (Suica). Em l9l6, retornou ao Brasil e com a eleicao do pai para o senado, a familia
mudou para o Rio de Janeiro. Em l9l7, ingressou na Faculdade de Direito-RJ. Entre os anos l920-23 estudou o
marxismo e fez amizade com Livio Xavier.
Na famosa Entrevista ao “Pasquim” de 1978,Mario fala de sua infância:
“No começo da minha vida era apaixonado por duas coisas: futebol e música clássica. Desde menino,em João
pessoa,gostava muito de futebol, joguei no primeiro time infantil da Paraíba.Qualquer posição na linha de
frente.Joguei no Brasil e depois no América,dois times que havia na Paraíba.Em 1916,quando cheguei ao
Rio,joguei no Fluminense.
Mario confessa,então, que “ depois de passar três anos na Suíça do lado da guerra tornei-me um patriota
francês e voltei para o Brasil muito imbuído das coisas francesas”. Fui estudar num colégio de
Lausanne,levado por José Vieira,um escritor paraibano que era redator de debates na Câmara.Meu pai,que era
Senador,aproveitou que esse homem ia para a Europa cuidar de sua saúde e lhe pediu que me levasse para
estudar num colégio jesuíta,na Bélgica, mas acabei sendo interno num colégio protestante em Lausanne,um
centro de estudos para jovens do mundo inteiro.Nos campeonatos de futebol organizados entre colégios fui
um dos melhores.Me lembro de um jogo muito difícil em Lausanne onde o Lory,um camarada inglês,centrou
a bola e eu PAC! (faz gestos de uma magnífica cabeçada no ângulo). Na época tudo era Fluminense, que
havia sido tricampeão.Hoje sou Vasco.
Mario relata um fato pitoresco desta época:
“Muito tempo depois,eu estava no Museu de Arte Moderna do RJ,quando comecei a conversar com um casal
vindo da Inglaterra, e me contaram que foram abordados por um inglês que lhes perguntou: Vocês são
brasileiros ? Conhecem um individuo por lá chamado Mario Pedrosa “?. “Conhecemos só de nome”.”Se
algum dia encontrarem com ele diga-lhe que eu lhe mando um grande abraço e felicitações pelo gol que ele
fez com meu passe”.
Em 1916,como a guerra havia ficado muito intensa,atravessei a Europa de trem até Lisboa,onde embarquei
para o Brasil.
“Futebol é uma coisa e musica é outra,né.Em 1918 comecei a freqüentar o Teatro Municipal,um dos lugares
mais requintados em matéria de conhecedores de ópera.A irmã de Mary é uma das maiores cantoras de opera
que o Brasil já teve; Elsie Huston, uma brasileira da gema apesar do nome estrangeiro.Foi a primeira pessoa a
cantar musiaca popular brasileira em concertos. Escrevi alguma coisa,como um ensaio importante sobre VillaLobos.Passeamos muito em Paris pra ver as pequenas...Quando a revue Musical dedicou um numero especial
a Villa-Lobos escrevi um artigo que fez enorme sucesso.Também o ajudei a redigir um estudo sobre o choro
francês. Isto foi em 1929.
Comecei com musica clássica,opera,depois musica popular...Conheci Pixinguinha,Donga,muita gente...para
isso ajudava o fato de Elsie ser minha cunhada.Em Washington fiquei conhecendo Camargo Guarnieri,sobre
quem escrevi muito.Quando mudei para São Paulo,em 26,fiquei muito amigo de Mario de Andrade.Fui eu
quem lhe dei seus primeiros livros marxistas. A esta altura ia abandonando a musica, me interessando mais

por política,mas sempre tinha muito amor às pinturas,indo muito a museus.Em Lausanne eu era péssimo
aluno de desenho e tinha um professor muito severo que dizia que eu tinha uma sem-jeitice total...Durante as
grandes dificuldades eu me refugiava nos museus...A historia da Arte aprendi freqüentando e estudando nos
museus da Europa.Ia sempre pra lá,assistir a congressos,participar de bienais.”
“ Jovem ainda eu me interessava pelos processos revolucionários que apareceram no Brasil, a revolução
Praieira, a de 17,os levantes me encantavam.A Revolução Francesa me impressionou profundamente.Eu
estudava na Suíça, e quando meu professor de Historia falava de Danton e Robespierre,eu vibrava.Depois
seria a Revolução Russa. Os homens da minha idade que não se emplogaram com pela Revolução
Russa...alguma coisa lhes falta.E aindo acho que uma Nação que não passa por uma revolução não é ainda
uma Nação formada”.
Em l924 foi trabalhar em Sao Paulo, onde se tornou amigo de Mario de Andrade. Em l926, por
influencia de Octávio Brandao, ingressou no PCB, tendo assumido a direcao do "Socorro Vermelho". Em
l927, o PCB enviou-o para a "Escola Leninista" de Moscou. Antes de chegar em Moscou, adoeceu e ficou na
Alemanha, onde estudou Economia, Filosofia e Estetica; militou no PC da Alemanha.Nessa epoca em que foi
aluno de filosofia na universidade de Berlim(1927-1929),Pedrosa tomou conhecimento das teorias
gestalticas.Em Paris,pode discuti-las com Pierre Naville.Vinte anos mais tarde,Pedrosa retornaria ao estudo da
Psicologia da Forma.Nesse sentido,redigiu uma tese,rara em plano mundial:Da natureza afetiva da forma na
obra de arte.
Em l928 viajou para Paris, entrando em contato com o lider trotskista, Pierre Naville, diretor da
revista comunista "Clarte", conhecendo tamebm escritores surrealistas, como Andre Breton,Joan
Miro,Aragon,Paul Elluard.. Encontrou-se com Heitor Villa-Lobos. Ainda em l928 voltou para Berlim. Fez
contatos com a oposicao trotskista. Trotski, em dezembro de l927, tinha sido expulso do PCUS; Mario
Pedrosa adere ao Trotskismo.
Em Berlim,estuda na Faculdade de Filosofia da Universidade,nos cursos de filosofia,estetica e
sociologia;tem contato com o expressionismo alemao,atraves de Piscator,Grosz e Sterheim.Escreve um
livro,chamado "Sinal de Partida",posteriormente apreendido pela policia.
Em l929, volta ao Brasil. Realiza-se, entao, o terceiro Congresso do PCB. A maioria da "Juventude
Comunista" (entre outros: Pedrosa, Livio Xavier, Aristides Lobo, Rodolfo Coutinho) rompe com o partido e
funda o "Grupo Bolchevique Lenin". Mario trabalha em "O Jornal", no Rio. Em maio, o Grupo Bolchevique
lanca o jornal "A luta de Classe". Nesta epoca, Prestes adere ao PCB; Pedrosa vai a Buenos Aires para
encontrá-lo.
Em l931, Pedrosa vai para Sao Paulo, devido a perseguicao no Rio. Em 21 de Janeiro com Aristides
Lobo e L. Xavier, fundam a "Liga Comunista Internacionalista" (Oposicao Leninista do PCB), associada a
"Oposicao Internacional de Esquerda", formada em Paris, em abril de l930.
A LCI controla a Uniao dos Trabalhadores Gráficos (UTG) de Sao Paulo e luta contra o
Integralismo. Ainda em l931, lanca o "Boletim de Oposicao". Pedrosa trabalha no jornal "Diário da Noite".
Adoece, e muda-se para Campos de Jordao, para tratamento, onde fica ate l932.
Volta a Sao Paulo e funda a Editora "Unitas", para publicar textos marxistas e traduzir as obras de
Trotski. Em l932, explode a "revolucao Constitucionalista". Pedrosa e Mary Houston foram presos.
Em l933, estreia como critico de Arte, pronunciando uma conferencia sobre a pintora alema Kathe
Kollwitz. Em l934, representa a UTG na Federacao dos Sindicatos de Sao Paulo. Forma-se a "Frente Unica
das Esquerdas", na luta contra o Integralismo que termina em conflito na Praca da Se’, em outubro de l934.
Mario Pedrosa foi ferido neste confronto de rua.
Para professora Otilia B.F.Arantes, "Sob todos os aspectos,M.Pedrosa foi uma figura excepcional na historia
da nossa critica de arte.Em 1933,sendo o clima geral da opiniao marcado pelo mais agudo sentimento de
urgencia social,inicia sua carreira de critico,como lembrado,com a primeira e desde logo mais consistente
interpretacao marxista da arte que se tentava no Brasil,por ocasiáo de uma exposicao de Kaethe Kollwitz,em
S.Paulo".
A "Frente Unica" lanca o jornal "Homem Livre". Pedrosa escreve textos sobre a pintura de Candido
Portinari. Em l935, muda-se para o Rio. Casa-se com Mary Houston. Com o levante comunista de novembro,
veio a repressao e Pedrosa escapa indo para a clandestinidade. Em Janeiro de l936, nasce sua filha. A LCI
lanca Prestes, simbolicamente, a Presidencia da República.
Ocorre a primeira cisao na LCI: Pedrosa e outros fundam o Partido Operário Leninista (POL).
Aristides Lobo mantem a LCI. Com o "Estado Novo" em l937, diversos lideres trotskistas sao presos. Mary
foi presa no Rio e, Pedrosa vai para o exilio.

Em Documento ,datado de 15 janeiro 1938,da DESPS ( Delegacia Especial Segurança Política Social)
lemos que :
“ Tendo chegado ao conhecimento desta Delegacia,que vários indivíduos adeptos do comunismo procuravam
articular nesta Capital e em outros pontos do Paiz,um movimento de subversão da ordem publica e,sob as
novas denominações de “Ala Trotskista” do Partido Comunista e Partido Leninista Operário do Brasil...
“ Pelas sindicais que foram procedidas e pelos documentos e literatura arrecadados,aparecem seriamente
implicados na questão os conhecidos comunistas MARIO PEDROSA e sua esposa MARY HUSTON
PEDROSA, (...) Para a instrução do inquérito,junto remeto copias dos prontuários dos indivíduos já
detidos,cujos nomes constam acima,com exclusão de Mario pedrosa que se encontra foragido,ao que sabemos
na Europa”.
Mario trabalha em Paris pela fundação da IV Internacional.Participa do Congresso de
fundação,como delegado da secção brasileira ,com o codinome de LEBRUN e foi eleito membro do Comitê
Executivo.
Com a eclosao da guerra, em l938 o Secretariado desloca-se para Nova Yorque, para onde vai
Pedrosa. Em l940, foi excluido do secretariado, quando da reorganizacao promovida por Trotsky. Pedrosa
reve suas posicoes politicas e rompe com o bolchevismo.
Em l941, volta clandestino para o Brasil: Peru, Bolivia, Argentina, Uruguai e Jaguarao (RS); chega
ao Rio onde e’ preso. Sua familia consegue sua liberdade, condicionado a sua partida para os EUA.
Nos EUA Pedrosa torna-se correspondente do jornal "Correio da Manha". Em l945, com o processo
de democratizacao, volta para o Rio. Em abril, participa da fundacao da "Uniao Socialista Popular" (USP),
integrada por trotskista da LCI, dissidentes do PCB, e socialistas independentes; visava criar um Partido
Socialista. Pedrosa idealiza seu jornal, "A Vanguarda Socialista", do qual foi diretor. Buscava uma revisao do
bolchevismo e do socialismo europeu, em especial, de Rosa Luxemburgo e Kautsky.
Em entrevista ao PASQUIM(dezembro de 1978) afirmava:Foi neste momento que abandonei a ortodoxia
trotskista e quando voltei ao Brasil estava querendo experimentar uma serie de ideias novas,inclusive a
criacao de um partido socialista independente que n¦o seguissse nem a UDN nem o satalinismo e tentasse uma
politica diferente do PC".
Critio de arte,profissionalmente quando voltei do meu primeiro exílio,em 45,fiquei com a seção de arte do
‘Correio da Manhã’.Já tinha tido certa preparação para isso trabalhando num museu de arte moderna nos
Estados Unidos durante o exilio”.
Em l947, conhece o trabalho de Dra. Nise da Silveira com doentes mentais, que mais tarde daria
origem ao "Museu da Imágem do Inconsciente".
Com a criação do PSB, em agosto de l947, surge outra cisão: a facção dirigida por Edmundo Muniz
não aceitou a fusão com o PSB. Pedrosa é substituido na "Vanguarda Socialista" por Hermes Lima.
Ainda em l947, Pedrosa vai para Europa como correspondente do "Correio da Manhã". Entrevista-se
com Gide, Malraux, Camus. Em l949, inscreve-se para a cátedra de História da Arte e Estética da Faculdade
de Arquitetura da Universidade do Brasil, com uma tese sobre a arte e a Gestalt; talves tenha sido um dos
primeiros no mundo a tratar esse assunto. Em l949, cria a seção de artes plásticas do "Correio da Manhã". Em
l951, transfere-se para a "Tribuna da Imprensa" de Carlos Lacerda, com quem se desentende. Faz o concurso
para a Faculdade de Arquitetura, torna-se livre-docente; em l952, leciona no Colégio Pedro II.
Em l953, organiza o programa da II Bienal de S¦o Paulo. Esse trabalho exigiu que ficasse cerca de
um ano na Europa, onde participou de um Congresso Internacional de críticos da arte em Dublin. Em l954,
retorna ao Brasil; ingressa no "Jornal do Brasil", com a secção de artes plásticas. Participa do Congresso da
Associação Internacional de Críticos da Arte (AICA), sendo escolhido delegado para estudar as relaçãoes
artisticas entre Japão e Europa-América, com projeto da UNESCO. Viaja em l958, ficando no Japão até o
início de l959.
Volta ao Brasil e organiza o Congresso da AICA, em Brasilia: apresentou uma tese "Brasilia, a
cidade nova, sintese das artes". Em l961 foi escolhido secretário-geral da IV Bienal-SP e nomeado diretor do
Museu de Arte Moderna-SP. A serviço da Bienal viaja a Europa e URSS. Em l962, viaja para o México,
como delegado ao Congresso da AICA.
Retorna em l963, apos participar de outro Congresso da AICA, desta vez em Israel.
Muda de Sao Paulo para o Rio, dando aulas no Pedro II e escrevendo no "Correio da Manha".

Em l964, com o golpe militar, comeca a escrever dois livros politicos: "A Opcao Imperialista" e "A
Opcao Brasileira", ambos publicados em l966. Em l965, viaja para Europa, indo a Portugal com uma bolsa de
estudos e a Paris como presidente da comissao do juri da Bienal dos jovens.
Voltando ao Rio, em l966 lanca-se candidato a deputado fedral pelo MDB, como candidato dos
artistas e obteve uma suplencia. Em l968, viaja para Polonia para fazer parte do juri da Bienal de Gravura de
Varsovia. No Brasil, a ditadura militar edita o AI-5.
Para nao ser preso, Pedrosa estica sua estadia na Europa, ficando em Lisboa. Volta em marco de l969
e viaja ao Japao, para a Bienal de Gravura de Toquio.
Em l970, foi processado com mais 8 pessoas. Permanece em liberdade durante a 1ª fase do processo.
Em julho, a Auditoria Militar da Marinha decreta sua prisao preventiva. Mario busca asilo na Embaixada do
Chile. O "The New York Times Rewiew of Books" publica uma carta assinada apor mais de l00
personalidades internacionais (Calder, Picasso, etc.) responsabilizando o governo brasileiro pela sua
integridade fisica.
Helio Oiticica , em 2.08.1970, escreve carta para Lygia Clakk,então na França, e remarca : “ Mario teve
ordem de prisão preventiva (talvez você já saiba)...nem mesmo eu sei onde nosso amigo está, mas sei que está
bem; solto ; a mim, ne deprime tudo isso: Mario tem até visto de saída pois foi ao equador este mês; as
pessoas brincam com fogo aqui, jamais deveria ter voltado de lá, conforme o advogado dele avisou; de
qualquer jeito Mario teria que estar no Canadá no mês de adosto (dia 15),onde vai participar de um troço com
MacLuhan,etc,mas, como você já sabe, a “calma” do casal pedrosa é de espantar; Mary diz assim: “não é a
primeira,nems era aúltima vez”; mas, loucos, nem v~eem os perigos ou vêem mas acham que são
corajosos;”.
Em l971, no Chile, Mario Pedrosa passa a fazer parte do "Instituto de Arte Latino/americano" e
leciona historia da arte latino-americana na Faculdade de Belas-Artes de Santiago.
Helio Oiticica ,de Nova York ( 14.05.1971) ,escreve para Lygia Clark: “ A estadia de Mario aqui foi
maravilhosa: é o mesmo de sempre, muito boêmio, chegando em casa todos os dias de
madrugada,etc.Encontrou muita gente e ficou cansadíssimo, mas conseguiu sobreviver aos 44 degarus daqui,o
que para ele é um pouco demais; mas como foi por pouco mais de uma semana, foi legal;a Mary foi de navio
e já deve ter chegado ou está chegando”.
Lygia Clark, escreve (17.05.1971) de Paris para Helio Oiticica: “ Nessa hora encontrei o velinho
adorável Pedrosa, vivo como um corisco, inteligenterrimo , sabendo escutar e gigante na comunicação...Nos
vimos diariamente, e chorei muito quando partiu”.
Ainda em l971, viaja para India como juri da Trienal de Nova Delhi. Volta ao Chile, onde Salvador
ALLENDE o incumbe da organizacao do Museu de Arte Moderna do Chile. Consegue doacoes de obras de
Picasso, Calder, Miro, etc. Em maio de l972, realiza sua primeira Exposicao, com mais de mil obras. O
Museu passou a chamar-se de "Museu de la Solidariedad".
Em l973, Pedrosa viaja a Europa em busca de novas doacoes. Regressa ao Chile em setembro, dois
dias antes do golpe pinochetista. Asila-se na Embaixada do Mexico. Vai para a cidade do Mexico e, em
outubro, para Paris.
Luta pela recuperacao das obras do Museu, aprendidas pelos militares. Inicia suas "Memorias",
publica vários artigos em revistas de vários paises. Escreve um trabalho intitulado "A CRISE MUNDIAL DO
IMPERIALISMO E ROSA LUXEMBURGO", publicado em l979 no Brasil. Tambem e’ publicada no Brasil,
uma Coletanea de seus textos: "MUNDO HOMEM, ARTE EM CRISE".
No inicio de l977, já bastante doente, Pedrosa pensa em voltar ao Brasil. A Marinha tinha suspendido
a prisao preventiva. Aumentava a luta pela Anistia. No inicio de outubro de l977, regressa ao Rio. E’
absolvido no processo. Passa a colaborar em "A Folha de Sao Paulo", em l978. Comanda um mutirao para a
reconstrucao do Museu de Arte Moderna-RJ ,que tinha sido queimado.
Desde seu retorno, trabalha na construcao do PT. Publica sua tese sobre "Da Natureza efetiva da
forma na obra de arte", junto com outros ensaios, sob o titulo: "Arte/forma e personalidade". Em l979,
colabora com o novo "Jornal da República", de Sao Paulo.
Seus 80 anos, em l980, foram comemorados com um exposicao no Rio, da qual resulta o catálogo
"Homenagem a Mario Pedrosa". Em l980, foi o primeiro a se inscrever no PT. Tem a ficha de filiacao numero
1. Coordena a edicao do livro "Imagem do Inconsciente" de Nise da Silveira. Lanca o livro "Sobre o PT",
escreve a segunda parte do livro "Arte agora, agora", de Herbert Read; lanca "Dos Murais de Portinari aos

Espacos de Brasilia". Deixa inacabados sua autobiografia "A Pisada e’ Esta" e, “Discurso pro-Constituinte".
Faleceu em 11 de novembro de l98l.

Exilio e Práxis:
( a fenomenologia de uma consciencia desenraizada e cosmopolita.)
O distanciar-se exerce um efeito de conhecimento do real,o despertar de afinidades.Permite o surgimento
dos “desvios”,da correcao de rotas.
Araci Amaral,já tinha assinalado que “O sentimento latino-americanista,ou a consciencia de uma cultura
latino-americana frequentemente se adquire nao no pais de origem mas no exterior do Continente,quando em
confronto com outras culturas com as quais se é circunstancialmente impelido a conviver.Seja na
Europa,Oriente ou Estados unidos,o latino-americano se dá conta de suas afinidades,a despeito de
diversidades ocorridas no processo historico de seus paises.E,é entao,que estudantes profissionais,artistas ou
exilados se unem com naturalidade,pela identificacao ao nivel comportamental atraves da heranca cultural
iberica miscigenada com a indigena,africana e,em doses maoires ou menores,com a imigracao europeia,do
oriente-medio e mesmo asiatica,tipicos da vivencia latino-americana,fenomeno unico no mundo.”
Araci ressalta,entao,a condicao do exilio.Contudo,é tambem a condicao do modernismo esse entrecuzamento
de culturas e racas.Por exemplo,como assinala Mario Pedrosa,a arte moderna nasce do cruzamento com a arte
primitiva e negra.Parece ser uma condicao sine qua non do modernismo cultural,o carater do “exilio”,politico
ou cultural.Dai,o carater cosmopolita dos modernistas.
Prossegue Amaral,”...mesmo para o Brasil surgiria,em funcao do exilio em varios paises da America Latina
de personalidades de nosso meio cultural e politico,um intercambio que nunca antes ocorrera nesse nivel e
com consequencias que sao ainda prematuras para uma avaliacao.refiro-me aos brasileiros esclarecidos e
ilustres ques e radicaram no Peru,Chile,Mexico,Argentina,a partir dos anos 60 ( como Mario Pedrosa,Augusto
Boal,Ferreira Gullar,Almino Afonso,Celso Furtado,Darcy Ribeiro,Francisco Juliao,entre tantos outros),em
vivencia enriquecedora,a meu ver,e que assinala o despertar para uma consciencia latino-americana”.
Sem duvidas,neste elenco,Mario Pedrosa acumulava a experiencia do primeiro exilio na decada de 30,quando
do Estado Novo.Neste periodo ficou cerca de 10 anos nos EUA,diga-se de passagem,um pais nao muito
utilizado,posteriormente,como exilio.Contudo,naqueles anos de barbarie,para os EUA foram os intelectuais
exilados da Alemanha nazista,entre eles,os da Escola de Frankfurt.
Acrescente-se,o periodo que Pedrosa viveu na Alemanha expressionista no final da decada de 20.Estas
consideracoes serao importantes para compreensao da “estetica transitiva do viajante”(A.Candido).Vejamos
mais alguns elementos da dialetica da condicao do exilio-viajante.
Modernismo e Exilio
Terry Eagleton refletiu sobre a relacao entre “modernismo e exilio”.Em sua obra “Ideologia da
Estetica,assinala que,: “Se qualquer lugar é toda parte,voce pode escrever em Trieste sem jamais ter saido de
Dublin.O modernismo,como disse Raymond Williams,é,entre outras coisas,uma corrida competitiva entre um
novo modo de consciencia desenraizada e cosmopolita e as tradicoes nacionais,mais provincianas e
antigas,das quais essa consciencia se separa desafiadoramente”.
“A vibrante metropolis modernista é um nó cultural de um sistema capitalista completamente global,imerso
num processo de renunciar e reinterpretar a distancia os enclaves naionais em que a producao capitalista
tradicionalmente floresceu.A Irlanda ou a Inglaterra nao serao mais que instancias regionais de uma rede
internacional autonoma,cujas operacoes economicas atravessam culturas particulares tao indiferentemente
quanto as “estruturas profundas”atravessam linguas,textos literarios ou egos individuais distintos.
O destino desenraizado dos exilados ou emigrados modernistas é a condicao material para a emergencia de
um novo pensamento formalizante e universalizante,que tendo se recusado o conforto ambiguo da maepatria,pode agora olhar de modo sombriamente analitico,de seu alto e “transcendental”ponto de vista,nalguma
metropolis poliglota,todas as herancas historicas especificas,discernindo a logica global escondida que as
governa”.

“Os modernistas,como nota Sean Golden,nunca foram muito presos por interesses psicologicos a alguma
cultura nacional especifica,como acontece com outras artes mais provincianas.Ao contrario,podiam se
aproximar,de fora,dessas tradicoes autogenas,desloca-las e se apropriar delas para seus proprios propositos
perversos.;vadiar como Joyce,Pound ou Eliot,atraves de um grande leques de culturas,numa liberacao
euforica e melancolica dos constrangimentos edipicos a uma lingua mae.”
“Se essa perspectiva poderosamente alienante sobre as devocoes tradicionais é uma fonte do impacto real do
modernismo,ela tambem trai a sua cumplicidade relutante com o mundo da producao capitalista
internacional,que é tao nacionalmente cego quanto The Waste Land ou os Cantos e tem o mesmo respeito
escasso pelas idiosincrasias regionais.Sair,como Joyce ou Beckett,de uma sociedade colonial cronicamente
atrasada representava,nessa medida,transformar a opressao politica em vantagem artistica:
se voce contava com tao pouca heranca nacional para comecar,tendo sido sistematicamente saqueado pelos
ingleses,entao voce já figurava como uma especie de nao-lugar e nao-identidade e pode se ver catapultado
imprevistamente das margens para o centro,oferecendo com a sua pereficidade uma prefiguracao ironica do
destino que teriam as mais avancadas formacoes capitalistas nacionais.
“Desprovidos de uma tradicao cultural estavel e continua,os colonizados eram forcados a constitui-la a
medida que caminhavam; e,e’ exatamente deste efeito de despossessao politica que Joyce,Beckett e Flann
O”Brien farao um uso modernista subversivo”.
Antonio Candido,alias,já havia assinalado esta dialetica da condicao de “exilado”,na obra de Oswald de
Andrade.Em “Oswald Viajante”,afirma Candido que ,”Para a sua personalidade,sabemos que foi decisiva a
experiencia da Europa,antes e depois da guerra de 1914...Viajar para ele nao é paenas buscar coisas
novas,mas purgar as lacunas da sua terra...isto ,é claro,porque a viagem era tambem um meio de conhecer e
sentir o Brasil,sempre presente,transfigurado pela distancia.Por isso,há nele pouco dos famosos exiles
norteamericanos,seus contemporaneos na Franca;e muito dos fluminenses que no decenio de 1830 fundaram
em Paris a revista Niteroi e de lá entenderam melhor o que a nossa literatura precisava.
Dai,na sua obra,certa reversibilidade Brasil-Europa,que esclarece o sentido da viagem como experiencia do
espirito e do sentimento nacional’.
Em "Exilio e Praxis",Edgar Morin analisa a condicao do exilio:
“Adorno escrevia em A Dialetica Negativa,”O individuo só é capaz do pensamento de que a praxis
revolucionaria necessita se está exilado da pratica geral”.Frase que vale para os grandes pensadores
revolucionarios: eram marginais,tanto mais fora do lance -lance de mao,lance de pé- ,quanto mais
avancados.A obra teorica de Marx é uma obra de exilio.
O que Adorno quer dizer antes de mais nada é que todo o pensamento,incluindo e sobretudo o
revolucionario,necessita de distanciamento,por um lado,em relacao a sociedade que considera e,por outro
lado,em relacao a propria acao.”
Morin faz outra leitura complementar da fala adorniana,”Devemos interpretar num segundo sentido a frase de
Adorno e subordinar o pensamento,nao já estritamente as necessidades da “pratica revolucionaria”,mas sim ao
problema das necessidades fundamentais da humanidade.Se esse pensamento se nao pode formar no quadro
das disciplinas cientificas que reduzem a estilhas o saber...,se semelhante pensamento deve lutar,no seu
proprio principio,é evidente que tal pensamento,embora possa encontrar as suas raizes em muitos
sitios,incluindo na oficialidade academica,só pode encontrar o seu verdadeiro caldo de cultura entre os
marginais,os marginalizados,os hereticos,os transviados,os exilados e os dissidentes”.

2.

Etapas e mutações na vida de Mario Pedrosa.

Mario Pedrosa teve uma vida complexa,em termos das varias revolucoes de paradigmas que efetuou em sua
praxis politica e cultural,assinalando momentos de inflexao,sobretudo marcados pelos dois exilios: o primeiro
nos EUA,na epoca do Estado Novo e,o segundo no Chile e Franca,na epoca da Ditadura
Militar.Tambem,destaca-se o periodo que passou em Berlim(27-29),principalmente pelo conhecimento das
vanguardas artisticas europeias e do pensamento trotkista.
Parodiando a fenomenologia hegeliana,podemos dizer que Pedrosa parte de uma visao de mundo ortodoxa,o
bolchevismo e,passa por experiencias intermediarias ate chegar a uma consciencia global....Uma especie de

MEIN WEIG anti-Lukács: M.Lowy traçou a trajetoria do marxista hungaro,do "Romantismo revolucionario
ao Bolchevismo".Pedrosa fez o caminho inverso: do "Bolchevismo ao Romantismo revolucionario".
Sistematizamos a vida longa de Pedrosa,em tres etapas,cada uma com varias sub-divisoes.Inicialmente,a
etapa da infancia e juventude: nascimento em 1900,estudos em 1913 na Suica,voltando em 1916;esta data,até
1919,marca sua juventude.
O que resulta numa etapa inicial de 1913 - 1919.
total 20 anos
a)1920 - 1945 ( Alemanha,Franca: 1927-1929) -( Exilio 1937-1945) total 25 anos
b)1945 - 1964
total 19 anos
c)1964 - 1981 ( Exilio 1970-1977)-(morte 1981)
total 17 anos

A primeira etapa,está subdividida da seguinte forma:
a.1920 - 1926: periodo do bolchevismo;apresenta as seguintes caracteristicas,enquanto fatos fundamentais na
vida de Pedrosa:
.estudo do marxismo
.contato e filiacao ao PcdoB
.influencia de Octavio Brandão
.militancia no "socorro vermelho"
.estudo na faculdade de direito,com Livio Xavier
.jornal "Luta de Classe"
.militancia na fracao bolchevique do PCdoB
.amizade com Mario de Andrade
.gosto pela musica e pela obra de Romain Rolland
.influencia da revolucao sovietica 1917
.conhece a obra de Kathe Kollwitz
Como assinala Otilia Arantes,”Durante a decada de 20,Mario Pedrosa foi antes de tudo um ativista
politico.Militante comunista e,mais adiante um dos fundadores da IV Internacional,só muito esporadicamente
exerceu naquele periodo a atividade de critico.
.
b.1927 - 1937: periodo do trotkismo;com as seguintes caracteristicas:
.periodo de Berlim(27-29):contato com expressionismo
.visita a Paris:surrealismo,Pierre Naville,Victor Serge
.estudos de filosofia,estetica,economia,em Berlim
.estudos da obra de Sorel
.estudo da gestalt
.casamento com Mary Houston
.contatos com Astrojildo Pereira,Prestes,Rodolfo Coutinho
.ruptura com bolchevismo
.adesao ao trotkismo
.prisao em 1929
.estudo da obra de Rosa Luxemburgo(via Lucien Laurat)
.epoca da LCI e da Frente Unida de Esquerda
.conflito com integralistas na praca da Se’
.jornal "Homem Livre"
.Editora Unitas
.estudo sobre Portinari
.prisao em 1932
.clandestinidade em 1935
.prisao deMary Houston
.conferencia sobre obra de Kate Kollwitz (1934)

c.1938 - 1945: periodo de ruptura com a ortodoxia trotkista;com as seguintes caracteristicas:
.delegado na fundação da IV Internacional,Paris,1938
.periodo norte-americano(1938-1945)
.tentativa fracassada de retorno ao Brasil,em 1941
.Contatos com revista “DISENT” (Meyer Schapiro)
.Relações com “Tendence Johnson-Forest” (CLR James)
.rompe com trotkismo
.estudo da obra de Calder
.estudo sobre Portinari (paineis em Washington)
.analise da revolucao tecnologica nos EUA- nova classe operaria.
.volta ao Brasil em 1945
Esta etapa consolida uma sensibilidade romantica anticapitalista,sobretudo,atraves da obra de Alexander
Calder(1942-44).Otilia Arantes assinala que a partir deste periodo,Mario Pedrosa se dedicará de forma mais
sistematica a reflexao sobre questoes esteticas.Sem nunca deixar a militancia politica,jamais dissociara
revolucao social e arte de vanguarda”.
Seria interessante assinalar,mesmo que nao tenhamos conhecimento especifico,o contato com o mundo dos
exilados europeus,fugidos do nazi-fascismo.
===============================================
A segunda etapa,subdividi-se como segue:
a.1945 - 1948: periodo de transicao intelectual;caracteristicas marcantes:
.volta ao Brasil em 1945
.jornal "Vanguarda Socialista"
.revisao do marxismo via Rosa Luxemburgo
.grupo arte abstrata no Rio:Frente
.viagem a Europa(47)
.militancia na USB,na ED,no PSB
.racha com PSB
.Tese sobre Gestalt(49)
.exposicao obra de Calder
.coluna artes plasticas Correio da Manha
.conhece Nise da Silveira (museu do inconsciente)
.concepcao das reformas contra-revolucionarias( Alemanha,Italia ,URSS e EUA)
.conferencia sobre “Arte,necessidade vital”-historia da arte moderna
.obra de Volpi
b.1948 - 1964: periodo de experimentacao politico-cultural;caracteristicas:
.segunda Bienal no MASP
.atividades no MAM-Rio
.Membro da IAC
.artigos em suplementos literarios
.atividade academica(faculdade de arquitetura)
.estudos sobre Brasilia
.viagens a Europa(1 ano)
.estudo sobre Gestalt
.viagem a URSS,Mexico,Israel
.texto sobre Mario de Andrade
.viagem ao Japao(10 meses)
.participacao no governo Janio(cultura) e
renuncia no cargo secretaria cultura
.

Podemos dizer,com Terry Eagleton,que comecava para Mario Pedrosa,um "vadiar como,Joyce,Pound ou
Eliot,atraves de um grande leque de culturas".
Ou,nas palavras de Otilia Arantes,”...em Washington,em pleno exilio,estuda os paineis de Portinari
executados para a biblioteca do congresso americano...Mudanca de Mario Pedrosa que alias já principiara a
tomar corpo na fase anterior,mas que culmina com a sua tentativa de repensar o papel da arte na
modernidade,motivado pela descoberta,no inicio dos anos 40,da obra de Calder e de outros artistas que faziam
uma arte predominantemente abstrata e,aparentemente,a mais distante da realidade imediata”.
=====================================================
A terceira etapa,com subdivisoes e caracteristicas:
a.1964 - 1973 b.1974 - 1977 c.1977 - 1981
No conjunto,expressa um processo de consciencia global e de critica da civilizacao e da cultura,.iniciado no
periodo do exilio nos EUA,e consumado no pos exilio chileno e frances.Este processo assume a
configuracao exposta por Terry Eagleton:"
"O modernismo,como disse Raymond Williams,e',entre outras coisas,uma corrida competitiva entre um
novo modo de consciencia desenraizada e cosmopolita e as tradicoes nacionais,mais provincianas e
antigas,das quais essa consciencia se separa desafiadoramente...O destino desenraizado dos exilados ou
emigrados modernistas _ a condicao material para a emergencia de um novo pensamento formalizante e
universalizante,que tendo recusado o conforto ambiguo da mae-patria,pode agora olhar de modo
sombriamente analitico,de seu alto e "transcendental" ponto de vista,nalguma metropole poliglota,todas as
herancas historicas especificas,discernindo a logica global escondida que as governa".
Otilia Arantes o define muito bem: “Ora,sem muito exagero,pode-se dizer que Mario Pedrosa foi pelo menos
o primeiro a reunir as condicoes necessarias para dar aquele passo crucial em que o ponto de vista do critico
poderia alcancar o ponto de vista da totalidade”.
Vejamos as principais caracteristicas do periodo:
.ditadura militar
.estudo sobre crise da cultura e civilizacao
.analises politicas:as duas opcoes brasileiras
.intuicao da arte "pos-moderna"
.estudos sobre automacao e sindicalismo nos EUA(“Opção Imperialista”)
.suplente deputado no MDB
.processo na Marinha(AI-5)
.isquimia no enterro do estudante Edson(calabouco)
.viagem a Europa em 1968:cerca de 1 ano
.exilio em 1970:Mexico,Chile
.carta em sua defesa,assinada por artistas norte-americanos,europeus(Calder,Picasso,etc)
.professor universitario no Chile
.museu da solidariedade do Chile
.golpe no Chile(73)
.novo exilio na Franca(outubro 73)
É nesta etapa que Mario Pedrosa nos oferece, de uma só vez,sua visao de mundo- sensibilidade romantica
socialista,quando em 1970 (fugindo da repressao se esconde em Cabo Frio e,posteriormente,exila-se no Chile
de S.Allende) faz um balanco da dialetica cultural do Brasil e da arte moderna.O texto foi publicado na
coletanea,organizada por Ferreira Gullar,intitulada “Arte Brasileira Hoje”(1973).Falando sobre a “arte
moderna”,Pedrosa nos deixa claramente frente a sua visao de mundo anti-capitalista romantica e
revolucionaria.
Para Otilia Arantes,trata-se “sem duvida de um dos ensaios mais importantes de Mario Pedrosa: no fundo,um
balanco geral,pois,ao procurar explicar o que aconteceu no plano das artes ao longo deste periodo,que vai da
Semana de Arte Moderna as Bienais,tambem avalia a sua propria trajetoria...”.

A arte moderna: uma revolução cultural
“A “arte moderna”ia mostrar-se assim muito mais do que uma simples moda ou escola,como qualquer das
inumeras que passaram pela historia contemporanea (e incluindo-se nesta o “art nouveau”e ampliando-se
tambem,o rococo e o neo-classico),um movimento cultural da maior transcendencia.Primeiro que tudo vinha
revelar o que se havia esquecido no curso do desenvolvimento da civilizacao burguesa,de seu racionalismo
abstrato,consequente a supremacia da economia capitalista com suas relacoes de producao fundadas no
mercado,onde as coisas perdem a realidade concreta,e transferindas ao plano das superestruturas em escala
mundial: que a arte em nenhum momento da evolucao humana foi monopolio ou produto do progresso
economico e intelectual.Foi,entretanto,em nome dessa supremacia economica e politica e dos conhecimentos
que adquiriram sistematicamente reduzidos a normas logicas esvaziadas de seu conteudo contraditorio,que as
burguesias nacionais europeias passaram a proclamar ter tambem a supremacia e o monopolio da “grande”
arte,das “belas artes”,desde o advento do chamado milagre grego,em que querem encontrar suas origens ou
seu modelo”.
Facamos um breve parentesis,para darmos espaco a nota ao pe-de-pagina que faz Pedrosa:
”O “milagre grego”em arte é ideologia das burguesias ascendentes da Europa (italianas!) e que atingiu
tambem o proprio Karl Marx,inexperiente nessas materias e fatalmente desconhecedor das descobertas
arquelogicas e antropologicas do fim do seculo”.
Prossegue Mario,”No entanto,por uma dessas reviravoltas diaeticas da historia,a propria expansao
imperialista que se inicia no fim do seculo vai abrir a arte ocidental o contato com as culturas dos povos
primitivos,ainda em estagios tribais,comunitarios ou pre-capitalistas.Desse contacto é que se nao
nasce,desenvolve-se o que será a “arte moderna”.O impacto desse contato foi tremendo sobre as ciencias
sociais,da sociologia a antropologia,a etnografia,a psicologia social que ate entao se desenrolavam
independentemente das investigacoes de campo por analogias e deducao conforme a logica formal,de
natureza idealista ou mistificadora,ou por algumas inducoes e intuicoes geniais isoladas de seus sabios.
A ideia da superioridade branca sobre os outros povos da periferia economica e cultural comecava a ser
batida em brecha pelo proprio desenvolvimento das ciencias sociais e culturais na epoca imperialista.A arte
moderna é em grannde parte resultante dessa dialetica cultural.Assim,ao mesmo tempo que o imperialismo
conquista,explora e destroi as economias,o viver e as culturas autoctones desses povos “barbaros”,a arte que
se comeca a fazer no Ocidente vai enriquecer-se com a contribuicao das forcas culturais ate entao insuspeitas
desses mesmos povos.(...)
Mas igualmente pela mesma epoca,em funcao das contradicoes da propria sociedade e cultura
metropolitanas,outra abertura,outra conquista desta vez na vertical,em profundeza,descobre um novo mundo
já suspeito de existir mas até entao desprezado ou ignorado pelos preconceitos racionalistas intelectualistas
dessa mesma cultura burguesa.Trata-se dentro do proprio homem do mundo do inconsciente afinal
cientificamente isolado e destacado por Sigmund Freud e de que decorre por uma boa parte o revolucionario
desenvolvimento das psicologias em profundidade que iam trazer ao conhecimento humano uma nova
dimensao.Com essa ampliacao dimensional estava-se afinal apto a discernir no homem,além de uma
racionalidade em botao permanentemente estorvada pelas estruturas sociais de classe,uma necessidade
incoercivel de fabulacao,como conpensacao,sem duvida,a um dominio imperfeito sobre a natureza e que se
exterioriza,incessantemente,nas criacoes miticas dos povos primitivos no seu longo e doloroso processo de
passar da natureza ‘a cultura;na imaginaria infantil desimpedida e,aos trancos e barrancos,nessa insopitavel
necessidade de expressao que esta em todo ser vivo,em todo ser humano,sao,psicotico ou inocente.”
Para Otilia Arantes,”Sua tomada de partido em prol da abstracao,no entanto,tinha uma justificativa que nao
era meramente polemica,muito menos exclusivamente estetica: a revolucao dos sentidos que ela comecava a
provocar,transcendendo a visao convencional e permitindo antever novos mundos,haveria de ter
consequencias sociais inestimaveis”.
”Sintaxe e gramatica da arte abstrata nao só tinham cabimento na periferia como estavam a servico de um
projeto de reconstrucao nacional”.Esta era a visao otimista de Pedrosa,nos anos 60.”Nossa arte abstrata,como
que impelida pela “dialetica cultural do pais”,passava a representar resultados locais contrapostos a simples
voga internacional (que os desmantelaria...).O apice de uma tal empreitada parecia ser Brasilia...”
“Aos poucos,porem,vai se rendendo aos sinais sempre mais visiveis de capitulacao diante da positividade do
real (no caso,a sociedade do capitalismo avancado),de exaustao da inventiva estetica,que degenerara em

redundancia mortal.Em consequencia,seu alvo vai mudando de latitude -como assinalado acima: os rumos que
toma a cultura de massa e a sua manipulacao mais tipica,a arte pop,passam a ser vistos com desconfianca
crescente”.
Na segunda metade dos anos 60,”se sucedem os textos em que o tema principal é o da crise do mundo
moderno e,em consequencia,da arte”.
1973 - 1977:
.estudo da crise mundial,via Rosa Luxemburgo
.solidariedade ao Chile
.ensino sobre America Latina,no Chile
.textos:Discurso,Teses,Memorias,Retaguarda
.estudo de Pannekoek(conselhos operarios)
.exposição de Calder ( a ‘reviravolta na escultura” )
1977 - 1981:
.retorno ao Brasil(outubro 77)
.incendio no MAM-Rio (exposicao sobre arte indigena)
.textos:sobre o PT,constituinte,cidadania
.entrevista para o Pasquim
.fundacao do PT
.analise do sindicalismo(necessidade de uma Central )
.morte em novembro de 81.
Em um primeiro momento,Pedrosa reflete a condicao do exilio,enfatizada por Adorno,na perspectiva de
buscar a irrupcao do novo nos “condenados da terra”.Diz Otilia Arantes:”Poucos anos antes ainda era possivel
encontrar nos seus depoimentos -sobre a experiencia chilena e sobre a cultura popular,ou dos nativos (por
exemplo,no “Discurso aos Tupininquins ou nambas”de 1975)- alguma confianca nos deserdados da cultura
que viviam no Terceiro Mundo,fratura exposta da falsa ordem mundial,mas que,apesar de tudo,parecia
preservar de forma latente um potencial revolucionario”.”Abaixo da linha do Equador,onde germina a
vida,uma arte nova ameca brotar”.
Desde que voltou do exilio,em 1977,ate seus ultimos anos de vida,para Pedrosa “a arte abandonara seu lugar
de vanguarda na corrida da civilizacao”.”O ciclo da pretensa revolucao fecha-se sobre si mesmo.e o que
resulta é uma regressao patetica,sem retorno:decadencia”.
Para muitos,este desalento com as artes,explica sua passagem para a luta no campo politico,participando da
construcao do PT. Em entrevista ao Jornal do Brasil,em 1978,diz que “A arte está em decadencia mas os
Sindicatos estão vivos”.

3)

O "SOCIALISMO AGONICO"

"O projeto do socialismo não é garantido por NADA -nem pela "ciencia",nem pelo
marxismo-leninismo- só pode encontrar suas proprias garantias mediante a razão e atraves de uma aberta
opção de valores".
(E.P.Thompson)
Entre as caracteristicas principais da "estrutura de sentimentos" desta constelação mariateguina,há uma que
se destaca: o " sentimento agonico".Ela esta relacionada ao que Michel Lowy denomina de "MARXISMO
ROMANTICO'e que, no filão romântico-revolucionario do Brasil (Pedrosa,Candido,Mariategui,Paulo
Emilio,S.B.Holanda,entre outros) metamorfoseia-se em formas distintas,porem,com um mesmo nucleo
originario.Em uns,atraves da valorização da Arte Primitiva, atraves de sua influencia nas vanguardas artisticas
,ou no papel do inconsciente na arte;noutros,na critica ao "progresso" e a politica dominante no marxismo
positivista,com rarisssimas exceções,da 2a Internacional socialista;noutros,ainda,na vis_o utopica.

É,enfim,um conjunto que Lowy denomina de "critica romantica e revolucionaria da modernidade".
Constitui o que BLOCH chama de "corrente quente do marxismo".Nela estão,Rosa
Luxemburgo,Benjamin,Lukacs ,Mariategui,Sorel,Gramsci,e "mil outros agonicos do socialismo".
Em palestra recente,no seminario sobre "500 anos",M.Lowy define essa corrente como "CRITICA SOCIAL
DA MODERNIDADE",uma tradição critica e radical presente nos intelectuais latino-americanos;critica das
"ilusões do progresso" da modernidade,assinalando uma "perspectiva ironica e romantica" e estabelecendo
"paradigmas de uma utopia revolucionaria".Cita,então,Mariategui como o principal exemplo dessa corrente
enquanto "romantico revolucionario" e portador de uma "sensibilidade romantico-cultural".
“A Arte Moderna acabou !
Viva a Arte primitiva”
(Mario,entrevista ao Pasquim)
Mario Pedrosa,em seus ensaios sobre a GESTALT,nos anos 30,reflete esse carater "romantico
revolucionario".
Em "Da Natureza Afetiva da Forma na Obra de Arte",afirma,"Os homens de nossa civilização vivem cada vez
mais como o campones de Souriau.Não vêm os objetos e a eles se opoem.Koffka define essa situação em
termos de psicologia:civilização com um grau relativamente alto de diferenciação do campo e de isolamento
do ego.Por isso,o mundo atual é muito mais pobre em caracteres fisionomicos comparado com o de homens
de outras civilizações "mais primitivas", onde o campo é geralmente menos diferenciado,com outras
qualidades dominando nele.
A nossa civilização utilitaria lançou o descredito sobre essas propriedades fisionomicas,estruturais dos
objetos.A arte é o modo especifico das mais puras e desinteressadas dessas qualidades das coisas.e por isso
mesmo criou-se ate hoje uma quase incompatibilidade entre o nosso sistema racional e cientifico e o sistema
qualitativo dominante na estetica...Na crescente separação do homem ocidental com o campo,o homem nem
olha nem entra em relação com o objeto.Os caracteres estruturais das coisas se perdem nessa relação,e o
homem se empobrece de todo um mundo profundo de relações e conhecimentos.".
Pedrosa finaliza esse texto citando Goethe e Schopenhauer:"Sigamos pois o conselho de Goethe aos seus
compatritotas,sempre ciosos por arrancar de sua obra conceitos e ideias,"Tende enfim coragem de vos
abandonar as impressões,de vos deixar distrair,comover,exaltar,instruir,inflamar por alguma coisa de grande,e
não penseis sempre que tudo será vão se não for algum pensamento ou ideia abstrata".
Mas não é só o poeta,todo lirismo,que assim pensa.O filosofo tambem escreveu:"É preciso comportar-se
diante de uma obra-prima como diante de um principe;não falar primeiro,mas esperar que ela nos interpele.Do
contrario,não ouviriamos senão a nós mesmos".
Em "Forma e Personalidade",Pedrosa retoma estas questões.Comparando as vivenvias do homem
primitivo,da criança e do "homem civilizado";"O homem civilizado é cada vez mais parcimonioso desse tipo
de vivencias.Não é comum,em sua vida,deparar com esses objetos do conhecimento fisionomico.Quase que
estão hoje reduzidos,para a maioria dos homens cultos ou semicultos de nossos centros urbanos,ao corpo e ao
rosto humanos.Uma parte cada vez mais restrita do mundo dos objetos é que ainda hoje cai,na nossa
civilização,sob a ação daquela vivencia fisionomica,isto é,daquele modo de conhecimento afetivoexpressivo.".
"No homem primitivo(diz-nos Mario),na criança,as coisas participam da vivencia afetivo-motora,ao serem
por eles descobertas.Não há conhecimento abstrato,isolado, da coisa ...O ocidental só em raros momentos,no
ramerrão pardo do quotidiano,tem a visão perturbada por outros estados concorrentes de ordem afetiva".
Em "Inspiração e Loucura no Passado",Pedrosa afirma,"Os povos primitivos,as primeiras civilizações pré ou
proto-historicas, não consideravam,como nos o fazemos,os devaneios,as improvisações dos seres tocados de
eplepsia ou de outras modalidades de perturbação mental.Não inspirava piedade,ou desprezo,aquele que,na
comunidade,se destacasse por anomalias e extravagancias mentais,dentro de um corpo fisicamente são...Era
considerado antes um ser superior,munido de poderes,malignos ou benignos ,maiores do que os do comum
dos mortais...Com o advento do cristianismo,mas já na Idade Media,houve tenmdencia a confundir suas

manifestações com os poderes de pactos com o demonio...O homem prmitivo e,parcialmente,o homem antigo
e o medieval não distinguiam entre o normal e o anormal...Com o renascimento é que começaram as
anomalias mentais a ser mais sistematicamente objeto dos cuidados do medico."
A partir da experiencia com "doentes mentais" no Hospital de Engenho de Dentro,Mario definia que "Entre
os adultos,os doentes mentais não precisam de passar por experimentações de laboratorios para perceber as
coisas,as formas,sem indiferença,ou fisionicamente.Eles não precisam de ser induzidos a uma atitude
emocional previa para perceber a "cara" das coisas.Veem tudo simultaneamente por dentro e por fora.Dai é
que tão espontaneamente,tão facilmente se deixam levar por uma atitude estetica;e quando são dotados de
talento plastico,realizam obras de causar admiração".
Em suas "Memorias"(inacabadas),Mario Pedrosa expressa,mais uma vez,esse sentimento agonico.Articula-o
a partir de memorias da infancia e de questões filosoficas.Eis seu "ponto de partida",sua pisada!
Apos falar sobre sua infancia,Pedrosa desengaja-se das "peias familiares e por cima dos horizontes,
seculos e culturas,vou encontrar precedentes para o animo de escrever essas linhas em...Socrates,cuja
Apologia de Platão um dia li,em depressão e desanimo,e me botou a andar...Em Socrates,encontrei um animo
de não parar;em Nietzsche um adversario gigantesco que sempre me perturbou e que,ao desvendar-me toda a
significação do otimismo da razão socratica,abriu uma brecha para onde divisei um putro lado da razão
Socratica,da cor sombria,e isso nos sustenta;e de seu proprio pessimismo.Nós,revolucionarios,somos
otimistas;outros,conservadores,são pesimistas;mas do nosso lado nenhum ser é realmente revolucionario,nele
sempre há o conservador.Necessito assim de ambos,Socrates,...Agarro-me a meditação de Nietzsche,cujo
pensamento é tão oposto ao meu,para levar-me mais perto a Socrates...
...Socrates,por seu comportamento,vai então definir para a humanidade a primeira condição não tanto já do
homem teorico mas do homem revolucionario,a consciencia lucida que em face ao cataclisma não fecha os
olhos,vê a avalanche desabar de olhos abertos...Como Zarathustra,seu mestre,Nietzsche sopra a sua tuba
apocaliptica sobre o mundo,e seus ecos reboam até nós;no arcoiris,belo e tragico,que traçou sob os
ceus,dividindo os homens,que represento eu?Um minusculo,anonimo grilo,numa borda de jardim,protegido
pela relva,que de repente larga,sem ressonancia,seu grito,estridente,teimoso.A pisada é esta".
Mario Pedrosa oscila,"inquieto mas não desesperado",entre o que o filosofo marxista polones Adam Schaff
designou,ao estudar a relação do marxismo com o existencialismo,de correntes socratica e jonica da
filosofia.Para Schaff,"Ambos remontam a velha Grecia- um deles a filosofia jonica,que se empenhava em
descobrir a "substancia" do mundo e como,de uma substancia,todos os multiformes fenomenos da natureza e
da vida humana podiam surgir;o outro prende-se a escola socratica que colocava de lado tais questões e se
concentrava nos problemas praticos e morais da existencia humana".Mais uma vez,Pedrosa filia-se a o
"socialismo agonico".
Sobre a fé revolucionaria,as palavras de Pedrosa apos seu retorno em 1977,sao eloquentes:dizia entáo
Mario Pedrosa." É precisamente na America Latina,onde o clero assumiu um papel evangelico extremamente
saliente,isto é,num continente convulsionado pela hegemonia retrograda que nele exerce o poder militar,em
face do qual a unica força que se lhe opõe,e no seu nivel mais profundo,rente ao povo,é a ação
conscientizadora da Igreja".”
Parte IV : “AFINIDADES ELETIVAS”:

MARIO PEDROSA, KANDINSKY E CALDER
( o ‘deus oculto’ e o “ bailado do mundo “ )

-“Kandinsky foi o estuario de onde partiram todas as
novas
tendencias
da
arte
abstrata
contemporanea”(M.Pedrosa)
-“Calder para mim foi uma revelação” . (M.Pedrosa)
-Rosa Luxemburgo: “Dentre os grandes mestres
passados do socialismo marxista, nenhum cujo
pensamento seja mais vivo e mais contemporaneo, de
vez que nela se vão abeberar todos os que querem
reconstruir o movimento socialista internacional em
novas bases “. (M.Pedrosa)
“ Na religião do deus oculto [Pascal] como na politica
revolucionaria [Marx],a obrigação da aposta define a
condição trágica do homem moderno” [M.Lowy].
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- Introdução:
Nesta parte, trataremos de um momento fundamental na vida/obra de MP: sua
‘conversão’ à arte moderna/abstrata. No entanto,traçaremos outras ‘afinidades’ de
Mario Pedrosa em vários outros campos. Todas no sentido de explicitarem melhor a
construção de sua ‘visão de mundo’. Isto expande este capitulo muito além das
relações entre Mario,Kandisnky e Calder,tal qual nosso titulo. Passaremos por
‘afinidades’
com
B.Péret,
CLR
James,L.Goldmann,Rosa
Luxemburgo,P.Naville,Raymond Wiliams,etc.
Sobre ‘afinidades’ e ‘correspondencias’ ou ‘influencias’ , o próprio Mario usava a idéia
de que “Havia algo no ar ( ou na terra) que fazia tais expressões convergirem”.
Mario e Calder se encontraram algumas vezes, por obra do destino ou dos ritmos
cósmicos. Calder,por exemplo, esteve 3 vezes no Brasil: em 1948, 1959 e 1960. Mario
encontrou Calder também em 2 ocasiões fora do Brasil: Nova York e Paris.
Em obra recente, Roberta Saraiva organizou obra que recuperou a presença de
“Calder no Brasil” ( 2006), assim, podemos ler que “ Calder continua o ocupar um lugar
modesto nas discussões e nos livros de historia da arte brasileira no século XX”. E,
que, “Calder foi uma presença bem mais importante ao longo de duas décadas
decisivas no curso da arte brasileira.isso não se deu apenas pela força original de sua
obra, mas ainda pela longa amizade e pelo dialogo frutífero que manteve com duas
figuras cruciais: de um lado, Mário Pedrosa, que , exilado em Nova York, passa por
uma autentica “revelação” diante dos móbiles de Calder... Como este livro procura
mostrar, a obra de Calder pontuou de modo decisivo a atuação e a reflexão de
Pedrosa na polêmica abstracionista que se travou então...”.
A “conversão” à arte moderna,isto é, a construção de ‘novas chaves’ de leitura das
artes, ocorre a partir de “convergências/influencias/afinidades” dos escritos de
Kandinsky [que MP já conhecia desde sua estadia em Berlim,entre 1927 e 1929], do
‘choque’ da obra plástica de Calder e,enfim, da retomada dos quadros de Portinari, em
Washingthon.
Outro elemento que esteve presente nesta ‘conversão’, foi a aproximação de MP ao
grupo da Revista de N.York “DISSENT”, que tinha à sua frente o critico de arte Meyer
Schapiro, também ligado ao campo trotskista.
Foi no exílio nos EUA[ 1938-1945] que Ocorreu esta ‘conversão’.Em texto no livro
“Mario Pedrosa e o Brasil”, Luciano Martins,[ genro de Mario ], com base numa
“cronologia escrita por Mary Houston,e,em parte, no que me vem de memória por
tradição oral”, depõe sobre essa passagem na vida de Mario:

“ Dada a iminência da Segunda Guerra, é decidido que o Secretariado da IV
Internacional seja transferido para os EUA. Para lá segue Mario e, em Nova York, entre
em contato com artistas e intelectuais da esquerda norte-americana, que mais tarde
fundariam a revista ‘DISSENT’. O estupor e a revolta que lhe causa o Pacto MolotovRibbentrop o levam a se insurgir contra um dos dogmas das esquerdas de então: o da
“ defesa incondicional “ da União Sovietica[...]”
“Já muito antes disso, em paralelo, ou em contraponto, à militancia política, e vivendo
do jornalismo, como todo intelectual no Brasil dessa época, Mario se inicia na outra
vertente, a da critica de arte.Dotado de um poderosa inteligência, sua influencia no
campo intelectual desde esse tempo seria bem mais duradoura do que foi no plano da
política. Uma influencia que se exercia, aliás, por meio da convivência no circulo de
intelectuais que freqüentava ou de artigos de jornal, do que de uma obra
sistemática.[...] Mas essa influencia, transmitida pela interlocução a varias gerações de
intelectuais, foi poderosa. Essa sua segunda paixão,pela arte,certamente se fortalece
em seu exílio europeu e norte-americano, em que a convivência com as vanguardas de
então nos dois continentes provavelmente lhe abriu novos horizontes”,conclueLuciano
Martins.
Todavia, esta ‘conversão” é bastante complexa,pois, também no campo político
ocorre algo similar: Mario Pedrosa abandona o trotskismo e ‘converte-se’ às idéias de
Rosa Luxemburgo.Em sua volta ao Brasil,em 1945, por um lado, no jornal “Correio da
Manhã” leva adiante a luta pela arte abstrata e, organiza o “Frente” -primeiro grupo da
arte abstrata no Brasil; de outro lado, organiza um quase grupo político ,em torno do
jornal que fundou, “A Vanguarda Socialista”, orientado pelas ideais luxemburgistas.
Desta forma, Mario tenta dar conta de dois campos de ação, na ‘inquietação geral que
toma conta dos espíritos “ no pós Guerra: um, ‘a agitação política que aumenta”; outro,
“a fermentação estética que recomeça” , para usar seus termos.
Qual
conjuntura
Mario
torno após o exilio nos Estados Unidos ?

encontraria

em

seu

re-

O próprio Mario define o contexto:” A guerra começa e a guerra acaba, e uma nova
inquietação geral toma conta dos espíritos; a nova ditadura esboroa-se. A agitação
política aumenta. A fermentação estética recomeça, e é a moda dos museus; em São
Paulo, o de Arte em 1947, e o de Arte Moderna, em 1948; o MAM no Rio,em
1949.Estava-se à véspera da Bienal”.
“Em meados da década de 1940, o Brasil está à beira de transformações profundas.
Não apenas a II Guerra Mundial termina, mas também o regime de Vargas tem os dias
contados. “A agitação recomeça”, recordaria Mario Pedrosa décadas mais tarde, sob
nova ditadura. As artes brasileiras respondem prontamente aos novos ares e logo se
lançam numa segunda onda de modernização, herdeira do modernismo dos anos 20 e
por vezes em polemica áspera com este.A renovação atinge todos os níveis da vida
artística, do gosto às idéias,das praticas às instituições.É a era do abstracionismo e da
arte concreta,é a época também dos novos museus e das Bienais”.( “Calder no
Brasil”).
No campo político, também é época de mutações. As esquerdas constroem novas
idéias sobre o socialismo,sobre a reforma e a revolução.
É, portanto,neste contexto que Mario constrói alternativas nos vários campos de luta: o
“Grupo Frente” nas artes e , o jornal “Vanguarda Socialista”na política.
Do “Grupo Frente”, Pedrosa dizia: “Não se juntam esses artistas em grupo por

mundanismo , pura camaradagem ou por acaso.A virtude maior deles continua a ser a que sempre foi: horror ao ecletismo. São todos homens e mulheres de
fé,convencidos da missão revolucionaria,da missão regeneradora da arte.Uma coisa os
une, e com a qual não transigem,dispostos a defendê-la contra tudo e contra
todos,colocando-a acima de tudo e de todos - a liberdade de criação.Em defesa desse
postulado moral não dão, não pedem quartel.
Essa atitude não quer dizer que sejam pelo ridículo principio parnesiano da chamada
‘arte pela arte’.A arte para eles não é atividade de parasitas nem está a serviço de
ociosos ricos, ou de causas políticas ou do Estado paternalista.Atividade autônoma e
vital, ela visa a uma altíssima missão social,qual a de dar estilo à época e transformar
os homens,educando-os a exercer os sentidos com plenitude e a modelar as próprias
emoções”.
Depoimentos de Lygia Pape e Lygia Clark,destacam a presença de Pedrosa neste
Grupo:
“ Ivan Serpa dava aulas para crianças e adultos. Além de excelente professor, era uma
pessoa aglutinadora , e começou a formar em torno de si, um grupo de artistas.Levada
por Décio Vieira, Lygia Pape juntou-se ao grupo, que incluía Aluisio Carvão, Franz
Weissmann , Lygya Clark ,Hélio Oiticica,Abrahan Palatnik. Eles se reuniam
freqüentemente para falar sobre a nova arte, e a eles juntaram-se Ferreira Gullar e o
critico Mario Pedrosa, cujas idéias iriam ser fundamentais para seu desenvolvimento”.
Em junho de 1978, Lygia Clark fala sobre Mario Pedrosa:
“ Personalidade completa e rica. Pedrosa marcou várias gerações iniciando jovens na
arte e na política. Hoje (1978),Pedrosa continua jovem,atuante,divertido inocente e
inovador.Humanista,critico,político,figura solitária dentro de sua complexidade no Brasil
de ontem,de hoje,e provavelmente no de amanhã,sua atuação política sempre
transcorreu no anonimato - este anti-herói é o meu herói predileto”.
Sobre Lygia Clark : “Sua formação cultural ,que lhe permitiu,no correr do
tempo,interpretar conceitualmente sua própria pratica,complexa e diferenciada,foi
orientada,no Brasil,sobretudo por Mario Pedrosa,Mario Schenberg,Ferreira Gullar e,
mesmo Hélio Oiticica” .(R.N.Fabbrini)
Quanto ao Jornal “vanguarda Socialista”,logo veremos seu papel no campo político.
Daniel Bensaid,em livro da Coleção “Que sais-je ?” (2202), situa a posição de Mario
Pedrosa no debate ocorrido no campo trotskista em New York:
“ Os principais interlocutores pertencem à Corrente do Socialist Workers Party, secção
americana da IV Internacional , animada notadamente por Max Schachtman e James
Burnham.Eles eram apoiados no comitê executivo permanente com sede nos Estados
Unidos pelo Brasileiro MARIO PEDROSA ... e pelo revolucionário trinidadiano
C.R.L.James...”
CLR James e Raya Dunayevskaya formaram,em seguida,o que ficou conhecida como
a “Tendence Johnson-Forest”, que apresentava a idéia do regime da uRSS como
“Capitalismo de Estado” e defendia a autonomia dos Conselhos Operários ,na linha de
Rosa Luxemburgo
Um militante trotskista da época, HILCAR LEITE,em entrevista para o livro “Velhos
Militantes.depoimentos” ( Zahar-1988 ) ,faz menção a este grupo de James e ao papel do jornal “Vanguarda
Socialista” :

-P. “ O senhor falou no jonal Vanguarda Socialista. O que foi esse jornal ?
-HL: Foi o seguinte: por essa época, 44/45,nós,trotskistas das primeiras águas, na verdade deixamos
de ser trotskistas. Não aceitamos a plataforma de Trotsky a respeito da guerra,e partimos para uma
nova formulação, que passou a ser exposta na Vanguarda Socialista.Tratava-se de um movimento
internacional de reestudo de todo o movimento socialista.Foi o inicio da critica à Revolução
Bolchevique e ao estado do bolchevismo depois de Lenine.
-P. Que critica se fazia ?
-HL: Achavamos que a União Soviética, a partir do momento em que aceitou fazer a guerra, era uma
potencia capitalista,uma potencia imperialista.
-P. Nesse sentido, a aliança dos comunistas com Getulio tinha uma implicação mais ampla.
-HL: mais ampla,mais profunda, é claro.identemente para Getulio a União Soviética seria o amparo
internacional.
-P. Onde surgiu esse movimento e quem o inspirava ?
-HL: Surgiu nos estados Unidos, com o pessoal marxista que fazia parte da IV Internacional - O
MARIO PEDROSA , por exemplo.
-P. E como essa proposta se implantou no Brasil ?
-HL: A gente fez a Vanguarda Socialista, que se tornou na America Latina o porta-voz da nova
plataforma.No começo, éramos três gatos-pingados aqui no Rio de Janeiro: o MARIO PEDROSA, o
Nelson Veloso Borges e eu.O Nelson Veloso Borges fornecia recursos e sempre colaborou no jornal
com nome de guerra.Depois vieram o Rodolfo Coutinho,e toda a velha guarda do trotskismo.Alguns
com restrições, como o Aristides Lobo.
-P. E qual era a plataforma da Vanguarda ?
-HL: Era o seguinte: era preciso reestudar o bolchevismo,reanalisar todas as conseqüências da
Revolução Russa, que havias e tornado uma revolução democrática frustada.Havia se tornado a
ideologia de um Estado totalitário chamada capitalismo coletivo ou CAPITALISMO de ESTADO,e
não socialismo.Era preciso dar novamente autonomia ao proletariado e recriar sua consciência social
e política- isso era fundamental.mantidas as criticas à democracia burguesa, era preciso também fazer
a critica à democracia soviética.
-P. Mas o que era mais enfatizado ?
-HL: Evidentemente o que tínhamos de enfatizar mais, se queríamos conquistar a classe operaria, era
o exame critico da União Soviética.Examinávamos a situação política,as democracias burguesas,mas
enfatizamos a União Soviética,mostrandos eu caráter de classe - eles vão chegar ao predomínio cada
vez maior dos militares,ao crescimento do Estado Nacional.Mostrávamos isso para VOLTAR
novamente às BASES TEORICAS, a ROSA
LUXEMBURGO,aos grandes clássicos do
socialismo.E fizemos uma grande descoberta: um grande reformista belga, pichado de todos os
modos, Van der Veld, tinha sido o homem que melhor tinha colocado o problema da mulher no
movimento socialista.Verificamos que as posições de Van der Veld em 1890 sobre a mulher eram as
mais avançadas até nós.Voltamos a todos os clássicos, fizemos várias descobertas sensacionais.
-P. A Vanguarda Socialista circulou em outras cidades além do Rio ?
-HL: Distribuíamos pelo Brasil: São Paulo, Recife,Belo Horizonte,Juiz de Fora,Porto Alegre,até
Manaus (...)
Portanto, uma verdadeira mudança de paradigmas : autonomia nas artes e na politica .O Grupo “Frente” e
o jornal político “Vanguarda Socialista”. Convergências com Calder,Kandinsky,Portinari,Disent e, com a
‘Tendence’ de CLR James e R.Dunayevskaia,em relação a obra de Rosa.

Será que não são dois lados de uma mesma moeda ? Contudo , como articular todos
estes elementos [Kandinsky,Calder e Rosa] em um mesmo processo,mesmo que
diferenciado ?
As convergências, influencias,afinidades, ocorrem de modo distinto. Assim por
exemplo, em relação à Kandisnky e Luxemburgo, MP já conhecia seus escritos de
quando esteve na Europa, em 1927-29. Mas, no que diz respeito à Calder, sem
duvidas, foi ‘o choque’ provocado pela Exposição de sua obra em N.York, em 1944,
mesmo que , possivelmente, MP já conhecesse algumas idéias do pintor americano.O

mesmo vale para a obra de Portinari, que MP conheceu na Biblioteca do Congresso
em Washingthon, e que também exerceu parte nesta ‘conversão’ do critico. No Brasil,
MP tinha escrito alguns ensaios sobre o pintor de Brodósqui.
Em 1944 ,M.Pedrosa escreveu sobre Calder. Nos anos 50, escreveu vários ensaios
em que vamos encontrar as idéias fundamentais de vários artistas-escritores,entre os
quais destaca-se Kandinky.
A profa. Otilia Arantes, ao selecionar ensaios para o segundo volume das obras de
Mario Pedrosa,”Forma e Percepção Estética”,( que cobre um período de 20 anos
,1947-1967,
sem duvidas “o de maior atividade teórica do Critico”), teve “principalmente a intenção
de privilegiar os textos que pudessem dar uma visão, a mais completa possível, do
CORPUS TEORICUS do Autor”. Neste “Corpus”, poderemos identificar as bases da
“visão romântica anti-capitalista “ do nosso Autor.
Em sua totalidade, esta ‘conversão’ de MP significou um aprofundamento da visão
romântica anticapitalista , presente tanto nas obras dos pintores/artistas em questão,
quanto na da Luxemburgo.
Mario Pedrosa,com o tempo, num processo complexo , aproxima-se, nos anos 6070, à um “ maximo de consciência possível “ da visão de mundo romântica anticapitalista.Os exílios são condição fundamental neste processo.O último,na França nos
anos 70, leva Mario ao encontro da ‘reviravolta na escultura de Calder’,que lhe trouxe
novos elementos nos campos político e estético.
Todavia, diversos elementos desta ‘estrutura significativa’ ,já estão presentes em sua
juventude e,mesmo, nos anos de adesão ao bolchevismo:um certo “sentimento
agônico do mundo”, tão peculiar ao “espírito do tempo” da passagem do século XIX
para o século XX , nas vanguardas artísticas , e que remonta às suas origens ao
romantismo enquanto critica da civilização industrial.
Neste sentido,como veremos em seguida, MP escreveu dois ensaios nos anos 20,
quando estava na Europa, que são característicos da ‘sensibilidade romantica’.
A partir de observações da profa. Otilia Arantes , constata-se que Kandinsky foi uma
influencia determinante , mas tardia , sobre Mario Pedrosa. Ela se manifestou
plenamente apenas no período do pós-Guerra , quando do retorno do exílio nos EUA
[1945].Kandinsky é uma das principais expressões do romantismo e das vanguardas
artísticas, “O estuário de onde partiram todas as novas tendências da arte abstrata
contemporânea”[MP].
Em varios ensaios de Mario Pedrosa, vamos encontrar algumas idéias e mesmo
expressões que são de Kandinky.Todavia, não encontraremos nenhuma obra
sistemática, um livro,ou mesmo um ensaio mais sistemático sobre o pintor russo, como
,por exemplo, existe sobre a obra de Calder.
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O Jovem Mario
“um sentimento agônico do mundo”

É fundamental assinalar que as bases da ‘sensibilidade romantica’ já estavam
presentes na “visão de mundo” em construção de Pedrosa, desde a sua juventude.

Tanto nas “Memórias” inacabadas(1974) , quanto nas “Cartas” da juventude (1927-29)
, fruto da correspondência com Livio Xavier , encontramos um certo ‘sentimento
agonico’ do mundo , componente da sensibilidade romantica.
Ambas formas de expressão, refletem um caráter mais subjetivo e interior de Mario
Pedrosa. Nas “Memórias”, escritas nos anos 70, no exílio em Paris e, nas “Cartas” que
enviou da Europa [Berlim e Paris] para seu grande amigo Livio Xavier , Pedrosa
expressa de forma livre seus sentimentos mais profundos sobre diversos aspectos da
sua vida. Podemos dizer que, nestes momentos, prevaleceu a ‘praxis existencial’ em
relação à ‘práxis politica’.
As” Cartas da Europa “, refletem as “questões ultimas da vida”[M.Lowy]; a política está
relacionada à problemática ética ; uma posição moral em relação à vida e ao
capitalismo de sua época. Talvez, pelo caráter pessoal e pela terminologia usada por
MP,só poderiam ser tratadas com um amigo como Livio Xavier. Antonio Candido afirma
que “entre os dois havia uma dessas amizades raras, que duram sem nuvens a vida
inteira, feitas de carinho, compreensão, admiração, afinamento e alegre convívio como foram a de Sergio Buarque de Holanda e Prudente de Morais Neto, ou a de
Decio de Almeida Prado e Paulo Emilio Salles Gomes”.[Candido, “Um socialista
singular”].
O filosofo theco Karel kosik, em sua grande obra, “Dialetica do Concreto”, (em que
articula relações entre o marxismo, o existencialismo e a fenomenologia) afirma: “ a
práxis compreende , além do momento laborativo, o momento existencial: ela se
manifesta tanto na atividade objetiva do homem, que transforma a natureza, como na
formação da subjetividade humana, na qual os momentos existenciais, como a
angustia, a náusea, o medo, a alegria, o riso, a esperança,etc não se apresentam
como ‘experiencia ‘ passiva , mas como parte da luta pelo reconhecimento do processo
de realização da liberdade humana. Sem o momento existencial, o trabalho deixaria de
ser parte da práxis”.
Para Kosik, “ A destruição da pseudoconcreticidade do mundo alienado da
cotidianeidade se efetua como ALIENAÇÃO ,como MODIFICAÇÃO EXISTENCIAL e
como TRANSFORMAÇÃO REVOLUCIONARIA.Embora em tal transformação se
respeite uma certa hierarquia, cada uma das mencionadas formas de destruição
conserva uma relativa independência própria, em cujo âmbito cada uma delas é
insubstituível”.
E, “Sem o momento existencial, quer dizer, sem a luta pelo reconhecimento, que
acomete todo o ser do homem, a práxis se degrada ao nível da técnica e da
manipulação”.
Walter Benjamin identificava um vetor “existencial” na práxis humana. Em suas
“Teses sobre Filosofia da Historia” , (numero 4 ), afirma :” A luta de classes...é uma luta
pelas coisas rudes e materiais, sem as quais não existem aquelas finas e espirituais.
Mas estas ultimas estão presentes, na luta de classe, com outra forma que não a da
imagem simples de um espolio destinado aos vencedores. Elas vivem, nesta luta,
como fé, coragem,humor,astúcia,impossibilidade...”.
Vamos encontrar este elemento da ‘praxis existencial” no companheiro de Mario, o
trindadiano CLR James.Por exemplo:
Grant Farred relata a crise de James,ao ter que optar por um time de cricket em
Trindad:
”It is not unusual that a single ideological crisis should constitute the most formative

political event in na intellectaul’s life..It is certainly rare,however,that such a moment
should arrange itself around the choice of a sporting institution. Yet this was exactly the
case for Cyril Lionel Robert James when he was a young man trying to make a decision
about which cricket club in Trindad he would join. James attached such enormous
political import to this “apparently simple” decision that he was, as he recalls in “Beyond
A Boundary”, “plunged…into a social and moral crisis which had a profound effect on
[his] whole futur life”. TRADUÇAO
A estrutura trindadiana do cricket era um emblema do conjunto da sociedade com
seus varios clubes representando diferentes estratos sociais.
Um dos primeiros a abordar a temática do ‘cotidiano’ no campo do marxismo foi G.
Lukács , que define o Homem como “totalidade concreta” [Ganze Mensch]. Foi a
Escola Lukacsiana de Budapeste, através de Agnes Heller, quem abordou de forma
sistematica a questão do “cotidiano” no campo da cultura marxista.
Para Agnes Heller, “ A vida cotidiana é a vida de todo homem.Todos a vivem, sem
nenhuma exceção...Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humanogenerica a ponto de poder se desligar inteiramente da cotidianeidade.”. “A vida
cotidiana é a vida do homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com
todos os aspectos de sua personalidade. Nela, põem-se em funcionamento todos os
seus sentidos, todas suas capacidades intelectuais, suas habilidades de manipulação,
seuss entimentos, paixão, idéias, ideologias”.
Encontramos em Mario, elementos da ‘sensiblidade romantica’ que, no final do
século XIX e inicio do século XX, encontram-se no “Espírito da Tempo” dominante , ou
seja, o clima cultural do neo-romantismo do período 1880-1917, e no posterior período
das vanguardas artísticas européias.
Todavia, o caráter tardio desta influencia de Kandinsky sobre M.Pedrosa, oculta um
movimento de ‘ad fontes’ , ocorrido nos anos 40-50, em muitos intelectuais socialistas.
Diante das mutações deste período [a decepção com as grandes expectativas abertas
no pós-Guerra e, a crise do socialismo com a morte de Stalin e as revoluções no
Leste], em vários paises ,diversos militantes buscaram um resgate das fontes ou das
correntes esquecidas,seqüestradas,
ou
que
jaziam
sob
uma
‘nuvem
embruxadora’[como dizia Mario] no campo da cultura socialista.
Por exemplo, os casos de Lucien Goldmann, na França; os de Raymond Williams e
E.P.Thompson, na Inglaterra. E, próximo a MP, o de CLR James.
Esse movimento ‘ad fontes’ correspondeu a busca da herança do romantismo anticapitalista. Significou na trajetória destes intelectuais um tipo de “conversão”,
“virada”,”mutação”, “corte”.Em todos, um aprofundamento e uma sistematização de
elementos da visão de mundo característica da sensibilidade romântica anti-capitalista.
Na “conversão” de Mario Pedrosa, “Kandinsky foi um fator determinante” [Otilia
Arantes].
Nos anos de seu exílio norte-americano [1938-1945], M.Pedrosa revisitou as idéias de
Kandinsky, que já conhecia dos anos 20,quando esteve na Europa, estudando em
Berlim. Como veremos adiante, Lucien Goldmann,E.P.Thompson,Raymond Williams,
também recorreram ,em seus respectivos paises, as fontes da herança romântica anticapitalista.Recorreram a “The Resources of Hope” (R.Williams).
“O final dos anos 30 em Nova York”

[ o que só acontece na rua Oito ,
entre a Sexta e a Quarta avenidas]
Após a fundação da IV Internacional,em Paris, CRL James e Mario foram para nova
sede desta organização, em New York. Pedrosa ali chegou em setembro de 1938, e
foi trabalhar no Museu de Arte Moderna.
Neste período ,a metrópole norte-americana superou Paris como capital dar artes,em
parte devido ao exílio de artístas que fugiram da barbárie nazi-fascista na Europa.
Todavia, a historia é mais complexa.
As tendências dominantes na arte americana nos anos 30, foram o ‘regionalismo
realista’ e o ‘ realismo social’ [ chamados de “ American Scene Painting”].
O critico CLEMENT GREENBERG , em dois ensaios que se complementam [ “Pintura
à americana”,e,”O final dos anos 30 em N.York”], nos traça o ‘espirito da epoca’ nova
yorquino.
Numa linguagem típica de ‘depoimentos’ , Clement fala de sua vida nos meios
artísticos da época:
“ A rua Oito entre a Sexta e a Quarta avenidas era o centro da vida artística de Nova
York que eu conheci no final dos anos 30.Ali, o projeto de arte WPA* e a escola de
Hofmann se sobrepunham.O grande acontecimento, na minha opinião, era a exposição
anual do grupo American Abstract Artists”.
“ A arte abstrata era o principal assunto entre os pintores que conheci no final dos anos
30. A política radical estava na cabeça de muitas pessoas, mas para esses artistas em
particular o Realismo Socialista estava tão morto quanto o American Scene”[...]
Nenhuma das pessoas que eu conheci havia ainda feito uma exposição em Nova
York..Um pouco mais tarde eu encontrei George L.K.Morris, que era um dos lideres
dos American Abstract Artists;[...]O Museum of Modern Art de alguma forma preencheu
este vácuo,mas ele ainda pertencia mais ao ‘establishment’ e ao ‘uptown’ do que ao
‘downtown’. Todos aprendiam muito no museu, especialmente sobre Matisse e
Picasso,mas ali agente não se sentia em casa.[...]
“ A maneira arabesca do Picasso do inicio e da metade da década de 30, com sua cor
pesada e cloisonné, exerceu uma influencia obsessiva de 1936 até depois de 1940, e
talvez até mais tarde. Mas Mondrian, Léger, Braque e Gris tambéme estavam no
primeiro plano.E quse todos, conscientes ou não deste fato, aprendiam com Klee, que
proporcionou a melhor chave para o cubismo enquanto um cânon estilístico flexível,
“que serve-para-tudo”. O cubismo abstrato e semi-abstrato[...] dominava as exposições
anuais dos AAA, que eram extremamaente importantes para o aprendizado
mútuo...Hans Hofmann, em suas aulas e em uma serie de palestras realizadas em
1938-1939,nos lembrava,entretanto, que a pintura de alto nível exigia mais do que o
projeto cubista.[...]”
Após destacar a presença de Miro e Matisse, Greenberg prossegue: “[...]Por outro
lado, as primeiras pinturas abstratas de Kandinsky, que podiam ser vistas numa
quantidade incomum no Museum of Non Objective Art [agora no Guggenheim], só
constituíram uma influencia tangencial ao cubismo tardio na primeira metade da
década de 40, quando tiveram sobre Gorky um efeito libertador análogo aquele que já
haviam exercido sobre Miro cerca de vinte anos antes.

Creio que uma das principais diferenças entre a situação da pintura de vanguarda da
rua Oito no final dos anos 30 e a de outros lugares - uma diferença que ajuda a
explicar a ascensão da pintura americana na década de 40- era que naquela época
Matisse, Klee, Miro e o primeiro Kandinsky estavam sendo levados mais á serio na rua
Oito do que em qualquer outro lugar. Devemos lembrar que os três últimos não eram
realmente aceitos em Paris até depois da guerra[...] Pode-se dizer que por volta de 40
a rua Oito havia alcançado Paris de um modo como a própria Paris ainda não havia
alcançado a si mesma,e que um punhado de pintores de Nova York então
desconhecidos possuía a cultura pictórica mais madura da época”.
Em “Os Estados Unidos colocam-se na Vanguarda ,1945-1965”, nosso Critico
complementa:
“ Nos anos imediatamente posteriores a 1940 os novos e vigorosos impulsos da
pintura norteamericana se faziamsesntir no campo da arte abstrata.A qualidade das
obras produzidas entre 1935 e 1945 por pintores abstratos como Stuart Davis, Ilya
Bolotowsky, Giorgio Cavallon, Burgoyne
Diller, Balcomb Greene, Fritz Glarner, George L.K.Morris, Albert Swinden, I. RicePereira e mais alguns outros é agora mais apreciada do que naquela época. As
exposições anuais do grupo ‘Artistas Abstratos Norte-Americanos”, integrado por todos
eles ,constituíram nesses anos acontecimentos notáveis, pelo menos no que diz
respeito à arte novaiorquina.
Naqueles dias a escola de Hans Hofmann influiu consideravelmente nessa arte.
Serviu como centro de intercambio de idéias e experiências; por meio de Hofmann
todos os pintores em geral, não somente os seus discípulos, tiveram acesso a uma
cultura artística de alcance e profundidade únicos. Essa cultura tinha assimilado Klee,
Kandinsky, Mondrian e Miro, numa época em que esses mestres não gozavam de
grande credito em Paris. Graças a Milton Avery e a Hofmann continuou-se a dar bom
lugar a Matisse, quando já os críticos de vanguarda começavam a considera-lo
superado. A “Administração do Andamento de Obras” e o “Projeto Federal de Arte”
também contribuíram para elevar o nível da cultura artística em Nova York.
A guerra atraiu a Nova York grandes artistas europeus, bem como críticos,
comerciantes e colecionadores.Pela primeira vez a cidade era o centro vital e não um
remanso das correntes artísticas.Os artistas do pais começaram a produzir excelentes
quadros: quadros que explicavam a corrente artística e dela derivavam”. Segundo
Greenberg, “Em 1940, Alexander Calder lançou a escultura abstrata norte-americana”.
Greenberg refaz o historico destes artistas. “ Muitos artistas, que queriam afastar-se da
expressão de conteúdo social que esteve em voga no decênio de 1930, foram
influenciados pela presença dos muitos mestres europeus que viviam nos Estados
Unidos. A presença de Léger, Mondrian, Lipchitz, o poeta Breton e outros proporcionou
a Nova York um contato direto com a Europa.
Interesse semelhante já havia sido produzido por outros imigrantes,como Arshile Gorky
e Hans Hofmann. Este chegou em 1932, procedente da Alemanha, formou uma escola
de pintura no bairro de Greenwich Village e exerceu profunda influencia nos jovens
pintores, que procuravam novos horizontes e perspectivas. Num simpósio realizado em
1941, no Riverside Museum, Hofmann expôs seus pontos de vista sobre a arte
abstrata:
“... Na minha opinião a arte abstrata é o retorno à percepção e ao conhecimento
profissional, conhecimento que controla as acumulações emocionais que ocorrem no

processo de criação.[...] Toda expressão artística repousa fundamentalmente na
personalidade e no temperamento do artista.[...]
“Quando uma obra de arte não é executada sobre um fundamento plástico resulta em
fracasso, esteticamente falando.Mas além dos reuisitos plásticos há outra qualidade
igualmente importante, que vem a formar, finalmente, o conteúdo sociológico da
obra.[...]
“Em cada meio de expressão há tantas possibilidades como artistas. Entretanto, a arte
abstrata não exclui a representação, pelo menos no grau em que ela é o resultado das
funções e das atividades dos meios de expressão.E o que vemos e admiramos nos
velhos mestres”.
Prossegue Greenberg: “ Os norte-americanos e os europeus modernos formavam,
nos princípios do decênio de 1940, uma frente comum , na sua luta à procura de
compreensão do publico. Em 1936 organizou-se o grupo “Artistas Abstratos NorteAmericanos”. Dele faziam parte George L.K. Morris, Alice Mason, Ad Reinhardt e Josef
Albers. Em 1941 publicaram seu Manifesto, no qual atacavam o nacionalismo na arte:
“ ...Cinqüenta anos depois que nasceu a arte moderna avançada, ainda se fala dela
como de algo completamente europeu e não se compreende que a arte é mais do que
uma expressão de nacionalidade.O falseamento dos fatos baseia-se com frequencia
na intenção de confundir o publico, com pretextos patrióticos e nacionalistas. Essas
falácias supõem que haja uma divisão entre o conteúdo e a forma; em outras palavras,
diante da intuição das emoções estéticas sublinham os aspectos de expressão
descritiva e naturalista. Isso é devido a que não se percebe a verdadeira expressão da
artee, que sempre e em todas as partes é universal. Os valores estéticos não mudam
de um lugar para outro, nem tão pouco o significado cultural da arte. O que muda é o
conceito da arte”
Houve outro grupo de artistas interessados pela arte abstrata, mas que não tinham
qualquer relação com os Artistas Abstratos Norte-Americanos. Durante a guerra, e
depois dela, reuniam-se em Greenwich Village, para discutir arte moderna.Depois,
chegaram a formar o “Clube Artístico da Rua Oito” [um centro livre do pensamento
expressionista abstrato].
O escultor novaiorquino Philip G. Pavia, que foi um dos fundadores do Clube,evocou o
inicio dele : “durante a guerra, quando o tempo era favorável, nós nos reuníamos na
esquina da Rua Oito. Ali estavam Zadkine, Lipchitz e todos os refugiados. Léger se
apresentava nas inaugurações. De vez em quando Breton se reunia conosco....
“Movidos pelas diversas teorias e influencias que havia no ambiente, alguns pintores e
escultores começaram a produzir obras com nova técnica, que ficou conhecida como
“Escola de Nova York”, expressionismo abstrato e pintura ativa.
“ Jackson Pollock, natural de Cody Wyoming, tornou-se o chefe desta corrente
artística, que foi a primeira escola norte-americana de arte que alcançou fama
internacional. Pollock fez sua primeira exposição, estritamente pessoal, na “Galeria
Arte do Nosso Século”, de Peggy Guggenheim, em 1943,quando tinha trinta e um
anos”.
Todavia, a pintura abstrata norte-americana tinha seus impulsos internos, não foi
resultado do contato com a vanguarda que se exilou no pais.
O próprio M.Pedrosa,em ensaio “Arte nos Estados Unidos e na Rússia”(‘Política das
artes’),nos traça um quadro da época:

“ A arte abstrata nos Estados Unidos é rica de contradições e de correntes
opostas.Sua força está nessa variedade,e sobretudo na extrema liberdade de
pesquisas de seus artistas que trabalham não só desamparados dos poderes píblicos,
como, freqüentemente, sob a hostilidade destes.(Quem não se lembra das apostrófes
de Truman contra a ‘arte moderna’ ?).Mas por isso mesmo ela é uma arte de
subversão, de inconformismo, de fé , de participação ativa na vida americana, de que é
uma expressão autentica w,sob certos aspectos,a mais promissora”.
Em ensaio intitulado “Pintura à Americana”, Clement situa o ‘contexto nacional’:
“Para produzir arte significativa é necessário em geral assimilar a arte importante do
período anterior, ou dos períodos anteriores. Isso é tão válido hoje como sempre foi.
Uma grande vantagem de que os expressionistas abstratos americanos desfrutaram de
inicio foi a de já terem assimilado Klee e Miro - isto dez anos antes de que os dois se
tornassem uma influencia seria em Paris. Outra foi que o exemplo de Matisse foi
mantido vivo em Nova York por Hans Hofmann e Milton Avery numa época em que , no
exterior, os pintores jovens tendiam a minimizar sua importância. Picasso, Léger e
Mondrian estavam em grande evidencia na época, especialmente Picasso, mas não
bloqueavam nem o caminho nem a visão.”
Greenberg destaca a presença de Kandinsky:
De ´particular importância foi o fato de que muitas das primeiras pinturas abstratas de
Kandinsky puderam ser vistas em Nova York, no que hoje é o “Solomon Guggenheim
Museum”. Em consequencia de tudo isso, uma geração de artistas americanos pôde
começar uma carreira plenamente alinhada com o seu tempo e tendo uma cultura
artística não provinciana.Talvez tenha sido a primeira vez que isso aconteceu”.
No campo político Greenberg ressalta que ,” Duvido, no entanto, que isso tivesse sido
possível sem as oportunidades para fazer um trabalho inteiramente livre que o “WPA
Art Project” proporcionou à maioria desses artistas no final dos anos 30.Penso também
que nenhum deles teria decolado tão bem sem o publico pequeno, mas relativamente
sofisticado, que os alunos de Hans Hofmann formavam para a arte ambiciosa. O que
acabou por se converter numa vantagem adicional foi a distancia que este pais
manteve da guerra e, tão imediatamente importante quanto tudo o mais, a presença
aqui durante os anos de guerra de artistas europeus como Mondrian, Masson,Léger,
Chagall,Erns e Lipchitz, bem como de muitos críticos, marchands e colecionadores.
Sua proximidade e atenção deu aos jovens pintores expressionistas autoconfiança e a
impressão de estar no centro da arte.Além disso, em Nova York eles podiam medir
forças com a Europa com mais proveito para si mesmos do que jamais o teriam podido
fazer como expatriados em Paris”.
Na historia das vanguardas, Greenberg fundamenta um maior ‘radicalidade no caso da
pintura abstrata norte-americana”: “ A arte ‘avançada’ ...- persiste na medida em que
põe à prova a aptidão da sociedade para a arte elevada. Ela o faz testando seus limites
das formas e gêneros herdados, e do próprio meio, e foi isso que os impressionistas,
os pós-impressionistas, os fovistas, os cubistas e Mondrian fizeram em seu tempo.Se o
teste parece mais radical no caso da pintura abstrata norte-americana, é porque ela
sobrevém num estagio posterior”.
Greenberg exemplifica a influencia da vanguarda,” Para romper com um precedente
irressitivel, o jovem artista busca em geral um precedente alternativo.Em sua fase
tardia, Arshile Gorky se submeteu à Miro para se distanciar de Picasso, e nesse
processo fez vários quadros em que hoje vemos qualidades próprias, embora na
época - o final dos anos 30 - parecessem excessivamente copiados”.

Mais uma vez, Kandinsky: “ Mas o Kandinsky de 1910-18 teve um papel ainda mais
liberador e, durante os primeiros anos de guerra, estimulou Gorky a uma maior
originalidade”.
Clement destaca a figura de Hans Hofmann: “ é o mais notável fenômeno da ‘escola’
do expressionismo abstrato [não se trata geralmente de uma escola] e um dos seus
poucos membros a que já podemos chamar de ‘mestre’[...] Hofmann, que começou a
partir de Matisse, dos fovistas e de Kandinsky, tanto quanto de Picasso...Como Klee,
ele trabalha numa variedade de maneiras, sem parecer consolidar sua arte em
nenhuma delas...”.Hofmann fez contato com artistas em Paris [1904] e em
Munique[1915-30].Chegou nos EUA em 1930.
Jackson Pollock ,é outro nome sempre citado por Greenberg: “ foi de inicio um cubista
tardio e um pintor de cavalete seguro, como qualquer dos expressionistas abstratos
que mencionei.Compôs alusões à caligrafia de Picasso no inicio dos anos 30, com
sugestões tomadas de Hofmann, Masson e da pintura mexicana, especialmente
Siqueiros, e começou com um tipo de pintura em cores sombrias, sulfúreas, que
impressionou as pessoas menos pela novidade de seus métodos do que pela força e a
originalidade do sentimento a eles subjacentes. No âmbito de uma noção dee spaço
raso [shallow space] generalizada a partir da pratica de Miro e Masson, bem como de
Picasso, e norteando-se um pouco pelo Kandinsky da primeira fase, ele inventou uma
linguagem de formas e caligrafia barrocas que deformava esse espaço, moldando-o à
sua própria emdida e veemência”.
Greenberg destaca a ‘enfase do expressionismo abstrato no preto e branco”[ ‘a
afirmação extrema do contraste de valor’] : “ Os expressionistas abstratos americanos
encontraram bons motivos para experimentar essas ensação a partir de umd
esenvolvimento ocorrido em seu próprio circulo. Este é, penso eu, o mais radical de
todos os desenvolvimentos ocorridos na pintura nas ultimas décadas, e não tem
nenhum equivalente em Paris [afora no trabalho tardio de Masson e Tal Coat], como
tantas outras coisas do expressionismo abstrato americano desde 1944[...] Por sua
parodia do modo como os velhos mestres sombreavam, os cubistas podem ter
desacreditado o contraste de valor como um recurso para a criação da ilusão de
profundidade e volume, mas o resgataram dos impressionistas, de Gauguin, de Van
Gogh e dos fovistas como um recurso para a obtenção de estrutura e forma. Mondrian,
sendo no intimo um cubista, permaneceu tão dependente do contraste de luz e sombra
quanto qualquer pintor acadêmico, até suas ultimas pinturas, ‘Broadway Boogie
Woggie” e “Victory Boogie Woggie”, que por acaso malograram[...]
Outro destaque de Greenberg, é Clyford Still: “Assim como os cubistas retomaram
Cézanne, Still retomou Monet e Pisarro.Suas pinturas foram as primeiras pinturas
abstratas em que não vi praticamente nenhuma alusão ao cubismo. [ A relação do
começo ao fim com Kandinsky tornou-se, por contraste, muito evidente]. (...) “O
serviço que Still prestou foi nos mostrar como é possível tornar os contornos de uma
forma menos patentes e,assim, menos perigosos para a ‘integridade’ da superfície
plana, estreitando o contraste de valor que sua cor fazia com o das formas ou áreas a
ela adjacentes...O Kandinsky da primeira fase foi o único pintor abstrato antes de Still a
vislumbrar isso, mas foi só um vislumbre. Pollock teve mais do que um vislumbre,
independentemente de Still ou de Kandinsky, mas não se deixou guiar por ele”.
O marxismo em New York
Em “ A teoria da arte de Clement Greenberg”, T.J. Clark, analisa a presença do
marxismo na Nova York dos anos 30.

“ Devo portanto acrescentar uma ou duas palavras para lembrar que conotações tinha
o ‘marxismo’ para um escritor da ‘Partisan Review” em 1939. Não preciso, espero, me
alongar sobre o fato de que havia uma variada e consideravel cultura marxista em
N.York nessa época; não era vigorosa, não era profunda, mas tampouco insignificante
ou inconsistente, como acontecia na Inglaterra nos mesmos anos.[...] Era uma época
sombria...mas ainda assim, uma época caracterizada por certa energia e abertura do
pensamento marxista, mesmo em seus momentos de duvida.MacDonald acabara de
concluir uma serie de artigos - aliás excelentes, escritos de um ponto de vista antistalinista- sobre o cinema soviético ...No outono de 1938, podia-se ver Edmundo
Wilson zombando de “The marxist dialetic” no mesmo numero em que era publicado
“Manifesto: towards a free revolucionary art”, de André Breton e Diego Rivera.Philip
Rahv fazia uma complementação marxista de “The twilight of the thirties” ou “What is
living and what is dead”. “Ville conquise”, de Victor Serge foi publicado parcialmente,
em tradução. MEYER SHAPIRO (grifo nosso) iniciava uma polemica com “Rumo à
Estação Finlândia”, e Bertram Wolfe resenhou o excelente livro de Boris Souvarine
sobre Stalin.
E assim por diante. O que interessa é simplesmente que isso ‘era’ uma cultura
marxista - caótica e superficial,sob muitos aspectos, mas uma cultura marxista digna
desse nome[...] Foi a epoca em que Lionel Abel estava traduzindo Leautréamont, e
Delmore Schwartz, “ Une saison em enfer”. As paginas da “Artisan Review”
estampavam Wallace Stevens ao lado de Trotski, Paul Éluard junto de Allen Tate,
“East Coker”...- logo após “Marx and Lênin as Scapegoats”.
Em 1937, surgiu o livro que teve muita influencia: de John Graham “ Systems and
Dialectis of Art”. No mesmo ano, Graham escreveu o ensaio “ Primitive Art and
Picasso”.
O grande critico italiano,amigo de Mario Pedrosa, GIULIO CARLO ARGAN ,em sua
obra sobre a “ Arte Moderna”, analisa o que chama de “a relação dialética entre a
cultura americana e a cultura européia”. Em sua opinião, “ a vanguarda, que na Europa
andava contra a corrente, nos Estados Unidos segue ‘pari passu’ com o avanço
tecnológico,mas perde o gume polemico da vanguarda.As tendências não figurativas,
sendo as mais imunes a conteúdos e características nacionais, são naturalmente as
mais seguidas.
Um dos pioneiros é Stuart Davis; mesmo os esquemas geométricos do
‘abstracionismo’ europeu adquirem no cromatismo intenso da pintura essa intensidade
de fenômenos observados pela primeira vez.
As figuras-chave desse período são os pintores Arsheley Gorky e W. de Kooning.
A obra de Gorky pareceu, a muitos críticos europeus, pouco original.É fácil isolar a
fonte de cada quadro seu: Cézanne,Picasso,Kandinsky,Masson.Entende-se: Gorky foi
um grande ‘tradutor’, tornou inteligível nos EUA a melhor literatura pictórica europeia’.
Meyer Schapiro na edição francesa de “Style, Artist et Societé” (Gallimard, 1982),
introduziu um ensaio que diz respeito a nossa temática: “L’ introduction de l’art
moderne eupéen aux États-Unis: the Armory Show (1913)”. Este ensaio foi publicado
em seus “Selectedes Papers “ ( “A arte moderna séculos XIX e XX”).
Neste ensaio, escrito em 1950,Meyer Schapiro busca explicar “O grande
acontecimento, a virada da arte americana na ‘exposição do arsenal, “Armory Show”.
Portanto, é um texto que complementa as informações e analises de Clement
Greenberg,pois trata das manifestações artísticas do inicio do século nos EUA.

Em dezembro de 1911,diversos artistas americanos descontentes com as restrições
que a Academia nacional de desenho impunha à suas exposições, formaram uma nova
companhia, a Associação americana dos pintores e escultores para expor em aberto,
sem júri e sem prêmios.
Sua primeira exposição no Arsenal do 69 o Regimento, em Nova York, tornou-se uma
exposição internacional em que pinturas e esculturas européias despertaram interesse
muito maior e eclipsaram as americanas.”O grande evento, que marcou a revolução da
arte norte-americana, chamado Exposição do Arsenal { Armory Show} foi em suma
isto”, explica Schapiro.
Essa exposição provocou os mais deiversos sentimentos,desde grande entusiasmo eté
queima da efígie de Matisse.Os ressentimentos internos gerados na Associação,levoua a dissolução em 1914.A exposição foi seu único ato.,e,durante muitos anos ficou
como um exemplo de ‘insurgencia artistica’.
“Durante alguns anos precedentes, houvera em New York um crescente interesse pela
arte auropeia de vanguarda,apoiado e estimulado principalmente por Alfred Stieglitz, o
pioneiro artsita-fotografo,em sua galeria 291; ali eram expostos trabalhos de Rodin ,
Lautrec, Matisse,Picasso, e de jovens americanos ( Weber, Maurer,Marin e Hartley)
que haviam viajado ao exterior e absorvido a nova arte(...) Desde 1908 houvera em
New York diversas exposições de artistas que se haviam agrupado como
‘independentes’...
Neste processo continuo, a Exposição do Arsenal marca um ponto de
aceleração...Surgindo num momento de intensa fermentação na arte européia, a
exposição tirou o publico da estreiteza de um gosto provinciano e submisso e levou-o a
julgar a arte americana segundo o padrão mundial.Os anos de 1910 e 1913 foram o
período heróico em que ocorreram as mais surpreendentes inovações”.

O Grupo ‘DISSENT’
[autonomia política e artística]
Chegando em N.York, Mario Pedrosa passou a se relacionar com artistas e
intelectuais que iriam constituir a Revista “Dissent”. Um destes intelectuais foi o
critico/historiador de arte Meyer Schapiro. Não esqueçamos que Mario trabalhou,por
pouco tempo,no MOMA, de onde ,com certeza, estava inserido no mundo intelectual e
estetico de N.York.
Em “Artes plásticas no século XX”, MARIA LUCIA BUENO analisou a vida artística dos
EUA nos anos 30.
“ (...) no final dos anos 30, havia cerca de 14 grupos de artistas, de tendências
diferentes, atuando no Greenwich Village - que geralmente feria as noções de bom
gosto dos europeus e da elite de americanos cultos que promoviam a arte mderna.
Concentrados em Nova Yorque, vindos de todos os cantos do pais e do Exterior,
encontravam no Village um ponto de aglutinação.Enquanto a boemia francesa
funcionou, na maior parte do tempo, como uma forma de isolamento da sociedade, sob
uma atmosfera decadentista, a boemia nova-iorquina foi, sobretudo, um pólo de
organização, artística e intelectual, dos movimentos de esquerda.

Os artistas plásticos nova-iorquinos, nos anos 30,mesmo sem um projetoe stetico , já
se posicionavam como cidadãos.Progressistas ou comunistas, eram sindicalizados e
estavam ligados na luta anticapitalista e antifascista.Em abril de 1935, ao lado de
escritores e intelectuais,realizaram um Congresso em protesto contra o nazismo e o
fascismo,onde debateram os caminhos da arte moderna americana e as condições
profissionais dos artistas na Depressão.Os patrocinadores do evento foram a “Partisan
Review” e o Partido Comunista Internacional. O comunismo , visto por muitos como o
novo americanismo dos anos 30, tinha uma penetração expressiva no meio artístico e
intelectual - o numero de filiados ao PC passou de 12 mil ,em 1924, para 100 mil, em
1934.
A maioria dos artistas, partidarios de uma produção enraizada no contexto
contemporâneo, se dividia entre as propostas estéticas vanguardistas e a arte
revolucionaria, sem conseguir conciliar as duas posições.No Congresso, o dilema se
caracterizou como uma questão intelectual, que deu origem à primeira teoria da arte
moderna. Em 1934, o filosofo americano John Dewey publicou “A arte como
experiência”, inaugurando a estética pragmatista, da qual foi o único representante.
MEYER SCHAPIRO (grifo nosso) e Lyn Ward,da Universidade de Columbia,
apresentaram no Congresso o texto “Raça,Nacionalidade e Arte”.
Embora John Dewey fosse politicamente ligado aos progressistas e Ward e Schapiro,
aos comunistas, todos se encontravam reunidos pelo projeto da Frente Popular antifascista e anticapitalista- organizado pelo Partido Comunista Internacional”.
O texto de Schapiro e Ward defendia uma “arte revolucionaria e transnacional”. No
contexto americano da época, para a esquerda americana,nacionalismo significava
sinônimo de “ política conservadora isolacionista e da pintura regionalista”.
“ Nas décadas entre 1930 e 1940, quando New York substituía Paris como centro da
arte moderna, e a historia da arte se expandia tornando-se uma disciplina bemsucedida e da moda, MEYER SCHAPIRO era o único historiador da arte que tinha
força e independência para realizar um trabalho original dentro e fora dos meios
acadêmicos”.
[ citação de Willibald Sauerlander,em prefacio a “A arte moderna seculos XIX e XX”].
No Brasil, em 1934, Mario Pedrosa realizava sua exposição sobre a obra de Kathe
Kollwitz.
“No mesmo ano,Walter Benjamin, refugiado em Paris, escreveu outro texto antinazista
e antifascista -“A Obra de Arte na Era das Técnicas de Reprodução”- em torno do
potencial revolucionário das novas produções artísticas de massa,como o
cinema.Escrito em francês, pelo que se tem noticia,não exerceu influencia no debate
americano na ocasião. Ainda em 1935, Alfred Barr,diretor do MOMA,redigiu o ensaio
“Cubismo e arte abstrata”, onde enfatizava e valorizava o caráter formalista do
modernismo europeu.
Em fevereiro 1936, no que ficou conhecido como Primeiro Congresso dos Artistas
Americanos, alinhado com a Frente Popular -organizada pelo PCI-, MEYER
SCHAPIRO apresentou um novo artigo, “As Bases Sociais da Arte”, atacando o
formalismo defendido por Barr...
“
A partir do texto de Schapiro, o meio artístico foi se dividindo entre
formalistas,revolucionários e indecisos.Muitos artistas e escritores,como William
Carlos William, se manifestaram contra o sectarismo das propostas, alegando a

impossibilidade de conciliar a tradição liberal americana com o marxismo...”
Neste período, Trostsky era expulso da URSS, e terminava exilado no México, o que
agravou a crise no seio das esquerdas.
“O meio artístico se revelava insatisfeito com o atrelamento do trabalho à política
partidária.Os artistas plásticos norte-americanos se formaram no interior de um
ambiente moderno,sem o peso de uma cultura tardicional forte.Estavam preocupados
em elaborar uma identidade plástica,onde a ruptura,em termos estéticos e formais,não
se colocava como questão central.Ligados aos movimentos de esquerda,como os
demais trabalhadores,aspiravam a revolução política e social e meljores condições de
trabalho.No entanto se mostravam refratários ao caráter propagandista da arte
partidária.Já sofriam a tutelagem da WPA como um fator restritivo sobre seus
trabalhos.Os movimentos totalitários,de direita e de esquerda,rejeitavam as formas
abstratas,submetendo a produção a seus objetivos políticos.Diante destes
dilemas,muitos militantes chegaram a propor uma europeização da cultura, aliada a um
abandono temporário da arte proletária,como caminho para revitalizar e eventualmente
salvar a arte americana.Apontavam como exemplos de condutas européias , as de
André Mauraux e Ignácio Silone”.
“Em resposta a estas questões, em 1937, ( portanto um ano antes da chegada de
Mario Pedrosa à N.York) um grupo de intelectuais trotskistas da Univerdidade de
Colúmbia,entre os quais MEYER SCHAPIRO, lançaram uma nova revista, a “Marxist
Quartely”. No editorial, proclamavam a independencia partidária da revista,como
garantia de sua autonomia intelectual.No primeiro numero, Schapiro publicou o artigo
“A Natureza da Arte Abstrata”,revelando algumas de suas posições estéticas,sem
prejuízo de seu alinhamento ao marxismo e abrindo uma nova perspectiva para as
artes”.
“ O texto estabelece uma divisão entre o artista cidadão e o artista no exercício de seu
trabalho.O cidadão deveria permanecer alinhado ao partido, mas o artista que estar
inteiramente livre, sem o constrangimento das posturas ideológicas assumidas pelo
cidadão.Através desta reformulação,conquistava um espaço para a arte abstrata no
interior do marxismo, sem derivar para a tese formalista defendida por Alfred Barr(...)
Quanto aos artistas,prensados entre o formalismo e a arte engajada, o efeito foi de um
respiro, apontando uma nova saida para a aret mdoerna. Em conseqüência, uma
fração deles começou a se afastar da Frente Popular,incentivados pelo apoio teórico
das soluções propostas por Schapiro”.
O segundo Congresso dos Artistas alinhados à Frente Popular ocorreu em dezembro
de 1937. Mas, “ O movimento anti-stalinista, após o Congresso e apesar dele,foi
adquirindo força.Simultaneamente, ampliou-se a esfera de penetração do artigo de
Meyer Schapiro[...]Vários textos se seguiram,dentre elês, dois foram especialmente
determinantes nesta operação: “Por uma Arte Revolucionaria Independente”,de Trotsky
e Breton,publicado em 1938[na Partisan Review],e “Vanguarda e Kitsch”,de Clement
Greenberg,escrito em 1939”.
“Trostsky e Breton encontravam-se exilados no México.O frances,um dissidente do
PC,redigiu a primeira versão do manifesto,enquanto o russo foi responsável pela forma
final,publicada em 1938 na “Partisan Review”.Em razão da situação irregular do líder
soviético no México, o manifesto foi assinado inicialmente por André Breton e Diego de
Rivera,mas logo a seguir veio a publico a co-autoria de Trotsky.

O efeito sobre o ambiente artístico e intelectual foi fortíssimo.” A associação BretonRivera-Trotsky era prestigiosa e teve um profundo impacto sobre os intelectuais que
procuravam a saida para o labirinto político-artistico no qual tinham se perdido.Breton
representava a vanguarda artística européia, Rivera a arte política do afresco ,e
Trotsky, a vanguarda política”[ Serge Guilbaut, “ Comment New York vola l’ idée d’art
modern-Expressionisme Abstraite, liberte et guerre froide”].
O reduto do MOMA, intelectuais de esquerda como Greenberg e Schapiro, os
modernistas europeus e a galeria Guggenheim, defendiam o internacionalismo,a
inovação artística e um mercado de arte. M.SCHAPIRO ,com suas idéias,influenciou
uma dissidência trotskista do Congresso de Artistas Americanos, a “Federação de
Pintores e Escultores Modernos”. Seus artistas, a maioria da arte abstrata, foram
impedidos de participar de algumas exposições.Em janeiro de 1943, o grupo
apresentou uma espécie de ‘salão dos recusados’ no Riverside Museum. No mesmo
ano, lançou um “Manifesto”, expondo seus princípios estéticos,que teve ampla
divulgação pelo New York Times.
Desta iniciativa iria surgir a “Escola de Nova Iorque”,um grupo heterogêneo de
artistas,vindos de diversas partes do pais e do mundo.”Pela primeira vez,emergia na
mídia de Manhattan um grupo de artistas modernos com uma postura intelectual
definida, internacionalista,revelando potencial para se tornar a primeira vanguarda do
pais”[Maria Lucia Bueno].
MARSHALL BERMAN , em “Aventuras do Marxismo” , relata o fascínio que dois
grandes críticos exerceram sobre ele: Meyer Schapiro e Lionel Trilling.
“(...).Fiquei apaixonado por Meyer SCHAPIRO logo na primeira vez que o vi...Meus
amigos da Columbia viviam dizendo: você tem de ver esse cara, ele é uma lenda viva.
Eu era cético com relação a lendas vivas,mas acabei indo...Cinco minutos depois,
estava rendido.Ele falava de Gauguin e Van Gogh - e de Zola,
Shakespeare,Agostinho,Engels,William James,Tolstoi,Picasso e geometria nãoeuclidiana:conforme ia falando,Meyer projetava um fluxo impressionante de
imagens,modernas e medievais,de pinturas,fotografias de jornal,plantas-baixas e
caricaturas,figurativas e abstratas,sofisticadas e populares,obras de milhares de anos
de idade e obras,segundo ele,ainda inacabadas.Meyer dava saltos estonteantes em
direção ao passado,a culturas radicalmentes diferentes,a visões do futuro”.
“Levei algum tempo para conhecer Meyer de verdade.Em primeiro lugar,porque seu
brilhantismo me deixava atordoado: será que eu era capaz de oferecer uma coda a
Beethoven? Em segundo lugar,porque já estava apaixonado por outro gigante de
Columbia: Lionel Trilling”...”Ambos eram filhos do seculo [Meyer nasceu em 1904 e
Lionel em 1905],produtos da cultura dos imigrantes judeus e do sistema de educação
publica de New York...Ambos eram intelectuais engajados, próximos ao Partido
Comunista na juventude,democratas liberais na maturidade [Meyer foi militante da
esquerda socialista durante boa parte das décadas de 1930 e 1940 e mais tarde foi
social-democrata liberal, um dos editores fundadores da revista DISSENT,de
sensibilidade dialetica,orientados para a historia e o desenvolvimento social,sempre
atentos à política da cultura”...com sua sensibilidade para perceber contradições
culturais, Schapiro e Trilling conferiram uma nova sutileza e profundidade ao marxismo
intelectual”.
“Ouvindo Meyer,tinha-se a impressão de que tudo o que ele dizia era,nas palavras de
Goethe, ‘parte de uma grande confissão’.Quem quer que o ouvisse falar ficava
ansioso para que ele publicasse logo sua grande obra, a obra que contaria toda a

historia da humanidade por meio da arte.No entanto,pelo jeito o livro nunca que
saia.Seus escritos eram dispersos, fragmentários,difíceis de encontrar.[Lembro da
emoção que senti quando finalmente consegui localizar um exemplar do MARXIST
QUATERLY de 1937,com um de seus artigos mais fantásticos,”Nature of Abstract
Art”.].”
“Em sua palestra de 1957 intitulada “Recent Abstract Painting”, Schapiro celebra a arte
moderna de uma forma que poderiamos caracterizar como existencial-marxista...”.
Berman afirma que “The Social Basis of Art”[1936],” pode figurar entre os grandes
clássicos em defesa do marxismo”.
Alan M. Wald dedicou um livro aos “The New York Intellectuals”. Neste, define a “New
York family” como um termo usado para referencia a uma constelação intelectual
composta por intelectuais de esquerda e que atuavam em algumas revistas dos anos
30: “Partisan Review”, “Comentary” e “Dissent”. Formavam um circulo de
revolucionários marxistas com afinidades trotskistas e, no plano cultural, estavam
filiados às vanguardas modernistas. Alguns destes intelectuais não eram de New York,
mas, o fundamental é que constituíram uma corrente anti-stalinista nos anos 30-40. Por
exemplo, Max Eastman, figura central na formação da esquerda trotskista,não foi da
“New York family”.
“The ability of the anti-Stalinist left to sustain a revolutionary political outlook during the
early and midlle 1930s, despite their justified hostility to Stalinism, was partly dependent
on events that inspired them to see the working class as a force for radical change.”
Os Artistas Exilados nos EUA
O ‘clima’ dos EUA,nesta época trazia a marca de muitos artistas exilados,fugindo ao
nazi-fascismo na Europa.
Em relação a imigração , o “Relatorio Davis”, indica 250.000 refugiados entre 1933 e
1944. O numero de artistas e escritores é impressionante.Ao lado de personalidades
celebres
como
Lipchitz,
Zadkine,Masson,Mondrian,kisling,Breton,Duchamp,Tanguy,Chagall,Léger,
que
se
refugiaram na América , o “Relatório Davis” estima mais de 717 escultores e pintores
refugiados.Entre os pintores, há um certo numero da Bauhaus: Albers,Bayer,Feininger
, mas também Leger,Chagal,Duchamp,Dali,Masson,Max Ernst,Tanguy,Grosz. A
escultura de vanguarda foi representada por Lipchitz, Zadkhine,a historia da arte por
Panofsky.
Feininger, Kandinsky, Jawlensky e Klee já tinham expostos suas obras em New York.
Em 1931, uma exposição da Bauhaus foi organizada em N.York, no Museu de Arte
Moderna.Em cerca de 5 anos, 32 mil artistas expuseram em 1.600 exposições
organizadas em todo o pais. A arte se tornava um fenômeno de massa.
Os anos 30 foram marcados pelo acolhimento de um certo numero de exposições
européias, em New York, onde se desenvolveu “uma verdadeira escola de pintura”[
Jean-Michel Palmier].
MARK ROSKILL ,em seu estudo sobre “Klee, Kandinsky, and the Thought of their
Time” , aborda o período de Klee e Kandinsky no exílio:
“ Driven from Germany into exile in 1933 ,with the loss of their teaching positions, Klee
and Kandinsky saw one another only twice more. Kandinsky made his way to Paris
then, and Klee, returning from the south of France, that October, used the occasion to

visit him.In December Klee emigrated permanenly to Switzzerland, returning at first to
his family home in Bern.That same monthly,after going back to Berlin for a short spell,
Kandinsky took up residence in Paris.They exchanged greetings at the Christmas
season over the next three years,and early in 1937 Klee took the opportunity to see in
Kandinsky ‘s company the large exhibition of the latter’s work mounted at the
Kunsthalle in Bern.
That year the systematic confiscation of works by advanced modern painters belonging
to the German museums began, and during the summer both Kandisnky and Klee
found themselves represented in the exhibition of “Degenerate Art” (Entartete Kunst)
put on the Galerie am Hofgarten in Munich.The Galery was adjacent to the newly
opened Haus der Kunst where German art of the kind approved by the National
Socialist Government was being shown on an enormus scale. Klee”s works were
among those juxtaposed to the art of schizophrenics and of children, with captions
using the resemblance for denigratory purpose. Exhibitions were mouted in Paris and
London, concurrently and later that year, to offset the effect this. The presentation at the
Jeu de Paume in Paris on the origins and development of “independent’ international
art, the exhibit Twentieth-Century German Art in London, and the showing of Free
German Art organized by the Free Artists’ League of the Maison deb la Culture in Paris
that November, included one or both of the two artists, but can have done little to lessen
their sense of lost secutity and of the need to build their personal reputationns totally
afresh, Klee had already in 1935-36 begun to suffer from the illness that would bring
about this death, but it had not yet been diagnosed as scleroderma; by the second half
of 1937,after a stay in the sanatorium at Ascona, he was pitting his remaining energies
against an incresing sickness and frailty,and also having to realize that, in Switzerland,
his recognition as a leading modernist had run into strident opposition among who
considered the salient characteristic of Swiss art to consist of “ the sense of reality”.
In 1935-36 the two men had begun to exihibit in the United States, first at J.B.
neumann”s Art Circle in New York and then in California and,in Klee”s case,in Hartford,
while Kandinsky was included in the 1936 Cubism and Abstract Art exhibition at the
newly founded Museum of Modern Art.Early in 1938 Kandinsky wrote to Klee about the
groswing American interest in German art prompted by the “Degenerates” exhibition
and the prospect this offered for the achievement of a steady market there. Support
from the exiled German art dealers Curt Valentin and Karl Nierendorf, who had
organized a traveling exhibition od Kandinsky “s art in the United States in 1837, paid
off for Klee in the form of three New York shouwings of this work in 1938. Both artists
were included in the Nauhaus exhibition at the Museum of Art Modern at the end of that
year.kandinsky”s German paaport had by then expired,and he would obtain French
citizenship in 1939, while Klee was vaily attempting -ironically, in view of his origins - to
secure Swiss citizenship for himself.In december 1939, six months before his death,
Klee responded to Kandinsky”s seasonal greeting in a final letter which paid tribute to
their long association: “My dear friend and young comrade - I say because sometimes I
don’t remember exactly - my important encounter with you dates from earlier than
yesterday -and yet sometimes it seens to me as if it were only yesterday. We certainly
wasterd our time, either of us. Your letter…gave me great pleasure. I could feel your
heart beating -such a generous heart.Thank You”.
This was written shortly before the opening of the last major exhibition of Klee”S work
held in his lifetime,a retrospective of 213 late works, dating from 1935 on, held at the
Kunsthaus Zurich early in 1940.Klee was honored with the first America
commemorative exihibiton in New York late in 1940, follewed by further memorial

exihibition in Chicago,San Francisco,and Washigton in 1941-42,trought which his
importance for postwar American painting became established.kandinsky continued to
show in New York until his own death at the end of 1944”.
Em N.York existia vários grupos dadaístas em torno de Arensberg, Stieglitz, muito
próximos de Marcel Duchamp. Os membros da Escola de New York admiravam os
pintores europeus: Pollock elogiava Matisse, Miro e Mondrian; Guston: Mondrian e
Soutine; Rothko: Miro e Léger. Na época da grande depressão uma nova geração de
pintores se reuniu em Greenwich Village. A maior parte descobriu nos anos 20 Matisse
e Brancusi. Logo as galerias de vanguarda tornaram conhecidos os artistas europeus.
Arsheley Gorky se inspira no cubismo;o futurismo torna-se celebre com David
Bourliouk que morava em N.York.F.Kiesler,de origem austríaca, torna conhecido o
expressionismo em New York e publica ensaios sobre Picasso, Chirico,
Klee,Matisse,Léger,Mondrian,Brancusi,e também sobre Gabo,Bruno Tau,Mies Van der
Rohe,Malevitch,ªExter.
“ Os primeiros pintores imigrantes mantiveram laços próximos com a vida artística da
Alemanha e, estão na descoberta do ‘modernismo’ na América. A vanguarda dos anos
20 já tinha despertado um grande interesse em N.York. Duchamp e Katherine S.Dreier
tinham fundado a “Societé Anonyme” em 1920 com W. KANDINSKY como presidente
e Duchamp como secretario. Em 1926, uma grande exposição no Museu do Brooklin
revelou as obras de Miro, Mondrian, Lissitsky.
“La Societe’s Gallery “, na 475 Fifth Street Avenue , tornou conhecidos em New York,
Achipenko, Campendouk, Bourliouk,Leger, Klee,Ernst, KANDINSKY, Schwitters.
Tambem N.York era um terreno particularmente favoravel ao encontro entre a pintura
americana e as vanguardas europeias, cujas obras eram muito bem conhecidas dos
membros da “Art Students League”.
Após a Depressão de 1929, André Breton foi traduzido;Picasso será exposto varias
vezes em N.York no Museu de Arte Moderna, com sucesso.Salomon Guggenheim
reunirá a “Non objective Art” e KANDINSKY será um dos artistas imigrados mais
admirados até 1940.Depois, foram as obras de Max Ernst, Tanguy,Masson,
Elligmann,Mondrian,Leger,Lipchitz,
Zadkine,
que
descobriram
o
publico
norteamericano. Peggy Guggenheim os acolheu em sua galeria,tanto representantes
do surrealismo quanto da arte abstrata.Peggy Guggenheim, casada com Max Ernst,
expunha as obras surrealistas em sua Galeria,fundada em N.York em 1942, “ Arte
deste Seculo”.
Em 1941, Miro com suas “Constelações” foi objeto de uma retrospectiva no MOMA..
Também em 1941,no Museu de Arte, de São Francisco,houve uma retrospectiva de
Gorky.
Esta admiração pela pintura européia, a multiplicação das galerias e revistas que
defendiam a arte moderna explicam a situação relativamente favorável que
conheceram os pintores imigrados em sua chegada aos EUA”.O colecionador A
E.Gallatin abriu seu museu de “Living Art” em Nova York,em 1933,com a exposição “ A
Evolução da Arte Abstrata”. Em 1936, Alfred H. Barr Jr organizou a exposição
“Cubismo e Arte Abstrata” no recém fundado MOMA.;neste mesmo ano, o pintor-critico
Georg L.K.Morris fundou o grupo AAA [American Abstract Artists Association], com o
objetivo de transformar N.York em um centro de arte abstrata.O jornal ‘francoamericano’ Plastique [1937-39] publicava artigos sobre Construtivismo e
Suprematismo,seguindo o grupo “Abstraction-Création”.
Em 1937, ocorreu a primeira exposição do grupo AAA,incluindo 39 artistas,muitos

membros do “Abstraction-Création”[um dos mais famosos grupos , que existiu em Paris
entre 1931-35]..O interesse pela geometria do Neo-Plasticismo aumentou com a
chegada de Mondrian em N.York,em 1940.[ cit:Anna Moszynska,”Abstract Art”]
A New School for Social Research, em Manhattan 1930, com Benton, catalisava vários
artistas,como J.Pollock ,através da pintura muralista mexicana de Rivera,Siqueiros e
particularmente Orozco.[cit:David Anfam, “Abstract Expressionism”].
“Apenas na década de 1930, o mercado de arte moderna internacional pode contar
com um núcleo de críticos atuando como emdiadores culturais ao lado do publico,
quando surgiu uma geração de jovens intelectuais, em diferentes partes do mundo
ocidental, identificados com a produção dos modernos. Como a arte moderna era um
fato novo, os críticos não possuíam formação especifica no setor.Havia
historiadores,filósofos e muitos -como Clement Greenberg [1909-1994],Harold
Rosenberg[1906,USA], MARIO PEDROSA [1900-1981,Brasil], Pierre Restany, Michel
Ragon [França] - que trabalhavam como jornalistas profisisonais. Jorge Romero-Brest
[1905,Argentina] formou-se em direito e educação física;Giulio Argan [Itália] trabalhava
como enciclopedista; Herbert Read [Inglaterra], como lector na Burlington Magazine, e
Lawrence Alloway desempenhava a mesma função na National Gallery e na Tate
Gallery.A maior parte deles adquiriu sua cultura estética na convivência com os artistas
em seus ateliês”[idem:MariaLucia Bueno].
Portanto, é neste clima político,cultural-artístico que M.Pedrosa ,em New York, fará
mais uma ‘reviravolta dialética”.Todavia, Mario chegou a N.York como dirigente
internacional do movimento trotskista.Como veremos em seguida, também no campo
político, Mario fará uma das suas varias ‘cambalhotas’.
O Jovem Mario Pedrosa:
“Romantismo e primitivismo”
( a musica de Vila Lobos )
Voltemos, entretanto, a sua fase inicial expressa nas Memórias[1974] e nas Cartas da
Juventude[1927-1929]. No período em que esteve na Europa ,Alemanha e França,
Mario Pedrosa escreveu dois textos importantes, pois já se reclamava do ‘romantismo’
e do ‘primitivismo’.
Em entrevista para Lourenço Dantas Mota ,para serie “ Documentos Abertos/A
Historia Vivida “(volume I), Mario Pedrosa fala da sua juventude,quando aos 16 anos
assistiu um discurso de Ruy Barbosa,em 1916. “Fiquei empolgado.Nessa época havia
uma intensa propaganda para que o Brasil entrasse na guerra.Nos cafés que havia
então no Rio, tocava-se sempre a “Marselhesa” e todo mundo cantava. Eu era muito
patriota, muito a favor dos franceses e exaltadamente contra os alemães. Comecei a
mudar com a poderosa influencia que ROMAIN ROLAND, o grande escritor francês,
exerceu sobre mim e meus amigos.É curioso: alcancei o aspecto político de Romain
Roland - o seu pacifismo - através de sua critica musical.O primeiro texto que li dele
era sobre música, no qual dizia que não era daqueles franceses que achavam que os
alemães eram bárbaros, pois não se podia esquecer que existia a Alemanha de
Beethoven.Tornei-me um pacifista ardente e, do pacifismo, passei para a critica
social.Empolguei-me pelo feito da evolução Russa.Recebia muitos livros e revistas
principalmente de Paris e, em pouco tempo, estava lendo o “Manifesto Comunista” de
Marx e Engels.Assim se deu a minha evolução política nessa fase da juventude.Depois
da guerra, já no começo dos anos 20, um primo meu, operário gráfico que trabalhava

na Imprensa Oficial, colocou-me em contato com o Partido Comunista.Ingressei no
partido em 1926.Chegamos ,meus amigos e eu, a fazer uma pequena revista nessa
época, com a qual a direção do partido concordou.Mas ela não passou do primeiro
numero,porque foi fechada pela policia.
Em 1927, fui mandado para Moscow,por indicação de um membro da direção do
partido.Sai daqui com o pretexto de ir para Alemanha...”.
Antes desta viagem para Europa,M. Pedrosa quando estava na Paraíba, coletou
diversas musicas populares para seu amigo Mario de Andrade. Assim, em carta para
Livio Xavier, datada de fev/março de 1927 e endereçada de João Pessoa para Granja
[Ceará], Mario dizia:
“Minha preocupação maior aqui é procurar as coisas da terra que a gente viu em
menino com assombro e espanto e invejoso e não se lembrou mais. Congo, lapinha,
bumba-meu-boi, coco etc. Quero ver se consigo colher alguma coisa, pra mim e pro
Mario que acaba agora de publicar dois livros de prosa:“Amar,verbo
intransitivo”[romance] e “Primeiro andar”,contos.Este é um livro mais documento:tem
contos até de 1914 ou 1915.Imagine só.Ele me mandou agora os dois livros com uma
carta daquele jeitão dele. Talvez escreva a respeito só para dar noticias”.
Em outras cartas desta época ,M.Pedrosa tocou no tema música. Numa outra carta
para Livio, de agosto ou setembro 1926,enviada de São Paulo pro Rio de janeiro,MP
tinha acabado de passar um mês em Lindoya, dizia:
“ Lindoya me fez aderir ao choro, ao [ilegivel], ao lundum, à modinha nacional - com
violão e cavaquinho. Por que não, você tem preconceito estético ? Você gosta de Bach
ou Stravinsky por amor e compreensão da arte pura, cama sem sombra, ou por
romantismo intelectual ? de Beethoven não é por romantismo social e psicológico ? De
Chopin ou Schuman, não é por pieguismo e brochura ? Pois, eu de Lindoya, tu , de
Ubá, podemos gritar: viva a musica nacional e a madame Buterfly ! Comunique a Elsie
minha adesão. A Ninon Vallin está outra vez aqui em São Paulo.Vou ver se arranjo
dinheiro para ir ouvi-la. Da outra vez fui a um concerto de música de câmara - dado
pela Sociedade Quarteto Paulista, de que o Autuori é o diretor e o Mario de Andrade o
vice-presidente - em que a Vallin tomou parte, gostei. Mas achei-a gorda
excessivamente. Ouvi a Bidu Sayão, que, sem me lembrar, a conhecia de vista aí do
Municipal. Há anunciada uma enxurrada de concertos.Maestro V. Lobos também está
aqui.Etc.”
Em outra carta ainda para Livio, de 2 abril 1927, enviada de João Pessoa pro Ceará,
Pedrosa dizia:
“ A língua de Mario de Andrade também serve como função cretinizadora e facilita
botar a gente em estado de graça. E ajuda o pensamento mais livre da gente - mais
ajustado da estrutura idiomática, seja por demais , carinhosa viciada - com que a gente
aprendeu , estudou, apanhou a doença do livro e a deformação cultural burguesa.
Descobri isso, meu caro.A gente queira ou não ela se aproxima mais de nosso povo
[toda a literatura nossa de antes e até da Revista Bolchevique era o moujik - sobre o
moujik: Trotski. Pois então ? - que é uma realidade concreta e o trampolim permitido
legitimo do nosso impulso revolucionário, no campo estético, literario - até moral e
politico ? Escrevi dois artigos nessa língua braba: escândalo pavoroso. Me jogaram
pedras, apostolo do primitivismo. Não te mandei já porque não sabia de você.
Sobre a pagina Beethoven - Plínio de Castro sou eu mesmo.Dei de lambugem, pro
pessoal. Foi uma tapeação em regra.Opinião geral: esse Plínio é um bicho, colosso,

reduziu o tal do Mario Pedrosa à humilhação.Foi um confronto humilhante etc.Mande
sua opinião sobre os dois na língua braba. Ponto de vista das idéias e da língua
mesma.E também se há desvio.Me esculhambe.Adeus.”
Estas cartas são importantes pois nos revelam um interesse de M. Pedrosa pela
música: primeiro, através da obra de Romain Roland; segundo, nas pesquisas que
fazia no Nordeste dos folguedos populares para o outro Mario,o de Andrade; terceiro,
revela em Lindoya o seu amor pela musica popular brasileira,de certa forma,
contrapondo-a ao gosto de Livio Xavier pela musica européia.; quarto, fala dos
concertos que assistiu em São Paulo, e cita o maestro Villa-Lobos; fala da linguagem
de Mario de Andrade, mais próxima do povo; dois artigos escritos nesta língua que lhe
valeram o epiteto de ‘primitivismo’; enfim, por último, fala de uma ‘pagina Beethoven” e
passa a idéia de que escreveu um texto sobre o grande musico, assinado com o
pseudônimo de Plínio de Castro.
Nas suas “Memórias”,M, Pedrosa fala do desdém de Sócrates pela arte,e que “Aos
seus amigos na prisão ele conta o sonho que deu para ter de uma aparição que
chegava e sussurrava: “ Sócrates, estuda música ! “. Até seus últimos dias, resistiu ao
conselho.Tranqüilizava-se, ao pensar que sua filosofia era a forma superior da arte
dedicada às musas. Mas , afinal, capitula ao apelo e se decide a praticar esta música
tão desprezada ”. Mais adiante volta ao tema : Sócrates “estudando música” [ou
aprendendo flauta].
É possível que o ensaio que Pedrosa leu de Romain Roland tenha sido sobre “
Goethe et Beethoven”. E que, a partir daí, tenha escrito a citada ‘pagina Beethoven”.
Mario de Andrade,em “Música,doce música”, tem um ensaio sobre “Romain Roland,
músico”,em que diz o seguinte: “ Porém o que mais caracteriza e exalta Romain
Roland músico é a sua atração humana por Beethoven, que ele compreendeu e
revelou esplendidamente. E se nos deu obras de pesquisa admiráveis sobre o gênio, é
sempre delicioso verificar que a mais percuciente e reveladora de todas, foi um puro
ato de amor, o “Beethoven” pequenino que ele escreveu para os “Cahiers de la
Quinzaine”.
Em sua “Nota Final” do “Ensaio sobre a música brasileira”, [1928],Mario de Andrade
agradece entre outros colaboradores que lhe deram documentos registrados no livro,
a Mario Pedrosa.
Estes elementos nos servirão para entender os dois ensaios que Mario Pedrosa
escreveu na Europa. Um deles, trata da música de Villa-Lobos. Portanto, não é um fato
ou texto isolado, um acidente; não! MP tinha grande interesse pela estética musical.
O “ CUPIM “da Rebelião Romantica
O primeiro texto escrito na Europa, [ Berlim dezembro de 1928] tem por titulo “A
rebelião romântica e o espírito prussiano”. MP inicia afirmando que a causa principal do
fim da supremacia prussiana, não foi a derrota militar de 1918, esta foi “ apenas o seu
desfecho teatral e exterior” ; mas, que ‘estava de muito com o cupim dando nas suas
vigas”. “ A velha alma romântica, musical, anti-juridica, faustiana da Alemanha, embora
fascinada um momento pela imponência da obra prussiana-bismarkianna, acabou
sentindo-se morrer asphyxiada dentro da rigidez geométrica daquella estructura social
e política.E então a crise interior profunda foi aos poucos se formando até que já nas
vésperas da guerra os primeiros synptomas de seu amadurecimento se exteriorizaram.
E foi o expressionismo ainda em botão e os primeiros impulsos do imenso movimento
colectivo da mocidade, que se chamou depois - die focidenisch fugendbewegung.”.

“Com a guerra então, a crise acelerada em seu processo , resolveu-se.Os sucessos
se precipitaram.A monarchia caiu, a república foi proclamada.Mas ainda depois da
revolução política, a crise interna profunda continuou a se desenvolver”.
“ Assim que as gerações que sairam da guerra, que voltaram das trincheiras
maldizendo do mundo, se adaptaram mal à vida e se foram refugiar no romantismo
ardente do expressionismo, então no apogeu. A Alemanha é a terra sagrada do
romantismo.Anterior , o que é symptomático, à guerra, coincidindo com ela o
movimento expressionista foi uma avalanche que se despencou do pico da montanha e arrastou tudo”.
Mario Pedrosa ,então,numa linguagem marioandradiana ,tal qual Macunaíma , relatanos que:
“ Como a gripe, o romantismo recrudesceu de virulência nas trincheiras e contaminou
a mocidade predisposta (ilegível) até que deram num sitio encantado, com um rio
alegre correndo livre entre pinheiros, volteando que nem ciranda, atoamente brincando
que nem cachê-cache por detraz dos morros, sobre cujas corcundas os meninos logo
traparam para saudar a liberdade.Ahi pararam e resolveram morar.Respiraram livres e
se deitaram gostosamente que nem os bichos do mato.Fizeram fogo,dançaram em
ronda, tomaram banho nus no rio”.
M.Pedrosa explica as causas do ‘romantismo’:
“ E foi isso também antes da guerra em 1913.Desta primeira geração se originou o
movimento que imediatamente devia se alastrar, como a um signal precombinado, por
toda a mocidade alemã. Depois desse primeiro grupo, que se denominou
suggestivamente de Wandereavogel [pássaros emigrantes],vieram novos grupos,com
outras denominações, outras características, mas a mesma finalidade e idêntico
anseio. Cansada até a alma da mecanização excessiva da civilização urbana, essa
mocidade amaldiçoou a cidade; abandonou a casa paterna, desertou em massa das
escolas,sequiosa de uma vida mais em correspondência com a natureza.E não houve
pedaço de mata da Alemanha,burgo esquecido numa escarpa orgulhosa,abandonado
secularmente na sua physionomia medieval, aonde a meninada não acampasse.
Tomaram a Allemanha”.
Pedrosa define o ‘romantismo revolucionário”:
“ Que foi afinal este extraordinário e espontâneo movimento colectivo ? Foi um
profundo phenomeno de psychologia social.Uma revolta moral contra a technica e um
impulso de libertação dos laços exigentes demais da família e da opressão escolar. E
foi um dos setores, onde a revolução atingiu a uma das maiores profundidades”
E, seus objetivos:
“E os escravos da organização, os apóstolos da disciplina e do methodo se revoltaram
contra a disciplina, o methodo, a organização.E o objetivo principal passou a ser: evitar tudo que não for espontâneo, tudo que não vier de dentro da natureza humana,
como o fructo da arvore.Só uma disciplina - a disciplina interior, sem coação de
nenhuma espécie; só uma lei - a lei do desenvolvimento espontâneo da personalidade;
um methodo só - o da experiência subjectiva da vida sem eus processos naturais de
crescimento”.
“ Spranger, um dos grandes theoricos da moderna pedagogia alemã, disse do
movimento: “Ele renovou o velho sentido da comunidade do povo. Novo romântico que
procura a alma alemã em sua profundeza. A sua finalidade, o seu ideal - é o homem

gothico, cuja alma é interioridade, comunidade, consciência da vida interior”.
“Foi pois com o expressionismo, que não foi mais do que a proclamação revolucionaria
dos direitos do romantismo moderno, a ala direita da ofensiva romântica contra a
ordem espiritual prussiana”.
A ordem reina em Berlim ?
“Agora a cheia romântica passou; é vasante; mas por isso mesmo os seus efeitos
perduram”
“O antagonismo dos dois espíritos continua aberto,embora a revolução política tenha
de uma vez libertado o espírito prussiano de tudo que fazia o seu irremediável
anachronismo: suas tradições políticas. A sobrestimação da disciplina, seu systema
hierarchico, sua taboa de valores,etc,etc. e embora que por seu lado o expressionismo
tenha evoluído para uma “nova realidade” e o movimento da mocidade se tenha
ossificado em organizações religiosas e políticas.É alias esse antagonismo espiritual
que caracteriza o estado moral e psychologico da Allemanha de depois da guerra [até
hoje] onde as vozes agoiristas dos profhetas da decadência se alternam com o grito
dos apóstolos do futuro e o apelos revolucionários”.
Um adjetivo usado por Mario chama nossa atenção: “ Foi pois com o expressionismo,
que não foi mais do que a proclamação revolucionaria dos direitos do romantismo
moderno , ALA DIREITA DA OFENSIVA ROMANTICA contra a ordem espiritual
prussiana”. Como vimos , Pedrosa afirma que ‘o movimento da mocidade se tenha
ossificado em organizações religiosas ou políticas...”, possivelmente antevendo elementos
que so clarificariam na década seguinte,anos 30 com o nazismo.
Ernst BLOCH, na década de 30, analisou os desdobramentos dos romantismos
alemães.Em especial, dedicou uma obra ao ‘romantismo de caráter nostálgico e
conservador,base do nazismo. Assim, em “ Herança do Nosso Tempo” [1935] , Bloch
analisou este fenômeno.
Um ponto de vista brasileiro e ‘primitivo’
( a música de Vila Lobos )
O segundo ensaio de MP é sobre Villa-Lobos.Mario Pedrosa responde ao veredicto
de um critico francês sobre a música de Villa-Lobos : não podia amá-la devido a sua
“brutalidade”.
Mario Pedrosa responde que o musico não é uma ‘boite à musique’ que só depende
da mão que gira a manivela. Ele não canta em abstrato.Ele é inspirado.E a inspiração
é também nobre em experimentar tanto a delicadeza e a fineza quanto a violência ou a
selvageria. E, afirma categoricamente: “ Se não levamos em conta o Brasil, não
podemos entender Villa Lobos”.
A arte de um artista é inconscientemente marcada pela forma de sentir de seu povo,
também é profunda e fatalmente saturada da natureza de seu pais. Assim, “Villa é
furioso e selvagem,sensual e sentimental, frondoso e pleno. Ele tem a sinceridade
ingênua e total de uma torrente da montanha.O Brasil se encontra ainda em uma fase
primitiva. As seu primitivismo não é uma questão de moda . Não é também devido a
pesquisa consciente e sã de refrescamento, de renovação das fontes, em que a
inteligentsia européia, cansada e fatigada de cultura, sentiu tão profundamente a
necessidade.Nosso primitivismo é mais simples e menos refinado, é positivamente

uma fase histórica em nosso processo de crescimento e de desenvolvimento. A
inteligência ainda não é o nosso problema.Mas o sentimento, a sentimentalidade
mesmo. O ‘pathos’ dos Alemães.”
“ Até agora, o povo tem sido o único grande criador, ingênuo e inconsciente, em que a
arte rudimentar e interessada é a expressão direta de suas rudes alegrias e
tristezas.E´a arvore magnífica em que a potencia da fecundidade está sempre
desperta. Villa Lobos teve a chance predestinada de ser a primeira safra consciente
desta arvore. Sua obra é uma criação toda pessoal mas em que os materiais foram
tirados desta arvore.Ele construiu sua cabana com a madeira da floresta que o cerca”
“ O que do Brasil, como natureza e como ser vivo agindo sobre ele, entrou na
imaginação do artista e o ajudou a formar sua sensibilidade, talvez um brasileiro possa
evocar ao acaso: as danças e rodas populares sob as palmeiras e as estrelas das
praias do nordeste, o batuque do ‘catêréte” na orla das florestas, as ‘macumbas’ e
feitiçarias dos negros no periferia das cidades, as ‘serestas’ e os ‘choros’ nas cidades,
as tradições e os entrudos dos carnavais nas capitais,etc...As coisa do fundo das
florestas: a floresta brasileira tão misteriosa, cheia de lendas e de demônios familiares,
onde habitam a ‘onça’, a Grande Serpente e os descendentes legendários de
Macunaíma, heroi da tribo, e os grandes rios, majestosos e profundos, estes grandes
seres fabulosos que sempre inspiraram medo, atração, veneração às crianças
brasileiras, no fundo dos quais se acham palácios encantados, moradia da mãe
d’agua, “a Iara” de cabelos verdes,nossa madrinha,etc... sentimos em toda a obra de
Villa, sobretudo a obra sinfônica, o reflexo destas coisas”.
“ è também o fundo do que ele chama de ‘ambiente dos Choros”...Assim,
compreendemos a predominância do ritmo nesta obra...ele é o elemento típico,
expressão concreta da raça. Esta rítmica é especifica da música popular nacional...Os
“choros”,por exemplo, não têm necessidade de Stravinsky, do jazz ou de outras
influencias estrangeiras para existir. Tudo o que é necessário para sua criação existe
no Brasil.. Lobos só fez obedecer a imposição de seu meio e de sua raça”.
“Sua forma nasceu da fusão de elementos rimicos primordiais , embrionários ou já
existentes em nossa musica popular; por exemplo, da sincope brasileira, assim
singular, que nasceu espontaneamente do ócio, da doce prosódia nacional[1], o
maxixe, voudou [capadocio] das cidades do litoral, do ‘choro’ esquecido de sua
nobreza espanhola, bastardo da civilização na terra selvagem, onde a guitarra foi
substituída pelo ‘cavaquinho’ [viola] etc...Interprete profundo de seu povo, seu ritmo
não é que o desenvolvimento genial mas não intencional da manifestação popular”.
[1] Ver “Ensaio sobre a música brasileira”,de Mario de Andrade.Para este autor, cuja
aurotidade torna-se cada vez maior entre nós, existe um conflito entre a rítmica
diretamente musical dos Portugueses e a prosódia dos músicos américo-indianos
constatada também nos africanos transplantados. Desta conflito saiu a rítmica
característica brasileira; o Brasil tem uma forma toda fantasiosa de ritmar e faz do ritmo
algo de mais livre, de mais variado.O ritmo para ele é sobretudo um elemento de
expressão racial.
“ no Brasil, estamos ainda, em certos domínios, muito perto da natureza, que vemos
por assim dizer o ato de nascimento, a origem concreta de muitas de suas criações
populares coletivas.Assistimos ao trabalho comovente da criação anônima.É o caso de
algumas de suas lendas, de sua poesia e sua música.Sentimos como a música é ainda
misturada à poesia.”
Mario Pedrosa ,citando Paul Bekker,sobre o processo de individualização dos povos

europeus, que permite o nascimento de diversas culturas nacionais que substituem a
única cultura da época [a cultura internacional da Igreja] e que marca decisivamente a
música da Idade Media.de música sagrada, universal, ela torna-se profana e nacional.
“ No Brasil, as coisas se passaram de forma diferente .Não a individualização
crescente dos povos.Mas,sobretudo, um mistura crescente dos povos.Arias
raças,totalmente diferentes,vindas de meridianos opostos, se reencontraram em um
momento dado no solo virgem do Brasil. O Índio livre, o Português conquistador e mais
tarde o Negro escravo.Entre estes diversos povos, nada de comum, nada de próximo,
nada de parecido: raças, costumes,língua,civilizações estrangeiras, quase inimigas.
Nada, a não ser a terra, denominador comum.Cada um, com seus meios lingüísticos e
musicais totalmente opostos”.
“Ao final, devido a superioridade de sua cultura e civilização, os Portugueses ficaram
superiores e impuseram sua língua.Mas, pelo choque das duas outras prosódias
contrarias, a indiana e a africana, as leis prosódicas portuguesas se transformaram,
deram nascimento à nossa prosódia brasileira atual, completamente diferente daquela
de Portugal. Desta luta prosódica, sentimos ainda os sinais evidentes na nossa forma
popular muito libre de cantar [2], onde só o tempo conta, e não a medida de
enquadramento à maneira européia”.
[2] Mas todas estas sutilezas rítmicas no canto não são sempre prosódicas. As vezes,
elas contradizem as leis prosódicas.Mas são sempre de essência puramente
fisiológica.Coreográfica mesmo. Elas são movimentos livres determinados pelo
cansaço e desenvolvidas do cansaço.Etc.[ ver Mario de Andrade: Ensaio,etc].
“ No Brasil, a evolução da nossa música vai sempre de par com a evolução da língua,
e não a segue, como foi o caso da Europa...Mas a partir de certo momento, os destinos
das duas se separam.A música segue agora seu caminho,só, com toda independência
da língua....este processo continua até a eclosão da música artística e da criação
pessoal, da qual Villa é o ponto maior.A língua segui outro destino...sua estrutura
teórica , tudo que faz seu espírito e sua tradição cultural, foram conservados ,e sua
estética resiste obstinadamente à toda mudança....Qual o resultado / a longo prazo, um
divorcio sempre crescente entre nossa língua falada e o português que escrevemos.Os
letrados escrevem uma língua e o povo fala outra..Os dois não se compreendiam ,não
tinham um meio comum de comunicação...os intelectuais e os leteratos ,com raras
exceções, se sentiam estrangeiros em seu próprio pais, exilados de sua cultura.”
“Em um pais formado por diferentes raças, cada uma com tradições lingüísticas
particulares, é natural que a musica tornou-se mais facilmente um meio de
comunicação mais vago,certo, mas também bem mais universal e sugestivo que a
palavra,Ela tornou-se assim, sem que alguém se desse conta, a grande voz coletiva do
povo, a expressão de sua alegria e de sua tristeza, de toda a vida subjetiva da
raça.Assim, o que em outros paises, é papel da língua, da poesia,foi aqui a missão da
música”.
Mario Pedrosa poderia concluir,como Mario de Andrade,em seu “Ensaio sobre a
musica brasileirra”: Vila Lobos “é necessariamente brasileiro”...É principalmente na
obra dele que a gente encontra já uma variedade maior de sincopado.E sobretudo o
desenvolvimento da manifestação popular.Isso me parece importante”.
Mario de Andrade, em “Música,doce música”, analisou Vila Lobos: “ O que distingue
Vila Lobos como regente é a sua mesma personalidade de compositor, já falei na
critica passada e sou obrigado a repetir. Violento, irregular, riquíssimo, quase
desnorteante mesmo na variedade dos seus acertos, ora selvagem, ora

brasileiramente sentimental, ora infantil e delicadíssimo”.
Ou que, “ Nada conheço em música, nem mesmo a bárbara ‘Sagração da Primavera’
de Stravisnky [aliás de outra e genialmente realizada estética] que seja tão, não digo
‘primario’, mas tão expressivo das leis verdes e terrosas da natureza sem trabalho,
como a música ou pelo menos, certas músicas de Vila Lobos”...O grande compositor,
como em geral todos os artistas excessivamente artistas, é uma personalidade
complexa por demais.Dentro dele as violências, os erros, as grandezas, os defeitos, os
valores, se realizam sem controle, sem nenhuma organização social, Vila Lobos é um
bicho do mato”.
Sobre o poema sinfonico “Amazonas”, Mario de Andrade nota que “ o exame atento da
partitura nova demonstra, não tem duvida, uma certa mistura de elementos
correspondentes ás duas fases porque passou a personalidade de Vila Lobos: a fase
europea, aproximadamente impressionista, e a fase brasileira que tirou a sua base de
inspiração não apenas do formulário folclórico nacional, mas em grandíssima parte se
refez orientada pelos processos musicais ameríndios”.
Miguel Wisnik, em sua obra, “O Coro dos Contrários. A musica em torno da Semana de
22”, define a “matriz imagética” de Villa-Lobos:
“ A Semana não deve ser entendida como a amostra por excelência do modernismo de
Villa-Lobos mas, coroando uma fase de produções que inclui obras de 1914 a 21,
apresenta as matrizes de sua evolução imediatamente posterior, quando os traços
mais particulares efetivamente se aprofumdam, e o compositor deixa em definitivo a
órbita debussysta para intensificar a liberação sonora que suas obras faziam esperar”
“Mario de Andrade pressentiu nessa liberação do campo sonoro uma ultrapassagem
de todos os limites admitidos até então como definidores da arte musical.Curiosamente
aproxima essa tendência timbristica ou ruidistica de Villa-Lobos do Schoenberg
expressionista de “Pierrot Lunaire:
“ Resumindo: essa arte nova, essa quasi-música do presente, si pelo seu primitivismo
ainda não é música, pelo seu refinamento já não é musica mais”.
Wisnik assinala que a tensão “futurismo x primitivismo” , entendidos como: “adoção de
técnicas cosmopolitas concomitantes com a representação de um mundo mágico e
selvagem, num contexto cultural “dividido entre a ânsia de acertar o passo com a
modernidade da segunda revolução ndustrial, de que o futurismo foi testemunho
vibrante, e a certeza de que as raízes brasileiras,em particular, indígenas e negras
solicitavam um tratamento estético, necessariamente primitivista” .{Alfredo Bosi,Historia
Concisa da Literatura Brasileira}.
Assim, a musica de Villa-Lobos, “resulta também de uma coordenada coletiva , que é
a necessidade de representar a imagem de uma natureza pujante de recursos, a
evidenciar as enormes potencialidades da nação, a projetar uma visão positiva das
suas possibilidades”.
Em seu “Ensaio sobre a Música Brasileira”, obra de referencia para Mario Pedrosa em
seu texto sobre Villa Lobos, Mario de Andrade nos fala do ‘primitivismo’ brasileiro:
“ O período atual do Brasil , especialmente nas artes , é o da nacionalisação. Estamos
procurando conformar a produção humana do país com a realidade nacional. E é
nessa ordem de idéias que justifica-se o conceito de Primitivismo aplicado às
orientações de agora. É um engano imaginar que o primitivismo brasileiro de hoje é
estético. Ele é social. Um poeminho humorístico do ‘Pau Brasil’ de Osvaldo de Andrade

até é muito menos primitivista que um capitulo da ‘Estetica da Vida” de Graça
Aranha(...)
Pois toda arte socialmente primitiva que nem a nossa , é arte social, tribal , religiosa,
comemorativa. É arte de circunstancia. É interessada. Toda arte exclusivamente
artística e desinteressada não tem cabimento numa fase primitiva, fase de construção.
É intrinsecamente individualista(...)
O critério atual de Música Brasileira deve ser não filosófico mas social. Deve ser um
critério de combate”(...) O critério histórico atual da Música Brasileira é o da
manifestação musical que sendo feita por brasileiro ou individuo nacionalizado, reflete
as características musicais da raça”.
Como podemos claramente perceber, Mario Pedrosa em seu ensaio “ Villa Lobos et
son Peuple. Le Point de vue Brésilien”, bebeu na concepção do autor de Macunaíma,
ou seja, na sensibilidade romântica que Mario de Andrade expressou em suas idéias,
sobretudo quando escrevia ou falava sobre a música.
Macunaíma ‘ na pisada’ das Bachianas,
( na casa da Tia Ciata )
J. M. Wisnik, estudou o par “Villa - Mário” . Suas idéias explicitam diversos aspectos
da ‘sensibilidade romantica’ em Mario e Villa. No ensaio “Nacionalismo Musical” ,
Wisnik analisa a relação Mario e Villa:
“ Fora da média, as questões do nacionalismo musical em Villa-Lobos e Mario de
Andrade enquanto criadores são sempre mais complicadas.
Villa-Lobos porque se formou musicalmente no meio dos chorões seresteiros e
sambistas do Rio de janeiro no inicio do século, e a sua música, trabalhada pela sua
formação erudita em processo de atualização modernista, nasce tangenciando a
mesma fonte sócio-cultural de onde saiu a musica popular urbana de mercado.Durante
toda a década de 20 o seu grande projeto de composição é a série de Choros onde ele
trabalha aquela matriz popular urbana, amalgamada com blocos de outras
informações, primitivas negras e indígenas rurais, suburbana e cosmopolitas - da
vanguarda européia- , fazendod ela o centro de uma confluência diferida de tempos
culturais que focalizava da sua perspectiva o ‘problema’ brasileiro [ a sinfonização e a
ordenação do tumulto musical nacional].Ou seja, embora sempre propagasse a
superioridade do ‘folclore’ sobre a música popular, Villa-Lobos deslanchou a sua
fulminante trajetória a partir da convivência intima do dado erudito da sua formação
com o dado popular urbano, com o que projetou, pela ‘bricolage’ de diferentes técnicas
e fontes, e noves-fora o seu talento genial, um alcance violentamente mais amplo que
o do nacionalismo ortodoxo”.
“Quanto a Mario de Andrade, homem dividido entre um modo socrático-platonico e
um modo dionisíaco-nietzscheano, embora presente nos seus textos programáticos
traços daquela resistência aos aspectos poliformos da cultura popular [resistência
subjacente ao paternalismo folclorista de que eu estava falando], lança no ‘Macunaima”
o imaginário submerso do mundo indígena-rural como dado emergente no panorama
da cidade, detonando um confronto vivo, polifônico, agônico-lancinante, que flagra as
defasagens e sintonias inesperadas entre os vários tempos culturais de um pais que
vive [como encruzilhada de destinos] num aglomerado de relações capitalistas e pré-

capitalistas”(...)
Nesse plano, o nacionalismo de Mario pode ser lido como expressionismo, tal como
fez Gilda de Mello e Souza : “Nacionalismo e Expresionismo se empenhavam(...) na
descoberta de um homem novo, atormentado, dividido, alógico,deformador, cuja arte
acolhia, como mais congeniais ao seu espírito, as manifestações do gótico, do barroco,
da arte primitiva e popular, em vez das manifestações centradas no ideal de beleza e
imitação, próprio da arte clássica”.
Em “ Os Choros e o samba-classico do Caboclo-Doido”, Wisnik , usando da idéia de
Antonio Candido sobre ‘a malandragem da dialetica’, traça um uma metáfora da
famosa casa da Tia Ciata, onde surgiram as expressões musicais populares no Rio de
Janeiro.
Segundo Muniz Sodré {“Samba-o dono do corpo”), “ A habitação -segundo
depoimento de seus velhos frequentadores- tinha seis cômodos, um corredor e um
terreiro (quintal).Na sala de visitas, realizavam-se bailes (polcas,lundus,etc); na parte
dos fundos,samba de partido alto ou samba-raiado; no terreiro, batucada”.
Segundo M. Sodré, os vários compartimentos da casa eram separados entre si por
‘biombos’
A metafora serve como “ base de um mapa da vida musical da capital do Brasil no
começo do século”.
“A imagem da polarização da casa, resguardada por esse ‘biombos’ sutilmente
devassáveis ,resulta,como foi bem lida por Muniz Sodré, uma ‘metafora viva’ do
território/limite em que se davam os avanços e recuos de um ‘novo modo de
penetração urbana para os contingentes negros’, que lutavam com a ‘cortina de
marginalização erguida (contra eles) em seguida a Abolição, reelaborando os
elementos da tradição cultural africana numa gradação entremostrada”.
“ Da sala de visitas ao terreiro de candomblé, passando pelo samba ‘raiado’ [onde “só
se destacavam os ‘bambas’ da perna veloz e do corpo sutil”], polarizavam-se dois
universos diferentes [ na ritualidade, na corporalidade, na sociabilidade],o da ordem
religiosa mágica espiritual do mundo negro e o da ordem da conveniência/festejo de
salão que a sala de visitas propõe e [ meio que ] imita.
A contigüidade dessas duas ordens e o modo como elas se negam e se traduzem faz
pensar na ‘dialética da malandragem’ [que segundo Antonio Candido é incorporada à
estrutura narrativa do romance “Memórias de um Sargento de Milícias’, como modo de
representação da estrutura social brasileira no começo do século XIX.”
Para Wisnik, “ a musica de Villa-Lobos busca oficiar o rito de passagem da ‘naçãocaos’ [território potencial da natureza bruta e do povo inculto,tidos como forças
indômitas do ‘feroz instinto de uma raça em pleno desenvolvimento’] à ‘nação-cosmos’
[território simbólico da natureza e povo potenciados].” Seria “a passagem do caos
ruidoso do Brasil a um cosmos coral”.
A musica que Villa-Lobos passou a fazer na década de 20, “Contrapondo ao rigor da
música européia o ‘ seu informalismo caotico, jovem e cheio de vida, num vale-tudo
experimental antropofágico”, Villa-Lobos usa os efeitos do sinfonismo descritivo, os
timbres e os modos debussystas, os blocos sonoros polirritmicos e politonais
[aparentados com a musica do primeiro Strawinsky], os temas da musica indígena
[colhidos em Jean de Léry ou nos fonogramas de Roquette Pinto], os cantos
sertanejos, a musica dos coretos de banda, a valsa suburbana, a bateria de escola de

samba, e daí por diante”,conclue Wisnik.
Wisnik termina seu ensaio afirmando que “ A música de Villa-Lobos não se mede pelo
bom senso.Eu acho que ela se mede melhor pela cena de “Terra em Transe”. `A
mistura farsesca e altissonante de cruzada cívica e carnaval, que ele herdou e flagrou
lancinantemente, Glauber Rocha acrescentou, segundo a emergencia dos movimentos
políticos da década de 60, o vertice da ‘revolução’, no caldeirão onde esses impulsos revolucionário, carnavalesco e patriótico- revertem dramática e parodicamente um ao
outro.Ou nas palavras da “Tropicália”: ‘ eu organizo o movimento , eu oriento o
carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do pais’ . Glauber reforçou o
sopro profético revolucionário terceiromundista dos eu cinema justamente com o fôlego
sinfônico dos Choros e das Bachianas (...)”.
“Glauber junta os fios dos dois pólos da corrente que passa por Getulio Vargas-Villa
Lobos e representa todo o monumento do nacional-populismo como alegoria,esplendor
e ruína barroca,entre a historia da salvação e o nada.
O político populista entoa seu discurso bacharelesco em meio aos passistas e à
batucada, e cai no samba [o contexto é o do comício-manifestação-passeatapopulista].
Junto
com
esse
samba-clássico-doido
as
massas
[estudantes,operários,demagogos e escolas de samba] começam a se deslocar e a
camara se aproxima do intelectual poeta-revolucionario e da militante colocados no
‘olho-do-ciclone’ populista, que se movem lentamente num contraponto com a massa,
quando começam a soar impressionantemente os sons iniciais da Fuga das bachianas
brasileiras. Ali, entre a guerrilha e a festa, o carnaval político do ciclo populista, que a
música de Villa-Lobos atravessa e potencia, recupera a sua dimensão subjacente, que
é a dimensão trágica”,conclue,então, Wisnik.
Por tocar na ‘antropofagia’, um outro estudioso da obra de Villa Lobos, Enio Squeff, ao
afirmar que “ A postura dos brasileiros modernistas imita processos conhecidos na
Europa.Mas tem a marca comum da abertura, da anarquia criadora”, remarca
curiosamente que: “ Sob este aspecto Villa-Lobos parece oscilar entre dois modelos
intelectuais do modernismo: Mario de Andrade, a consciência reflexiva do processo
brasileiro, e Oswald, o desbravador debochado, irrequieto e intelectualmente ubíquo. A
fase marioandradiana de Villa seriam as Bachianas, os poemas sinfônicos Amazonas,
Uirapuru e outros; a fase oswaldiana talvez fossem alguns choros (como o de numero
10 ] e o período dadaísta. No geral , entretanto, é a postura oswaldiana que pauta o
processo de criação de Villa Lobos”.
Por falar em Oswald de Andrade, o proprio Mario Pedrosa também salentou seu papel
no ‘primitivismo’ modernista:
Por ocasião do 30o. aniversario da Semana de 22, Mario Pedrosa realizou uma
Conferencia em que analisou o famoso depoimento de Mario de Andrade sobre o
modernismo [1942]. Nesta conferencia,MP analisa o ‘primitivismo ‘ do modernismo.
“ A conquista das culturas arcaicas pelo modernismo europeu coincidia com o
pensamento universalista e primitivo de Mario de Andrade.O grande poeta
modernista,desde o inicio, abarca na sua poderosa personalidade os dois planos do
movimento - o plano universal ,onde tem sua origem, e o plano nacional onde vai
realizar-se - Em “As Enfibraturas do Ipiranga” , oratório profano de 1922, o coro das
‘jovenilidades auriverdes’, numa enumeração prodigiosamente rica de cores e formas e
temas e bichos nacionais - que prenunciam a admirável descida de Macunaíma,
Araguaia abaixo, para o sul do pais, acompanhado de todos os bichos da floresta
amazônica - proclama:

“ as franjadas flâmulas das bananeiras, as esmeraldas das araras, os rubis dos
colibris, o lirismo dos sábias e das jandaias, os abacaxis,as mangas,os cajus, almejam
localizar-se triunfantemente na fremente celebração do universal”. Os sabias, os cajus,
as araras,as bananeiras são evocadas pelas juvenilidades auriverdes para a
integração no universal.
Note-se o extraordinário vigor plástico e cromático da evocação da natureza
brasileira.Sua palheta lembraria os tons vivos do fauvismo e a violência da cor pura de
Van Gogh.A diferença é que a visão do poeta é otimista. O Brasil de Mario de Andrade
entra pelos sentidos.Daí a sua força plástica e concretizadora”.
“ O movimento modernista, depois de estrondar dentro e fora do Teatro Municipal de
Saõ Paulo, com o olho em Paris,entrou de Brasil a dentro pelos fundos.O primitivismo
foi a porta pela qual os modernistas penetraram no Brasil e a sua carta de
naturalização brasileira. A vitória das artes arcaicas históricas e proto-historicas e a dos
novos primitivos contemporâneos facilitaram a descoberta do Brasil pelos modernistas.
Foi sob a sua influencia que nasceram, logo após a semana, os movimentos do “PauBrasil” e do “Antropofagismo”.(...) Mas esta fusão paradoxal de elementos
contraditórios não se fez apenas por obra de uma personalidade original, pois se ela
marcou a ação e a obra de Mario de Andrade, também marcou a outra grande figura
do movimento, Oswald de Andrade.Este foi mesmo o teórico e criador consciente do
primitivismo brasileiro”.
Toda esta digressão sobre o elemento musical , mostra que Mario Pedrosa estava
afinado com o “Espírito da Época” reinante no final do século XIX e nas primeiras
décadas do século XX. A musica era um dos pontos mais fortes do debate cultural nas
esquerdas e ,podemos assinalar a obra de ERNST BLOCH, “O Espírito da Utopia”[
primeira edição de 1918; reimpresso em 1923], como um dos exemplos. Bloch é tido
como o “filosofo do expressionismo”.
Já HEGEL, em sua “Estética”[ 1835], tinha dedicado um imenso capitulo à Musica,
mesmo que, se desculpando por ser ‘pouco familiarizado com estas questões”[ as
diferenças que existem entre instrumentos, gêneros de sons,acordes,etc]. O que não
lhe impediu de analisar,em primeiro lugar, “o caráter geral da música e de sua ação”;
em segundo, desenvovler as diferenças particulares que existem entre os sons
musicais e suas configurações; enfim,em terceiro, examinar as relações que existem
entre a música e o conteúdo que ela exprime”.
Bloch, em sua obra, escreveu um imenso capitulo intitulado “ Filosofia da
Música”,dividido em : contribuição à historia da música; a plenitude e seu esquema em
que estuda a obra de vários compositores); contribuição à teoria da música.
Em “ Geist der Utopie”, Bloch traça uma analise estético-filosofica inédita do
expressionismo e das vanguardas históricas no campo da cultura de esquerda. Como
vimos, é este campo que Mario Pedrosa
toma conhecimento e interage ativamente quando viaja à Europa,primeiro em 1913
e,sobretudo, em 1927-29.Seu ensaio de 1928,sobre “ a rebelião romântica” refere-se
ao expressionismo alemão e ao romantismo.
Carlos Eduardo Jordão Machado escreveu uma obra sobre o “Debate sobre o
Expressionismo”(1996). Mas, é em seu ensaio incluído no livro “Capitulos do Marxismo
Ocidental” (1998), “Uma filosofia expressionista: sobre o ‘Espirito da Utopia” de Ernst
Bloch”, que vamos nos debruçar.

Machado remarca que “Espirito da utopia é um livro incomum na historia das idéias
deste século;sem construir um sistema filosófico tradicional, reúne em uma mesma
obra estética, ética e filosofia da historia , ou uma estética expressionista, uma ética da
esperança e uma filosofia materialista da historia. A parte estética compreende uma
teoria do ornamento, uma teoria do drama (posteriormente eliminada na edição de
1923) e uma filosofia da música. É a esfera estética que introduz a reflexão filosófica
do livro...”. Machado deduz que “não se pode subestimar a forte influencia e a
importância da arquitetura e da pintura na Viena da passagem do século, da irrupção
do expressionismo na Alemanha, ou do cubismo francês, do futurismo etc sobre o livro
como um todo”.
A questão central da arte depois do fim do século XIX, é a introdução da maquina na
arte; o pensamento de Bloch está em polemica aberta contra a ilusão de conciliar arte
com industria. Esta é uma das características da ‘sensibilidade romântica”.Vimos como
MP descrê a rebelião romântica na Alemanha desta época, em confronto radical com a
mecanização da vida,das cidades. Bloch critica a utilização da técnica industrial, a
“frieza técnica”.
Machado esclarece que “No plano anterior à primeira edição do livro, havia uma
consideração sobre a plástica negra, que ampliava e anfatizava a confrontação entre o
inicio selvagem, primitivo da expressão, e o mundo da frieza técnica”.
“Ao analisar a pintura, Bloch centra sua atenção na experiência da arte pósimpressionista, sobretudo Van Gogh e Cézanne, para poder apreender a experiência
da arte novíssima, isto é, do cubismo de Picasso,Braque e Derain; do futurismo de
Boccioni; das esculturas de Archipenko, de Rosseau;das improvizações de
Kandinsky,Franz Marc,Klee”.Como vemos, uma agenda estética comum à Mario
Pedrosa.
Segundo Machado, “ Não são apenas as telas do expressionismo que são
comentadas, mas toda a arte avançada da década.
Bloch rompe definitivamente com a estética tradicional, ao colocar no centro de sua
analise da pintura aquela experiência ‘explosiva’ das vanguardas, da virada do século
aos anos 10(...).Desse ponto de vista, podemos dizer que o livro não é apenas uma
‘filosofia do expressionismo’, mas uma ‘filosofia das vanguardas historicas’...É uma
reflexão sobre uma experiência artística antes de ela ter se esgotado estética e
historicamente.
Bloch sempre manifestou uma profunda admiração pelo tratamento autônomo da cor,
pela cor pura, e sobretudo pelo significativo paralelo existente entre a experiência de
KANDINSKY, como também de KLEE em relação `a cor e à experiência da nova
música quanto à harmonia, constituindo ambas o que de mais significativo o
expressionismo produziu.Destaca a conexão existente entre a música de Schoenberg
e a pintura de Kandinsky, mas também a afinidade intelectual entre os escritos de
Schoenberg sobre harmonia e os de Kandinsky sobre a cor”.
“ Bloch caracteriza de que modo se apresenta o novo olhar na pintura desde Van Gogh
e Cezanne.Com Van Gogh começa a mudança significativa da pintura;nas suas telas
se reúnem o longínquo e o mais próximo, tudo se entrelaça improvisadamente de
modo estranho; mas as coisas são ainda reconhecíveis.Nelas a expressão do
longínquo, do que se tornou perdido para nós,vem à luz como em seguida aparece
também no drama expressionista de Strindberg.Bloch não pretende contrapor a
“expressão” na pintura de Van Gogh à “construção” na de Cézanne, ambos são
compreendidos em conexão direta com o expressionismo.Ele colhe nos monogramas

pictóricos de Van Gogh e Cézanne os elementos de antecipação estética da pintura
expressionista ou da ‘inversão expressionista’. Suas reflexões constituem um bom
exemplo de todo um processo de reavaliação radical da nova pintura que estava em
plena atividade, cuja contribuição decisiva das retrospectivas (a partir de 1906) das
obras de Cézanne, Van Gogh e Gauguin não se pode subestimar”.
Em outra obra, “O Principio Esperança” de 1938, Bloch retoma estes temas , da
pintura,da música e da literatura, desta feita, buscando sinais de utopia de um ‘mundo
melhor’
A PISADA É ESTA !
[ “um grilo anonimo” entre Nietzsche e Socrátes]
“ O Mario era, a um só tempo,a razão otimista de Socrátes
e a paixão de Dionísio” (F.Gullar)
Como dissemos acima, podemos já encontrar elementos da ‘sensibilidade romantica’
nas “Memórias” que Pedrosa escreveu em Paris,no inicio dos anos 70.
Mario Pedrosa assinala o ‘ponto de partida’ de suas memórias como “olhar sua
própria infancia é uma operação difícil...Para mim é como espiar ou tentar ouvir por um
longo fio ou barbante soterrado no presente”....”Que acontece entre nosso fio enterrado
e o que se é agora, neste instante?”
MP assinala a presença de 3 personagens nesta historia de rememorar a infancia: ele
próprio, com seus 74 anos, ele na infância e, alguém que se intromete sempre.Afirma
que este conflito à três, se resume na realidade a dois: ele e a morte, a terceira que
nunca se exclui e, que, é muito faceira. M.Pedrosa recorda sua infância no Engenho
em Timbauba /PE e, na Paraíba;da vida em família,dê seus pais,etc.
“Agora,desengajo-me das peias familiares e por cima dos horizontes, séculos e
culturas, vou encontrar precedentes para o animo de escrever essas linhas em
...Sócrates,cuja Apologia de Platão um dia li, em depressão e desanimo, e me botou a
andar”... Mas se me tirarem as idéias com as quais , desde moço, dei a volta ao
mundo, fiz cambalhotas pelo mundo, agi, ganhei e perdi, que me resta a contar?
Que idéias são estas que acompanharam como um ‘filo rosso’ Mario Pedrosa pelo
mundo afora, em suas cambalhotas, ações, suas vitórias e derrotas ? Como veremos,
esta parte das ‘Memorias”,escrita aos 74 anos, significam uma reflexão agônica com a
questão da tragédia ,tal qual Nietzsche a concebeu ao refletir sobre o papel de
Sócrates na Grécia antiga. Vamos encontrar o ‘balancear’ pedrosiano entre a razão e a
emoção, a certeza e a duvida,etc.Pedrosa começa:
“ Em Sócrates, encontrei um animo de não parar; em Nietzsche um adversario
gigantesco quê sempre me pertubou e que ao desvendar-me toda a significação do
otimismo da razão Socrática, abriu uma brecha para onde divisei um outro lado da
razão Socrática, da cor sombria, e isso nos sustenta; e de seu próprio pessimismo.
Nós, revolucionários, somos otimistas; outros, conservadores, são pessimistas; mas do
nosso lado nenhum ser é realmente revolucionário, nele sempre há o
conservador.Necessito assim de ambos, Sócrates , cuja feiúra lendária Nietzsche foi

buscar, numa transcrição a reves , na figura mítica de Silenio, o fauno - fronte
assimétrica, olhos de caranguejo, boca a beiços, barriga - foi ainda, segundo o autor da
Origem da Tragédia, o primeiro grande heleno feio.”
“Agarro-me à meditação de Nietzsche, cujo pensamento é tão oposto ao meu, para
levar-me mais perto de Sócrates, na tensão de seus dias finais. Nietzsche nos conta
que em suas “perigrinações criticas” por Atenas, Sócrates se entretém em cada um
dos grandes da cidade -homens de Estado,oradores,poetas,artistas- e o que
impressiona em todos é a “ilusão do saber”. E Socrates então parte para uma empresa
inaudita: “corrigir o real”.Com isso ele se eleva a precursor de uma cultura, de uma
arte, de uma moral totalmente outra.Perplexo, Nietzsche pergunta: Que homem é este
que sozinho ousa negar a alma da Grécia tal como nos aparece em Homero,em
Pindaro,esquilo,Péricles,na Pitia,em Dionisios ? Que força demoníaca é a dele ? Que
semideus é este ao qual o coro fantasma da elite da humanidade é arrastado a gritarlhe: “Ai!Ai! destruíste com um punho brutal esse mundo tão belo!”.
Sócrates tem consigo, a seu lado,o que,primeiro,antes dos outros ele mesmo chamou
o seu demônio.E, assim, nos seus momentos de hesitação e incertezas, era a “voz
divina” [expressão sua] que lhe falava, onde ia achar novamente a segurança.
Frequentemente, ó paradoxo! A voz o aconselhava a abstenção e não a ação. E
Nietzsche: Nessa natureza anormal, a sabedoria instintiva só se manifesta quando é
para opor-se ao conhecimento consciente.Se em todos os homens produtivos, o
instinto e´ uma força afirmativa e criadora, e a consciência, critica e negativa, em
Sócrates o instinto é critico e a consciência uma afirmação. Com pavor e admiração,
Nietazsche descobre em Sócrates uma “carência monstruosa” do senso místico. No
homem não místico, é a natureza lógica que se desenvolve ao Maximo; no místico,ao
contrario, é a sabedoria instintiva”.
Mario Pedrosa extrai de Sócrates, uma postura ética para todo revolucionário ,
portador da convicção da revolução:
“ “Sócrates, por seu comportamento, vai então definir para a humanidade a primeira
condição não tanto já do homem teórico mas do homem revolucionário, a consciência
lúcida que em face ao cataclisma não fecha os olhos, vê a avalanche desabar de olhos
abertos.”
Mario remarca que “Sócrates tinha certo desdém pela arte”.Mas, nos últimos dias de
vida se decidiu a praticar a musica. Nietzsche atribui a Socrates a seguinte
autoreflexão:
“ O que me é inteligível nem por isso é irracional. Talvez haja um domínio da sabedoria
de onde o lógico é banido. A arte pode ser então o correlativo ou o complemento da
ciência.Essas reflexões, que Nietzsche pôe em Sócrates lhes vão definir o tipo de
homem novo que era Sócrates: o homem teórico. Ao homem teórico, como ao artista,
imenso é o prazer,sublinha Nietzsche, que dá todo o real.Naquele o prazer é o que o
preserva do pessimismo”.
Para Nietzsche o ‘segredo fundamental do saber é uma ilusão delirante, que detecta
em Sócrates: “a crença inabalável que o pensamento, guiado pela causalidade, desce
aos últimos abismos do ser e que é não somente apto a conhecer o ser como retificalo”. Sócrates, assim, foi o primeiro que soube não somente viver, e o que é mais,morrer
em conformidade com esse instinto de saber.
Segundo Pedrosa,” Sócrates é o tipo do otimista teorico,convicto de poder conhecer o
fundo das coisas, atribuindo ao saber e ao pensamento a virtude de uma panacéia e

vendo no erro o mal em si”. Nietzsche,por seu lado, “opõe uma finitude”: o homem
chega a um limite em que a lógica retrocede sobre si mesma, mordendo-se a cauda:
uma nova forma de conhecimento surge,então: o conhecimento trágico que reclama
para ser tolerado a virtude preventiva e curativa da arte”.
A avidez socrática do conhecimento otimista ,transforma-se em resignação trágica e
em necessidade da arte;contudo, em graus inferiores ao homem teórico, essa avidez
se traduz em odio à arte , dividindo os homens em ‘intelectuais nobres’ e as ‘massas’.
M.Pedrosa diz ter um pensamento muito diferente do de Nietzsche; contudo,pensamos
que se referia a politica.No campo da arte, ao contrario. Eugen Fink afirma que
Nietzsche se serve das categorias estéticas para formular sua visão fundamental do
ser. È isto que confere à “ O nascimento da Tragédia” seu caráter romântico”. Sem
duvidas, de Nietsche MP carregou para sempre esta maneira de se expressar.
Curiosamente, Pedrosa parece ser uma síntese de Sócrates [política] e Nietzcshe
[arte]. Parece que em sua trajetória, sempre articulando estes dois elementos, mas
que, em certos momentos históricos, um deles tinha prioridade. A arte vinha em
socorro do conhecimento otimista ; noutros, dava-se o contrario.
Afirma Nietzsche,”Que contraste entre a escultura, arte apolínea, e a musica,arte
dionisíaca! E que contraste entre a arte e o saber! A arte na Grecia domina o saber,e a
primazia deste ocorre com Sócrates,e significa a morte daquela”.
H.Lefebrev esclarece:” Em ‘O Nascimento da Tragedia’, o violento ataque contra
Sócrates -acusado de ter desviado para o saber conceitual o gênio greco, antes capaz
de inventar uma prodigiosa forma de viver - aponta ao mesmo tempo a Hegel a a
nascente modernidade; o homem e da técnica e do saber, o homem teórico que sabe
muito e vive pouco.”
Para Nietzsche,o fenômeno contrario a visão trágica do mundo, é o socratismo, a
supremacia do ‘logico’, do saber racional que nada mais vê da vida. Com Sócrates a
época da tragédia chega ao fim e começa a época da razão e do homem teórico;a
existência torna-se banal,cativa da aparência .Socrates é a figura central da Ilustração
grega.
Mario Pedrosa definia-se como “desesperadamente socialista”; nas memórias qualifica
Nietzsche de “inquieto mas não desesperado”.
Mario explica o porque recorreu à Sócrates: “Para mim, quando recorri ao precedente
de Sócrates, medi-o por um diapasão muito mais modesto. O que me tocara,
simplesmente, era a riqueza interior fabulosa de Sócrates, de ainda guardar, até
poucos dias antes de morrer, energias vitais para meter-se a aprender mais um
conhecimento, oficio ou arte”.
Mas, Nietzsche [ gênio solitário da Alemanha wagneriana] , tomava o gesto de
Sócrates, ao contrario,as proporções inauditas de uma virada decisiva no curso da
historia cultural da humanidade, e de que somente agora se vivem as verdadeiras e
finais repercussões”.
Em reflexão anterior, Pedrosa remarca o que chamou de ‘pessimismo pratico’
Nietsche: “Se essa avidez de conhecimento de Sócrates for posta não à serviço
ciência,mas de fins práticos , egoístas,dos indivíduos e dos povos: guerras
exterminio generalizado, incessantes migrações de povos, o direito de assassinar
nações por piedade; É a historia mesma da descoberta das Américas. A barbárie ! “
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Mario, então, diz que “vale a pena desvendar todas essas repercussões antecipadas

por Nietzsche, pois que se mesclam ao drama, que nos envolve a todos, da civilização
desses ‘tempos presentes’. O que se escondia no coração da cultura socrática era um
otimismo que se crê ilimitado”.
Nietzsche, refletindo sobre os destinos da ‘civilização alexandrina’, “desata o nó gordio
de seu amargo pessimismo: “Nada mais terrível que uma classe servil e barbara
chegando a considerar como uma injustiça [seu destino], se disponha a vindicar seu
direito não só por sua conta mas pela de todas as gerações...”. E,então,MP como que
temeroso diz: “ Não levante ele aqui o véu das futuras revoluções, não mais socrática
ou individuais mas das massas “servis e barbaras” ? Sem duvidas, MP se refere à
Rússia. E isso o faz temer/tremer,e pergunta-se:
“Aqui vale perguntar: quando Nietzsche escreveu essas linhas ? Em 1870, isto é, 22
anos depois do Manifesto Comunista [Marx/Engels], cujo aparecimento quase coincidia
com o seu nascimento. Karl Marx já havia gestado ‘O Capital’ , a suma dos tempos
presentes, os tempos de Nietzsche. Que tinha conhecimento de Marx, pode ser.Que
tenha lido ‘ O Capital” ignoramos.Seja como for, ele não tem em face dessas
tempestades ameaçadoras para quem apelar”.
Por esta e outras razões, Mario dizia; “Esse cara ( Nietzsche) me perturbou a vida
inteira”.
Aqui,Mario Pedrosa poderia ter se reportado a luta de classes da época: a experiencia
de 1871, da Comuna de Paris.Nietzsche na primavera de 1871 ,estava em
Lugano/Suíça,quando ocorreu a Comuna de Paris.A “Origem da Tragédia” foi
publicada em dezembro deste ano. Nietzsche refere-se a Primeira InternacionalAIT,como “a hidra internacional”.Nietzsche viveu uma onda de lutas operarias entre
1848 e principalmente, de 1869 a 1872. Que impacto estas lutas e, sobretudo, a
Comuna de Paris tiveram na obra de Nietzsche ? Este participou do conflito como
enfermeiro,sendo enviado ao front.Nesta condição, foi espectador de muitas
atrocidades características de uma guerra.
Em Bale, onde Nietzsche estudava, em 69 ocorreu uma violenta greve dos
trabalhadores textis.Alguns meses depois, o 4 o Congresso da AIT se realizou em Bale,
perto da Universidade.
Em 1872,ano de publicação da obra, a onda operaria se estendia mundo afora:
Itália,Rússia,Espanha e EUA. Em 13 de setembro, 20.000 operarios se manifestaram
em N.York,sob a direção da AIT,pela jornada de 8 horas.
Nietzsche escreveu um ensaio em Lugano [ ], preparatório a “ O nascimento da
Tragédia”, que pode ser visto como uma antecipação da Comuna:
“ Se a civilização for realmente deixada ao sabor do povo...isto seria bem mais que
uma insurreição das massas oprimidas..seria um grito de compaixão que reverteria os
muros da civilização”.
Marc Sautet propõe a hipótese: O Nascimento da Tragédia como uma resposta
estética à um problema politico: ‘o problema alemão’, e suas relações com ‘a busca da
origem da tragédia grega’ e ‘a metafísica de Schopenhauer e a arte de Wagner”. A
obra “O nascimento da Tragédia”, traça um diagnostico sobre o mundo moderno,a
modernidade;preconiza a arte musical wagneriana como o remédio.
Sautet afirma:” Nietzsche não se contenta de voltar as fontes da tragédia grega para
compreensão do nascimento e da morte da tragédia; el quer seu renascimento no
mundo moderno...Para compreender esta teoria da tragédia, temos que penetrar no

coração das lutas que dilaceram o mundo moderno.O otimismo cientifico foi vencido
graças a Kant e a Schopenhauer , e , a potente musica alemão de Bach à Wagner é o
sinal da renovação do espírito trágico”. A avidez insaciável do conhecimento otimista
de Sócrates se transformou em resignação trágica e em necessidade da arte.
Kant e Schopenhauer conseguiram a mais difícil das vitórias: triunfaram sobre o
otimismo oculto no coração da lógica sobre a qual é fundada nossa cultura,diz o autor
de Zaratrusta.
Lukacs,em sua “Destruição da razão”, toma o autor de “Zaratrusta” por um precursor
do Nazismo. Outros o vêem como um representante da nobreza feudal criticando seja
os operários seja o capitalismo.
Em seu ‘dossier Nietzsche’, Henry Lefebrev afirma que “Para Nietzsche, a critica desta
‘modernidade’ que nasce em torno a 1880, faz parte de uma critica mais ampla: da
historia que começa na Grécia e em Roma e,conclui com a barbárie do século XIX”.
E,”Se fala pouco do capitalismo e da burguesia é porque os despreza e os condena
globalmente”.
“Nada o consola ou o reanima senão a própria filosofia, quer dizer, os mestres que
tentam desviar a avalanche “ por terem triunfado sobre o otimismo oculto no coração
da lógica em que se funda a nossa cultura”, Kant e Schopenhauer.Com estes
inaugura-se uma nova cultura que ele chamará de trágica, e cujo traço distintivo é
substituir a ciência pela sabedoria e o consolo de uma arte nova”.
Assim, Mario Pedrosa poderia ter chegado próximo à Kant, a ‘visão tragica do mundo”.
Caminho dialético depois percorrido por Lucien Goldmann.
Arremata Pedrosa dizendo que “ A ótica conservadora e mesmo reacionaria á parte, o
quadro que traçou da realidade dos ‘tempos presentes’ não é despido de verdade”.
E,por fim,concluindo esta parte de suas ‘Memorias” , nosso Critico se interroga ,
melancólico , neste “mundo sem Deus”:
“ Como Zarathustra,seu mestre,Nietzsche sopra a sua tuba apocalíptica sobre o
mundo, e seus ecos reboam até nós; no arcoiris, belo e trágico, que traçou sob os
céus, dividindo os homens,
QUE REPRESENTO EU ? Um minúsculo, anônimo grilo, numa borda de jardim ,
protegido pela relva, que de repente larga , sem ressonância, seu grito,estridente e
teimoso.
A pisada é esta.
Agora podemos partir para a infância”,conclue Mario!
{ Zaratrusta em Brasília}
Todavia, antes de partirmos para a infância, em outro momento,antes destas
reflexões feitas em Paris [1974],Mario Pedrosa recorreu aos mesmos elementos para
pensar a relação “ arte x ciência.”
Significativamente, M.Pedrosa retomaria a reflexão sobre Nietzsche e Sócrates em
1959, na ocasião do Congresso Internacional dos críticos de Arte, que teve por tema , “
Brasília ‘sintese das artes’.Em sua intervençaõ final,M.Pedrosa reflete sobre “ o papel

da estética em face ao papel da ciência”:
“ Na base dessa tarefa, há - sem duvida, porque esta tarefa de construção das
cidades é a tarefa de reconstrução de maneira ou em escala humana do mundo de
nossos dias - uma aspiração geral à sintese encontra-se um alto valor ético: o homem
desnorteado e nevrosado de hoje aspira à unidade dos contrários, a experiencias
delimitadas de possiveis associações comunitarias. A arte dita moderna terminou na
primeira metade do século, digamos, sua fase criadora-destruidora na qual não
faltaram lampejos de genialidade.Mas hoje, ao lado dessa criação individual, quer o
queiramos ou não, quer suspeitemos de toda tarefa coletiva feita pelo Estado, quer
aceitemos sem critica - o que eu nunca faço- ,uma nova reconstrução do mundo é
reclamada por todos.E o interesse do tema concentrado em Brasília é que há aqui um
ensaio de reconstrução regional e urbana pratica. Mas em que consiste a aspiração à
síntese ou à integração ? Em dar novamente às artes um papel social-cultural de
primeiro plano nesta tarefa de construção regional e internacional pela qual o mundo
está passando ou tem de passar...se não for destruído pelos teleguiados”.
“Não desprezemos essa palavra ‘estetica’. Valho-me, para isso, de um testemunho
inesperado, uma voz trágica em sua grandeza, que em seu tempo colocou o problema
de nossos dias de maneira profética, se quereis, mas de maneira patética e a meu ver
verídica. Refiro-me ao Nietzsche do “Nascimento da Filosofia”.Talvez tenha sido ele o
primeiro a anunciar ‘a luta do saber contra o saber’. O dilema espiritual do futuro, ele o
via nestes termos: “Dominar o instinto do conhecimento, seja em proveito de uma
religião seja de uma civilização estética; é o que se verá”.E ele, Nietzsche, não se
furtava: “Sou deste segundo partido.O filosofo do conhecimento trágico domina o
instinto do conhecimento desenfreado, mas não é com o auxilio de uma nova
metafísica.Ele não estabeleceu uma nova crença.Sente que o terreno retirado à
metafísica é um terreno trágico, mas não se pode satisfazer do torvelinho multicolor
das ciências.Trabalha para edificar uma vida nova. Restitui à arte os seus direitos”.
Restituindo à arte os seus direitos,ele tomava partido,quer dizer:contra uma religião,
uma metafísica,uma crença nova, a favor de uma civilização estética.
Ao contrario, o filosofo do conhecimento desesperado, previa Nietzsche, mergulhará
de corpo e alma na ciência: saber a qualquer preço.No entanto, para ele, o filosofo
trágico, “ o que completa a imagem da existência é que a verdade metafisica se me
apresenta sob uma forma antropomórfica e não é cética”. E fazia esta comovedora
profissão de fé: “Não somos céticos.Há aí uma noção a criar,porque o ceticismo não é
a finalidade.O instinto do conhecimento, tendo chegado a seu limite,volta-se contra si
mesmo para fazer a critica do saber. O conhecimento a serviço da vida
melhor.Precisamos querer nós mesmos a ilusão -eis o que é trágico -. A ciência não
pode mais ser disciplinada a não ser pela arte.Trata-se de julgamentos de valor
relativos ao saber e à multiplicidade dos conhecimentos. Tarefa imensa e dignidade da
arte que a tem de realizar! Ela terá de renovar tudo e por si só recriar a vida. O que
pode a arte, os gregos no-lo disseram. Sem eles, nossa crença seria quimérica”. É esta
a missão da arte”.
“E tenho agora muito pouco a acrescentar, mas para faze-lo voltarei aos caminhos da
utopia de que falou Martin Buber.Na nossa época, não se trata apenas da arte mas de
reconstruir o espírito de comunidade que se perdeu... E é por isso que o filosofo
anarquista M.Buber sustenta que para ele ‘só uma comunidade de comunidades
poderá ser qualificada de entidade comunitária. Não se acredita mais”, diz ele, “no
nascimento da nova estrutura de Marx nem tampouco na partogenese de Bakunin no
seio da revolução”.Mas o filosofo dos “caminhos da utopia” acredita “encontro da

imagem e do destino na hora platica”. Neste mundo onde tudo está sendo reconstruído
pelo pensamento cientifico isto não basta, como já nos prevenia Nietzsche.É preciso
que a arte apareça para disciplinar a ciência e aplicar seu espírito de síntese à
multiplicidade dos conhecimentos.creio que é isto que M.Buber define, de maneira um
tanto obscura mas cheia de intuição como ‘o encontro da imagem e do destino na hora
plástica”. Vivemos à espera dessa hora.”
O Presidente do Congresso, então, agradece a Pedrosa: “não só pelas palavras
comovedoras que acaba de proferir e que nos dão a idéia de UMA ESPECIE DE
ZARATUSTRA EM BRASILIA”, o que, com efeito,talvez seja uma imagem digna de se
evocar”.
Em janeiro de 1956, Mario Pedrosa tinha tinha sistematizado sua visão sobre a
relação saber e poder,ciência e burocracia. Em sua Tese para Livre Docência da
Cadeira de Filosofia, no Colégio Pedro II, intitulada “Evolução do Conceito de
Ideologia”[da filosofia ao conhecimento sociológico], Mario apresenta a seguinte
conclusão:
“ Cientistas e sábios, por sua posição social cada vez mais fortemente ligada ao poder,
já que hoje é inconcebível o manejo da maquina produtiva e da maquina administrativa
do Estado sem a sua assistência direta, se constituem numa elite à parte,
extremamente especializada. Ela detém um monopólio - o do saber, em face da nova
revolução industrial em pleno surto de mecanização e automatização, os quais
acabarão dispensando do mundo do trabalho e talvez de qualquer outra função na
sociedade os que não tenham senão sua força física com que transacionar.Proletário
não será mais, segundo o teórico e fundador da cibernética, N.Wiener, o homem sem
propriedade,mas o homemd esprovido de conhecimentos.por suas funções e pors eu
monopólio do saber, os cientistas participam em grau crescente do processo de
poder.Estão socialmente perto dos diversos grupos técnicos e burocráticos que
compo~em as estruturas do aparelho do Estado.No entanto, diferentemente desses
grupos, guardam uma consciência clara do processo social e histórico e sobretudo não
se conformam com a secularização do próprio pensamento,das próprias
investigações,das próprias idéias,não admitem em geral a neutralidade em face das
implicações sociológicas e do evoluir da situação.Lúcidos em geral quanto ao contexto
social em que atuam e se situam,sua consciência social e política é profundamente
aguçada e facilmente em oposição à burocracia todo-poderosa, ou às clasees
dirigentes que se armam de velhas ideologias para defender as posições e os
privilégios. Não se constituem, no entanto, os cientistas em movimento ou em partido,
ou mesmo em ‘vanguarda ‘ política porque precisamente se recusam a institucionalizar
a política,como o fizeram os ideologos e militantes das classes proletárias no curso de
sua ascensão. A sua utopia é conseqüentemente mais uma meta à vista,um fim
racional,pois não é promovida pela dinâmica explosiva das classes desprotegidas e
rebeladas de antes.
O burocrata mecaniza o determinismo social e psíquico, que regula a posição das
classes e impele o comportamento dos indivíduos; e, desprezando os anseios dos
proletários e o egotismo conservador, em suma, o fundo irracional dos homens, se
torna um frio ented e razão, inteiramente desligado do contexto social,com uma lógica
que se desenvolve no vazio.deliberadamente,utiliza-se do irracional no trato dos
súditos.O cientista ,ao contrario,reconhece os determinismos que jazem por baixo da
ação dos homens, as forças do irracional,mas,cosncientemente, tende a alargar a zona
do racional, revelando aos homens de sua época uma perspectiva razoável,
promovendo uma meta ao alcance da razão objetiva. Ambos, por seu comportamento

social,demonstram que a política, arte dos grandes movimentos coletivos visando ao
poder e impulsionados por uma consciência maior ou menor dos fatores sócioideologicos em jogo,chega ao fim. Os burocratas a substituem por uma ‘tecnica de
dominação’; os sábios, por um comportamento previdente, isto é, uma ética”.
Como Mario enfocava a relação da Arte com a Ciencia,nos tempos contemporâneos ?
Exilado em Santiago do Chile, escrevia em abril de 1972, o prefacio para coletânea
“Mundo,Homem,Arte em Crise”[1975].” A arte dita moderna, arqueja...Em busca das
causas desta crise, que já não é mais puramente estetica, dois enfoques surgem - o da
função comunicativa da Arte e o da sua função social. Do primeiro enfoque se vai
desenvolver uma nova problemática: a Arte como linguagem e como reflexo da nova
Teoria da Informação; do segundo enfoque deriva a necessidade de recolocar em todo
seu vigor o velho problema das raízes sociais da Arte em face do desenvolvimento da
sociedade de consumo pelo consumo determinado pelo “neocapitalismo” ou pelo “alto
capitalismo” das metrópoles mundiais.”
Após este parênteses, voltemos as especulações de MP.
Em carta de 1926 para Livio Xavier, MP exercia seu prazer de ‘esculhambar-se”:
“ EU NÃO EXISTO: SOU UMA ABSTRAÇÃO VAGABUNDA E SUPERFICIAL,
SOMBRA Á CATA DE SEU CORPO’
Em “Especulações Estéticas:III.Lance Final” ,MP talvez, tenha respondido a si
mesmo. Mais uma vez buscando Nietzsche,afirma : “ O homem, objeto de objeto de si
mesmo, talvez vá terminar seu ciclo, sem saber mais onde encontrar-se, ou encontrar
sua essência ou sua substancia. Terá ele feito, então, a cambalhota no cosmos sobre
si mesmo, seu destino. Mas saberá,então, naqueles inconcebíveis tempos , que é ele
próprio? Isto é, que é nos mesmos, ainda e sempre?”. {1967]
Mario Pedrosa, um anônimo grilo , dando cambalhotas nos jardins de uma fazenda em
Tiambaúba , e que ,com ‘estas idéias” , desde moço, deu a volta ao mundo, fez
cambalhotas pelo mundo, agiu, ganhou e perdeu. Que não lhe tirem estas idéias,
pois,segundo diz, o que lhe restaria a contar?
MP se pergunta, nos seus 74 anos, e, ‘se metendo a escrever as memorias’: “Que
tem realmente, com efeito, a ver a infância com a propria velhice ?” Nada, realmente
nada”. Com efeito, suas reflexões de 74 sobre suas idéias da juventude, sobre
Sócrates e Nietzsche, têm muito a ver com a realidade do exílio em Paris, depois de
tantas ‘cambalhotas’ pela vida, de tantas lutas, esperanças, utopias, derrotas e
decepções.
Em 1871, a trágica luta dos operários parisienses; em 1973, a trágica luta do povo
chileno. Um pouco mais de um século.Em 1974, MP começa a escrever suas
Memórias. Um outro tema niztscheano: o eterno retorno do mesmo, o fim da historia. A
“melancolia revolucionaria”,tão caracteristica à sensibilidade romântica.
É muito interessante como em seu exilio pariense,em 1974, MP retoma ‘estas ideias’
de sua juventude ,mas, desta feita, tecendo
comentários sobre Sócrates,e,
principalmente, Nietzsche pensando a tragédia das revoluções.
Destacamos as afinidades com
Raymond Williams, que também sentiu esta
necessidade em 1966 e, traçou linhas importantes em uma obra chamada “ Tragédia
Moderna”, em que reflete sobre as Idéias de Nietzsche.
No capitulo “ Tragédia e Tradição”, R. Williams declara que “a nossa reflexão sobre a

tragédia é importante porque ela é um ponto de interseção entre a tradição e a
experiência, e seria certamente surpreendente se essa interseção viesse a se mostrar
uma coincidência”.
Para Williams, “ ...Nietzsche encontrou, paradoxalmente, um novo tipo de afirmação
trágica.Como ele escreve no comentário feito em Zaratustra [1883-1885] sobre o seu
“O Nascimento da Tragedia”[1872]:
O que Nietzsche altera não é a leitura de Schopenhauer da natureza trágica da
vida, mas a definição de tragédia que dela resulta. Para Nietzsche, a resposta
necessária é ativa: uma estética de prazer trágico no sofrimento inevitável do
homem..Tragédia é ‘uma incoporação apolínea de intuições e poderes dionisiacos”.
Williams acentua o real contraste entre ‘moral’ e ‘metafisica’. “É nesse ponto que um
elemento central da argumentação de Nietzsche tornou-se historicamente importante:
o seu relato do mito. “ Apenas um horizonte circundado por mitos pode unificar uma
cultura...O desaparecimento da tragédia também significou o desaparecimento do
mito”. A causa do desaparecimento da tragédia na cultura grega, foi, de acordo com a
argumentação de Nietzsche, a ascensão do ‘espirito socratico’, que ‘ considera o
conhecimento como a verdadeira panacéia e o erro como o mal radical”.Desde
Sócrates, “o impulso dialetico em direção ao conhecimento e ao otimismo cientifico foi
bem-sucedido em desviar a tragédia do seu curso”.
A tragedia “poderia renascer apenas quando a ciência tivesse finalmente sido levada
aos seus limites e, confrontada com esses limites, forçada a renunciar a sua
reivindicação de validade universal”.
Quando escreveu “O Nascimento da Tragédia”[1972] Nietzsche pensou que esse
tempo tivesse quase chegado: “parecemos...neste momento estar retrocedendo de
uma época Alexandrina para uma epoca de tragédia...”
“ essa poderosa ligação entre tragédia, mito, rejeição da ciência e reação política teve
uma importancia central”.
Todavia, será no capitulo intitulado “Tragédia e Revolução” que R.Williams se aproxima
das especulações de MP. Williams “procura a estrutura da tragedia em nossa cultura”,
em referencia à ‘profunda crise social de guerra e revolução,no meio da qual todos nos
vivemos”.
Uma revolução contemporânea é : “ uma ação total dos homens que vivem no
presente.Tanto a totalidade da ação quanto, neste sentido, a sua dimensão humana
são assim inevitáveis”. “O fato social torna-se uma estrutura de sentimento”
Aqui,Williams explora o que chama de “toda a corrente do subjetivismo e do
romantismo”. “ O romantismo é a mais importante expressão na literatura moderna de
um primeiro impulso revolucionário: uma nova e absoluta imagem do homem...É na
literatura romântica que o homem é visto, pela primeira vez, como fazendo-se a si
mesmo”. O elemento decisivo foi a ‘atitude romântica para com a razão”.Em sua forma,
o romantismo pode parecer uma reação negativa ao iluminismo: a sua ênfase sobre o
irracional e o estranho parece em absoluta contradição com a enfase sobre a
razão.Mas há, aqui, uma curiosa dialética”, tanto no romantismo quanto no iluminismo,
“uma versão do homem era tão nova quanto a outra; E no entanto,porque isso não foi
visto, a undade essencial desses movimentos,como programas para a libertação
humana, foi desastrosamente limitada e confundida”.O que os românticos criticavam
como razão não era a atividade racional, mas a abstração e por fim alienação,dessa
atividade: o sistema racional e mecanico. “ A alienação do racional em um sistema

materialista mecânico foi igualada a uma alienação do irracional , que se tornou
completa apenas em nosso próprio século”.
Williams assinala que “temos na verdade vivido, desde 1917, em um mundo de
revoluções sociais que tiveram êxito. Neste sentido, é verdadeiro afirmar que a nossa
atitude para com as sociedades revolucionarias do nosso próprio tempo é central e
provavelmente decisiva em relação a todo o nosso pensamento”. A revolução é uma
atividade que nos envolve de maneira imediata.É aqui que a relação entre revolução e
tragédia é inevitável e urgente.[...] mas sei tambem que as sociedades revolucionarias
têm sido sociedades trágicas, uma profundidade e escala além de qualquer temor e
piedade comuns”.
O autor de “Resources of Hope”, prossegue: “vejo a revolução com a inevitável
progressão de uma profunda e trágica desordem, à qual podemos responder de modos
variados , mas que irá, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, abrir caminho
em meio ao nosso mundo, como uma conseqüência de qualquer de nossas ações.Vejo
a revolução, desta forma, de uma perspectiva trágica, e é isso que procurarei agora
definir .
A primeira idéia de Marx sobre a revolução parece-me trágica neste sentido:
“ Deve ser formada uma classe que tenha ‘cadeias radicais’ , uma classe na sociedade
civil que nãos eja uma classe da sociedade civil, uma classe que é a dissolução de
todas as classes, uma esfera da sociedade que tenha um caráter universal porque os
seus sofrimentos são universais, que não exija uma ‘justiça especial’ porque a injustiça
que é feita a ela não é uma ‘injustiça especioal’, mas uma ‘injustiça geral’. Há que se
formar uma esfera da sociedade que reclame não um tirulo ‘tradicional’,mas apenas
um titulo’humano’...uma esfera ,por fim,que não pode emancipar a si mesma sems e
emancipar de todas as outras esferas da sociedade, sem por conseguinte emancipar
todas essas esferas; o que é, em poucas palavras, uma ‘perda total’ de humanidade
que pode apenas redimir-se por uma ‘total redenção da humanidade’.
[Marx- “Contribuição para a Critica da Filosofia do Direito de Hegel: introdução”. 1844]
Para Williams, um conceito assim absoluto distingue revolução de revolta, ou,visto por
outro ângulo, converte a revolução política em uma revolução humana geral:
“ Em todas as revoluções anteriores, a forma de atividade permaneceu sempre
inalterada, e tratava-se apenas de redistribuir essa atividade entre pessoas
diferentes,introduzindo uma nova divisão do trabalho. A revolução comunista, no
entanto, é conduzida contra o ‘modo’ anterior de atividade - ela põe fim à estratificação
trabalhista, abolindo todas as regras de classe juntamente com as classes
propeiamente ditas... (“A Ideologia Alemã”-1846).A vida social,da qual o trabalhador
está excluído...é a ‘vida’ ela mesma, a vida física e cultural, a moralidade humana, a
humana atividade, o humano regozijo, a real existência humana...Assim como a
irremediável exclusão dessa vida é muito mais completa, mais insuportável, terrível e
contraditória do que a exclusão da vida política,assim também é o termino dessa
exclusão, e mesmo uma reação limitada, uma ‘revolta’ contra essa exclusão é mais
importante, pois o ‘homem’ é mais importante do que o ‘cidadão’,e a ‘vida
humana’,mais do que a ‘vida politica’ .
[ Vorwarts/ prefácios-1844]
Esse modo de ver a revolução me parece perdurar. Seja o que for que tenhamos
aprendido desde os escritos de Marx sobre um desenvolvimento histórico real, e
portanto sobre os meios e táticas da revolução, isso não afeta a idéia ela mesma.Não

devemos identificar a revolução com violência ou com uma súbita tomada de poder.
Mesmo em lugares em que tais acontecimentos ocorrem, a transformação essencial é,
na verdade, uma longa revolução. Mas a prova categórica, por meio da qual a
revolução pode ser reconhecida, é a mudança na forma de atividade de uma
sociedade, na sua mais profunda estrutura de relações e sentimentos”.
Neste ponto, RW e MP apresentam grandes afinidades e convergencias.Escutemos
estas definições de revolução de MP:
“ A revolução política está a caminho; a revolução social se vai processando de
qualquer modo. Nada poderá dete-las. A revolução da sensibilidade, a revolução que
irá alcançar o âmago do individuo, sua alma, não virá senão quando os homens
tiverem novos olhos para olhar o mundo, novos sentidos para compreender suas
tremendas transformações e intuição para supera-las” [Arte e Revolução,1967]
“ A crise atual é literalmente mundial. Para compreende-lo é preciso, primeiramente,
que cada um se erga a uma consciência do mundo. A obra do mundo sobre o planeta
está em pane. Conserta-la, salva-la, só será possivel desta vez pelos grandes meios:
uma Revolução de ordem total, global, universal e radical.Radical,porque descerá até
as raízes das coisas; universal, porque não poupará nenhum canto da terra; global,
porque não será somente política ou social, mas cientifica,ecológica,ética.Ela deveria
ser a ultima,porque,se não ocorrer, significará a abertura da crise em toda a sua
potencialidade destrutura, cujas transformações sociais,políticas,físicas, ecológicas em
seu seio terminarão por levar a humanidade ao fundo do abismo” .
(Teses para o Terceiro Mundo/Crise e Revolução,1975]
R.Williams finaliza sua reflexão no sentido de que “ A ação trágica não é, no seu
sentido mais profundo, a confirmação da desordem, mas a compreensão, a
experiência e a resolução dessa desordem.Em nossa própria época, esta ação é geral
e o seu nome usual é revolução[...] porque ver a revolução desta perspectiva trágica é
o único meio de faze-la persistir”.

As CARTAS DE LONGE
[um’sentimento agônico do mundo’]
“ Mario pertenceu a uma geração que herdou a tradição revolucionária,
aquela coisa que nasceu com o ‘Manifesto Comunista’.
Uma geração que apostava na revolução, que queria mudar o mundo”. (F.Gullar)
Em Pedrosa, a ‘sensibilidade romantica’ expressa em sua juventude uma certa ‘visão
agônica do mundo’, que permanece mesmo quando se filia ao bolchevismo ,e que, se
manifesta num vai e vem pendular entre o aspecto apolíneo e o aspecto dionisíaco, a
ciência e a razão , de um lado , a intuição e a emoção,de outro. O otimismo e o
pessimismo, a revolução e a reforma. No campo político, entre a militância partidária e
o papel de intelectual. São vários pares dialéticos que compõem a ‘sensibilidade

romantica’.
As “Memórias” de Mario e, suas “Cartas” para Livio Xavier, quando estava na Europa
no final da década de 20 [1927-29], expressam esta ‘agonia existencial’ , oscilando
entre a razão triunfante da revolução socialista e a miséria política e intelectual da
realidade brasileira. Esta oscilação é o núcleo da ‘aposta’ pascaliana , um dos
elementos da “estrutura de sentimentos” que compôe a ‘sensibilidade
romantica’.Poderíamos dizer que , no pensamento de Mario Pedrosa ,o “Dieu Cachê” [
“aposta revolucionaria”] foi uma constante.
Essa “oscilação” é um ‘balancear’ tal qual os movimentos dos “mobiles” de CALDER ,
cuja influencia foi decisiva no pensamento de Mario, quando do exílio nos EUA [ 193845]. Na realidade, em Mario esta ‘visão agonica’ é como um “ filo rosso “ , atraves das
varias mutações de toda sua vida e obra. Mario se definia como “desesperadamente
socialista”.
Em 1980, após dois dias de seminário sindical,em Nova Iguaçu, junto com Aluisio
Monteiro [Zezé],Luis Cardoso (Luisão) e Zé Ibrahim, fomos visita-lo em seu
apartamento em Ipanema .Mario reclamava que depois de tantos anos de
luta,exílios,não tinha condições de fazer mais nada.Manifestava aquele ‘sentimento
agonico do mundo’, tão peculiar a cultura romântica,sobretudo,nos paises ‘sem
revolução’,ou, de “revoluções passivas’,como é o caso do Brasil. Estava perplexo com
a visita que tinha recebido,de Prestes ,e contava para todos esta visita.
Em entrevista ao Pasquim, aos 81 anos, afirmava que “Ser revolucionário é a profissão
natural de um intelectual...Sempre achei que a revolução é a atividade mais profunda
de todas...Sempre sonhei uma revolução para o Brasil...A situação é dramática,e eu,
um intelectual, não posso fazer nada. Sofro dramaticamente por isso...A saída é fazer
a revolução”.
Para J.Habermas, o século XVIII tornou-se o ‘seculo das cartas’,exatamente, pelo
desejo das pessoas em estabelecer relações ‘puramente humanas’: escrevendo
cartas, a pessoa falava de si mesma, desenvolvida sua subjetividade e estabelecida
uma intimidade até então desconhecida”.
“Essa subjetividade exibicionista passa a ser o objetivo principal de todo esforço
literário.O centro de interesse é o eu no intercambio com o mundo. São tempos ricos
em sociabilidade,propícios à formação de círculos fechados,onde interessava
conversar,dialogar,dar testemunho de si. Daí o considerar o leitor um amigo intimo...”.
As “Cartas de longe” de MP têm por endereço,seu grande amigo,Livio Xavier.Nelas
MP expõe sentimentos, ‘abre a alma’.
Estas “Cartas” constam de anexo ao livro de José Castilho Marques Neto [“Solidão
Revolucionaria”].Fazem parte do acervo Livio Xavier e cobrem o periodo do inicio da
militância de MP no PcdoB,em 1926, até o esgotamento do Grupo Comunista Lenine ,
no final de 1930”.
Castilho caracteriza os anos 20 como uma ‘epoca de afirmação de princípios
éticos”.Podemos vê-lo na Memórias de MP, no porque seu apego a Socrates. Como
muitos militantes desta época,Pedrosa também será marcado pelo ano de 1917.
“...Jovens intelectuais atraídos pelo marxismo e próximos ao PCB davam os primeiros
passos rumo à atividade política.
Entre esses jovens está Mario Xavier de Andrade Pedrosa. Pernambucano de
Timbauba, filho de um senador da republica e membro de uma família ilustre e culta, P.

forma-se advogado em 1923 na Faculdade de Direito do RJ, após ter estudado na
Suíça entre 1913 e 1916.
Com essa origem de família bem posta e ilustrada, MP insere-se numa geração que
absorveu como poucas os desafios da sua época. Rodeado de amigos, colegas e
professores cujas biografias na cultura e na militância política também seriam
relevantes, nosso personagem percorrerá um sofrido percurso desde 1923 até assumir
a política como missão e a luta pelo socialismo como objetivo”.
Castilho apresenta alguns elementos componentes da época: terreno permeado por
consciência como dever,justiça ,necessidade; a força e o impacto da Revolução Russa
de 1917. Tempos de juventude e de formação militante em que a pura ética se
sobrepunha.
MP ,entre tantos personagens que conhecia, ‘elegerá o também jovem advogado
cearense,igualmente formado na Faculdade de Direito do RJ, Livio Barreto Xavier, para
partilhar suas duvidas, angustias e sonhos, estabelecendo uma profunda cumplicidade
nas cartas trocadas na segunda metade dos anos 20’.
A militancia oficial no PCB inicia-se em 1926 e segue até 1929.
Castilho assinala que ‘Longe de ser retilíneo, o percurso que vai do ingresso em 1925
à ruptura em 1929 é pontuado por questionamentos e conflitos entre o intelectual e o
militante que deixam, em vários momentos, PISTAS DO PENSAMENTO FUTURO do
dirigente político e do critico MP”.
Vamos adentrar nas “Cartas”:
Data= fev de 1926
De =SP para Fortaleza
Nesta carta MP manifesta sua “profunda saudade de meu querido Eudosio [...]
recuperei a coragem para dizer que o meu pobre e querido amigo matou-se, não por
um ato de tresloucamento mas por necessidade moral, por uma exigência incorruptível
de sinceridade...
Como nós somos uns pobres-diabos, impondo a vaidade intelectual, mandarins para
quem pensar é agir -machiene à ratiotiner-. Dói-me hoje como um remorso pensar
[duvida cruciante] que não sou capaz de um gesto como aquele e, no entanto sempre
defendi a sua legitimidade...É horrível nossa condição moral, esse mandarinato em que
vivemos. Além de saudade profunda do amigo querido, esmaga-me a rudeza de seu
gesto e sinto com a mais sincera humildade a minha inferioridade moral e espiritual e a
hediondez de meu intelectualismo. Dualismo imundo em que se baseia a nossa
cultura, toda a miséria,a hipocresia, o onanismo,o imoralismo da cultura idealista está
aqui. De que humildade absoluta precisamos nos revestir para não merecermos ser
corridos a pedra pela populaça, para emrecermos o perdão misericordioso das massas
? Dia virá, num novo código moral que se construir, em que pensar será um ato
criminoso, e sobretudo,imoral que degrada o seu autor.Sobretudo,agora nesta fase
terminal em que vivemos; tudo é fruto do regime, cuja estrutura espiritual é essa cultura
imunda de que nos alimentamos, o idealismo de que nos embriagamos.Liberdade de
cosnciencia , liberdade de pensar, hoje? Mas onde já se viu coisa mais imoral ? E mais
nefasta e ociosa ? É preciso castrar os cérebros, primeiro ato de moralidade
publica.Pensar por pensar é o mais refinado ato de hipocrisia, de covardia e
perversidade.Quero crer que a atividade espiritual recuperará a sua nobreza quando o
trabalho for a base física da moral , o nivelador das condições econômicas e sociais do

individuo - e nesse sentido compreendo e aceito a idéia do proletariado do
espírito,imagem de Aragon - proletariado como o outro,classe cujos interesses vitais
estão precisando da Revolução oara se realizar integralmente. Por ora, não há mais
intelectual, nem artsita - só há o proletariado hoje, nossa atividade sópode ser didáticaa única legitima e moral.”
No final MP dá uma dica do que está lendo : “ Leio agora uma tese de um cidadão de
Alger sobre -Les idées sociales de Georges Sorel.Tem lido o Sorel/”.
Data= 25 abril de 1926
De Campinas para Fortaleza
[...]Nunca vi gente tão incapaz, tão avacalhada quanto vocês dois: o professor Castro
Rebello [imaginem só - professor de uma escola de direito - de Ciências uridicas e
Sociais- dirigida por Afonso Celso,Conde,professor de Direito Comercial e de
Legislação Operaria, generoso Thomas -advogado do foro da Capital da
republica,membro honorário do Instituto da Ordem dos Advogados,elegância do
segundo Império,Parlamentar por vocação,de camisa engomada,plastro duro luzidio e
virtualmente de cartola na cabeça e sobrecasaca- comunista! Quá quá quá! Eu não
digo!!] e tu, meu grande filho da puta, segundo Rui Barbosa manque, saído formadinho
do Colégio Pedro segundo e da faculdade de direito, laureado em latim e
comportamento exemplar, ex-futura gloria acadêmica, decorador do Anatole
meetingueiro - quem diabo te meteu na cabeça que eras comunista,revolucionário sei
lá o que. Se fui eu - agora arrependido rezo o meã culpa etc.
Fodam-se! Vão à merda - que não dão para isto. Vá fazer concurso de historia que é
melhor!...
“Não quero mais te bem” [frase de Erlanda,minha sobrinha].
Data=agosto ou set. de 1926
De SP para Rj
“Ainda vives , meu filho ?![...] unca mais pensei em Aragon,em Úbu, em Trotski,em
Michail,surrealismo,essencialismo,Clarté e tutti quanti.Teu cartão veio reviver
dolorosamente esse eu que tinha parado, por inércia[...]
Se estás agora enterrado, eu acabo de sair da terra -passei quase um mês segregado
em Lindoya, completamente burro, alegre,feliz,de todo antipascaliano e onde por um
triz ia ficando apaixonado por uns olhos pretos,perigosos...Imagina que lá não cheguei
a ler um só livro: no dia que sai daqui, encontrei na Garraux - o livro de Trostski Literatura e Revolução- de que tinhas falado na ultima carta.Pois bem,só o li durante a
viagem! Lá, nem uma linhazinha sequer.E aqui também.Fiz diversas tentativas para te
escrever: impossível, o motor não pegava.Nem jornal lia, ao menos por alto.Nem na
revista pensei[...]
Ando com muitas saudades do Rio...A Mary aderiu a Aragon ? Parabéns. Lindoya me
fez aderir ao choro,ao [ilegível], ao lundum, àmodinha nacional -com violão e
cavaquinho. Por que não,você tem preconceito estético ?...
[...] Vou parar.A pena está safada e não tenho outra.Adeus. Tenho pensado séria e
profundamente no suicídio e tenho esperanças de que, dentro desses cinco anos,terei

resolvido esse caso de consciência”.
Data= out. a nov. de 1926
De SP para RJ.
“ Livio, se voltei à liça outra vez, não foi por vaidade.Foi maquinalmente.A revista sairá
no dia do aniversario da morte de Lenine. `pr favor me acuda: mande o artigo.
Continuo desmoralizado, e se estou metido nisso é à custa de um esforço desesperado
e muita vontade de ser durão. Minha desagregação é absoluta. Clarté, já viu o ultimo
numero ? Ainda apela para a revolução: nesta pôs a sua fé e as suas ultimas
esperanças. Mas nós, neste embrião fedorento de América do Norte, que é o Brasil,
cujo futuro será de um passadismo [ilegível].É como chamar a vida toda pela revolução
e a revolução não vem e a gente, teoricamente desesperado vai, bem ou mal,gozando
a vida...que condenamos, no meio da burguesia...que condenamos,cavando o dinheiro,
que condenamos,as mulheres,que condenamos etc etc que condenamos!...O ridículo,
meu querido rimbaud mirim, nos espera.Eu de mim recebe-lo-ei com fervor,minha
mística vontade de esculhambar-me.Quero indulgências, como Claudel,somos os
Claudel do comunismo.E no Brasil que revolução é privilegio de Isidoro, Lênin de
opereta!!...Como não ser o suicídio a única solução revolucionaria, marxista [Freud
está no marxismo, o Trotski cha que sim] ou a adaptação completa, a solução empírica
e sabida? Que teerivel impasse, donde não há fugir: morrer ou chegar o cu para a
seringa...-Felizmente meu emburrecimento continua: que Deus me conserve nessa
santa beatitude.
Meu derrotismo continua ainda mais agudo, Ora, [ilegível], e justamente agora que
faço parte do partido! Bernier tem dez mil vezes razão: como acreditar-se no
proletariado ocidental, vendo-se o que se vê,sendo-se intelectual burguês embora
diga-se ou sinta-se revolucionário,artista,conservando-se fora da política [em que é
obrigatório o otimismo] sem se estar preso às conveniências e disciplina partidárias ?...
Sim,pode não haver perigo de confusionismo,de reformismo,de concessões e
compromisso,mas pdoe haver o de fazer da Revolução -um ideal
abstrato,longinqyuo,transcendente, no palno do espírito,exclusivamente,uma finalidade
metafísica,intelectual,um idealismozinho vagabundo como outro qualquer [gênero
nosso como o bona maître] capaz de contentar cérebros almofadinhas e escleroticos ?
de poetas pequeno-burgueses. E foi disso de que em parte procurei evitar entando
para o partido.Mas o otimismo necessário, a limitação intelectual eis onde não posso
chegar.Meu ponto de vista, ou melhor, meu estado d’alma é exatamente o do
Burnier.Isso há quanto tempo não vínhamos sentindo ?! Mas a nossa desgraça aqui no
Brasil ainda é maior do que a deles. Ou forçamos o nosso pessimismo ou morremos
asfixiados, isolados duma vez. Não há ambiente para o pessimismo revolucionário,
mal, quase irrespirável, se pode achar para o otimismo. A nossa tragédia é ver o Brasil
pelo outro lado do binóculo: longe, muito ao longe, miudinho - a mesma vagabunda
paisagem que nos cerca- em relação ao otimismo burguês, estético com o
Graça,econômico com o Afonso?etc- O fato é que estamos bem arranjados,com a
visão necessraia do mundo bastante lúcida para falharmos, e vamos falhando
admiravelmente.Mesmo,sobretudo,no campo de nossa revolta.E desta falência
absoluta integral, tiramos vaidade, e dessa vaidade é que vivemos. Tema é conhecido
demais.Que pobreza de imaginação,porra!Porra!
[...] O meu lênin ainda não saiu: há dias havia tentado,mas nada;mas tenho uma
preocupação mais psicológica e mais lógica: é preciso criar a legenda - Prometeu.Mas
estou completamente brocha: a revista sairá no dia da morte dele...Continuo no firme

propósito de embarcar para a Europa,de terceira...Vou tentar outra vez. No ultimo caso
ierei de qualquer maneira...
Por ora é só. Li o Dostoievski.Tipo da coisa atual: o mesmo burguês,
antipático,realista mambembe,com a barriga cheia de ideal , e sórdido.
Estou lendo o Barres: o acnto de cisne da burguesia romântica,lirismo tarado e
livresco: gostando, hélas. Mas sinto-o como uma exalação atraente, porém malsana
de cemiterio.
Não te desejo dizer mais nada. Estude a questão da arte nacional para a construção
da teoria social brasileira - revolucionaria - naturalmente.Eu não existo: sou uma
abstração vagabunda e superficial, sombra à cata de seu corpo”.
Data= 5 janeiro 1927
De SP para Ceará.
“Livio, estou aqui te escrevendo quase de mala arranjada para ir ao Norte.Deixei São
Paulo. ...Fui nomeado fiscal de consumo...no interior da Paraíba! O meu estado de
cretinização...tornou-se dinâmico e ficou absoluto.... Era a solução brasileira, como
Rimbaud na França.
Vim para o Rio, deixei o Diário. Agora - vou ao Norte, onde pretendo me demorar
um,dois meses por lá. Vou levar uma sanfona e lá compro uma rede: não quero outra
vida.Antonio planeja ir para Paris,agora em fevereiro ou março...Por todo este ano irei
também...Um novo livro de Aragon: Lê paysan de Paris..O livro de Aragon é magnífico:
há porém paginas cacetes, muito cacetes.Escrevi para ele.
Isto aqui está pau.Perdi o estado de graça de cretinização absoluta em que permaneci
estes últimos tempos em São Paulo.
Para Castilho, “ O período angustiante que passou na Paraíba é breve e, de volta ao
RJ,retoma o trabalho na organização Socorro Vermelho, do PCB”.
Data= fev/março de 1927
De João Pessoa para Ceará
{...]estou em Paraíba desde meados de janeiro.Volto em abril.
Estamos assim ambos desterrados. Eu -vou suportanto bem, por ora, esse desterro.
Quam sabe se por aqui,pelo interior,não ficarei pra vida inteira?...
Tenho recebido a Revolução Surrealista.Clarté é que não. Aqui nesta província a
revolta da gente, a santa revolta perpetua que queima a gente tem vida difícil, a
resignação,a pasmaceira e a calunia e a umidade do meio não lhe favorecem a vida. A
gente entrega os pontos sem querer.
Minha preocupação maior aqui - é procurar as coisa da terra que a gente viu em
menino com assombro e espanto e invejoso e não se lembrou mais.Congo, lapinha,
bumba-meu-boi , coco etc.Quero ver se consigo colher alguma coisa, pra mim e pro
ario que acaba agora de publicar dois livros de prosa: Amar,verbo intransitivo
[romance] e Primeiro andar, contos....
Ando nos ares: sem poder assentar Ada.Uma coisa esquisita. Mas esqueço, às vezes

que sou comunista. Com certeza não serei nunca homem de partido, militante
político.Não dou para isso, sobretudo no Brasil.só se for numa hora decisiva: numa
greve imponente,numa comemoração cívica,sobretudo numa barricada, guerra
civil.Porque assim eu ia com esperança de vencer,entusiasmado, e satisfeito,todo
entregue,espírito e corpo,à causa,achada então a alta finalidade que procurei toda a
vida,prevendo,sabendo que ia morrer. Sem risco de morte,sem esperança de morrer, é
impossível prender o espírito absolutamente a uma causa, por mais alta que seja.
Romantismo,literatura -seja lá o que for.Mas é isto.Não é a toa que sou pequenoburgues intelectualizante.Tenho lido....
Ando desanimado, sem forças,sobretudo sem animo para continuar a luta.Voltou-me
outra vez o anseio corrupto pelo falansterio. Vontade de me espichar na terra. O Brasil
é uma coisa contra a qual parece que não posso lutar. O Brasil venceu. Isso aqui é um
Porto-Praia, donde o Jaó [jacu] nunca mais pode se levantar,pra mim.
Eu acabo recorrendo ao desmoralizado vagabundissimo expediente que todo
namorado infeliz e ridículo recorre sempre: à garrafa.Tomar morfina ou cheirar `o pó - é
vicio por demais mundano, aristocrático e almofadinha,literário que não há quem
agüente. Beber porém já saiu felizmente da literatura. Beber é pois primitivismo,
romantismo,passadismo por oposição a futurismo.Veja você como minha decadência é
irremediável: è esta uma das soluções que agora vejo. Ou isto ou soldado da
revolução. Mas a Revolução onde é que você está ? Você acredita em Stalin e em
Cachin? E,no Brasil você acredita em Octavio Brandão, em Astrojildo, em Leônidas
Rezende,em Azevedo Lima ? As forças históricas do Brasil, o proletariado . Os
soldados,Prestes à frente não conseguiriam uma revoluçãozinha pequeno-burguesa,
que será de nós ? eu sei que a gente não deve,não é cientifico, está errado,desprezar
certas possibilidades futuras...Mas como é difícil vencer o ceticismo, ou melhor ,o
pessimismo.E a gente saber teoricamente, in abstrato, que a Revolução há de vir,virá
um dia - é bastante pra sustentar a nossa revolta, a nossa luta contra o presente
infame e necessário,sem jeito de ser outro ? Isso é bastante pra gente viver? ...
Eu te abraço condenado como eu e tenho pena de ti que é uma maneira, um truque
que ainda me resta de ter pena de mim mesmo e me querer bem - este emrda, este
cretino infeliz que sou.Adeus”.
Data= 2 abril de 1927
De João pessoa para Ceará
[...] recebi agora o ultimo numero de Clarté [n. 6] de 15 de fevereiro deste ano. Traz
colaboração de Fourrier [movimento chinês] - à propósito,Shangai caiu! Vamos ter
Gengis-Khan de novo, hem ?].Do Victor Serge,Castre,Eluard [L’Inteligence
révolutionnaire - Lê Marques de Sade]...
- Quanto a você - gostei do tom da carta.estás de fato messiânico [era o que eu era
antes] -decidido- calmo- a revolução assentou em você.Que bicho?! Será que você
quer bancar o nosso caro Leon ?Você está bancando direito ‘o forte’
data= maio/junho 1927
de SP para RJ
“Cheguei.Chegastes.Vinhas etc.
Uma merda.Acabei com o emprego da Paraíba! Vendi ele.Segredo.Estou ambulante:
caixeiro-viajante do Diário.Fui lá baixo em Iguaçu.Vi o Paraguai.estou farto e engordei
cinco quilos!

Aqui: todos encontrados na merda.Não estou triste nem desesperado não sei por
que.Mas há motivo.Vou para a Europa mesmo - até o principio do ano que vem.isso
está assentado...
Data= principio agosto 1927
De SP para RJ
[...]Cheguei aqui numa atmosfera de terror.Tinham prendido o Aristides e alguns
anarquistas... O Plínio está pedindo pinico. Est[á vendo que o negocio não é de
brincadeira.Estamos todos na merda: Livio deve concluir as reflexões Mussangula.O
Bopp está safado e doido.
Hoje, daqui a pouco, parto pro Sertão! Às 8:40,com destino a Botucatu.Vai ser uma
merda...Quer dizer que a Europa parece que está mesmo se aproximando...
Em novembro de 1927, MP segue para Berlim. “Se sua militancia no Brasil nasce
critica e plena de questionamentos intimos, em Berlim ela explode contra o
doutrinarismo e a castração da critica politica interna nos PCs...Podemos afirmar que
nesse periodo a militância de Pedrosa renasce oposicionista,critica,avessa à
obediência castradora, qo mesmo tempo que floresce nele a convicção de construir um
partido verdadeiramente comunista...Sua atitude definitiva, exclusivamente política[...],
é a recusa a embarcar para Moscou”[Castilho]
“ do impacto uinicial que o levou à desolação,Mario retirou energia para estudar e
debater com os oposicionistas,inclusive com viagens freqüentes que passou a fazer
para Paris, onde se reuniu também com os surrealistas. Foi neste período europeu que
as antigas idéias de oposição ao PC sistematizaram-se, ganharam força militante e
conduziram MP à Oposição de Esquerda e, num segundo moemnto, à IV Internacional,
militância que ele abraçou até 1940”[idem]
“ A ultima carta a Livio, enviada de Berlim, em 14 de maio de 1928, já não apresenta
angustias ou duvidas entre o intelectual e o militante,mas faz surgir o dirigente que se
propôs a construir uma alternativa de esquerda ao PC”.[idem]
“ As cartas posteriores que endereçou a Livio Xavier até meados dos anos 30 t~em
esse caráter militante, arregimentador,buscando contagiar seus companheiros para a
revolução socialista e o reordenamento do partido. Foi-se o Mario repleto de duvidas
pessoais sobre seu papel como intelectual e militante,e dele surgiu o Mario conhecido
hoje publicamente como o aguerrido combatente do socialismo e nosso maior critico de
arte”[idem]
Data=24 dez. 1927
De= BERLIM para RJ
Obs.= primeira carta após sua chegada a Berlim
{...].Hoje é 24, Boas Festas...Estou aqui já há muito tempo.Devia estar em Moscou.
[...] cheguei, como é natural, depois de vinte e tantos dias em jejum -seco por uma
trepada. Trepei.Salvei-me muito bem: paguei dez marcos e um esquentamento! É o
cumulo.Palavra,
tive
vontade
de
me
suicidar...Dura
8
semanas
o
tratamento.Desanimei...No dia 15 devia partir para Moscou.Você tem razão: o futuro a
Deus pertence.[...]

1

Agora, aqui pra nós.Desanimei duma vez de ir, hoje mesmo te escrevo.O
Congresso bolchevique do PR - expulsou Trotski e oposição do partido! Acabou
assim com a oposição.Vocês já receberam ai - a plataforma da Oposição,unificada
por Trotski , Ziniziev etc - apresentada no congresso do partido. Já vi em
alemão...Pelas leituras, por alto, que posso fazer de Roth Fahne - vi logo que
acabaria nisto.

2

[...]Em França já vi anunciado em L’Humanité folhetos -que pelo que parece- é de
injuria contra o Trotski etc. Este parece que ainda não fez nenhuma declaração.
Será possível que ele fique alijado duma vez do movimento revolucionário mundial
?...O erro da oposição, fundamental, é que ela ficou sem a massa...Que irá fazer
ele ? Se contentará fora do partido, é uma atitude de mero intelectual ? Um homem
como ele: o maior revolucionário depois de Lênin, depois de Lênin - a maior
legenda revolucionaria no espírito mesmo da massa ?

3

[...] como é que vou pra Rússia assim ? Me diga se é ou não uma situação filha da
puta a minha. Veja lá que esta carta não é toda dos outros, você compreende...”.

data=30 janeiro 1928
de Berlim para RJ
“Seu merda por que você ainda não me escreveu ? O Naville me convidou para fazer
um trabalho para Clarté sobre a América do Sul...Quero fazer uma coisa -como sendo
quase coletiva, nosso pensamento.
Desenvolvimento das classes,sobretudo Brasil e Argentina.Proletariado e
burguesia.Luta contra o imperialismo-nacionalismo-pela burguesia ? Relação de
burguesia do campo, lavoura - o famoso Café Feudal[?] do Brandão e da Cidade
Industrial.isso aqui interessa muito. A América do Sul interessa ao movimento mais do
que pensava.Soube que Zinoziev - punha ou põe muita esperança na América do Sul
?! Os russos se interessam muito por nós. O Naville me mandou dizer que era muito
interessante...
Data= marçoou abril de 1928
De Berlim para SP
“Recebi sua carta. Você sabe que eu sei que você tem razão 90% ou até mais. Mas
tem reparos a fazer.Primeiro- “ a justificação antecipada da defecção”, o “fatalismo
social-democrata”, a “confusão voluntária [à Pascal] da discussão geral com os
acontecimentos futuros” não estavam assim evidentes e predeterminados. O meu
estado de espírito era de indecisão - e esperava sinceramente [torcia até] para que
aqui- estes acontecimentos futuros, novas circunstancias me levassem afinal até o
ponto final - sem que eu, de moto próprio, por calculada deliberação resolvesse o
dilema, cortasse a hesitação. [e esta tem sido ‘a nossa maneira’ de agir - e tomar
atitude].Segundo: carência de “uma base moral sólida” [de fato carecemos].Mas não
sei como você -com todo o seu objetivismo pode negar e desprezar - o estado mórbido
do organismo como fator também objetivo ? A saúde é um fator meramente subjetivo ?
Nisto então é ‘brandãomismo’.3 o.- o seu desprezo escolástico ou fanático por todo
estado subjetivo e o seu dogmatismo moral abstrato são desvios também doutrinários.
No mínimo -jacobinismo. No mais, e nisto mesmo, o seu julgamento moral é verdadeiro
e eu aceito.
Hoje - posso dizer que foi melhor que eu ficasse. Não devia ir.teria sido pior. O valor

da informação talvez fosse nulo - ‘por impossível no regime da escola’. Esta, entre
outras, a opinião do Naville que me disse: “Je pense que lês évenements actuels, em
Russie,ne vous incitent pas á aller lá bas avant d’étre renseigné à l’avance sur la crise,
de l’extérieur. Selon mon experience il est indispensable d’étudier la question de
l’exterieur d’abord [ o grifo éd ele] le plus profundement possible”...A situação é mais
grave do que parece. E você acredita que eu teria liberdade de me imformar
seriamente? Na escola? Não, talvez fosse pior pra mim. Hoje,estou perfeitamente
conformado em não ter ido. Minha situação política aqui está definida. Membro do PC já compareci a uma reunião de zona, mais importante,- problema da greve geral dos
metalúrgicos- em perspectiva para abril [um movimento de grandes proporções] e a
reunião da minha célula[...] daqui -posso ver as coisas melhor e juntando material e me
informando.[Esta aqui-é privada].
Data=14 maio 1928
De= Berlim para RJ
“ Recebi sua carta em Paris, no dia da volta.Não vejo em que esteja louco. Sei bem
que a coisa é difícil , mas não impossível...Como podemos, na nossa posição de
intelectuais do Partido no Brasil, continuar sem de nossa parte tentar definir a situação
brasileira, sul-americana ? Que diabos de militantes somos nós? Não podemos
continuar nessa irresponsabilidade em que temos deixado o barco correr.Isso é até
brincadeira[...]
Quanto a nós - é a mesma coisa.Que pseudo função é a nossa no partido. Para que
serve a nossa presença nele - para fingir que somos bolcheviques e termos uma
atividade puramente formal - comparecendo a reuniões de células e fingindo acreditar
na organização e na existência dum movimento comum no Brasil ? Ser membros do
PCB e ir à célula é bonito e romântico -para nós “que não queremos ser literatos”
etc.etc. Mas o tempo do romantismo já passou.Não me recuso a fazer o artigo.Mas
queria um ponto de partida - nem que fosse o livro do Brandão- para dele fazer ponto
de referencia, embora contrariando. Aliás esse ponto de vista é essencial -porque é a
única coisa que há sobre o assunto, é o ponto de vista oficial do partido e da IC[...]
Situação geral: merda. Em Paris conheci o Naville - Muito inteligente e bem
informado.expulso do partido mas sem formalidade[...]Me pareceu sofrer uma grande
influencia do Souvarine. O partido em França ultracorrompido.Sem vida
interna.Mecanizado ao extremo...
Aqui na Alemanha: a direção na mão duma frente sem valor...Os melhores elementos
são os velhos -spartakistas-...
Mas em conjunto, hoje, devido ao grande contingente de operários e experiência de
lutas passadas - é ainda o partido mais são de toda a Internacional.Mesmo que o russo
-hoje completamente sem vida e autonomia [...]
Do ponto de vista da IC - uma palavra define melhor a situação: se trata duma crise do
bolchevismo.Do ponto de vista russo: é o impasse em que estão[...] O pior é que a
degenerescência burocrática atingiu aos próprios órgãos de combate e defesa do
proletariado, aos sindicatos e partido.
O partido e os sindicatos vêem primeiro os interesses do Estado antes de ver os de
sua classe...O bolchevismo enfim está em crise.[...]
Em parte as transigências de Trotski se explicam pela situação individual, sua falta de
nobreza bolchevique etc. Aqui - o paralelo entre ele e lênin tem sua razão de ser. E

explica muito da atitude dele e do que lhe tem vindo acontecendo.faltava-lhe por seu
individualismo, seu isolamento anterior - o privilegio providencial de poder ficar isolado,
só contra todos etc, como só o tinha Lênin. .É inegavel que hoje a idéia de partido está
numa fase de crise, de duvida, de discussão. E é evidente também que a
bolchevização[...], agora que a situação não é mais revolucionaria, época dee
stabilização etc- não serve mais...os sintomas são evidentes [...] Há uma grande
efervescência intelectual nos meios comunistas, revolucionários, de toda a
Europa.Crises de consciência por toda parte...Estamos numa época de
balanço.Ingrata, dolorosa para os revolucionários. Uma triste hora para a
Internacional.Eu estou trabalhando no partido.Não tenho outra coisa a fazer: assim
vejo como um organismo de base trabalha, estou em contato com camaradas, embora
a maioria esteja ainda fanatizada e acredita cegamente, não discute o que vem de
cima.Como atividade intelectual - tenho estudado alemão, tenho lido bastante e estou
seguindo uns cursos na Universidade - dois sobre marxismo - Historia,Estado e
Sociedade, por Unow [social-democrata]. Idéia do Socialismo - por Meyer - entre o Ide o PC. Outra sobre historia econômica da América do Sul. Historia econômica da
Alemanha - Sociologia.”
Data= 22 a 24 agosto 1928
De Berlim para RJ
[...] eu aqui estou preocupado com outra coisa - e tenho que fazer qualquer coisa- de
mudar completamente o rumo das minhas idéias e a orientação do meu esforço
intelectual que apesar de vagabundo sempre está ajeitado pra um lado. E você não
sabe a burrice, a estreiteza em que se fica quando se está embrenhado em aprender
um raio duma língua como o alemão.Fica-se sem agilidade intelectual e ainda mais
para escrever numa outra língua, numa terceira língua, qualquer coisa de
importante[...]Me manda o troço ou manda direto pro Naville.Vamos acabar com
isto.Aliás seria a melhor coisa que você podia fazer agora. Larga a merda da política e
caia completamente duma vez na única coisa pra que você dá: na teoria. Com o
Coutinho e o Castro como auxiliares e informadores - você pode muito bem melhor do
que ninguém, eu - fazer uma bosta passável para Clarté...
Do Congresso do SIC - nada de interessante.Continua tudo cada vez mais
cretinizado...Gostei da carta do Naville - ao grupo Contre lê Courant.Quanto ao
frustado imperialismo -Lenin- Rosa Luxemburgo- é muito complicado. E eu mesmo
ainda não li a Rosa. O que vou fazer breve.Isso está mais ligado à questão do
monopólio -como explicação do capitalismo imperialista....Se trata da interpretação de
Bukharin quanto à estabilização atual do capitalismo,etc.Lutte de Classes parece que
vai pendendo pro pensamento de Bordiga, que é pouco conhecido de todos. Estou
curioso...
Não se esqueça -de fazer o troço pro Naville. Vocês precisam de expressar o
pensamento sobre a situação brasileira.Vocês agora, que diabo são diretamente
responsáveis sobre uma corrente de opinião...Todo dia mando dizer ao Naville que
vem coisa do Brasil - que nunca chega.
Data= 6 abril 1929
De Paris para SP
[...] Estou em Paris desde o começo do mês...O [ilegível] traiu como o Zinoziev,isto
quer dizer que a oposição esculhambou-se toda e dissolveu-se ?Mas este fim era fácil

de prever..É pena que vocês não se tenham agüentado organizados ou pelo menos se
tenham dado ao trabalho dum esforço comum de teorização do movimento brasileiro; a
critica fundamentada do Agrarismo do Octavio,etc.E nem pelo tampouco entrado pelo
menos em correspondência com a oposição de Buenos Aires e montevidéu etc.De
modo que os acontecimentos na escala inicial que se estão se precipitando vão
apanhar vocês de imprevisto, de surpresa, sem a preparação pra recebe-los e utilizalos. É pena, é lastimável. E o Brasil como sempre vai primar pela inexistência.[...]
data= 11.04.1929
de Paris para SP
[...] Tenho estado aqui sempre com o Naville etc.Assisti um curso sobre o Diretório
feito pelo Mathiez. E, em casa, do Naville, um sobre a situação internacional e o
imperialismo, feito pelo Luciano Revo que está aqui agora [isto é desde muito tempo]
em Paris. Quem assina Primus no Bulletin Communiste é ele.Gostei dele.Sabe pra
burro. Perguntou pelo Coutinho - e disse- “c’était um graçon três capable.Qu’est-il
devenu?”. Vou te mandar uma brochura dele. “L ‘Imperialisme et la decadence
capitaliste”. Combate a teoria Lenin-Bukharin do imperialismo. É luxemburguista...
Quando MP retorna ao Brasil,em agosto de 1929,encontra tudo disperso. “ reunir as
diversas frações que se identificaram de um modo ou de outro com os argumentos da
Oposição de Esquerda russa foi um longo caminho que, de fato, só começou a se
concretizar em meados de 1930”[Castilho,”Solidão revolucionaria.”].
data= agosto ou set. de 1929
de= RJ para SP
obs.= na volta ao Brasil
“Livio, recebi a carta,não escrevi ainda por falta de disposição.Já estou de novo
completamente desmoralizado.E agora pior porque com uma bruta vontade de
voltar....E eu fico cada vez mais desesperado. Encontrei aqui tudo pior do que
esperava[...]
Compro bilhetes de loteria pra ver se dou o golpe.Ando sonhando com um meio de
voltar.Acabo fugindo como passageiro clandestino...Por enquanto estou vendo se
arranjo uma merda qualquer pra ganhar meus cobres...
Data= outubro 1929
De RJ para SP
[...]Os meus negócios deram em merda...A vida aqui continua intolerável.Preciso
arranjar qualquer coisa.Estou com vontade até de ser caixeiro...
data= final 1929
de RJ para SP
[...] Por aqui vai se indo.Eu - na mesma merda.Nada até agora arranjei.Cavei para ser
inspetor de exame-mas sem resultado...Quanto ao meu fabuloso projeto de voltar pra
Terra - ainda não se desmanchou...
data= 20 dez. 1929
de RJ para SP

[...] Por aqui tudo pau.Minha vida completamente insustentável.Nada faço.Não tenho
um vintém.A atividade política não me basta-porque ainda é muito precária e me falta
calma e paciência para suportar a passividade do pessoal...Diante de tudo isto - como
evitar a neurastenia e a tendência para as soluções desesperadas e românticas ?
Tenho reagido, quero reagir - mas não me agüento mais;porra.
Minha volta á Europa - ainda não está desfeita..
[...] Palavra de honra - que tentarei um assalto - se a situação propicia se apresentar e eu nada tiver feito. Talvez que caso não volte pra Europa suma pro Brasil adentro,
com um nome trocado, para descontinuar minha vida- e recomeçar outra -de outro
jeito-. E se houver qualquer coisa -falhando o assalto- cometerei outro gesto - que
poderá ser inútil- mas definitivo ou comprometedor.Isso é resolução fria e
inabalável.Aqui não ficarei”.
Data= janeiro 1930
De RJ para SP
[...] Recebeu a brochura que lhe mandei pelo Benjamin ? Apareceu por ai os livros do
Istrati: Soviets 1929 e La Russie Nue? São dois livros excelentes com
precisão,clareza,objetividade e documentação sobre a Rússia. Aliás esses 2 livros saíram com o nome dele - mas de fato não foram escritos por ele.É preciso te-los...”.
MP e Livio X. , em 1930, enfim, finalizam o ensaio que iria lhes fornecer a visão dos
brasileiros:[ ].Este texto foi fundamental no sentido de MP superar uma serie de
questões e lhe dar uma certa segurança na analise do pais frente ao PC.
M.Pedrosa e P.Naville
( “O pessimismo revolucionário” )
Podemos encontrar essa “visão agônica” no pensamento de um grande amigo de
Mario e, também, membro da Oposição de Esquerda : PIERRE NAVILLE, e sua idéia
de “pessimismo revolucionario”. Em breve ,veremos como , em suas “Memorias “ ,
Naville recorre á Pascal.
Mario conheceu Naville em Paris.Dainis Karepovs refaz a trajetória de Mario:
“ Em reunião de 8 dezembro de 1937, o Comitê Central Provisório do Partido Operário
Leninista -POL- decidiu que Mario Pedrosa, por estar sendo processado pelo tribunal
de Segurança nacional, deveria sair do pais.” Mario escrevia,então,para seu grande
amigo Livio Xavier:
“...principalmente agora em que sou forçado a expatriar-me, sob a ameaça de 5 a 8
anos de grade ou de ilha.Vou emigrar por decisão organizatória, e com plano de
trabalho a executar ou a tentar executar”.
O ‘camarada Gonzaga” / Mario , tinha por destino os EUA, mas, acabou na França
onde estava sediado o Secretariado Internacional do Movimento pela IV Internacional.
“Logo que chegou a Paris , Pedrosa entrou em contato, provavelmente por
intermediário de Pierre Naville,com o Secretariado Internacional e sua seção local, o
Parti Ouvrier internationaliste[POI]. Naville, a quem Pedrosa conhecia desde o final

dos anos 20 , logo o incumbe de ocupar-se das questões referentes à América Latina,
e anuncia sua chegada a Trotski:
‘ Para a América do Sul, temos agora um especialista de primeira ordem. É o
camarada dirigente do Brasil, fugido após o golpe de Estado, condenado a 8 anos de
prisão; sua mulher acaba de ser presa, pois foi acusada de esconde-lo. É membro da
Oposição Internacional de Esquerda desde o principio, antigo membro do PC que
conheci na Europa em 1927 e com quem tenho amizade desde então. Tem muitos
anos de prisão e clandestinidade absoluta nos últimos anos, e é um marxista
completamente serio”.
A partir do ensaio que Lowy dedicou a Naville [ “Pessimisme révolutionnaire, P.Naville
et lê surrealisme”], podemos traçar a possibilidades de influencia ou mesmo de
afinidade eletivas,além do trotskismo,entre Naville e Mario. Um dos elementos está na
“estrutura de sentimentos” comum a ambos.Como vimos,em Mario,uma “visão
agônica” do mundo e ,em Naville, será o “pessimismo revolucionário”..
Naville é uma figura complexa,se ,por um lado, é defensor do racionalismo iluminista,
por outro, é atraído pela cultura oriental e,sobretudo,é um militante do surrealismo.
Naville dirigiu a revista cultural “Clarté”, ligada ao PCF; foi um dos redatores , com
B.Perêt, da revista “ La revolution surréaliste”. Foi próxima as idéias de Rosa
Luxemburgo,pois,em sua casa,Lucien Laurat (Luciano Ravo) expunha as idéias da
famosa revolucionaria.Como vimos, Pedrosa participou destas reuniões.
Seguindo Lowy, em junho de 1927, Naville escreve um texto chamado “Mieux et
moins bien”, publicado na revista “La Revolution surrealiste” n. 9-10.” Criticando
implicitamete o otimismo da direção oficial (estalinista), Naville propõe um novo
conceito, que tem relação com sua nova posição política: O
PESSIMISMO
REVOLUCIONARIO’.
Para Naville, o pessimismo era a maior virtude do surrealismo, está na origem da
filosofia de Hegel e do metodo revolucionario de Marx, é o único meio para ‘escapar as
nulidades e aos inconvenientes de uma época de compromissos”. Para Lowy, seu
pessimismo não é cético, é ativo, revolucionário, vivo,e sobretudo, organizado”. Para
Naville, “ a organização do pessimismo é o único método que nos impedirá de
perecer”.
Lowi encontra o ‘pessimismo revolucionario’ na obra de Walter Benjamin.Este não
concebe a revolução como o resultado ‘natural’ ou ‘inevitavel’ do progresso econômico
e técnico.Em artigo de 1929 sobre o surrealismo, Benjamin apela ao pessimismo
revolocuionario, neste caso, à serviço da emancipação das classes oprimidas.
“De fato, Benjamin empresta o conceito de ‘organização do pessimismo’ a uma obra
que ele qualifica de ‘excelente’, “A Revolução e os Intelectuais” [1928], do comunista
dissidente Pierre Naville membro do grupo surrealista.
“Este pessimismo se manifesta em Benjamin , como em Blanqui ou Peguy, por um tipo
de ‘melancolia revolucionaria’, que traduz o sentimento de uma recorrência do
desastre, o medo de um eterno retorno das derrotas...a opção ‘proletaria’ de Benjamin
...é essencialmente um desafio -no sentido pascaliano- sobre a possibilidade de uma
luta emancipatoria” (M.Lowy).
Michael Lowi chama o marxismo benjaminiano de ‘gotico’: “ O artigo de 1929
testemunha o interesse de Benjamin pelo surrealismo, que ele percebe como
manifestação moderna do romantismo revolucionário. Podemos definir o caminho
comum à Benjamin e André Breton como o de um tipo de “marxismo gótico” distinto da

versão dominante, com tendência materialista metafísica e contaminado pela ideologia
evolucionista do progresso. O adjetivo ‘gotico’ deve ser entendido em sua acepção
romântica: o fascínio pelo encantamento e o maravilhoso, assim como pelos aspectos
‘embruxados’ [ensorcelés] das sociedades e das culturas premodernas”.
“O marxismo gótico comum aos dois seria assim, um materialismo histórico sensível à
dimensão mágica das culturas do passado”.
Analisando as Teses de Benjamin, Lowy reencontra na “Tese 7” *, o ‘pessimismo
revolucionario’ do texto de 1929.
Lowy busca o testemunho de André Thirion : foi o “pessimismo de Breton” que lhe
aproximou de Trotsky. “Para Breton, Trotsky era admiravel.Breton errava raramente
sobre juízos de valor...Trostsky era um escritor e um pensador excepcionais. A sorte
injusta de Trotsky, o gênio, o anjo, condenado por assembléias de medíocres ou de
covardes , tinha sem eu favor o pessimismo de Breton”.
Em sua obra de Memórias, “ Revolutionnaires sans Revolution”, André Thirion afirma
que Naville , “constroi uma curiosa teoria do pessimismo militante , que daria credito a
um tipo de cumplicidade orgânica existente entre todos os surrealistas, comunistas ou
não”.
Ainda em 1927, Naville visitou à URSS, na comemoração dos 10 anos da Revolução.
Victor Serge,então, lhe apresentou a Trotsky e aos dirigentes da Oposição de
Esquerda. Naville afirama que “esta viagem me abriu definitivamente os olhos”. Na
volta a Paris, Naville anuncia seu apoio a Oposição de Esquerda.Em 1928, seria
expulso do PCF. Meses após, publica seu livro “ A revolução e os Intelectuais”, que
teve grande repercussão,inclusive fora da França. A revista “Clarté” torna-se “ A Luta
de Classes”. Naville se desentende com Breton e rompe com os surrealistas.
Naville ,em muitos aspectos,diferentemente dos surrealistas , não pode ser chamado
de um “romântico” : depositava confiança na tecnologia moderna, critica os sonhos do
Oriente, defendia o materialismo mecanico do século 18 , e não defendia a dialética de
Hegel. Chegou a escrever um livro sobre Holbach.
De 1930 a 1939, Naville fói um dos dirigentes da seção francesa da 4 a Internacional.
Em 1930, foi um dos fundadores da Liga Comunista e um dos membros do
Secretariado internacional do trotskismo.Na época tinha apenas 27 anos.
A disputa entre Breton e Naville, foi abordada por Mariategui , que estava em contato
com Naville
desde sua estadia na Europa, quando esteve em Paris. O peruano iniciou sua viagem
em outubro de 1919, passou por New York e, no dia 10 de novembro estava na
França. Permaneceu na Europa de 1919 a 1923,sendo que dois anos e meio na Itália.
Robert Paris, que estudou a formação ideológica de Mariategui, assinala duas
ausências na formação do peruano: a Espanha e a França. Como se sabe,Mariategui
optou pela Itália. Porque Mariategui escolheu a Itália, e não França ou Espanha?
“ Uma França - note-se - pela qual Mariategui apenas passa e que, com diferença da
Itália, não oferece nesta epoca exemplos de experiências revolucionarias.
Se é certo que em sua ESSENCIA a formação ideológica de Mariategui é em primeiro
lugar italiana, as FORMAS - cremos - são tomadas de ‘Clarté’. Trata-se, ademais, de
um elemento comum a todo o periodo: desde a ‘Claridad” de Haya de la Torre ao do
argentino Aníbal Ponce ou ao ‘Ordine Nuovo” de Gramsci, a pratica dos intelectuais

dos anos 1920-30 está colocada sob o signo da experiência prestigiosa inaugurada por
Barbusse. E pensamos que não é casual se até o fim dos anos 20 - quando o
fascismo, é certo, tenha arrojado uma camada de chumbo sobre a Itália , eliminando
toda vida intelectual visível - ,Mariategui olhe para ‘Clarté”, logo sobre “La Lutte de
Classes”, e entra inclusive em contato com seus dirigentes. [ “Recebi então o livro 7
ensayos com uma grande dedicatória de Mariategui -que perdi- ,assim como outros
livros ( Valcarcel, Tempestad en los Andes, que -creio- todavia conservo)”, nos
escreveu Pierre NAVILLE em uma carta do 15 de junho, que agradecemos aqui
publicamente.}
Michael Lowi remarca a defesa que Mariategui faz de Naville frente a Breton:
“ Curiosamente, Naville encontrou um defensor contra os ataques do Second Manifeste
na pessoa de um admirador do surrealismo do outro lado do oceano: o grande
pensador marxista peruano José Carlos Mariategui. O revolucionário latino-americano
estava em contato com Naville - ele mesmo tinha enviado uma copia de seu livro ‘Sete
Ensaios de interpretação da realidade peruana’[1928]- e havia publcado em sua revista
Amauta alguns artigos favoráveis ao surrealismo.Em termos similares aos de Walter
Benjamin [que com certez ele não conhecia], ele insistia no fato de que não se tratava
de um fenômeno literário ou de uma moda artística mas ‘de um protesto do espirito’,
que ‘denuncia e condena, em bloco, a civilização capitalista’. Por seu espírito e sua
ação, o surrealismo era um movimento romântico, mas ‘por sua rejeição revolucionaria
do pensamento e da sociedade capitalistas, ele coincide historicamente com o
comunismo, ao nível politico’.
Mariategui segui com o maior interesse a aproximação entre o grupo surrealista e
Clarté; lamentava, em um texto de 1926, que eles não chegaram a uma fusão em uma
publicação comum [o projeto de A Guerra Civil], ele constata entretanto com satisfação
que os surrealistas escreviam na revista comunista e que Breton e Aragon
‘subscreviam a concepção marxista da revolução’.
Alguns anos mais tarde, em um texto chamado “O Balanço do Surrealismo”,
Mariategui saudava as origens românticas do surrealismo - assumidas fielmente por
Breton
no
Segundo
Manifestoe
seu
engajamento
no
‘programa
marxista’.Manifestando sua ‘simpatia e esperança’ no surrealismo, ele critica o que
chamou ‘a agressão pessoal extrema’ de Breton contra Naville, apresentada no
Manifesto como um oportunismo louco pelo desejo de notoriedade; “ Parece me que
Naville tem um caráter bem mais serio.E não excluo a possibilidade que Breton possa
mais tarde corrigir seu ponto de vista sobre ele -se Naville corresponde a minha própria
esperança- da mesma forma pela qual, após uma longa polemica, ele reconheceu a
persistência de Tristan Tzara em seu engajamento forte e seu trabalho serio”.A
previsão não foi falsa, mas ela não se realizou que 8 anos mais tarde”.
Em suas “Memórias” ,Naville expressa mais uma afinidade eletiva; tal qual Mario,
em suas “ Memórias inacabadas”, explica suas leituras filosóficas quando jovem
[Sócrates e Nietzsche] , também P. Naville, em suas “Memórias Imperfeitas”, aponta a
fonte do seu conceito de “pessimismo”. Naville fala das suas leituras quando jovem de
17-18 anos, precisamente no período da primeira Guerra:
“ Eu tinha necessidade de entender a mecânica de todos os movimentos inexplicáveis
em torno de mim, PASCAL e ROUSSEAU em primeiro. Blaise Pascal ,porque evoca
um pessimismo que engendra a cada dia o anuncio de perdas que não nos atingem
diretamente, e que ele invoca uma espiritualidade que escapa aos padres mal visto por
nós, sem falar de um estilo em que a brevidade imperiosa me chocou.”

Portanto, Pascal, a quem Lucien Goldmann dedicou anos de estudos que resultaram
na obra “Lê Dieu Cachê”.
A melancolia revolucionaria
[ entre Marx e Pascal ]
Poderíamos afirmar que o jovem Mario Pedrosa oscila, num movimento pendular
,similar aos ‘mobiles’ de Calder, no campo da dupla luz do romantismo: ‘o sol negro da
melancolia’[Pascal] e ‘ a estrela da revolta’[Marx]. Ou,com as palavras do poeta e
amigo de Mario, Ferreira Gullar: “a razão otimista de Sócrates” e “ a paixão de
Dionisio”.
Em sua resenha a obra de D. Bensaid, “Le Pari Melancolique”, Lowy mais uma vez
assinala as fontes da dialética da “aposta revolucionaria”:
“ O tempo e o espaço da estratégia revolucionaria se distinguem radicalmente daquele
da física newtoniana, ‘absolutos,verdadeiros,matematicos’. Trata-se de um tempo
heterogêneo, kairotico - isto é, pontuado por momentos propícios e oportunidades a
serem capturadas.as diante de uma encruzilhada de possibilidades, a decisão final
comporta uma parte irrdutivel de aposta.
Segue-se daí que o engajamento político revolucionário não está em nenhuma
‘certeza cientifica’ progressista, mas em uma aposta racional sobre o futuro.
Daniel Bensaid se baseia aqui em trabalhos notáveis - hoje freqüentemente
esquecidos- de Lucien Goldmann sobre Pascal: a aposta é uma esperança que não
pode ser demonstrada mas sobre a qual se engaja toda a existência. A aposta é
inelutável, em um sentido ou em outro, Como escreveu Pascal, deve-se apostar,
somos obrigados.Na religião do deus oculto [Pascal] como na política revolucionaria
[Marx], a obrigação da aposta define a condição trágica do homem moderno.
Porque, todavia, esta aposta é melancólica ? O argumento de Daniel Bensaid é de
uma
lucidez
impressionante:
os
revolucionários,
escreve
Blanqui,
Peguy,Benjamin,Trotsky ou Guevara- tem a consciência aguda do perigo, o sentimento
de recorrência do desastre. Sua melancolia é a da derrota, uma derrota ‘inumeras
vezes recomeçada”[Peguy.]...Nada é mais estranho ao revolucionário melancólico do
que a fé paralisante em um progresso necessário, em um futuro garantido. Pessimista,
ele recusa a capitular, a ceder diante da derrota. Sua utopia é a do principio da
resistência à catástrofe provável”.
Em seu livro sobre Walter Benjamin,“Sentinelle Messianique”, Bensaid já havia
assinalado que “Benjamin revela um mundo de afinidades gravitacionais, uma galáxia
da redenção. Blanqui e Peguy conduzem à Pascal. Estas correspondências esboçam
uma dupla genealogia que oporia , as vitórias e aos louros de uma razão embevecida ,
os esforços insatisfeiros de uma razão dialética , ou messiânica ?
A primeira ligando Descartes à Auguste Comte, à sociologia universitária, à
racionalidade abstrata, estátal e burocrática, à Glucksmann estalinista-cartesiano
revivido, passando pelo riso de escarneo de Voltaire ?
A outra conduzindo de Pascal e Rosseau à Blanqui e Mallarmé, à Peguy e Sorel, à
Baudelaire, cuspindo seu desgosto por Voltaire”.

Vimos que, em suas Cartas Mario faz varias referencias a Pascal.
MARIO PEDROSA, em 1927 foi para Alemanha e, voltou ao Brasil em 1929. Neste
período, travou contato com os surrealistas. Em ensaio de 1967 , dava noticia da
morte de Breton ,e de como o conheceu:
“Evoquei em crônica a memória de René Magritte , amigo que foi da nossa Maria
Martins. Conheci-o em Paris pelas cercanias da Place Blanche, neste ou naquele café
da estação, em torno de Breton, Eluard, Aragon, Perét, por volta de 1928”.
MP fala de outro Benjamin,seu parente (Péret), e em seguida, falaremos sobre estas
‘afinidades’.

As Fontes da Hegemonia Cultural romantica
As artes no final do século XX , reagiram em conjunto as mutações oriundas da
Revolução Industrial. Na pintura, na musica, arquitetura, desenvolveu-se uma CRITICA
CULTURAL A CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL CAPITALISTA, passo a passo com o
desenvolvimento
da
filosofia,
física,etc.
Certas
‘homologias’,
‘afinidades’,’convergencias’, ocorreram nestes vários campos da cultura.
Por exemplo, Paolo PULLEGA analisou as obras iniciais de Lukacs em comparação
ao seu similar nas artes plásticas. Lukacs compara a pintura ‘expressionista’ [Gauguin]
com a ‘filosofia da vida’ ,de Georg Simmel, a quem define como um ‘filosofo
impressionista’.Possivelmente, Meyer Schapiro foi quem mais avançou na relação
entre “visão do mundo” e “arte”.
Foi no “Espírito do Tempo” neo-romantico que Lukacs escreveu suas obras da
juventude. Lowy analisou analisou esse período do ‘jovem Lukacs’ na pisada da leitura
da obra de seu mestre, Goldmann.
Lowy caracteriza este período como de “Um Mundo sem Deus e sem sentido de
Comunidade” , objeto de um seqüestro pelo “Racionalismo cartesiano” , enquanto
lógica cultural do Capitalismo Industrial-Financeiro. Goldmann , após a crise do
movimento comunista nos anos 50 [20 o Congresso do PCUS , morte de Stalin, revoltas
e revoluções no Leste europeu] , mergulhou na obra de Blaise PASCAL , onde foi
encontrar e desenvolver a dialética da “Aposta[fé]” da “Visão Trágica do Mundo” sem
Deus.
A critica cultural neo-romantica da sociedade industrial capitalista é aberta a vários
sentidos e direções, que determinan a marca da ‘sensibilidade romantica’
anticapitalista: o reacionário e nostálgico até a utopia revolucionaria e socialista.
OCTAVIO PAZ , em “ Los Hijos del Limo”, pergunta: “ Qual foi realmente a religião
de Holderlin, Blake, Coleridge, Hugo, Nerval ? A mesma pergunta poderia se fazer aos
que se declararam francamente irreligiosos. O ateísmo de Shelley é uma paixão
religiosa”. Segundo Paz, a “linguagem de Shelley é muito curiosa para um ateu e que
prefigura a de Nietzsche dos últimos anos”.
“Negação da religião: paixão pela religião[...] religiões românticas: heresias,
sincretismos, apostasias, blasfêmias, conversões.A ambigüidade romântica tem dois
modos , no sentido musical da palavra: um se chama ‘IRONIA’ e consiste em inserir
dentro da ordem da objetividade a negação da subjetividades; o outro, se chama ‘

ANGUSTIA’ e consiste em deixar cair, na plenitude do ser, uma gota do nada. A ironia
revela a dualidade do que parecia uno, a cisão do identico, o outro lado da razão: a
quebra do principio da identidade. A angustia nos mostra que a existência está vazia,
que a vida é morte, que o céu é um deserto: a quebra da religião.
O tema da morte de Deus é um tema romântico. Não é um tema filosofico, senão
religioso...A Antiguidade sabia que os deuses são mortais,porem, que como
manifestações do tempo cíclico, ressuscitam e regressam...Ao contrario, Cristo veio a
terra só uma vez. Cada acontecimento da historia sagrada dos cristãos é único e não
se repetirá.[...]
A morte de Deus abre as portas da contingência e da sem razão. A resposta é dupla:
a ironia, o humor, a parodoxia intelectual; também, a angustia, a parodia poética, a
imagem. Ambas atitudes aparecem em todos os românticos: sua predileção pelo
grotesco, o horrível, o extranho, o sublime irregular, a estética dos contrastes, a aliança
entre riso e choro, prosa e poesia, incredlidade e fideismo, os câmbios súbitos, as
cabriolas, tudo, em fim, o que converte a cada poeta romântico em um Icaro, um
Satanás e um palhaço, não é senão resposta ao absurdo: trata-se de uma religiosidade
singular e contraditória, pois consiste na consciência de que a religião esta´ vazia. A
religiosidade romântica é irreligião: ironia; a irreligião romântica é religiosa: angustia”.
“ O tema da morte de Deus, neste sentido religioso/irreligioso, aparece pela primeira
vez, segundo creio, em Jean-Paul Ritcher...O celebre “Sonho” de Jean-Paul é o sonho
da morte de Deus e seu titulo completo é: “ Discurso de Cristi morto no alto do edifício
do mundo: não há Deus”.Existe outra versão em que ,significativamente , não é Cristo,
mas Shakespeare, que anuncia a noticia. Para os românticos Shakespeare era o poeta
por antonomásia”....
“[...} A visão de Jeal-Paul nos mostra...Universo sem leis, mundo à deriva, visão
grotesca do cosmos: a eternidade está sentada sobre o caos e, ao devora-lo, se
devora....Blasfêmia enorme: ironia e angustia. A filosofia tinha concebido um mundo
movido, não por um criador, mas por uma ordem inteligente; para Jean-Paul e seus
descendentes a contingência é uma conseqüência da morte de Deus: o universo é um
caos porque não tem criador.O ateísmo de Jean-Paul é religioso e se opõe ao ateísmo
dos filósofos: a imagem do mundo como um mecanismo é substituída pela de um
MUNDO CONVULSO QUE AGONIZA SEM CESSAR E NUNCA ACABA DE MORRER.
A contingência universal se chama, na esfera existencial, orfandade”.
Na visão de Paz, “ A figura de William BLAKE condensa as contradições da primeira
geração romântica. Condensa-as e as faz estalar em uma explosão que trascende o
romantismo. Foi um verdadeiro romântico ? O culto à natureza, que é um dos traços da
poesia romantica, não aparece em sua obra. Cria que “ o mundo da imaginação é o
mundo da eternidade, enquanto que o mundo da generação é finito e temporal” Esta
idéia o aproxima dos gnosticos e iluminados, mas seu amor ao corpo , sua exaltação
do desejo erótico e do prazer ... o opõem à tradição neoplatonica. Embora se chame
‘adorador de Cristo’, Foi cristão ? Seu Cristo não é o dos cristãos: é um titã nu que se
banha no mar radiante da energia erótica...Seu Cristo mais bem faz pensar em Satã de
‘The Marriage of Heaven and Hell’[1793]; seu corpo é como uma gigantesca nuvem
iluminada por relâmpagos incessantes: a escritura fumegante dos provérbios do
Inferno”.
[...] Blake não só denuncia à superstição da filosofia e da idolatria da razão mas
também, no século da primeira revolução industrial e no pais que foi a cunha dessa
revolução, profetiza os perigos do culto à religião do progresso. Nestes anos a a

paisagem pastoril da Inglaterra começa a mudar, e vales e colinas se cobrem com a
vegetação de ferro, carvão , pó e lixo da industria. Blake chama as oficinas, minas,
forgarias e ferrarias de ‘fabricas satanicas’, e ‘morte eterna’ ao trabalho dos
operários.Blake: nosso contemporâneo”.

Romantismo e Modernidade
[ Analogia, afinidades x exclusão, redução ]

Vamos retomar algumas reflexões feitas acima .Na obra do poeta e critico mexicano,
Octavio Paz (outra grande expressão latino-americana da constelação romantica)
encontramos uma reflexão profunda sobre o romantismo e a modernidade.
Na introdução ao volume I *de suas Obras Completas, Octavio Paz reflete sobre a
relação entre a poesia moderna e a modernidade:
"Minha reflexão abarca o do nascimento da tradição moderna ao acaso das
vanguardas.O fenomeno não é unicamente estetico senão que é um aspecto de outro
mais amplo e complexo que abrange a sociedade contemporanea: VIVEMOS O
CREPUSCULO DE MUITOS DOS PRESUPOSTOS QUE FUNDARAM HA DOIS
SECULOS A MODERNIDADE".
O critico mexicano foi , com Mario Pedrosa, um dos primeiros a falar em "posmodernismo". Assim como o critico brasileiro falou em “arte pos-moderna”, já nos anos
60, o critico mexicano define o periodo contemporaneo como "o do fim da vanguarda e
junto com ela, do que desde final do seculo XVIII se tem chamado de arte moderna". Em
"La Otra Voz"(poesia y fin de siglo), analisa as relacoes entre "modernidade e
romantismo"e "modernidade e vanguardas".
"Que queremos dizer com a palavra modernidade ? Quando começou? Alguns pensam
que se iniciou com o Renascimento, a Reforma e o Descobrimento da America; outros
supoem que começou com o nascimento dos Estados Nacionais, a instituição dos
bancos, o nascimento do capitalismo mercantil e o surgimento da burguesia;alguns
poucos sublinham que o decisivo foi a revolução cientifica e filosofica do seculo XVII, sem
a qual não teriamos nem tecnica nem industria.
Todas estas opinioes são admissiveis.Isoladas são insuficientes;juntas, oferecem uma
explicação coerente.Por isto, talvez a maioria se inclina pelo seculo XVIII: não só é o
herdeiro destas mudancas e inovacoes senão que neste seculo se advertiam já muitos
dos traços que seriam os nossos.Foi esta época uma prefiguração do que vivemos hoje?
Sim e não. Mais exato seria dizer que a nossa tem sido a desfiguração das ideias e
projetos daquele grande seculo".
"A modernidade começa como uma critica da religião, da filosofia, a moral, o direito, a
historia, a economia e a politica.A critica é o seu traço distintivo, seu sinal de
nascimento.Tudo o que tem sido a Idade Moderna tem sido obra da critica, entendida esta
como um metodo de investigação, criação e ação.Os conceitos e ideas cardinais da Idade

Moderna - progresso, evolução, revolução, liberdade, democracia, ciencia, tecnicanasceram da critica.No seculo XVIII a razão fez a critica do mundo e de si mesma;"
Paz faz uma critica da modernidade na America Latina e, uma reflexão da relação entre
o modernismo em relação ao romantismo europeu, que são fundamentais . O romantismo
introduziu mudanças profundas na sensibilidade e na visão do mundo.
"A relação do Romantismo com a Modernidade é a um tempo filial e polemica.Filho da
Idade Critica, seu fundamento, sua ata de nascimento e sua definição são a mudanca, o
cambio.O romantismo foi a grande mudança não só no dominio das letras e das artes
mas na imaginação, a sensibilidade, o gosto, as ideias.Foi uma moral, uma erotica, uma
politica, uma maneira de vestir-se e uma maneira de amar, uma maneira de viver e de
morrer"
Enfim, uma "visão de mundo".
O “Mundo como Ritmos”
Prossegue Paz, "Filho rebelde, o romantismo faz a critica da razão critica e opõe ao
tempo da historia sucessiva o tempo da origem antes da historia, são tempo futuro das
utopias o tempo instantaneo das paixoes, o amor e o sangue.O romantismo é a grande
negação da Modernidade tal como foi concebida pelo seculo XVIII e pela razão critica,
utopica e revolucionaria.Porem é uma negação moderna, isto é: uma negação dentro da
Modernidade.Só a Idade Critica podia engendrar uma negação de tal modo total".
"O romantismo convive com a modernidade e se funde a ela apenas para, uma e outra
vez, transgredi-la. Essas transgressões assumem muitas formas, mas se manifestam
sempre de duas maneiras: a ANALOGIA e a IRONIA.
Pela primeira, entendo a "visão do universo como um sistema de correspondencias e a
visão da linguagem como o metodo do universo.
É uma tradição antiquissima, reelaborada e transmitida pelo neoplatonismo renascentista
a diversas correntes hermeticas dos seculos Xvi e XVII e que, depois de alimentar as
seitas filosoficas e libertarias do XVIII, é recolhida pelos romanticos e seus herdeiros até
nossos dias.É a tradição central, embora subterranea, da poesia moderna, dos primeiros
romanticos a Yeats, Rilke, os surrealistas".
Ao mesmo tempo que a visão da correspondencia universal ,aparece sua gemea
adversaria, a ironia.É o corte no tecido das analogias, a exceção que interrompe as
correspondencias. Se a analogia pode conceber-se como um leque que, ão abrir-se,
mostra as semelhancas entre isto e aquilo, o macrocosmos e o microcosmos, os astros,
os homens e os insetos, a ironia rasga o leque.A ironia é a dissonancia que rompe o
concerto das correspondencias e o transforma em galimatias .A ironia tem varios nomes:
é a exceção, o irregular, o bizarro como dizia Baudelaire e, numa palavra, o grande
acidente: a morte".
“A analogia concebe o mundo como ritmo: tudo se corresponde porque tudo ritma e
rima.A analogia não é apenas uma sintaxe cósmica: também é uma prosódia.Se o
universo é um texto ou tecido de signos, a rotação destes signos é regida pelo tempo.O
mundo é um poema; por sua vez, o poema é um mundo de ritmos e
símbolos.Correspondência e analogia não são que nomes do ritmo universal”.
A chamada epoca pos-moderna exarceba as contradicoes da crise em curso.Paz critica
a visão pos-moderna:

"Fala-se muito da crise da vanguarda e se tem popularizado, para chamar a nossa
epoca, a expressão "a era pos-moderna".Denominação equivoca e contraditoria, como a
idea mesma de modernidade.Aquilo que está depois do moderno só pode ser o
ultramoderno: uma modernidade todavia mais moderna que a de ontem...Chamar-se posmoderno é uma maneira mais bem ingenua de dizer que somos muito modernos.Agora
be, o que está entredito é a concepção linear do tempo e sua identificação com a critica,
o cambio e o progresso - o tempo aberto até o futuro como terra prometida.Chamar-se
pos-moderno é seguir sendo prisioneiro do tempo sucessivo, linear e progressivo".
As analises de Octavio Paz apresentam "afinidades eletivas"com as de Michael
Lowy.Este define a relação entre modernidade e romantismo:"
“ É importante acrescentar que a ‘critica’ romântica toma as formas mais diversas
segundo os modos de expressão e as sensibilidades individuais dos autores ? Em
particular, nas obras de arte a ‘critica’ se faz pelos meios-propriamentee steticos- que são
particularmente diferentes daqueles desenvolvidos no ensaio e no tratado...” faz-se
igualmente notar que o romantismo é, queiramos ou não, uma critica moderna da
modernidade. Mesmo se revoltando contra aquela, os românticos não poderiam deixar de
ser profundamente marcados pelo seu tempo.Assim, reagindo afetivamente, refletindo e
escrevendo conta a modernidade, eles reagem ,refletem e escrevem em termos
modernos...a visão romântica constitui uma ‘autocritica’ da modernidade”.
BOAVENTURA SANTOS ,Analisando a questao dos elementos componentes de um
projeto social , define a nossa “condição do presente”:
“nos encontramos numa fase de transição paradigmatica,entre o paradigma da
modernidade,cujos sinais de crise me parecem evidentes,e um novo paradigma com perfil
vagamente descortinavel,ainda sem nome e cuja ausencia de nome se designa por pósmodernidade...
Penso hoje que esta transição paradigmatica,longe de se confinar ao dominio
epistemologico,ocorre no plano societal global; o processo civilizatorio instaurado com a
conjunção da modernidade com o capitalismo e,portanto,com a redução das
possibilidades da modernidade ‘as possibilidades do capitalismo entrou,tudo leva a
crer,num periodo final”.
Para superar este esgotamento do processo civilizatorio,Boaventura busca alternativas no
pensamento utópico: ”alias uma das tradições suprimidas da modernidade que urge
recuperar”.
“...Reinventar o futuro,abrir um novo horizonte de possibilidades,cartografado por
alternativas radicais as que deixaram de o ser...Penso que só há uma solução: a UTOPIA.
A utopia é a exploração de novas possibilidades e vontades humanas,por via da oposição
da imaginação á necessidade do que existe...”
“...As duas condições de possibilidade de utopia são uma nova epistemologia e uma nova
psicologia...A nova epistemologia e a nova psicologia anunciadas e testemunhadas pela
utopia assentam na arqueologia virtual presente.Trata-se de uma arqueologia virtual
porque só interessa escavar sobre o que não foi feito e,porque não foi feito,ou seja,porque
é que as alternativas deixaram de o ser.Neste sentido,a escavação é orientada para os
silencios e para os silenciamentos,para as tradições suprimidas,para as experiencias
subalternas,para a perspectiva das vitimas,para as margens,para a periferia,para as
fronteiras,para o Sul do Norte,para a fome da fartura,para a miseria da opulencia,para a
tradição do que não foi deixado existir...”

Sobre o paradgima emergente,Boaventura assinala:
“Em boa verdade não há um paradigma emergente.Há antes um conjunto de “vibrações
ascendentes”,como diria Fourier,de fragmentos pre-paradigmaticos...”.Entre outros
aspectos estes fragmentos têm em comum “o saberem que só é possivel pensar para
alem da modernidade a partir dela,ainda que na forma das suas vitimas ou das tradições
que ela propria gerou e depois suprimiu ou marginalizou.Neste sentido,pode dizer-se que
a modernidade fornece muitos dos materiais para a construção do novo paradigma.Só
não fornece o plano de arquitetura nem a energia necessaria para o concretizar”.
Boaventura Santos aponta algumas pistas:
“As paixões de Schiller e dos romanticos e a atração apaixonada de Fourier são dois
campos privilegiados de escavação arqueologica da modernidade”.”O novo paradigma
prevalece-se neste dominio de Schiller e da sua defesa da aparencia estetica (das
aesthetische Schein) nas Cartas sobre a educação estetica do Homem,publicadas em
1795.Alias,Schiller representa,para o novo paradigma,uma das tradições suprimidas da
modernidade e,como tal,suscetivel de contribuir para a configuração da nova
intelegilibidade.Schiller faz uma critica radical da ciencia e da desumanização
administrativa e especializacao profissional que ela promove,uma critica,de resto,bastante
semelhante a feita por Rossseau.E tal como acontece com Rosseau,não anima Schiller
nenhuma veleidade passadista,mas antes o desejo de reconstruir a totalidade da
personalidade nas novas condições criadas pela modernidade”.
Claramente,expressão da sensibilidade romantica anti-capitalista,de corte utopico revolucionario.
E, ”Para a construção da amplitude concreta da subjetividade,dois outros campos de
escavação arquelogica se me afiguram fundamentais: Montaigne e Kropotkin,outros dois
criadores culturais cujas ideias foram suprimidas ou marginalizadas pela concepção
hegemonica da modernidade capitalista”.
Para Boaventura,Montaigne insistiu na necessidade de não perder de vista o individuo
concreto, e Kropotkin insistiu na solidariedade concreta,nos laços de ajuda mutua.

A obra da juventude de Kandinsky ,sua convergência com Gauguin e Van Gogh,
expressa a critica cultural e artística a esse “Mundo Quantitativo e Desencantado”. Sua
obra “ O Espiritual na Obra de Arte” é produto desse “Espírito do tempo” neoromantico.
Na época, Lukacs analisou uma obra de Van Gogh, “Lês Solliers”, que Pullega
compara à filosofia impressionista de G.Simmel. Acompanhemos algumas idéias de
Pullega:
Segundo BLOCH, o itinerário de Lukács desde seus escritos jovens até HyCC [1923]
consiste na reelaboração pessoal de um fenômeno de evolução histórica complexo. O
“quadro histórico” , na articulação de dois pólos: a situação política e a proposta
expressionista, determinados pela aceleração histórica e pela chave de passagem de
um mundo em extinção a um novo mundo, em formação : não estamos mais no velho
mundo e uma época distinta e nova começa com convulsões” O mundo cultural se
encontra cindido: a fratura que divide Leibl e Chagall, Wagner e Schoenberg, Keller e
Doblin é profunda; Chagall,Schonberg,Doblin e outros não podem ser sentidos à velha
maneira.

A obra de Lukacs é uma obra “outonal”, entre a primavera e o inverno. Reelabora a
forma e a alma, segundo as mutações em curso. Para Bloch, Lukacs foi o único a
analisar a “Totalidade” do fenômeno,a ter consciência da fratura histórica no âmbito
cultural.
É neste quadro que Lukacs realizou suas obras ,e aponta na mesma direção da
refundação e de anuncio do novo em que Chagall , Schonberg,Doblin reelaboram suas
obras. Lukacs é o único a alcançar o mesmo nível. Poderíamos afirmar que estava em
germe uma nova “estrutura de sentimentos”.
Raramente a passagem de um século para outro teve uma aceleração histórica tão
profunda. As principais determinações historico-culturais do novo século se definiram
nos primeiros quinze anos [1900-1915].
Mario PEDROSA, assinalou o carater tempestuoso e definidor destes anos iniciais do
século XX. Em ensaio sugestivamente chamado de “ Um Passeio pelas Caixas no
Passado” [ 1967], Mario nos fala da tese de buscar no passado os antecedentes dos
movimentos atuais.
“ É sempre uma tendência de todos nós andarmos a procurar precedentes e
antecedentes às manifestações e movimentos artísticos mais atuais ou recentes. Mas
isso é um trabalho vão, ou mesmo inútil.(...) Quem procurar encontrará sempre algo
que possa lembrar ou sugerir qualquer desses múltiplos e sucessivos ismos
modernismos(...)
Cedendo, apesar de todas as considerações acima, à tentação de dar um ligeiro
passeio ao passado e procurar alguma relação com a moda das “caixas”...,achamos
também algo que propomos, eventualmente,sem,é claro,qualquer empenho dogmático.
Serve, contudo, de ilustração à tese de que é importante estar-se à cata de
predecessores para os movimentos vanguardeiros de agora em ilustres precursores de
uma geração passada.Não porque não os haja, os há em todos os domínios, já que
nas primeiras duas décadas do século tudo foi tentado e descoberto, mas como
lampejos de um dia, antecipações (privilegio da Arte ! ) brotos temporãos de
fenômenos que só vão reaparecer maduros mais tarde num outro contexto social e
econômico, político e cultural, depois de uma ou duas gerações (Dada, por exemplo,
surgiu um dia num pequeno cabaré de uma pequena cidade provinciana da Europa,
irradiou-se esporadicamente aqui e acolá como surtos de guerrilhas isolados, para ser
em seguida absorvido nas grandes correntes artísticas que , a partir da primeira
Guerra Mundial, se espraiaram da Europa literalmente pelos outros continentes ).
As consequencias imprevisíveis então de sua virulência intrinsica não feneceram,no
entanto, pois vão explodir, desabrochar quarenta ou cinqüenta anos depois, numa
sociedade revolvida nos seus alicerces pela Segunda Guerra Mundial, a bomba
atômica, a comunicação de massa, o levante de raças não-brancas, a saturação da
civilização de conforto, o crescente inconformismo das duas maiores forças da
civilização cada vez mais planetárias de hoje- a juventude e pobreza do mundo - e,
finalmente, o impasse generalizado a que chegou sem eu planeta a humanidade do
nosso fim-de-seculo.Mas todos os impasses de agora estavam em germe naquele
começo dê século”.
Em um outro ensaio, também de 1967, em comemoração do meio seculo da
Revolução Soviética, Mario explica esse espírito revoltoso de Dada:
“ Em 1916, em plena guerra, no Cabaré Voltaire, em Zurique, um punhado de artistas
de varias nacionalidades se reunem e criam Dada, ou a primeira manifestação no

plano das artes de inconformismo não somente estético mas social. Freqüentes eram
as ocasiões em que havia manifestações e representações artísticas do grupo no
mesmo obscuro cabaré. Uma personagem estranha ao meio, ainda ignorada, também
exilada pela guerra e as perseguições naquela ilhota ainda indene das convulsões e da
intolerância dos tempos,, costuma fazer refeições no pequeno café que ia tornar-se
mundialmente famoso na historia da arte de nosso tempo. Numa tarde, ao cabo de
algumas demonstrações dadaístas, Marcu, um jovem romeno, companheiro de Tristan
Tzara, o grande poeta e líder dadaísta e de Janco [há poucos anos ainda vivendo
numa aldeia de artistas em Israel, perto de Jaffa] tem a seu lado aquela personagem
insólita, um senhor russo, baixo e troncudo. Entrou em conversação. Marcu conta
depois em suas memórias o que lhe dizia a estranha personagem: “Você vê por que
venho fazer minhas refeições aqui. V. precisa saber do que o povo está realmente
falando. Nadeszhda Konstantinovna está certa de que somente o bas-fond de Zurique
freqüenta este lugar, mas penso que isso não é certo.Para falar a verdade, Maria é
uma prostituta, mas ela não gosta da profissão. Tem uma grande família a sustentar, e
isso não é uma tarefa fácil. Quanto a Frau Prellog, ela tem toda razão. Ouviu o que ela
disse ? - Passe fogo em todos os oficiais!”. E depois perguntando ao jovem romeno se
ele sabia o verdadeiro sentido da guerra, explicava que se tratava de um escravocata,
Alemanha, que possuía cem escravose está em luta com outro escravocata, Inglaterra,
que possui duzentos escravos, para obter uma distribuição ‘mais justa’ dos escravos. O
dialogo prossegue, com Marcu declarando-se contra todas as guerras, ao passo que o
companheiro, ao parecer, admitindo a validade de alguma guerra, abriria a porta para
todos os oportunismos, pois que cada grupo encontraria motivos para justificar sua
guerra. À guisa de conclusão, algo melancólica, o jovem artista declarava:” Vejo que
nós, jovens, só podemos contar com nos mesmos”. O interlocutor - era Lênin - ouvia
atentamente, a cabeça pendendo para o lado de Marcu.Puxando, a seguir, a cadeira
mais para perto do moço, que se mantinha em silencio, meio embaraçado em face da
autoridade do outro, Lênin falou: “ Sua determinação a confiar em você mesmo é muito
importante. Todo homem deve confiar em si mesmo. Mas deve também ouvir o que a
gente informada tem a dizer.Não sei quão radical você é ou quão radical eu
sou.Certamente não sou radical bastante. Nunca se pode ser bastante radical; quer
dizer, deve-se sempre procurar ser tão radical quanto a própria realidade...”.
Podemos traduzir estas idéias de Mario , no fato de que,todos estes fenômenos estão
dentro de uma “estrutura de sentimentos” em construção e que, fazem parte da
‘sensibilidade romântica anti-capitalista’ tão característica dos movimentos de
vanguarda. Esse romantismo revolucionário é,portanto, um “fil rouge” de longa duração
que perpassa estes movimentos. Não é apenas um “espírito do tempo” dessa ou
daquela época,mas uma constante em vários campos da cultura.
Para ERNST BLOCH, a obra do jovem Lukacs deve ser vista dentro deste “espírito do
tempo”, em relação com o âmbito cultural no qual o jovem Lukacs vivia. O devenir
histórico era o “expressionismo” ,a definição alemã e da Europa central da vanguarda ,
de difícil definição no momento em que surgia, como sempre se passa com o “novo”.
Assim, “a indeterminação vanguardistica do expressionismo é muito acentuada: a
progressão para a nova e atéa fratura com o tempo e sua forma é menos instantanea
que no modelo de outras vanguardas; e´,por exemplo, menos clara e menos lenta que
no dadaísmo e no futurismo.
É uma progressão mais nítida no seu primeiro exemplo , a pintura, enquanto nos
textos teóricos, da “Abstração e Empatia” ,de Worringer, a “O Espiritual na obra de
Arte”, de Kandinsky, e ao “Tratado da Armonia” ,de Schonberg, a ruptura com o

passado,e em geral a vontade de fratura em sentido histórico, não é sempre
peremptória ,e sempre menor que em quaisquer manifestos futuristas. Essa
diversificação é a forma contemporânea da mutação histórica.
Os textos teóricos manifestam um “pensar por expressão”, diferente do pensar ‘por
sistema’, como reclama a tradição. A imprecisão é uma das características mais
evidentes da fenomenologia do pensamento do jovem Lukacs. É uma opção de
método: não é uma ausência de exatitude conceitual,mas antes uma opção
metodológica. Exatamente, como na poesia e na pintura expressionista, também nos
ensaios de Lukacs, o dualismo entre espírito geométrico e intenção expressiva, estes
dois componentes estão presentes.
O juízo de Rickert sobre a tese de doutorado de Lukacs recorda o efeito que produz a
técnica do expressionismo da época, um quadro de Die Brucke: o ultimo suspiro da
decadência fim de século e, o
perfil da observação abstrata das vanguardas. Isto define o jovem Lukacs como filosofo
de substancia expressionista, da mesma maneira em que Ele definiu, nos mesmos
anos, Simmel como filosofo do impressionismo.[“Simmel é o maior filofoso da crise da
nossa época”]. A sua obra é muito mais que uma formulação conceitual da visão do
mundo impressionista; é a configuração filosófica do sentimento do mundo, da qual
saíram as maiores obras dessa corrente, Monet,Rodin,Richard Strauss,Rilke. Estes
artistas anteciparam a dramaticidade da nova época.
A crise que Simmel testemunha é uma antecipação histórica da dramaticidade da
época expressionista.Lukacs, em 1910, fez um texto, “a crise”, que acha um correlativo
na descrição da pintura simbolista, antecipa como um ângulo estrutural a situação da
“Época sem Deus” com a qual se abre o novo século.
Quando caduco,esgotado, o impressionismo é o vazio do qual parte o expressionismo
[aufklãrung do obscuro]
Em Lukacs, há uma constante de método: cada figura dos seus ensaios torna-se a
personificação de um problema de evolução na historia da cultura. Por exemplo,
Gauguin torna-se a elaboração direta da relação arte-vida. Cezane, Gauguin e Van
Gogh ,cada um tem seu posto no conjunto. Em A Alma e A Forma, Paul Ernst porta o
problema da moderna metafísica da tragédia; Theodor Storm, o problema da art pour
l’art. O próprio Lukacs ,atraves de Kierkegaard [ sua relação com Regina Olsen],
aborda uma problemática pessoal: sua relação com Irmã Seidler.
A condição trágica do moderno não se expressa no ‘isolamento do eu’, mas na vida
da Metropolis.A estrutura do drama expressionista , na sombra da alienação histórica,
do mesmo “mundo sem deus” que delinea o horizonte dos ensaios lukacianos de “A
Alma e A Forma”.
Arte e Vida
Entre os textos publicados após a morte de Lukacs encontra-se uma Conferencia
sobre Pintura, de 1913:
“O Problema Formal da Obra de Arte” [apêndice à “Estética de Heidelberg”].
A conferencia tem uma terminologia dos anos correntes; o conceito de “kunswollen”,
que de Riegl passou ao Worringer de “Abstração e Empatia”, ou o de
‘gesinnung’,entendido a mesma maneira do Kandinsky de “ O espiritual na Obra de
Arte”.

Entre os textos lukacianos, desde o ensaio sobre Gauguin à ‘Estética de Heidelberg’, e
os textos teóricos de Kandinsky dos mesmos anos, há algo mais que um jogo de
‘alegoria paralela’, ou o ‘efeito de um comum pathos histórico’. Há uma avaliação
homogênea da condição contemporânea da arte, como de uma ‘paisagem vista de um
único lugar”.
O que o ensaio sobre Gauguin põe com extrema clareza é a relação entre arte e vida.
E, neste aspecto, a identidade de posições entre Lukacs e Kandinsky é plena e
definitiva, formalmente, uma identidade entre sujeito e objeto: “ trata-se de ver em que
modo a pintura seja um grau de penetrar nos objetos e criar assim um mundo no qual
interno e externo coincidem perfeitamente.”
A teorização das obras dos artistas que Kandinsky define como “ os pesquisadores do
interior no exterior”, e, mais em particular na elaboração pitorica de Cézanne,como
dizia Kandisnsky: ”Ele sabia criar um ser animado com uma taça de chá, ou, para ser
mais exato, sabia reconhecer nesta taça um ser”.
O elemento novo é que Kandinsky,e tambem Lukacs, o nexo entre obra de arte e
realidade não é uma simples relação formal, mas uma norma constitutiva da obra de
arte, momento de sua organização interna, é uma ‘empatia objetual’, que introduz a
problemas de estética diretamente internos a obra de arte.
Este nexo arte-vida forma o presuposto de fundação de uma arte oposta “a arte pela
arte”, de uma arte identificada estruturalmente com a vida. É uma tentativa, ao modo
do primeiro expressionismo, de contrapor uma ‘Kultur’ renovada a denunciada crise da
‘Zivilisation.’
Assim, pode-se ler a estética juvenil de Lukacs como uma “filosofia expressionista da
arte”.
Kandinsky, em “ O espiritual na Obra de Arte”, o Bahr do “expressionismo”, o Lukacs
do ensaio sobre Gauguin e da Conferencia sobre a Pintura, têm a mesma
preocupação. A função da obra de arte se opõe am âmbito puramente estetico, para
,por um lado, se revelar “obra total”,como diram Kandinsky e Lukacs, e fato ‘etico’,por
outro lado.
Lukacs fica dividido entre uma valorização negativa do presente, como “IDADE SEM
DEUS”, sem um principio de organização do real, e momento favorável a renovação.
Lukacs recusa a solução ‘sistematico-teorica’ e, reconhece como única solução
possível na individualização do comportamento estético: o essencial é a imanência
subjetiva da “Erlebnis”, que representa um estagio preparatório de um outro
comportamento subjetivo: o ético. A arte é um instrumento da ética;o artista deve ser a
consciência da humanidade
O profundo desejo do homem de se comunicar é uma forma atenuada da sua mais
profunda nostalgia de comunhão e unidade com os outros seres; assim, o homem se
liberta do próprio isolamento sociológico, nacional e histórico, sobretudo, da condição
de exilado no mundo em que se acha para completar sua própria existência e que lhe é
dada como “Erlebnis”: como experiência imediata.
A obra de arte se aproxima ao fim utópico do pensamento,todavia, a própria natureza
da obra incompleta reproduz em si a mesma incompletude que é própria da condição
utópica.
W.Kandinsky publicou “ Ponto,Linha,Superfície”, em 1926,após a experiência de
ensino na Bauhaus de Weimar. Na introdução a segunda edição [1928] , escrevia :

“ a partir do 1914 o ritmo da nossa época parecia ter-se tornado sempre mais rápido.As
tensões internas o aceleraram em todos os campos.Um só ano corresponde ao menos
a dez anos de um período ‘calmo’, ‘normal’.O ano transcorrido da primeira edição deste
livro poderia contar-se por dez anos”.
Ernst Bloch tinha assinalado essa consciência do tempo.No jovem Lukacs, em quem é
fortemente presente o senso da fratura histórica do fim do século, não se encontra o
mesmo grau de consciência da aceleração histórica. O novo mundo tecnológico por vir,
com seus ritmos de vida, não era evidente para Lukacs.
Todavia, o que une inequivocamente as diversas consciência de vanguarda, do jovem
Lukacs e de Kandinsky, é a certeza comum do fim de um grande dogma histórico, a
tradição. A campanha anti-positivista,com que Lukacs reconhece o anuncio do novo
século, é acompanhada da dissolução das formas literárias fechadas;é o fim do
“Tratado” em filosofia e, o surgir de um novo gênero, o “Ensaio”.O caráter inorgânico
do gênero “Ensaio” corresponde a desorganicidade conceitual de um pensamento que
perdeu a própria regra . O pensamento que faz do “Ensaio” o gênero próprio literário,
nasce da incredubilidade com o confronto da ordem gnoseologica oitocentista.
De um ponto de vista formal, a época histórica que presupõe o “Ensaio” é determinada
pela ‘ausencia de centro’ [Lukacs].O “Impressionismo” e´ esta ‘arte do passado’.Era a
arte da ordem e dos valores, a arte de um mundo de valores bem ordenados. Esta arte
do passado, é ainda uma arte da época do liberalismo,em que o nexo entre sujeito e
totalidade aparece completo.A decadência da ideologia liberal abre a estrada pelo qual
o jovem Lukacs chega a idéia do ‘tragico moderno’.
A dissolução das formas oitocentistas leva Lukacs a interrogação imediata de uma
possível natureza formal deste processo. A imagem do ‘tragico moderno’, o fantasma
da morte de uma forma histórica de civilização, a nova forma do ensaio e do
instantâneo, são como os elementos de um quadro de Kandinsky.
A gratuidade do gesto,o valor do instantâneo,etc,são formas eticamente vazias,
funções,sons e cores puras, exemplos de uma ineludivel ética ‘formal’, para os quais
parecem valer muito das considerações gerais indicadas por Klee e por Kandinski
sobre a forma e as cores.
Arte e “Visão do Mundo”
( Mario Pedrosa e Meyer Schapiro )
É possivel que tenha sido o critico norte-americano Meyer Schapiro , o principal
teórico das relações entre “Arte e Filosofia”.Esta relação é um dos pontos centrais da
visão romântica do mundo. E,é um elemento fundante da “estrutura significativa” da
“visão de mundo” de Mario Pedrosa.
“Meyer Schapiro (1904-1996) é o produto de um complexo cultural muito bem descrito
por Erwin Panofsky no epílogo do seu livro “Significado nas Artes Visuais”,intitulado
“Três décadas de historia da arte nos Estados unidos: impressões de um europeu
transplantado”.
“Com surpresa e admiração , Panofsky relata o rápido desenvovlimento da historia da
arte
nos
Estados
Unidos,
o
surgimento
de
acervos,
livros,
cursos,estudiosos,publicações e também de um publico. Panofsky, que lá chegou em

1932 e durante décadas foi pesquisador do ‘Institute for Advanced Study de
Princeton’,afirma que já no final dos anos 20 “nenhum estudioso europeu -sobretudo
alemães e austriacos,que,por mais que se diga contra eles, temiam menos a literatura
estrangeira que os italianos e os franceses - poderia permanecer indiferente ao fato de
que os Estados Unidos tinham surgido como força maior na historia da arte;e que,
inversamente, a historia da arte tinha assumido uma fisionomia nova e distinta nos
Estados Unidos”. (Paulo V.Filho.Introdução a, “A Unidade da arte de Picasso”).
Meyer Schapiro é considerado “ o mais importante historiador de arte que a América
produziu”. O quinto volume de seus “ “Selected Papers” , intitula-se “ Worldview in
Painting - Art and Society”.( 1999 ).
Os ensaios deste V volume ,têm origem nos anos 30 . No prefacio de Lillian
M.Schapiro, encontramos que : “but it was principally in the 1930s that he wrote and
lectured on them, publishing only a small part of that work”.
A primeira parte da obra contém ensaios sobre o tema da ‘filosofia na pintura’.O
primeiro ensaio, “Philosophy and Worldview in Painting” tem origem em aulas dadas
em 1958. O outro, “Cézanne and the Philosophers” é de uma aula dada em 1977.
Para Meyer Schapiro : “ Um estilo de pintura é freqüentemente relacionado a uma
visão de mundo, a um modo de pensamento, a um sistema metafísico...Lendo a
literatura da arte, pode-se seguramente comparar um pintor com um filosofo:
-Poussin com Descartes
-Cezanne com Kant ou Bérgson
-Courbet com positivismo ou materialismo
-Arte Gótica como um todo com pensamento escolástico
-Arte grega com Platão
-Última Arte antiga com Plotino
-Monet com panteísmo
-Escola Impressionista (em geral) com empiricismo fenomenalistico, etc.
“Como estas comparações são possíveis ? Filosofia é uma disciplina discursiva,
desenvolve-se pela linguagem, e obras tem um alto nível de abstração lógica...Mas, a
pintura não é discursiva; ela é, sobretudo, um objeto individual concreto...A
comparação com a filosofia depende de uma visão especial de ambos, pintura e
filosofia,que torna a pintura um tipo de conhecimento e o pensamento filosófico uma
fisiogonomia expressiva de um pintor.
Essa comparação é suportada por um numero de características da pintura, na nossa
tradição do Ocidente , e também na China.”
“Outro fundamento desta comparação de pintura e filosofia é a concepção de historia
da cultura de um tempo e espaço como uma unidade baseada em uma comum visão
de mundo (...) Com essa teoria da cultura, o historiador está pronto para ver as
similiaridades entre filosofia e pintura”.
Meyer Schapiro,então,mergulha na historia em busca de exemplos: “ O mais antigo e
mais enfatico que conheço é Giordano Bruno:
“Os filósofos são em certo sentido pintores, os poetas são pintores e filósofos, os
pintores são filósofos e poetas; verdadeiros poetas, pintores e filosofos se amam e se

admiram mutuamente.Não há filosofo que não seja poeta e pintor. ( “Ars
reminiscendi”).
Em seu ensaio sobre Picasso ( “A unidade da arte de Picasso”),Schapiro cita o químico
Ilya Prigogine, que declarou uma crença na ‘unidade essencial da cultura’.Observou
que é possível perceber um pensamento similar no começo dos éculo XX, na revisão
que EINSTEIN elabora da física do espaço e do tempo, na revisão da musica por
Arnold SCHOENBERG e na nova concepção da pintura na obra de CÉZANNE”.
‘Quando um modo de pensamento está sendo refeito, uma atitude dominante - um
campo particular do pensamento, como religião, política, arte,filosofia,ciência ou
tecnologia - imprime,de certa forma, seus novos conceitos em outros campos.Essas
simples intuições da totalidade e suas partes freqüentemente incitam e dirigem a
busca de conexões e analogias de campos diferentes” , afirma Schapiro.
Para Schapiro , “dois principais conceitos são fundamentais ,partilhados por artistas e
cientistas, que os levaram a noção de correspondência do trabalho nos respectivos
campos:
a) uma visão organismica da cultura e da historia e,
b) um conceito da ciência de diferentes períodos (e indivíduos) como estilos de
pensamento, e a idéia de que (a) e (b) estão relacionados.O conceito de Weltbild
(imagem do mundo) é comum à ciência e à historia da arte: pore xemplo, Einstein ,Max
Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrodinger - e, na filosofia, Heidegger”.
O proprio Mario Pedrosa, em ensaio intitulado “Ciência e Arte, Vasos Comunicantes”(
1954- publicado em1960), abordou estas questões. Sem duvidas, é um ensaio de
‘inspiração schaperiana”. Ou,como disse Otilia Arantes,citando o proprio
Mario,abordando estas “correspondencias”:
“Havia algo no ar (ou na terra) que fazia tais expressões convergirem”.
Mario aborda a fisica quantica de Max Planck, a teoria da eletricidade após a teoria do
campo magnético,de Faraday-Maxwell. “Com todos esses acontecimentos no plano
cientifico, novos conceitos são transplantados para o domínio especulativo da teoria do
Conhecimento e outros ramos da Filosofia (...)Por coincidencia, deliberada ou
inconsciente, os artistas contemporaneos passam também a fundar suas pesquisas
nesse dinamismo novo, nessa ‘VISÃO em MOVIMENTO’, de que Moholy-Nagy foi um
dos grandes teóricos e um dos exploradores mais lúcidos.
Cubistas
e
futuristas,
expressionistas
e
pós-impressionistas,
Klee,Mondrian,Kandinsky,Malevitch,MoholyNagy,Doesburg,Arp,Pevsner,suprematistas,vorticistas,raionistas,neoplasticistas,constr
utivistas,abstracionistas expressionistas, todos recorrem com maior ou menor
propriedade a essas noções para explicar as concepções que os movem”.
Mario traça a mesma relação que Schapiro , entre ciência e arte:
“ As relações de espaço, de forma, de oposição de direções, de linhas de força, de
intensificação, de repulsa e atração,de tensão e distensão,de diferenciação e
integração e essa vigilância continua, incessante,para não ver,não sentir, não
compreender nada unilateralmente, TUDO ISSO QUE É ESPECIFICO DA ATIVIDADE
CRIADORA ARTISTICA mostra as afinidades que irmanam o processo mental de um
sábio como Helmholtz e o de um artista como Cézanne; de um matemático como Klein
e de um pintor como Kandinsky”.

Meyer Schapiro escreveu uma obra monumental sob o “Impressionismo”. Dizia que
para explicar a arte impressionista do século XIX ,deve-se buscar a filosofia do
empiricismo, o fenomenalismo , e atomismo das analogias da pintura das sensações
de luz e cor, e o efeito da aparência transitória. A diferentes estilos corresponde
diferentes visões do mundo ou filosofias.
Wilhelm Dilthey construiu uma tipologia de três grupos de filósofos relacionados a três
tipos de visão de mundo.Schapiro o cita:
“Igual a arte e a religião, sistema filosófico tem como seu conteúdo uma certa
concepção da vida e do mundo. .. Os sistemas buscam uma imagem total do
mundo.São acientificos e são impelidos por um imperioso desejo de expressar uma
certa complexão da alma...São uma expansão do eu em uma profunda unidade do eu
e do mundo”.
Para Schapiro a ‘ponte entre filosofia e a expressão não-discursiva da arte , é a visão
de mundo. Visões do mundo são sempre concepções supra-individuais: Cristianismo,
Budismo,Paganismo,judaísmo.Visão de mundo é um ‘conceito flutuante, aplicado para
ideologias sociais bem como para filosofia,religião,fé ,e artes. Uma visão de mundo é
uma atitude ,não-articulada,não-formulada,implícita em valores,opções,e reações.
Um discípulo de W.Dilthey, Herman Nohl, numa obra chamada “Stil und
Weltanschauung”, aplicou de forma sistemática às artes. Para cada tipo de visão de
mundo corresponde um tipo de estilo com características dominantes de forma e
espaço. Assim:
1-Visão naturalista-materialista - Diego Velazquez e Frans Hals
2-Visão panteísta

- Raphael, Rubens e Rembrandt

3-Visão idealista subjetiva de liberdade - Michelangelo
Paul Klee ,em “Limites do Intelecto”, reflete o “modern criticism of rationalism”
Max Ernst , reflete o vitalismo, ‘sentimento x razão’
Gauguin e Chirico, a metafísica
Monet, o materialismo de Holbach e Helvetius
Os impressionistas , mais Seurat que Monet, refletem Mach.
Rembrandt e Vermeer , ecoam Spinoza
Corot, ecoa Maine de Biran
Entre os modernos pintores, Schapiro destaca dois: Kandinsky e Mondrian,”que t~em
um corpo de escritos para explicar a própria arte e,talvez, para clarificar a si próprios
com o objetivo de mudar a própria pratica”.
“Ambas foram profundamente interessados pela Teosofia,e Mondrian foi membro de
uma Sociedade teosofica. No final do século XIX,teosofia era uma exótica especulação
de fé influenciada pela religião Asiática e pelo espiritualismo aberto a fantasias
irracionais do mágico e miraculoso e,ao mesmo tempo, a nova física como a
confirmação de idéias espiritualistas e de antimaterialismo”.
Os teosofistas acreditavam que as cores têm relações com as qualidades das
emoções. Um de seus livros , de 1905, “Thought-forms”, apresenta pares de cores e
sentimentos.A obra de kandinsky “O espiritual na obra de arte”,titulo de sugestão
teosofica,também apresenta um código de equivalencia entre cores e sentimentos.

Kandinsky em sua obra tinha laços com os fauvistas franceses, seguidores da teosofia.
“ O que distingue o livro de Kandinsky de 1911, é um tom de pathos,a tendência para
justificar a nova arte e seus princípios pela necesidade de libertar o individual e o
espírito em geral dos fatores de uma corrente materialista que ele descrevia como
superada pelas últimas descobertas da física atômica e pelos escritos de Nietsche”.
“A visão de mundo que podemos construir para as características da pintura de
kandinsky poderia ser aplicada as primeiras abstrações de Mondrian o ao seu estilo
que surge após 1916”.
Em outro ensaio,”Cézanne e os Filosofos” (1977), Schapiro cita o critico Herbert Read ,
que comparou Picasso com Heidegger, John Constable com Hegel,Cézanne com
Husserl.Ou,Fritz Burger que,em obra de 1913, definiu “Cézanne como um filosofo da
escola de Kant”.
Em ensaio contido no 4 o volume de seus “Selectede Papers”, Meyer Schapiro aborda
o conceito de “Estilo” ( Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, end Society”. Assim,
em “ Style { (with bibliography), 1953}:
“ Por ‘estilo’, entendemos a forma constante - e as vezes os elementos , as qualidades
e a expressão constantes - na arte de um individuo ou de um grupo de indivíduos. O
termo se aplica também à atividade global de um individuo ou de uma sociedade, como
quando falamos de um ‘estilo de vida’ ou do ‘ estilo de uma civilização”.
Para Schapiro, a descrição de um estilo faz,em geral,referencia à três aspectos da
arte: os elementos formais ou motivos ; as relações formais ; e , as qualidades (incluso
uma qualidade de conjunto que podemos chamar ‘a expressão’)
Em relação à arte moderna, “ o que conta são os componentes estéticos
elementares,as qualidades das linhas,dos pontos,das cores e das superfícies que o
artista fabrica,e suas relações”. E,”Conseqüências deste novo modo de analise, é que
se torna possível olhar todas as artes do mundo,mesmo os desenhos de crianças ou
de doentes mentais, colocando-os em um mesmo plano de atividade expressiva e
criadora de forma”.
“Nestes novos estilos, muitos elementos relembram a arte primitiva.Os artistas
modernos foram,de fato,entre os primeiros à apreciar as obras indígenas e vê-las como
arte verdadeira.O desenvolvimento do cubismo e da abstração concentra a atenção
sobre o problema formal e contribui à tornar mais rafinada a percepção do que há de
criador nas obras primitivas. Por seus efeitos dramáticos, o expressionismo prepara
nossos olhos à aceitar os modos de expressão os mais simples e os mais intensos
e,ao mesmo tempo que o surrealismo que valoriza sobretudo o que há de irracional e
de instintivo na imaginação, ele suscita um interesse novo pelos produtos da
imaginação primitiva”.
“O que na arte primitiva pertence à um mundo estável de crenças e de símbolos, se
manifesta na arte moderna como uma expressão individual que porta o traço de uma
atitude livre, experimental frente às formas”.
Meyer Schapiro opera com o conceito de ‘estilo’ próximo ao de ‘visão de mundo’ (esta
influencia aquele):
“Em varias questões, admite-se em geral que as concepções econômicas, politicas e
ideológicas têm um papel importante na criação de um estilo coletivo - ou na
construção de uma visão de mundo que influencia um estilo”.

“vemos o estilo como uma encarnação ou uma projeção concretas de disposições
emocionais e de atitudes de pensamento comuns à toda uma cultura.O conteúdo,
produto paralelo do mesmo ponto de vista,mostrará portanto as qualidades e as
estruturas semelhantes às do estilo.
Estas visões de mundo, estas maneiras de pensar e de sentir são em geral tiradas
pelos historiadores dos sistemas filosóficos e metafísicos de uma época, ou de sua
teologia, de sua literatura e mesmo da ciência”.
-----------------------------------------------------“ M. Pedrosa , Kandinsky e Calder “
A partir das indicacoes de Otilia Arantes,constata-se que a influencia de Kandinsky foi
fundamental na visao estetica de Pedrosa.Assim:
Em " Mario Pedrosa, um capitulo brasileiro da Teoria da Abstração" (
Discurso,n.13/1983),Otilia Arantes afirma que " Na origem dessa visão que Mario
Pedrosa tinha da natureza e do alcance da arte moderna, está, sem duvida ( mesmo que
o grande modelo pareça ter sido Calder), Kandinsky, com sua arte e suas lições teoricas.
Acredito que a influencia que exerceu sobre Mario foi decisiva.Não raro surpreendemos
em seus textos formulações teoricas, ou mesmo expressões, a atestar essa filiação,
especialmente quando se trata de discutir as relações entre o interior e o exterior da obra
- abstração e realidade, forma e conteudo, e outras questões deste tipo, centrais para um
critico atento antes de tudo para o carater unitario da arte".[...] Sem adotar o ponto de
vista espiritualista de Kandinsky, a otica de Mario Pedrosa lhe é contudo bastante
aparentada".
Em, " Mario Pedrosa, Itinerario Critico",(1991), Otilia Arantes retoma seus argumentos,
explicitando alguns pares dialéticos presentes na visão de mundo artística de MP :
“ Se para o nosso Critico , Kandinsky foi o ‘estuario de onde partiram todas as novas
tendencias da arte abstrata contemporanea,
é porque mais do que qualquer outro soube UNIR FANTASIA E RIGOR, “pintura coisa
mental de Da Vinci e pintura de jato ,de pura improvisação”, “fulgor cromatico” e “ímpeto
vital”.
Do mesmo modo, se a arte mais recente é devedora de Calder , é porque, “SONHADOR
DE OLHOS ABERTOS’, “soube coordenar as imagens etéreas sob precisos cálculos
matemáticos” - casando A VIDA E A ABSTRAÇAO, conjugando o HUMOR E A
MECANICA, ele navega entre as duas grandes alas da arte moderna; o
SURREALISMO,com seu ROMANTISMO incurável que degenera às vezes em charada
anedótica, e o ABSTRACIONISMO, cuja obsessão de purismo formal se resolve não raro
numa espécie de misticismo brando e de pura puerilidade”.
Arantes traça alguns elementos da sensibilidade romântica anticapitalista:
“ igualmente parciais, naturalismo e formalismo se tocam, na visão de MP: toda arte
ocidental, desde a Grécia, teria sido ‘naturalista’ à medida em que as formas foram
arrancadas á vida por um processo civilizatorio dominado pelo intelecto que acabou por
reduzi-las a meras apresentações;o formalismo seria apenas a conseqüência natural

desse processo.
Portanto nada esteve mais longe do nosso Critico do que a defesa da ‘racionalidade’
moderna ocidental, ou da redução da arte a uma mera combinatória de elementos
agenciados pela razão cientifica. É o que faz, mesmo tendo tomado desde a primeira hora
a defesa da arte concreta, ir se afastando progressivamente do grupo paulista e rejeitar
toda sujeição da arte ap design e à informação.Sem duvida,como mentor das vanguardas
cariocas, foi em grande parte responsável pela direção que tomaram.Acredito que se o
neoconcretismo pode, em 1959, fazer a critica ao objetivismo e racionalismo do
movimento nos anos 50, é porque já se achava bastante distante de certos exageros
deste.A distinção muito evidente entre concretos paulistas e os cariocas ( já assinalada
pelo próprio MP por ocasião da 1 a exposição Nacional de Arte Concreta,em 1956, no
MAM de S.Paulo, e em janeiro de 1957, no MAM do rio: o “intelectualismo” daqueles ao
lado do “quase romantismo” destes], parece-me ter muito a ver com as lições do Critico...”
[...]embora partidário de uma arte que se utilize de cálculos matemáticos e geometria, e
que se inspire nas ultimas conquistas da ciência, nunca o foi de uma arte ou de uma
estética tecnologica, como propunha Max Bense,por exemplo.O que importava para ele
numa obra era antes de tudo o que Kandinsky chamara de sua “necessidade interior” [
expressão que, com algumas variantes, é retomada ao longo de sua critica].
Para Arantes, nas ‘especulações esteticas’ de MP, a dualidade clássica forma e conteúdo
desloca-se para essa outra: subjetividade e objetividade, levando a uma abordagem
estético-epistemologica: a arte como forma de conhecimento. “ O empenho da arte
moderna,segundo MP,estaria justamente ‘em acabar com a terrível dicotomia da
inteligência e da sensibilidade”, pelo menos desde Mondrian,Klee e Kandinsky -em
“sensibilizar a inteligência” através das “formas-intuições que lhe são próprias”.
No debate sobre o intelecto e a sensibilidade na obra de arte,”o grande guia de Mario
Pedrosa em toda essa discussão foi sem duvida Kandinsky.Num de seus
artigos,publicado em 1959 no Jornal do Brasil,declarava que o artista russo foi ‘quem
revelou,teorica e plasticamente,todos os novos valores; com ele o IMAGINARIO e o
PLASTICO se JUNTARAM.”.
”Sua importancia teorica e artistica adviria,portanto,do fato de ter conseguido a SINTESE
ENTRE AS FABULAÇÕES SUBJETIVAS E A ELEIÇÃO DAS FORMAS. Sem duvida
porque a equação interior-exterior foi a primeira de suas preocupações (desde os textos
de 1919 e 12,como no Espiritual na Arte ou em ‘Sobre a questao da forma’,no Der Blaue
Reiter), Kandinsky era considerado por MP como o responsável por uma das correntes
mais vivas da arte moderna”.
Arantes demarca as diferenças entre MP e Kandinsky: “ Embora MP retome essas noções
e chegue a dizer que a forma artística é de “pura origem espiritual”, há uma diferença
básica na posição de ambos que merece ser enfatizada, pois redunda numa avaliação
diversa a respeito do lugar e da função da obra de arte: embora para ambos esta se situe
no domínio da sensibilidade, a intuição para Kandinsky se funda numa “necessidade
mística”, é do domínio do sagrado; enquanto para o nosso critico ela resulta de uma cordo
entre a consciência e o mundo [...]
Sem excluir a iniciativa do artista, MP esteve sempre muito proximo de uma postura
objetivista,sempre mais ou menos corrigida pela incorporação de alguns ensinamentos
das filosofias do sujeito,como se verá.Ficou-lhe no entanto alguma coisa da sabedoria
exoterica professada pelos grandes abstratos.É assim que, em mais de uma ocasião, se
referiu à arte como “transposição no plano humano das leis da criação cosmica.

Vê-se que o elogio da “relação cósmica” presente nos estabiles e mobiles de Calder era
algo mais do que o reconhecimento de uma estruturação bem sucedida”.
Podemos completar: era uma ‘visão de mundo’!
“ A matriz que modela a sua arte [Calder] são ‘as forças incontroladas do cosmos, o
movimento irredutível que alimenta o motor do universo, o eterno fluir das formas no
espaço[..]O mecanismo que em ultima analise provoca as expressões artísticas não é
mais inconsciente ou subjetivo,mas armado de fora, objetivamente”.
“ A adesão por uma espécie de simpatia superior á mitologia, a que todo grande artista
tem direito por romper com a ordem estabelecida das coisas, serve ao Critico de
trampolim para realçar o primado do momento objetivo.Mas também- entrando agora no
dminio das ideologias compensatórias- ,para rassaltar a oposição espiritual, em nome de
uma energia criadora de dimensões cósmicas, ao mundo reificado do intelecto
manipulador,mecânico.”
Na introdução ao quarto volume das Obras escolhidas de Mario Pedrosa, " Modernidade
Cá e Lá", (2000),Otilia Arantes, comentando " Panorama da Pintura Moderna",de
Pedrosa, retoma seu raciocínio:
" No que diz respeito a arte do seculo XX, especialmente aquela que brotou do espirito
das vanguardas, embora Mario Pedrosa reconheça que toda ela é de alguma forma
devedora de Paul Klee, para ele seguramente o artista mais completo deste seculo, ou
mesmo de Mondrian, que soubera conciliar a natureza com a geometria, ou a poesia com
razão, contudo, não há como negar, dos tres grandes mestres, era com Kandinsky que,
em todos os sentidos, tinha mais afinidade - afinal foi ele o primeiro artista a tentar dar
forma às emoções sem se utilizar da figura, ou a compor a forma obedecendo única e
exclusivamente aos imperativos interiores. Por isso mesmo, foi também dentre os artistasteoricos, quem mais lhe forneceu subsidios para compreender a natureza afetiva da
forma.
Na teoria e na pratica, o programa estetico de Kandinsky sempre perseguiu aquela
sintese almejada por Mario Pedrosa, estabelecendo para tanto, inclusive, toda uma
gramatica da pintura, com requintes de ciencia rigorosa (ou quase), no intuito de melhor
exprimir e disciplinar as emoções.- Assim, não é de estranhar a afirmação que faz no "
Panorama da pintura Moderna", de que, avançando em relação as demais tendencias
expressionistas ou fauves, Kandinsky teria sido o primeiro a postular uma arte na qual a
imaginação " gratuita" fosse substituida por "puras relações abstratas ou até mesmo
matematicas".
Não vamos encontrar em Pedrosa nenhum livro dedicado especificamente a obra de
Kandinsky.Mario tinha escolhido o ensaio como forma principal de expressar suas
idéias.Em seus ensaios,sobretudo após o exilio nos EUA, {[ por exemplo, o conjunto de
ensaios sobre “A Problemática da Arte Contemporânea”] , “ Fundamentos da Arte Atual”}e
também nos ‘panoramas’ que traçou da arte moderna [por exemplo, “Panorama da
Pintura Moderna”], em entrevistas [por exemplo,”Fundamentos da Arte Abstrata”],vamos
encontrar as idéias com afinidades com vários artistas-teoricos da arte moderna, entre os
quais, W.Kandinsky.
Todavia, após seu retorno do exílio nos EUA, Mario Pedrosa abordou a obra de
Kandinsky em varios textos dos anos 50,quando ocorreu o debate sobre a arte abstrata
no Brasil.
2] Crise do objeto e Kandinsky (1953)

1] Panorama da pintura moderna (1952)
4] Da abstração à auto-expressão ( 1959)
3] Kandisnky Descoberto ( 1957)
4] Da natureza afetiva da forma na obra de arte [Tese,de 1951]
Em “PANORAMA DA PINTURA MODERNA”(1952), obra que já reflete sua visão
sistemática sobre a arte moderna, Mario fala sobre o papel de Kandinsky na pintura
moderna:
" Foi diante dessa complexidade nova surgida com a dissolução do naturalismo, quando
a cor pura liberta da velha subordinação em que andou durante seculos, mostrava-se
rebelde às pretensões individualistas do artista que KANDINSKY, então lider do
movimento expressionista de Munique, abriu uma nova avenida à evolução
moderna.Depois de alguns ensaios de cor pura combinada em composições cheias de
uma poesia narrativa [lembrança da arte popular e do folclore de sua terra russa],
Kandisnky pouco a pouco vai afogando os elementos no quadro.
Em 1911, juntamente com Franz Marc, a grande figura alemã da epoca, morto depois na
guerra, Kubin,G. Munter e outros ele funda um novo grupo, que vai exercer enorme
influencia nos paises germanicos. O novo grupo dito do Blau reiter [Cavaleiro Azul, titulo
de um pequeno quadro de
Kandinsky] corresponde na Alemanha, por suas tendencias já mais formalistas, ao
movimento cubista na França. Kandinsky, que canta a cor "criadora do brilho e da flama" ,
como diz Rudlinger, está à vontade no caos e no infinito. Seu caso é tipico. Ele começa
como bom eslavo a desprezar a disciplina da plástica ocidental. Entregue as orgias
cromaticas, esse novo barbaro vota-se à destruição do objeto.Compraz-se no delirio
emocional instintivo, anarquico das cores. Mas cedo verifica que elas pedem uma
configuração der elações próprias. Ele suprime então de vez o figurativo.Cria, a principio,
uma serie de pinturas a que chama de improvisações, nas quais só a pura relação
cromatica existe. Vem daí a conhecida analogia da pintura com a musica.Em 1911, ele
publica seu famoso lirvo O Espiritual na Obra de Arte. nele condensa suas ideias sobre a
pintura e as afinidades da escala musical com a cromatica.Já então ele visava também ao
equilibrio estrutural. A solução achada para coordenar, no plano do quadro, o dinamismo
das cores com as necessidades arquitetonicas da forma, foi o recurso aos motivos
geometricos Com ele nasce o movimento não figurativo ou abstracionista que depois de
um periodo de relativa obscuridade, entre as duas guerras, é hoje uma das correntes
artisticas mais vivas e mais atuais de nossos dias".
Em “ Panorama da Pintura Moderna”, MP recapitula o processo da arte moderna. A arte
que brotou do espírito das vanguardas, MP reconhece que toda ela é de alguma forma
devedora de PAUL KLEE ,para ele seguramente o artista mais completo do século XX,
ou mesmo de MONDRIAN , que soubera conciliar a natureza com a geometria, ou a
poesia com a razão,contudo,não há como negar,dos três grandes mestres, era com
KANDINSKY que, em todos os sentidos, tinha mais afinidade - afinal foi ele o primeiro
artista a tentar dar forma às emoções sem se utilizar da figura,ou a compor a forma
obedecendo única e exclusivamente aos imperativos interiores.por isso mesmo, foi
também ,dentre os artistas-teoricos, quem mais lhe forneceu subsídios para compreender
a natureza afetiva da forma.[titulo da sua Tese].
Na teoria e na pratica, o programa estético de Kandinsky sempre perseguiu aquela
síntese almejada por MP, estabelecendo para tanto, inclusive,toda uma gramática da
pintura,com requintes de ciência rigorosa [ou quase], no intuito de melhor exprimir e

disciplinar as emoções.-assim,não é de estranhar a afirmação que faz no “Panorama da
Arte Moderna”, de que, avançando em relação às demais tendências expressionistas ou
fauves, Kandinsky teria sido o primeiro a postular uma arte na qual a imaginação ‘gratuita”
fosse substituída por “puras relações abstratas ou até mesmo matemáticas”.(Otilia
Arantes)
Em outro ensaio, Mario relembra que “Os tachistas hoje consideram o impressionista
Monet o seu grande precursor: o espantoso é que o primeiro a ter a revelação da beleza
abstrata da matéria de Monet foi Kandinsky,ainda nos últimos dias do século
passado,numa exposição impressionista em Moscou”.
Para MP, o primeiro grande mestre de todos, “aquele que melhor soube dar forma á sua
experiência social negativa, de modo a nos fazer vislumbrar com sua pintura a
possibilidade de uma síntese,embora ‘provisoria e precaria’, foi CEZANNE. E o fez no
próprio plano da expressão artística: ao conciliar a aparência dos fenômenos naturais a
que se atinham os impressionistas com as exigências clássicas de construção formal - o
impressionismo e a pintura de Museu, ou seja,a sensação e a idéia. Vendo nisto a
antecipação da grande arte de seu tempo: ao transformar o ‘motivo’[a Montanha SainteVictoire] em algo inesgotável,sem fim,foi por issmo mesmo ‘o primeiro pintor abstrato’.
Vejamos ,em varios ensaios, a visão de MP sobre Kandinsky:
EM ' CRISE DO OBJETO E KANDINSKY' ( 1953),
" Wassily Kandinsky foi o primeiro, na corte dos revolucionarios modernos, a perceber o que se escondia
por trás dose sforços criadores dos impressionistas, de Cezanne, Gauguin, Van Gogh. Com efeito, ele tomava
as formas tradicionalmente representativas dos objetos - já reduzidas embora por Cezanne a cones, esferas e
prismas - na sua essencia despojada de acidentes, isto é, separando-a da objetivação empirica. As formas
geometricas são libertadas para novas funções , para novas experiencias. Não vão servir mais de termos
designativos para servir ao entendimento do real imediato. São, ao contrario, transformadas em metaforas e
signos plasticos.
Saindo do vocabulario cientifico em que se situavam e moviam, Kandisnky sopra nelas uma outra essencia
ou, como ele diz magnificamente, essas formas são " seres espirituais". Os seus circulos, triangulos,
quadrados,linhas são dotados de personalidade propria no universo mágico de sua pintura. Um triangulo,
sustenta o glorioso mestre russo, tem um perfume espiritual diferente do circulo ou de outro triangulo em
outra posição, em outro sentido, ou com outra coloração na tela. Assim,desde 1910 cria ele não somente uma
nova linguagem plastica, mas as premisssas de uma nova visão do mundo que iriam ter, com o correr do
seculo, algo de profetico e messianico.
O objeto que vinha sendo pouco a pouco deformado, alterado, reduzido, acaba transformando-se em mera
abstração, até que os seus ultimos vestigios desaparecem na arte pós-Mondrian. Kandinsky é, contudo, o
primeiro que, com a sua intuição genial, define a nova atitude, a nova função do artista diante do objeto: " de
não mais perceber no objeto senão o poder de provocar a emoção". O objeto é o que provoca uma emoção.
Muitos anos depois, Andre Breton, num ensaio condensado, mostrava que todo o desenvolvimento da arte
moderna se vinha cristalizar no que ele chamou de " crise do objeto".Esta crise coincidia alias com a "crise"
da realidade que se instalou na propria fisica a partir das teorias de Planck.O mundo exterior perdia sua
fixidez espacial classica.As noções mais estabelecidas da geometria euclidiana eram repostas em questão
Em “KANDINSKY DESCOBERTO” (1957),Pedrosa noticia uma grande descoberta:
“Não faz muito tempo,os jornais noticiaram uma descoberta sensacional no campo da pintura contemporanea:
200 telas de Wassili Kandinsky inteiramente desconhecidas.Encontram-se estas telas de posse de uma
octagenaria bavarense,fiel companheira do pintor na sua mocidade,e separada dele desde 1916,quando
Kandinsky,no cais de uma estacão de Estocolmo,embarca para Petrogrado com a revolucão latejando no seu
bojo,e depois de se despedir de Gabriela Munter,nas seguintes palavras (segundo o reporter de Paris Match): “Não te posso arrastar ao inferno.Volta à nossa casa em Murnau,e me espera”.
Gabriela Munter esperou-o em vão.Sua historia é patetica: um dia,numa volta de estrada,perto de

Munique,quando ainda era aluna da Escola de Belas-Artes,deu com Kandinsky,então especie de jovem
principe russo de 34 anos.Era em 1902.Por essa mesma epoca,formado em economia e direito pela
Universidade de Moscou,Kandinsky se decide a mandar as ciencias politicas às favas,e dedicar-se
inteiramente à pintura.Ele escreve no seu caderno: “Sinto-me moralmente bastante evoluido para que o direito
de pintar se apresente claro ao meu espirito”.
Ao lado do amor,encontra Kandinsky o meio revolucionario de onde ia surgir a “pintura abstrata”.No chale
de Murnau,então adquirido por Kandinsky para seu novo lar,reuniram-se Paul Klee,Franz Marc,August
Macke,Alfred Kubin, e fundaram o “Circulo do Cavaleiro azul”,destinado a fazer a revolucão estetica que se
estava fermentando nos principais centros europeus do tempo,de Paris a Munique,de Milão a Dresde,de
Moscou a Berlim.
Kandinsky não voltou mais a Murnau,e a companheira trancou-se,desde 1916,em seu pequeno chale,na
Baviera,com o seu tesouro.E só agora,aos 80 anos,revelando-o,o cedeu,intato,ao Museu de Munique.Os
tempos que vieram foram os mais duros: Guerra,derrota,inflacão,subida do nazismo na Alemanha:
perseguicão da arte moderna.Na Russia,a grande avalancha da revolucão,guerra civil,fulgores passageiros de
uma aurora,terror,subida do stalinismo:perseguicão da arte moderna.Kandinsky deixou-se empolgar,como
todo espirito generoso,pelos grandes comecos da Revolucão russa,e,como inspetor-geral dos museus
russos,iniciou ao lado de Maiakovsky,de Tatlin e de tantos outros artistas que acabaram mundialmente
conhecidos pelo papel renovador que tiveram em todos os dominios artisticos,uma serie de experiencias novas
no plano estetico e no plano educacional.Pouco durou a aurora.As razões de Estado,a subida do
conservadorismo burocratico com Stalin apagaram as chamas, e os pobres artistas,uns se suicidaram,outros
desapareceram, alguns conseguiram voltar ao estrangeiro;entre esses Kandinsky, que cá fora continuou a
revolucão,sobretudo na bauhaus,na Alemanha,de onde tornoua ser enxotado pela horda de Hitler.De qualquer
forma,perseguido,banido,desconhecido,deu ele inicio a essa formidavel aventura que é a arte abstrata,aventura
cujos desenvolvimentos imprevisiveis só agora comecam a ser palidamente divisados.
Os quadros que ficaram com Gabriela Munter vão de 1902 a 1916,cobrindo do inicio algo impressionista Manet foi uma de suas grandes revelacões quando ainda estudante em Moscou - ao “fauvismo”
expressionista,que desembocou,como se sabe,afinal,no abstracionismo.Desde a primeira epoca,sua pintura é
uma explosão colorista,onde brilham os verdes e rosas,os malvas e dourados.A inspiracão ou,por outra,a
energia lirica de Van Gogh,a palheta rude,travosa e cantante de Gauguin ali se encontram,com redobrada
violencia, à russa.
Kandinsky era um amante brutal da natureza,seu violentador caprichoso,brilhante,requintado e barbaro,como
um citadino das estepes.
Seus quadros distinguem-se,então,pelo peso do pincel sobre a tela;por uma fatura larga,à mostra,sem ainda a
fusão,a disciplina dos pequenos planos cezanescos.Dão-nos uma atmosfera de conto de fadas,de sonho
oriental ou de tempestuosa visão apocaliptica.É uma pintura primaveril,como a musica de stravinsky.
Apesar do impeto da imaginacão, o artista trabalha de fora,com o punho adestrado,como um chines,o
espirito desperto,por pinceladas sucessivas,como quem descreve.Em lugar dos cernes negros,à Gauguin,os
planos quando se alargam são cercados pela cor,tracos verdes,azuis,vermelhos.A cor,diz ele,com os
companheiros de grupo, ‘”a única disciplina”; mas a cor ia impor a Kandinsky mais doq eu uma disciplina - a
destruicão do objeto. E o barbaro oriental,o barbaro russo o destruiu,sem pena,com dionisiaco
prazer.Mas,tambem,abriu ao ocidente novas avenidas à sua pintura exangue” (25/07/1957)
Em “DA ABSTRACÀO À AUTO-EXPRESSÀO”(1959),
" Com Kandinsky, Klee, Malevitch, Mondrian, Delaunay, Boccioni e os que vieram na esteira deles, em lugar
do objeto figurado sobre a tela, os elementos plasticos, um por um ,foram chamados a protagonistas da obra.
[...] Kandinsky, porém, ainda mantendo a tela como suporte, e como fundo em certas fases, a enchia
sobretudo de imagens do mundo ainda ignorado, tiradas da sua imaginação oriental; este mundo era, contudo,
fundado em novas leis que vinham substituir as da velha pintura. Na verdade, tratava-se de velhas leis
também, mas leis imemoriais, cosmicas, por assim dizer, e que nada tinham com as limitações artificiais das
composições academicas tradicionais, ou seja, os ritmos vitais que encontrou mais claros na musica, as linhas
de força a que reduzira o objeto, as tensões espaciais já presentes, já intuidas éla imaginação e sensibilidade
dos outros desbravadores, os Malecitch, os Klee, os Russel etc. kandinsky foi o estuario de onde partiram

todas as novas tendencias da arte abstrata contemporanea. Foi ele quem revelou, teorica e plasticamente,
todos os novos elementos e valores; com ele o imaginario e o plastico se juntaram. Ele fez pintura coisa
mental de Da Vinci e pintura de jato, de pura improvisação. Ainda hoje, dificilmente um tachista moderno
pode mostrar realizações do valor poetico, do gulgor cromatico, do impeto vital das melhores improvisações
kandiskinas.( Ou, a esse respeito, das de Miró ou - se espantem - de Magnelli.) E ele se inspirou tão
diretamente a concretista absoluto, como Max Bill, tambem forneceu a Mathieu não só a gramatica mas a
propria tematica do seu grafismo.Os tachistas hoje consideram o impressionista Monet o seu grande
precursor: o espantoso é que o primeiro a ter a revelação da beleza abstrata da materia de Monet foi
kandinsky, ainda nos últimos dias do seculo passado, numa exposição impressionista em Moscou."
EM ‘DA NATUREZA AFETIVA DA FORMA NA OBRA DE ARTE’, sua TESE [1951]
OTILIA Arantes afirma que ,”mesmo vindo a sofrer algumas alterações, as escolhas teóricas básicas de
Mario pedrosa já estavam quase todas fixadas desde sua tese de 1949”. Daí, a importancia das idéias de Mario
nesta obra.
“ exemplo dos mais lúcidos desses testemunhos de artista nos é dado por um dos grandes mestres da
pintura moderna, e um dos seus teóricos mais profundos, W. KANDINSKY.”
“ Werner, [psicologo de Hamburgo] a propósito dekle escreve; “Kandinsky foi um artista que não só
concebeu fisionomicamente o mundo, como conseguiu exprimir verbalmente a sua concepção de modo
insuperável”. A apreciação do teórico e pesquisador da psicologia genética é, no caso da maior autoridade e
faz mais justiça à lucidez teórica e psiquica do grande artista que foi também professor eminente em
bauhaus;na Alemanha de antes de Hitler, juntamente com P.Klee, Gropius,feinninger e outros mestres, todos
vitimas do obscurantismo nazi-totalitario”.

Em uma entrevista à revista “Art d’Aujourd’hui”,[Paris , 1953, MP tece considerações
sobre a Cor , tema tão peculiar a Kandinsky em seu “O Espiritual na Obra de Arte”, sobre
o Espaço e, sobre as Formas:
“VEJAMOS A COR , esse elemento de surpresa e de revelação. Pela primeira vez, foi
pensada em abstrato, destacada do seu enconsto material, isto é, do objeto de que ela
era apenas o invólucro. A consciência da cor pura é uma invenção dos tempos modernos.
Causou mesmo verdadeira devastação na alma dos artistas da Europa, desde Van Gogh,
morto de luz, até a exasperação dos expressionistas alemães e a violência dos fauves em
França. Era preciso toda a genial autodominação de um Matisse para não perder a
cabeça. Será preciso lembrar que Derain, tão moderado,desde então, comparava as
cores cruas saídas dos tubos a cartuchos de dinamite ?
Mas a cor é irredutivel a essas exaltações de ordem puramente pessoal. O
expressionismo foi o primeiro a conhecer a crise de figuração, porque se esqueceu de
que as cores se regem por uma dinâmica que lhes é peculiar.Já foram comparadas a “um
organismo social coerente”, dentro do qual não podem existir seres à parte ou isolados.
No interior do quadro , há uma ordem cromática necessária. E essa ordem não é tolerante
para uma reprodução qualquer de formas particulares de objetos. O objeto tem a sua cor
local, mas esse privilegio é desconhecido na sociedade fechada do quadro, onde reina a
ordem cromática formada pelas cores puras ou independentes dos antigos suportes
figurativos. Uma superfície perfeitamente equilibrada nas suas relações cromáticas não
pode ser ao mesmo tempo o quadro de uma ilustração. Ou nos aproximamos da realidade
aparente do objeto e alteramos forçosamente as relaç~es de cores, ou abandonamos as
exigências do objeto aparente para obedecer às exigências das cores.Estas,
desencadeadas, não se curvam mais ao simples capricho ou às veleidades
representativas do artista.
Era o fim da evolução antinaturalista, quando os próprios artistas descobriram por

intuição que as cores viviam num mundo próprio, regido por outras leis que as da velha
pintura. Não esqueçamos,se quisermos compreender bem o pensamento de Woelfflin,
que a pintura do renascimento italiano, até os coloristas ingleses e franceses do começo
do século XIX, não era mais do que uma arte de desenho, de preto e branco , de grisaille.
A cor não tinha nenhuma função orgânica na concepção pictórica clássica. A arquitetura
do quadro era construída conforme a escala dos cinzas. A cor vinha apenas para cobrir as
formas, as figuras, os objetos, para aproximar o quadro da aparência natural ou dos fins
decorativos visados. Ela era, assim, subjugada para que fossem satisfeitas as exigências
da reprodução naturalista e da rerpesentação do volume. Desde o inicio do quadro,
quando o artista separa o modelo pelo claro-escuro, as leis cromáticas são negadas. A
realidade fenomenológica palpitante da cor cede o lugar à realidade convencional.
CEZANNE foi o primeiro a pressentir quase que conscientemente a existência de uma
arte das cores, assim como KANDINSKY, ao ultrapassar a etapa das catarsis
expressionistas, foi o primeiro a dar à cor toda a sua importância. Mas, para não se perder
no caos da cor desencadeada, procurou na escala musical uma base de afinidades e
analogias para a nova escala cromática que lhe permitiria dominar esse reino
recentemente descoberto. Das improvisações primeiras ele chega à geometria, através de
uma ordem arquitetural, como já fizera, algumas décadas mais cedo, o velho Cézanne,
que procurou na modulação pela cor um meio de dar solidez ao impressionismo.
O ESPAÇO sofreu também revolução semelhante à da cor.A arte das velhas culturas
pré-gregas e das culturas primitivas contemporâneas, como a negra, veio mostrar aos
europeus que o espaço deles ainda era resultante de uma percepção estratificada já há
alguns séculos. Teve-se então o clarão picassiano das “Demoiselles d’Avignon”,
anunciando a vinda da revolução do cubismo, que MONDRIAN chamou de sublime. E é
então a dissolução do objeto que começa. Com o cubismo, o espaço, de novo, depois de
um intervalo de cinco séculos, se torna conceitual em lugar de perceptivo, e então o plano
do quadro recobra seus direitos, obrigando as formas a determinado comportamento. O
objeto, ainda não abandonado inteiramente, só é retido pelo que Picasso chamou de sua
forma primaria. Não querendo ainda suprimir o objeto, os cubistas banem a gama viva e
vibrante do fauvismo. Opõem a forma eterna à cor inconstante. Para eles, a forma é ainda
platônica, o modelo universal.É então que eles vão fazer outra verificação empírica por
nova intuição.
AS FORMAS também têm suas leis de desenvolvimento explicitadas pelas leis da
percepção visual, que começava então a ser estudada nos laboratórios de psicologia.
Pela decomposição dos volumes, graças à interação dos planos por vezes transparentes,
as formas colocadas uma ao lado da outra, ora justapostas ora suoperpostas, tendem a
alterar-se na percepção. Elas se combinam ou se ligam entre si nos limites espaciais do
quadro, desintegram-se para que parte de uma constitua com parte deoutra um novo
todo. Nesse jogo dinâmico, elas se anulam reciprocamente ou se fundem em novos
complexos ou em novas estruturas muitas vezes inesperadas para o observador. O jogo
dessas transformações formais constitui um doss egredos da cativante ambivalência do
quadro cubista. Os planos e as linhas, as zonas de cor, os perfis ou os pedaços de figura
ou de objeto ordenados na tela se aproximam ou se afastam sob os fatores óticos
perceptivos da distancia ou da vizinhança, da simetria, do contraste ou da semelhança, da
direção ou do movimento, num jogo permanente de combinações formais,
independentemente de qualquer subordinação ao objeto ou ao assunto-tema do quadro.
Os pintores do cubismo embrenharam-se no novo caminho sem estar perfeitamente
conscientes do que faziam. Eis porque os chefes de grupo não puderam continuar pela
nova senda descoberta, o que alias veio retardar consideravelmente o amadurecimento

do verdadeiro estilo de nossa época.. Os mestres e fundadores do cubismo, malgrado o
gênio de alguns deles, não avançaram desde aquela época. Picasso desde então
dedicou-se a tarefa de torturar a figura e o objeto por todos os meios e modos
imagináveis, e nessas distorções pode encontrar algumas vezes a expressão de uma
verdadeira grandeza trágica, e sobretudo de um desespero insaciável. Mas, apesar de
suas fulgurações, sua arte recaiu na etapa já ultrapassada de uma expressão de catarsis.
MONDRIAN apareceu então para restabelecer os ritmos fundamentais que se
confundem com os ritmos mesmos da vida, ao mesmo tempo que a consciência plástica
dos mais jovens chegava pouco a pouco a compreender que a organização do quadro
deve ser fatalmente subordinada á distribuição calculada ou presentida dos diferentes
processos formais e das necessidades rítmicas, para a gloria da arquitetura do conjunto.é
que só então as gerações mais novas verificaram a verdade de Kandinsky, de Klee e de
Mondrian, Delaunay, Herbin, Magnelli, Arp, Kupka, Sophie Tauber Arp e outros,isto é, que
as formas se submetem também, nos limites da tela, à mesma incoercível interação das
cores.
E,conclui MP, nesta entrevista de 1953:
“ Marchamos para uma civilização de signos inéditos e rejuvenescidos, ainda mal
absorvidos, de imagens-simbolos. Já a cibernética nos propõe uma civilização da pura
comunicação, e não mais da força, nem da eletricidade,nem do vapor. Uma civilização de
comunicação sem contato direto. A arte abstrata aparece também sems er pela
palavra.Nessse ponto, é preciso eprguntar se existem e onde estão os signos novos,
fabricados pelas sugestões dos novos mundos descobertos pela ciência e a técnica
modernas [ imagens da infraestrutura da matéria e do mundo infra-atomico] ou retomados
das épocas primitivas ao inconsciente coletivo para que reapreendamos o sentido e o uso
dos símbolos perdidos. Não está nisso,em parte, a mensagem da obra de KLEE e dos
artistas abstratos preocupados com a visão do infintamente pequeno ou das estruturas
que ocupam à apreensão perceptiva ?
Assim, um dia o povo e os artistas restabelecerão, graças às realizações da arte
abstrata, o contato perdido. Na decadência da civilização verbal, cuja curva descendente
começa a delinear-se diante de nossos olhos e que arrasta consigo as conceituações
mais sólidas e sagradas, a nova arte tenta restaurar o sentido das coisas eternas, dando
vida a novos mitos que, só eles, poderão trazer aos homens uma nova razão de ser e de
esperar”.
Em 1954, um ano após a entrevista de Paris, MP começou a escrever um texto sobre a
natureza da forma na obra de arte e, sobre as relações entre arte e ciencia, intitulado
“Problemática da Arte Contemporânea”, inédito até julho de 1959 e,publicado em
capítulos no Jornal do Brasil, até julho de 1960.
Em 1975, quatro destes ensaios seriam incluídos em “ Mundo Homem Arte em Crise”.[
Problemática da sensibilidade, 1 e 2; Das Formas significantes à lógica da expressão; e,
Ciência e Arte,vasos comunicantes].Sobre o ensaio “Das formas significantes à logica da
expressão”, a Profa. Otilia Arantes afirma “conter quase uma suma das posições de
Mario”.
MP em um destes ensaios, expressa de forma aberta, sua visão de mundo, inclusive
citando seus artistas prediletos e, suas obras: “Ciência e Arte,Vasos
Comunicantes”[1960]. Neste texto,como em tantos outros,MP parece retomar a querela
da sua juventude,entre Sócrates e Nietzsche,entre a ciencia e a sensibilidade, o
conhecimento e a arte.

“ A ciência matematizada, extremamente tecnicizada, torna-se social e filosoficamente
isolacionista.Ela veda o universo aos sentidos, e logo à imaginação dos leigos, quer dizer,
dos homens nus, desarmados em face dos mistérios da Natureza.Renunciando a Ciência
a uma imagem total intuitiva, ou realmente sensível do mundo,proclamando a insuficiência
e a impotência dos sentidos para aprender o mundo ideomatematico que ela construiu, a
humanidade encontra-se pela primeira vez na sua curva de desenvolvimento sem uma
concepção cosmogonica intuitiva ou mesmo cosmológica do universo. Pode ela, no
entanto, viver sem uma cosmogonia não transitoriamente proposta?”.
“So visionários podem criar ou configurar cosmogonias[...] O mundo não pode viver sem
mitos, nem o cérebro pode cessar no seu processo fabulador. Tudo indica estarmos agora
nos começos de nova elaboração coletiva desse gênero.A arte moderna, consciente ou
inconscientemente, refaz os mitos como fez toda a arte do passado”
MP ,então, remarca a superação da mecânica de Newton, pela termodinâmica e,pela
teoria quântica.A visão cientifica atual tem como “ características principais um dinamismo
intrinsico que as torna ainda menos acessíveis à percepção imediata do que as
geométricas; superação do dialogo , energia-massa, pelo de dinamização da
massa,descontinuidade da matéria etc”
E, constrói uma correspondencia desse campo da ciência com o da historia da arte
moderna :
” Por coincidência, deliberada ou inconsciente, os artistas contemporaneos passam
também a fundar suas pesquisas nesse dinamismo novo, nessa visão em movimento, de
que Moholy-Nagy foi um dos grandes teóricos e um dos exploradores mais lúcidos.
Cubistas
e
futuristas,
expressionistas
e
pós-impressionistas,
Klee,
Mondrian,Kandinsky,Malevitch,Moholy-Nagy, Doesburg, Arp, Pevsner, suprematistas,
vorticistas,raionistas, neoplasticistas, construtivistas, abstracionistas expressionistas,
todos recorrem com maior ou menor propriedade a essas noções para explicar as
concepções que os movem”.
“KLEE, que além de artista visionário foi professor eminente e um fino teórico, dividiu o
seu livro de ESBOÇOS PEDAGOGICOS, resumo das lições na Bauhaus, em quatro
partes bem sintomáticas:
Linha proporcionada e Estrutura;
Dimensões e Equilíbrio;
Curvas de gravitação;
Energia e cromática.
A sutileza de seu pensamento e de sua imaginação plástica vai muito além do puro
mecânico e da simples geometria métrica, como também da projetiva: partindo do simples
ponto em progressão para a linha, ele eleva esta última de medida de toda proporção à
noção eminentemente energética das linhas de força, abstrações vitalmente atuantes nas
estruturas dinâmicas como as correntes de água, por exemplo. Tratando de dimensões e
equilíbrio, substitui a velha noção estática de simetria pela de “igualização das partes
desiguais mas equivalentes”. { A ARTE DE CALDER !}. Ao abordar a seguir o problema
da posição do homem e do objeto no espaço, em relação à força de gravidade, ou
dinâmica natural das coisas determinada pela curva gravitacional, o artista é sobretudo
sensível às “regiões onde diferentes leis e novos simbolos permitem um movimento mais
livre e uma posição mais dinâmica”. Na ultima parte, dedicada aos fenômenos
energéticos, ele introduz, para compreensão e definição dos fenômenos naturais, um

elemento externo mas fundamental que é o “quantum” humano, isto é, uma forma
simbólica. Para Klee, a ‘composição’ só existe como ‘coordenação cinetica’ ou ‘solução de
infinitude cinetica’. A energia, como num sistema termodinâmico, se resolve então por
uma ‘intensificação da cor’ que se move entre o extremo negro e o extremo branco.
Em KANDINSKY, os objetos não são outra coisa senão um campo de energia tensão, e ,
quanto à composição, é um simples arranjo de linhas [Punkt und Linie zur Flaeche]. O
que ele ensinava aos alunos na Bauhaus era observar, não a aparencia externa do
objeto, mas os seus elementos estruturais e o que ele chamava de força lógica e tensões.
Para MONDRIAN, o ritmo é tudo, pois sua função é expressar o movimento dinâmico
através de uma continua oposição dos elementos da composição.Por este meio, a obra
de arte, uma pintura, é uma espécie de campo eletromagnético onde forças contraditórias
mas organizadas exprimem o que ele designa por ‘ação’, quer dizer, vida. A ação é criada
pela tensão da forma, da linha e da intensidade das cores. Na sua arte, o mestre
holandês só distingue oposições de posição e dimensões.
Em outra ocasião ,escreveu: “ Tanto a Ciência como a Arte estão descobrindo e nos
fazendo conscientes do fato de que o tempo é um “ processo de intensificação”, uma
evolução do individual para o universal, do subjetivo para o objetivo; para a essência das
coisas e de nós mesmos...Através da intensificação podemos criar sucessivamente
planos cada vez mais profundos...”{Plastic Art and Purê Plastic Art}.
Estes conceitos de força, de energética, de dinâmica, intensificação etc, vieram daquelas
ciências provavelmente via psicologia moderna, sobretudo as várias escolas holísticas,
como a “Gestalt” e a variante organusmico-dinamica de Kurt Lewin. O pintor e teórico
Allen Leepa {The Challange of Modern Art} a propósito escreveu: “ A energia psíquica de
um período tem influencia marcante sobre os tipos de forma e imagem usadas.
Fundamental à atividade do homem é o alivio de tensões que são causadas por
problemas sociais e pessoais”.
KURT LEWIN, o eminente fundador da Psicologia Topologia, que procurou definir os
conceitos psíquico-dinamicos com os topológicas { A Dynamic Theory of Personality}, dá
como causa do comportamento, sob todos os eus aspectos, “os sistemas de energia e
tensões internas” que resultam das necessidades do individuo.Sua teoria se baseia
essencialmente no conceito de campo, trasplantado da teoria eletromagnética para a
Psicologia.”Todo comportamento [inclusive a ação, o pensar, o desejar, o esforcar-se, o
avaliar, o realizar etc] é concebido como mudança de algum estado de um campo em
determinada unidade de tempo”.{Field Theory in Social Science}. No plano psicológico
individual, essa noção é equivalente ao que Lewin chama de “espaço vida” do sujeito. O
conceito de campo ajusta-se perfeitamente ao da sensibilidade contemporânea, feita de
oposições diretas de direção e de movimentos, de intensificação e de tensões, num meio
bem delimitado”.
Os processos tradicionais de criar espaço como a perspectiva, o esforço, os planos em
diagonal, ou inclinados, o claro-escuro, nos davam do espaço uma imagem passiva, não
criando o que é essencial à mentalidade e à sensibilidade moderna: um sentido de ‘força
espacial”.
“´´E fundamental para compreensão da pintura moderna,e, portanto, das ensibilidade
contemporânea, distinguir entre o espaço que para existir depende que o reconhecimento
na tela e o espaço sentido, ou melhor, esse sentimento de um espaço circundante que
entra como fator indispensável à evidenciação das forças componentes da tensão formal”
“Assim, artsitas e teóricos nos falam cada vez mais dessas qualidades dinâmicas -

tensão, energia,força,vibração,atração - e cada vez menos dos velhos termos surrados
das receitas acadêmicas. A idéia de balanceamento tende por isso mesmo a ser
substituída pela de relações espaciais; a de composição pela de campo de forças; a de
desenho pela de inter-relações de linhas e planos etc”
“Procurando definir com mais profundidade esse misterioso binômio, equilíbrio dinâmicoemoção-tensão, Leepa recorre à autoridade de MONDRIAN, O AUSTERO E
FORMIDAVEL MESTRE DA DIALETICA DAS OPOSIÇOES DE DIREÇAO E POSIÇAO
[grifo meu], que assim descreve: “...O equilíbrio de qualquer aspecto da natureza se apóia
na equivalência de seus contrários”. Essa descrição mostra como são indissociavelmente
fundidos o elemento inconsciente e o consciente, o elemento intelectual e o elemento
impulsivo no processo criador. Uma coisa porém se destaca com clareza: o
artista,vê,sente,relaciona e coordena simultaneamente; e todas essas experiências são
ao mesmo tempo funções intuitivas, sensíveis e lógicas.As relações de espaço,forma,de
oposição de direções,de linhas de força,de intensificação,de repulsa e atração,de tensão
e distensão,de diferenciação e integração e essa vigilância continua, incessante,para não
ver ,não sentir,não compreender nada unilateralmente, tudo isso que é especifico da
atividade criadora artística mostra as afinidades que irmanam o processo mental de um
sábio como Helmholtz e o de um artista como Cézanne; de um matemático como Klein e
de um pintor como Kandinsky”.
“Aliás, nesse ponto, é oportuno lembrar que uma autoridade insuspeita, como a do grande
teórico da semântica moderna W.M.Urban, põe os desprevenidos em guarda contra uma
excessiva simplificação quanto a essa ‘popular divisão do simbolismo’ que coloca de um
lado Arte,Poesia e Religião e de outro a Ciência.isto, diz ele, “presupõe uma distinção
entre Arte e Ciência, que pelo menos nessa forma extrema, praticamente não existe. Mais
e mais a própria Ciência tende a negar o absoluto desta distinção e a insistir sobre o
parentesco entre a imaginação artística e a cientifica”{ Language and Reality}
{Da Problemática da Arte Contemporânea, 1954}.
Em “Da Abstração a Auto- Expressão”, MP utiliza-se de um “conceito de grande
importância para a critica e para a psicologia da arte: “distancia psíquica”. A partir dele,
MP retoma suas idéias sobre os artsitas-teoricos da arte moderna:
“ A pintura ora em voga - e é o seu grande mérito- põe de novo, com toda força, o
problema da significação e comunicabilidade da arte abstrata em geral.Desde o cubismo
que, passando por cima da acusação de hermetismo, a ate dita moderna levou sua
experiência de expressão autônoma até a liquidação total do objeto. O abstracionismo
trouxe elemntos plásticos não diremos novos, mas completamente depurados pela
primeira vez, de todo compromisso de comunicação direta, elevando assim a arte a uma
distancia psíquica ideal: de um lado, o artista individual em todo o livre desabrochar da
personalidade; de outro, a obra falando sozinha uma linguagem própria, sem apelos
diretos a sentimentalidades, a prazeres e sugestões externas, a angustias ou neuroses da
vida privada do seu criador. Com Kandinsky , Klee, Malevitch, Mondrian, Delaunay,
Boccioni e os que vieram na esteira deles, em lugar do objeto figurado sobre a tela, os
elementos plásticos, um por um, foram chamados a protagonistas da obra.
Assim, os planos em si foram descobertos com deslumbramento, na época do
neoplasticismo, como coroação do cubismo; as linhas de força foram ressaltadas no
quadro, transformado numa espécie de campo magnético; os contrastes simultâneos,
intensamente explorados; as tensões espaciais, reveladas em todo seu poder sugestivo; o
dinamismo das cores puras, perscrutado; o tesouro infindável das texturas e infratexturas,

cavado até o fundo; novos materiais utilizados.
O resultado de todas essas descobertas, achados e pesquisas, foi uma serie de obras
pictóricas da maior importância, a mostrarem pela primeira vez ao ocidental o mundo das
ideações plásticas puras ou desnudas, sem compromissos e insuspeitadas.
Se MALEVITCH passou a procurar na tela, reduzida a uma estrita materialidade, passiva
e bidimensional, “a sensibilidade da ausência do objeto”, já MONDRIAN, ao expulsar dela
toda sugestão de formas individuais ou particularizadas, mesmo ‘abstratas ou
geometricas’ que se meteriam, a seus olhos, a funcionar também como figurinhas
particulares [ pés, cabeças, maças, etc], o que queria era ver aquela superfície retangular
coincidir, sem um milímetro a mais ou a menos, com a distribuição mesma dos grandes
planos, isto é, as formas mais gerais e universais possíveis no choque mais radical
possível de direções.
Nisto, para ele, residia o cerne do drama platico na arte e...no universo. KANDINSKY ,
porém, ainda mantendo a tela como suporte, e como fundo em certas fases, a enchia
sobretudo de imagens do mundo ainda ignorado, tiradas da sua imaginação oriental; este
mundo era, contudo, fundado em novas leis que vinham a substituir as da velha pintura.
Na verdade, tratava-se de ‘velhas’ leis também, mas leis imemoriais, cósmicas, por assim
dizer, e que nada tinham com as limitações artificiais das composições acadêmicas
tradicionais, ou seja, os ritmos vitais que encontrou mais claros na musica as linhas de
força a que reduzira o objeto, as tensões espaciais já presentes, já intuídas pela
imaginação e sensibilidade dos outros desbravadores, os Malevitch, os Klee, os Russel
etc. Kandinsky foi o estuário de onde partiram todas as novas tendências da arte abstrata
contemporânea, Foi ele quem revelou, teórica e plasticamente, todos os novos elementos
e valoresb; com ele o imaginário e o plástico se juntaram.Ele fez pintura ‘coisa mental’ de
Da Vinci e pintura de jato, de pura improvisação. Ainda hoje, dificilmente um tachista
moderno pode mostrar realizações do valor poético, do fulgor cromático, do ímpeto vital
das melhores improvisações kandinskianas. { Ou, a esse respeito, das de Miro ou -se
espantem- de Magnelli. E se ele inspirou tão diretamente a um concretista absoluto, como
Max Bill, também forneceu a Mathieu não só a gramática mas a própria temática do seu
grafismo. Os tachistas hoje consideram o impressionista Monet o seu grande precursor: o
espantoso é que o primeiro a ter a revelação da beleza abstrata da matéria de Monet foi
kandinsky, ainda nos últimos dis do século pasasdo, numa exposição impressionista em
Moscou.”
Para Arantes, “dos estudos sobre Calder -quando descobre a ‘função’ dos próprios
materiais tanto quanto a ‘força sugestiva’ das formas abstratas-,aos ensaios sobre
Cézanne,passando por Rosseau,Morandi,o surrealismo e Gauguin [quase todos textos da
década de 40], o grande tema que vai sendo esmiuçado por MP é o que, no fundo, se
constituía no grande projeto de Cézanne: “ser o primitivo de uma nova arte”, buscando
nas obras destes artistas algo que fosse a expressão de uma experiência primeira, de um
ponto de partida radical, tão bem descrito no texto de 1947 sobre Morandi. E é justamente
neste momento que, com o intuito de explica-la, decide-se a escrever uma tese inspirada
na Gestalt- “Da natureza afetiva da forma na obra de arte”,e, mais adiante recorre a
outras teorias,como,por exemplo,a Fenomenologia”.
Falando de influencias, coincidências , afinidades e convergencias, Otilia Arantes nos fala
de duas famílias de pintores, ambas com um ponto cézanneano em comum: serem
modernos e primitivos.
Afirma Arantes que “Talvez não seja forçar demais a nota afirmar que, num certo sentido,

Calder, Herbin,Volpi e Morandi,seguramente também Miro,compoeem,para o Critico, UMA
MESMA FAMILIA. Que não é aliás, diga-se de passagem, exatamente a mesma linhagem
de um Kandinsky, em cuja obra,se é possível também desentranhar traços de uma cultura
popular, de fato o que mais conta é antes de tudo a junção que o artista russo-alemão
consegue estabelecer entre a matéria e a expressão, entre a forma exterior e a
necessidade interior, ou seja: o mundo físico, a paisagem,transfigurada pelo espírito na
pintura abstrata, as formas dos objetos agora liberadas para outras funções.
-Enquanto naqueles outros artistas o mérito maior estaria sobretudo no encontro destes
dois mundos- o erudito e o popular. Ou seja, todos eles teriam aplicado, de forma mais ou
menos literal, a máxima cézanneana: foram eles , cada um à sua maneira, modernos e
primitivos”.
Vejamos como MP traça este núcleo comum [moderno e primitivo] nos pintores que
analisou nos anos 40.
VAN GOGH,
Em “Panorama da Pintura Moderna”, MP traça o papel do pintor holandês na “revolução
espiritual trazida pelas artes plásticas” no inicio do século XX. “ A mensagem de Van
Gogh.... ganha as fronteiras para fecundar o expressionismo alemão nascente. Gauguin,
o outro protomartir da revolução modernista, ao lado de Van Gogh e Cézanne, vê o
termino do século XIX em Taiti”.
“E Van Gogh, que trouxe ? Do ponto de vista propriamente técnico-pictorico, não muita
coisa, pois segue a lição seuratiana do divisionismo cromático, é fiel à cor pura e ao jogo
dos complementares. Dá-se por tarefa combinar a cor e a linha. Van Gogh não é um
esteta como Gauguin; é um missionário da verdade. No entanto, o óleo, o cavalete e um
pincel de tinta são para ele o meio de pregar, ao passo que as afinidades pictóricas de
Gauguin o aproximam dos piedosos muralistas da renascença.´ É na técnica de cores
cruas e vibrantes e no linearismo vangoghianos que os FAUVES já no inicio deste século
vão buscar recursos para o seu movimento. O expressionismo nórdico adotou-o como seu
profeta, em virtude da vocação evangélica e revolucionaria do artista”.

Giorgio MORANDI ,
Inicialmente, o ensaio sobre MORANDI. MP sempre faz relação entre industria e
artesanato, moderno e primitivo, cidade e campo, pois, estes pólos constituiem uma das
características da visão de mundo romântica anti-capitalista. Também, o pólo local e
universal é tema de referencia.
“É ele, em verdade, o menos ‘italiano’ de seus pintores,embora, por isso mesmo, seja o
mais universal deles...“ Em meio ao turbilhão moderno, Morandi conserva a humildade do
artesão medieval e a pureza da arte de um Bach...Morandi não participou dessa tarefa
ciclopica e irracional em que se empenham tantos artistas modernos...Ele aparece antes
como o junco pensante de Pascal, a curvar-se ante o mistério das coisas humildes e sem
grandeza. Sua atitude é a da formiga que Pará diante de cada montículo de pó, de cada
partícula de folha que encontra em seu caminho”.
“Para Morandi a copa da arvore encerra o universo, ou uma porta ou um muro
engrinaldado de folhas pode compor o mundo.Suas paisagens são “a paisagem”, e desta
o homem não participa. Para que ? é a essencia das coisas naturais que ele resume:
nessas paisagens as cores se substancializam na luz, as formas são finais, e o que há do

homem no quadro é reduzido aos esquemas inevitáveis,à sua obra. O homem em pessoa
não está ali,porque o homem é ele, o artista místico,severo e sábio bastante para ter amor
às coisas sem vida, e à arvore e à luz, mas apagando-se diante da própria obra...É a
natureza mineral que o absorve, nas formas em que a plasma a mão artesanal do oleiro,
do vidraceiro, do fiandeiro.O vaso de cerâmica o fascina e também a garrafa de vidro ou a
ânfora milenar.
“Quando a arte se desnuda até essas humílimas profundezas, é o universo para o criador
já não se mede pela extensão geográfica ou as ilusões da perspectiva espacial...Morandi
permite que as cores desertem, se querem, a sua tela,como o criador de passarinhos
abre um dia a gaiola para deixa-los fugir, e ganhar o azul. Desse adejar das cores, ainda
fica um azul, ou uma das resteas verdes ou roxas que acabam enlanguescidas no cinza,
cor das coisas, cor do mundo. Um objeto em si mesmo é cinzento, como é “cinzento” um
dia isolado, solitário, sem abertura para o céu.
Com esse mundo de cinza intuitivo, ele argamassa as suas garrafas, seus vasos, dandolhes a cada qual a tonalidade própria. No entanto, de local que era, essa tonalidade acaba
sendo, inexplicavelmente, a expressão bruxuleante da matéria de todos os objetos.
Giorgio Morandi de Bolonha, Itália, com 57 anos de idade, vira, porém, as costas aos
museus, e trocando a caixa de rapé de Chardin ou a maça de Cézanne pela garrafa,
reconstrói formalmente o mundo dos objetos caseiros revelado pelo antepassado do
século XVIII, acrescentando-lhe a dignidade de museu que tanto procurou, para suas
naturezas-mortas e suas paisagens, o avô francês, mestre em Aix-em-Provence.
As experiências “primitivas” de Cézanne foram de certo modo “realizadas” nas garrafas e
ânforas de G.Morandi. Homem provavelmente tímido, esse Morandi é, entretanto, um
rebelde que atravessou o fascismo, qualquer que tenha sido a sua atitude externa,
heroicamente solitário, de um individualismo ferozmente anarquista. Com as aparências
submissas que possa ter a sua arte, que intransigente revolucionário não é ele ?
Nenhum de seus contemporâneos rompeu com maior bravura do que ele com toda a
tradição pictórica de seu pais. Sendo, contudo, o mais puro dos artistas modernos, é´, ao
mesmo tempo, o mais arcaico deles, pois sua alma artesanal, inteiramente devotada à
recriação cotidiana de frascos e garrafas, pede, contudo, os dons, a sabedoria e a
paciência dos descobridores.”
CÉZANNE, o Danton ou “ O Revolucionário Conservador”
Mario busca decifrar o que chamou de “ a chave do enigma cézanneano”.
Para Mario, “ Cézanne é um barroco retardado no seculo XIX, pelo temperamento
arrebatado de meridional e o romantismo incurável de sua natureza timida; mas é também
um artesão,um geometra,um construtor clássico.Essas qualidades contraditórias fazem
seu gênio, e já em si mesmas,ou por outra,nas suas combinações esdruxulas,constituem
o grande traço da alma moderna - com a ambivalência de suas tendências, o seu querer e
o seu sentir antiéticos, o seu dilaceramento inetrior”.
O destino artístico de Cézanne é amalgamar duas correntes que se bifurcam numa
tentativa de síntese, “que vai abrir emd efinitivo as portas à época moderna”: a arte de
Manet e a arte de Pisarro,seu grande amigo. Seus quadros distinguiam-se pela
preocupação de conciliar essa orgia de luz e de cores com a severidade de uma estrutura
formal já aparente”.
Cézanne pressentiu as insuficiências do impressionismo e se resolveu super´-las.No

fundo, “a novidade de Cézanne estava na organização plástica que dava aos quadros, no
seu tratamento espacial - problema geralmente desprezado pelos impressionistas- dos
volumes, das relações dos objetos com o espaço negativo.Distintuia-se ele, desde o
inicio, pela preocupação da forma,pela procura de um método para o organização do total
do quadro.Tudo isto era estranho a estética impressionista”.
Assim,”Foi Cézanne , provavelmente, na parte ocidental, o primeiro pintor que teve
consciência da função não somente ativa e autônoma,mas construtiva da cor na
pintura.Dessa consciência brotaram as suas inovações”.
“Cézanne chegava, dentro de sua síntese artística, provisória e precária, a uma posição
solitária,como solitária tinha corrido a sua vida.Para ele convergiam duas correntes
contemporâneas: A corrente impressionista,levada a brincar na superfície das coiusas, a
ficar na aparência dos fenômenos mais transitórios da Natureza,obediente a uma
perspectiva exclusivamente ótica,sensorial,cientifica,pois, E o prolongamento através dos
séculos do ideal clássico de construção formal,embotado porém pelo convencionalismo
realista e imitativo ainda na sua época”.
“O mestre de Aix,desesperado na contradição insolúvel que o tortura entre a inteligência
plástica e a sensibilidade rebarbativa...Com a teimosia,porém,de Sisifo,não desiste de
levar adiante, para os fundir, os dois elementos irreconciliáveis do ideal e da realidade de
física...Sua obra pode ser definida como uma modulação interminável entre a sensação e
a idéia”,conclue Pedrosa.
Cézanne e Monet,
Mario traça coincidências e dissonâncias entre os dois pintores, no ensaio “O legado de
Cézanne”.
Para ele o ‘motivo’ era o seu personagem principal.Como o admirável Monet com sua
fachada de catedral,Cézanne demorava-se indefinidamente sobre o ‘motivo’. Se o
impressionismo ortodoxo pintava como que em serie as mesmas vistas, nas quais só a
luz variava, e assim se podia dizer dele que fazia a ‘biografia das horas’, Cézanne, ao
pintar indefinidamente o mesmo motivo, sua montanha “Sainte-Victoire”,por exemplo,não
o esgotava nunca.Monet, diante de sua Catedral de Rouen,de pincel à mão, a pintava em
cadeia,de minuto em minuto, até esgotar a passagem da luz sobre as suas paredes,como
de sol a sol.
Para Cézanne, porém, era impossível ver o fim do motivo.Para Monet,entretanto o fim
seria a consumação das variações cromáticas quando escorridas as 24 horas do dia.Em
Cézanne os motivos em si mesmos não tinham fim.Foi ele,portanto,o primeiro pintor
abstrato”.Seu pensamento eé lúcido...Se Monet via a cada momento o fim, Cézanne em
cada momento via um começo”.
O que Cézanne procurava não estava lá fora, na natureza, “estava dentro de si, nos seus
sentidos em permanente desenvolvimento. Eis porque ele não podia ,como
Monet,aprrender uma sucessão de instantes acabados.
GAUGUIN, “o Jacobino gotico e primitivo”
No final dos anos 40, realizou-se em Paris , o Congresso Internacional de Críticos de
Arte.Na mesma época, ocorreu a retrospectiva da obra de Gauguin,celebrando o
centenário de seu nascimento.
Mario assinala um traço na obra deste pintor: “Mas o que não viram, ou pouco notaram os

hoemns de sua geração gritou desta vez aos homens da atual: a monumentalidade
daquela pintura, o grande muralista que se perdeu em Gauguin.
No entanto, nenhum pintor teve maior influencia sobre a geração imediatamente posterior,
isto é, a geração dos mais radicais do fauvismo e do cubismo do que ele”.
Para Mario, Cezanne inicou a reação antinaturalista, antiilusionista, mas , não rompeu
com a concepção tradicional do espaço.Gauguin “ é o primeiro a dar as costas
deliberadamente à perspectiva, ao aparente imediato, fisico.Ele continua Cézanne,mas
dialeticamente,quer dizer,dando à sua arte uma direção oposta às concepções do mestre
de Aix”.
Gauguin “é a libertação completa da imitação realista; a pintura deixa de ter por objetivo a
reprodução da realidade externa(...)
Pedrosa traça paralelos genias entre arte e revolução: “A arte moderna começa a revelarse em sua natureza mais intima.A revolução aprofunda-se, alcança outra fase mais
radical, e sai do girondinismo dos impressionistas e do jacobinismo dantonesco de
Cézanne. Vamos nos aproximando da era decisiva , a era da montanha, a era jacobina
rosbespierriana do fauvismo e do cubismo.Gauguin ,com sua atitude de desprezo pela
realidade natural, salta vários séculos, por cima do romantismo e do neo-realismo, do
barroco e da renascença,para a época antinatural da plenitude gótica e das grandes
civilizações arcaicas”
“Mais velho do que Van Gogh , foi ele quem primeiro, após Cézanne,trouxe novo
elemento para a superação do impressionismo.Ao lado do irmão holandês, no mesmo
plano recnico-formal-objetivo, ele recusa-se a pintar diretamente ‘d’aprés-nature’ e viola
assim o dogma impressionista de pintura ao ar livre,ainda válido para Cézanne e Seurat”.
“Ele opunha à natureza, quer diretamente traduzida à maneira de Monet, quer
interpretada à maneira de Cézanne, a sua transfiguração simbólica, ou melhor, a sua
valorização subjetiva”. E daí a volta ao atelier para pintar com a imaginação, conclue
Mario.
“ Como artista, renunciou à natureza.Não a copiem, aconselha: ‘ a arte é uma abstração’
Sonhem diante da natureza, mas dela não extraiam a arte.As duas coisas são
incompatíveis.Eis o seu cânone estético às vésperas de partir.Essa atitude nasce das
reviravoltas decisivas da evolução artsitica,desde o impressionismo.É um passo à frente
no caminho,iniciado por Cézanne,da negação do naturalismo”.
“Se Cézanne subordina o motivo natural,
onde e quando vai terminar,gauguin,ao
antes de começa-lo já o tem pronto na
lados,simultaneamente,mas Gauguin vai
principia-la”.

a natureza, ao retângulo da tela,e jamais sabe
contrario,rapidamente termina o quadro, pois
cabeça.Cézanne ataca o quadro de todos os
direto ao cerne,pois idelaiza a obra,antes de

Mario situa o problema a ser superado: Gauguin volta a viver os termos do drama
cézanniano: sensação apenas , ou também pensamento ?
Mais moço do que o solitário da Provença, ele decide-se a optar pelo primado do
pensamento.Por que, pergunta ele em carta de 1885, não criaríamos harmonias
diferentes em ‘correspondencia a nossos estados de alma’ ? Assegura existirem meios
plásticos capazes de traduzir o pensamento sem queda na tradução literaria. Faz esta
revelação extraordinária para a época:
“ Há linhas nobres, há linhas mentirosas...A linha reta dá o infinito; ( Mondrian,numa
geração posterior,a considera mais profunda que a curva). A curva limita a criação e não

esconde a fatalidade dos números...As cores são mais explicativas em virtude de sua
própria potencia. Há tons nobres, outros comuns,harmonias tranqüilas, consoladoras,
outras que excitam e provocam a audácia”.
É uma nova linguagem que se ouve, diz Mario. “O pintor não se quer contentar mais com
o balbuciar feito apenas de sensações da estética impresisonista...Como já a possui na
arte chinesa, a linha adquire enfim, na pintura ocidental, faculdade de expressão
simbólica. Há linhas nobres, outras falaciosas.por outro lado,também, não é tanto a luz
que fascina, mas a afetividade da cor em si.Esta é dotada do poder de expressão
simbólica, em harmonias tranqüilas,consoladoras,ásperas ou desesperadas etc. Van
Gogh também subordina a luz, fenômeno etéreo , à cor de que saiba tirar expressão
simbólica para, como ele mesmoi diz, as mais terríveis paixões humanas.
A pintura aproxima-se da música. Gauguin fala:
“ Sempre disse, e se não disse pensei, que a poesia literária do pintor era de ordem
especial e diferente da ilustração ou da tradução,por meio de formas,de textos escritos:
deve-se, em suma,na pintura,procurar ‘mais a sugestão’ e não a descrição,como faz,alias,
a musica.por vezes acusam-me de incompreensível, porque justamente procuram nos
meus quadros o lado explicativo, quando não o há”.
Gauguin exclama:” Que belos pensamentos podemos evocar com a forma e a cor”.
Assim, diz Mario,”Aproximando-se da musica, a pintura ambiciona o poder de sugerir
estados de alma”.
Sugere Mario:” O impressionismo sendo a sensação, Gauguin, como Nietzsche , é a sua
antítese não-academica,e vira-se para dentro,para o pensamento e a intuição,
inaugurando o subjetivismo estético moderno”.
“Em Gauguin a pintura não é mais só um problema ocular,pois que se eleva também ao
plano por assim dizer intelectual”.
“Seu nome está associadoao de Cézanne e ao de Van Gogh como os três grandes
patronos da arte de nossos dias...Ele inaugurou no fim dos éculo a voga da arte
mural..Ninguém com mais coragem do que ele despreza a renascença, e proclama a
grandeza dos homens do ‘Quattrocento”.Essa atitude já é um exílio, um virar de costas à
civilização contemporânea.Com efeito , por ele abrem-se as portas aos arcaísmos”.
“ Com Gauguin , as culturas ditas primitivas começam a invadir a arte européia.Ele prevê,
assim, a futura voga da arte negra,na Europa do inicio do século.(...)No campo artístico, é
uma era de primitivismo que começa.O artista ocidental já não se crê no centro do
universo.Acompanha a penetração imperialista do mundo que então se inaugura,mas sem
entido inverso (...) Os artistas,ao contrario,vão no fundo rejuvenescer-se naquelas fontes
ainda puras de criação; Gauguin ali morre.Com a vitória póstuma de sua arte,na
Europa,porém, é a ‘revanche’ dos povos conquistados, das civilizações destruídas pelos
ocidentais,que se anuncia”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Calder = Mondrian + Miro
[ austeridade moderna e ironia romântica]

No capitulo “ O surrealismo e o Abstracionismo”, Pedrosa afirma: “ Um movimento,
entretanto, surge, além do surrealismo, como para concluir a linha de evolução que vem
do fauvismo e do cubismo. Essa corrente é como o arremate de todo o movimento. Tratase do grupo em torno da revista Die Stijl, chefiado por Mondrian e Van Doesburg, ambos
holandeses. Eles representam a ala mais radical da arte abstrata, com bases puramente
geométricas. Mondrian defende uma arte inteiramente impessoal, lógica, em que o
temperamento ou os caprochos do artista não entram. Para Mondrian, qualquer alusão,
mesmo posterior à obra acabada, a figuras ou objetos externos, é um deslize em relação
à autonomia absoluta da obra de arte.
Com KANDINSKY, Mondrian e praticamente Klee, todo esse movimento artístico em sua
pureza chega ao apogeu. KANDINSKY foi o primeiro que postulou as premissas de uma
arte na qual a imaginação gratuita seria substituída por puras relações abstratas ou
mesmo matemáticas. Em KLEE ou numa escultura de Brancusi as reminiscências do real
que ainda existem são recriadas num sentido inteiramente novo e estritamente
subordinadas ao mundo, plano do quadro, ou às formas embrionárias ou primarias
irredutíveis; Mondrian, que é o jacobino da revolução modernista, faz a depuração final.
Para ele, a obra de arte é apenas um conjunto de ritmos inteiramente destacados de
qualquer relação exterior.
Até mesmo o espaço sugerido é condenado por esse asceta da pureza estética.É,
entretanto, aqui que sua tarefa de recriar as bases estruturais primarias da pintura entra
em choque com a própria realidade percepcional do homem.Basta, pois, um ponto numa
superfície plana para criar uma sugestão espacial. Na realidade, a pintura chega ao ponto
extremo de seu desenvolvimento.
Mondrian pensou ter levado a pintura ao seu ultimo capitulo. Max Bill e outros mais
modernos vêm, e abrem outra vez a porta fechada pelo mestre holandês. Iniciam a busca
fascinante de uma nova dimensão que concilie a dinâmica e a estática,numa noção de
espaço já inseparável do tempo. São os artistas, pintores-escultores da arte concreta que
criam objetos no espaço e procuram na ambivalência percepcional sugerir o que se tem
chamado de quarta dimensão”.
Sem duvidas, entre estes ‘artistas pintores-escultores’ iria se destacar como grande e
decisiva influencia em Mario Pedrosa ,o artista norteamericano CALDER.
“Foi nos anos 20, quando aluno de Filosofia na Universidade de Berlim [1927-29], que
Mario Pedrosa pela primeira vez tomou conhecimento das teorias gestalticas. Na ocasião,
de passagem por Paris, teve oportunidade de discutir longamente o problema com Pierre
Naville, cujas simpatias, alias, iam mais na direção do behaviorismo. Mas será apenas
vinte anos mais tarde, ao ler uma entrevista de um jovem intor francês não figurativo,
Atlan [Aimé Patri, “Entretien avec Atlan”,maio 1948] ,sobre o caráter fisionômico-afetivo de
suas telas, que Mario Pedrosa retornará aos estudos da psicologia da Forma”[ Otilia
Arantes].
Assinalando que, “quando escreveu,em 1933, seu primeiro ensaio-conferencia sobre
artes plásticas, Mario Pedrosa ainda se mantinha mais atento a questões politicas e, em
nome de uma arte ‘proletaria’”, Otilia Arantes aborda a “conversão” de Mario à arte
moderna, e suas principais influencias:
“ Talvez se possa dizer que foi só a partir de seu exílio nos Estados Unidos,
especialmente de seu contato com artistas e intelectuais lá refugiados por força da guerra
e, muito especialmente, com o americano CALDER, que Mario Pedrosa se converteu de

fato à causa da arte moderna”.
“Naquela ocasião, motivado pela primeira grande exposição do artista americano em
seu pais, escreveu uma serie de ensaios, alguns deles publicados à época no Correio da
Manhã [1944], onde enfrenta as questões estéticas que estavam na ordem do dia, como:
autonomia da arte, abstração, relação desta com o mundo cientifico da técnica etc. -,
porém abordando-as em nova chave”.
Essa “nova chave” na abordagem das questões estéticas tem seus fundamentos nos
escritos de Kandinsky e, na obra de Calder. Do texto de Arantes, podemos extrair alguns
elementos componentes do ‘PROJETO CONSTRUTIVO INTEGRAL” [Otilia Arantes] de
Mario Pedrosa:
1

possibilidade de síntese precária entre atualidade estética máxima e arte social;

2

síntese expressa mais no terreno dos procedimentos artísticos , que nos temas;

3

arte interpreta o mundo moderno, incluído o universo tipicamente capitalista da
técnica;

4

arte supera fachada unidimensional da vida moderna e encurta a distancia que nos
separa dos ‘horizontes longinquos da utopia’;

5

a gratuididade como resultado artístico, superando a funcionalidade instrumental da
industria moderna;

6

ajuste do ideal moderno da autonomia da arte ao utopismo das vanguardas históricas
: promessa de emancipação na origem de uma nova sensibilidade;

7

nova sensibilidade tem como matriz, ‘os povos primitivos’;

8

permanece, portanto, os idéias emancipatorios da origem da arte moderna,sua critica
radical a civilização capitalista industrial.

9

O par dialético ‘primitivo e moderno’.

Otilia Arantes define,então, o núcleo central da visão de mundo [estrutura significativa]
de Pedrosa:
“ Pelo lado comum as crianças e aos povos primitivos , a arte moderna pode romper a
resistência geral do publico, despertando-o para um mundo novo ‘muito mais
surpreendente e fabuloso do que o que o rodeia hoje’.
A arte moderna tem uma função de reconciliadora dos sentidos. Este é o grande tema
das reflexões estéticas de Mario, ao longo da sua critica futura [mesmo quando vier a
relativizar muitas das suas formulações teóricas desse primeiro momento de militância
ativa em prol da arte moderna].
“Mario procurará, nos seus ensaios em volta ao Brasil, associar a invenção artística à
imaginação solta. O modelo é novamente Calder, um artista completo : casando
austeridade moderna e ironia, teria reunido numa só personalidade artística MONDRIAN
E MIRÓ.”
Anna Moszynska em sua “Abstract Art” também afirma que “ escultor americano ªCalder
[1898-1976] pôe os pés nos dois campos, combinando Surrealista e abstrata tendências
em sua obra.Calder olha ambos Mondrian e Miro to transform his earlier, representational
wire circus figures into more abstract crations.His first Stabile constructions were attached
to a base,like Universe[1931], but from 1934 onwards, Calder began to make unprowered
structures, such as the Miróesque Constellation with Red Object [1943],which designed to

hang from a height.Made up of thin wires from wihch werw suspended variously shaped
cut-outs of metal that formed everchanging patterns in the breeze, Calder’s later móbiles
became extremely influential for kinetic artists”.
Em entrevista ao Jornal do Brasil, no mês em que fez 80 anos [abril 80], ao critico
Roberto Pontual, Mario “recorreu a evolução da própria arte contemporânea para mostrar
que não havia propriamente contradição [de sua mudança de interesse , da figuração
combatente e a mais rigorosa ausencia de figuração]:
“ É engraçado, com o fim da guerra houve uma mudança muito grande no movimento
artístico mundial. Não acho, porém, que tenha deixado de haver continuidade na
passagem. Todas estas tendências, do expressionismo às ultimas manifestações da arte
abstrata ou concreta, ainda obedeceriam a uma intenção comum, presente na origem das
vanguardas históricas.Elas teriam se consolidado na esteira da descoberta do inicio do
século, da arte primitiva, de ‘estrutura forte’ e, ao mesmo tempo, ‘muito mais viva, ligada
a ritos e ritmos”.
Arantes refaz o caminho de Pedrosa: “ esses ensaios sobre Portinari permitem-nos
retraçar o caminho do Critico:
“preocupado inicialmente com as imposições da matéria, sobretudo, da matéria social,
passando pelo elogio do muralismo,à valorização crescente da especificidade da arte - é
bem verdade que em sua conferencia inaugural não chegara a ver uma antinomia nessa
repartição da dimensão estética. Se a ênfase muda, o que é sempre prseguido nesse
esforço de decifração das obras, é a sua vocação sintética e universalizadora.
Descoberto esse núcleo, a oposição entre a defesa de uma arte proletária e a tomada de
partido em prol da abstração [ou da arte concreta] não é tão radical como se pretende”.
Otilia Arantes nos fornece um belo exemplo:
“ Veja-se , por exemplo, o que dizia o Critico,em documento da ABCA de 1969, contra a
censura por parte do Itamarati das obras que seriam enviadas à IV Bienal dos Jovens, em
Paris. Nele, MP,recorrendo ainda uma vez a Baudelaire, desafia os censores a
dissociarem os aspectos ‘ideologicos’ dos ‘plastico-formais’, concluindo:
“ A própria função denotativa da representação eleva-se no plano da fusão criativa em
substancia universal.É precisamente por este processo de fusão e síntese
transformadora, que a representação deixa de ser ilustração de uma cena ou
acontecimento factual para ser A CONCEPÇAO ABRANGENTE DO MUNDO NA VISÃO
DO ARTISTA”.[grifo nosso]
Esta “visão do mundo”, em sua “estrutura significativa” revela uma concepção mais
estética e ética do que política.Mario sempre articulou a visão da vanguarda artística com
a vanguarda política.
Para MP, arte autônoma e utopia vanguardista desalienante podem andar juntas na
transformação da sociedade.Teria aprendido com a ‘arte virgem’ das crianças,loucos e
primitivos a ver nos movimentos artísticos mais avançados do século uma promessa
análoga da fusão entre o que o modernismo havias eparado, dimensão estética e esfera
ética, arte autônoma e fundamento ‘vital’, experimento artístico e vinculo social
renovado.Estas são as bases de seu ‘projeto construtivo integral’.
Mario recorre a cultura romântica em suas reflexões. Otilia mostra como ,na Conferencia
de 1947, por ocasião da exposição de pintura do Centro Psiquiátrico Nacional
,”Arte,Necessidade Vital”, Mario recapitula mais uma vez a historia da arte para mostrar
como na sua origem está próxima das criações infantis. Citando Baudelaire, faz

referencias a Van Gogh, William Blake, Hoelderlin.
Em Van Gogh encontra, “a vontade realizadora, aquela terrible vontade quase inhumana
que vencia o proprio caos de Van Gogh, impondo uma organização plástica e
disciplinando suas forças explosivas”.”A interferência da consciência, entretanto, não
traria para o primeiro plano o intelecto ou os procedimentos secundários, apenas
subordinaria as emoções a uma ‘ordem natural’ - aquilo que nessa conferencia ele chama
de ‘alma da composição artistica’, a arte como uma ‘melhor organização das emoções
humanas’.
Conclui sobre Van Gogh, falando em subordinação de tudo a uma “ordem cosmica final,
necessaria à criação”[ a que já se refere a propósito dos ‘estabiles’ e ‘mobiles’ de
Calder].Por este camino MP irá ao encontro das teorias da Gestalt para explicar o carater
afetivo e ordenado [objetivo] da forma”.

CALDER= os “Ritmos Visuais”

MP dedicou alguns ensaios a obra de Calder. Foram publicados em “Arte, Necessidade
Vital”[1949], redigidos em New York,por ocasião da 1 a exposição de Calder nos EUA, em
1943,quando MP estava exilado.Em 1948, Calder exporia no Brasil e, MP apresentou o
ensaio ,retomando estes textos de 1944, “Calder e a Musica dos Ritmos Visuais”.
No exílio europeu,nos anos 70,MP voltaria a escrever sobre Calder.
1.Calder, escultor de cataventos [ Correio da Manhã,1944]
2.Tensão e coesão na obra de Calder [Arte,necessidade vital,1949]
3.A maquina, Calder, Leger e outros [Política e Letras,1948]
4. Calder e a Musica dos Ritmos Visuais [ revista Cultura, 1949]
5.Reviravolta em Calder [Paris,1975]
No
exílio
norte-americano, ocorreu a
‘conversão’ de
MP
à arte
moderna/abstrata.Sabemos que foi sob o impacto da obra de CALDER e dos ensaios
teóricos de KANDINSKY. A obra de PORTINARI também teve seu papel neste processo.
Todavia, como podemos assinalar esta influencia da obra do pintor-escultor Calder , que
,diferentemente da obra de Kandinsky, um “artista-teorico”, não expos em textos e/ou
livros seu pensamento estético.Pelo menos, não com o caráter sistematico do pintor
russo.
Calder escreveu,
- “ Comment réaliser l’art,” -Abstraction-Création, Art non figurative”.n. 1-Paris,1932.
- “A Propos of Measuring a Mobile”,essay written in 1943 .In: J.Johnson Sweeney
:”Alexander calder” (N.York:Museum of Modern Art, 1951).
9

“Handwiritten statement”,in: exposición Calder (Caracas.Museu de Belas Artes, 1955)

10 “Artist’s statement” .In: 4 Masters Exhibition: Rodin,Brancusi,Gauguin,Calder”.(

N.York: World House Galleries,1957)
11 “Commentary for Universe”. 1931.Cat.n.18.In: H.H.Arnason and Ugo Mulas,”Calder”
(N.York: Viking Press,1971).
12 “Commentary for Constellations”,1943,cat. N. 24.In: H.H.Arnason and Ugo Mulas.
13 “M.Bruzeau, “A.Calder,a
Télécomunications,1973.
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- “An autobiography with pictures”,New York,1966;
- “What abstract Art means to me”,N.YORK,1951;
- “ De l’Art Students League aux Totems”.N.York,1966.
Pensamos que o impacto de Calder ocorreu mais com suas exposições em New York,
no período em que MP estava exilado nos EUA [1938-1945], que por leituras de seus
textos teóricos. Ou,talvez, como o próprio MP pensava a arte moderna, não tanto com
preocupações em relação à influencias, “mas bem coincidencias -havia algo no ar [ou na
terra] que fazia tais expressões convergirem”.
Entre 1928 e 1929, ocorreram 3 exposições de “wire sculpture” [escultura em arame] na
América e na Europa. A primeira, em fevereiro de 1928 na Galeria Weyhe de New York.
A segunda foi em janeiro de 1929, em Paris,na galeria Billiet.A terceira foi em Berlim, na
galeria neumann y Nieremdorf,em abril 1929.
Em abril de 1931, Calder expôs o conjunto de suas esculturas, seus ”estabiles”, na
Galeria Percier, em Paris. Os primeiros “móbiles” foram expostos em abril de 1932,na
galeria Vignon, de mme. Cuttoli,em Paris.
A partir de 1934 e até 1943, se sucederam as exposições das obras de Calder, quase
todos os anos na galeria de Pierre Matisse em New York [ depois seria Curt Valentin a
apresentar nos EUA a obra do artista,e após sua morte, a galeria de Klaus Peris]. Os
museus começaram a interessar-se por sua obra em 1938, ano em que o Smith Museum
de Springfield {Massachusetts} organizou sua primeira exposição retrospectiva.
Em 1943, foi o Museum of Modern Art de New York que apresentou um vasto
panorama,desde o inicio até a obra mais recente de Calder.A exposição foi um êxito.
É fundamental destacar que,para esta exposição,James Johnson Sweeney publicou a
primeira monografia de Calder.
Em 1946,Calder expôs na galeria Louis Carré, em Paris.A introdução ao catalogo foi de
Jean-Paul Sartre.Provavelmente a analise mais aguda e exata que se fez da obra de
Calder.[Sartre,”Des mobiles”,15 -04-1947, “Style em France”,Paris].
Em 1948 , Calder expôs no Rio de Janeiro e São Paulo. Para estas exposições,Pedrosa
redigiu seu texto-conferencia, “Calder e a Musica dos Ritmos Visuais”, a partir dos textos
escritos em 1944,ainda em New York.
A primeira exposição dos grandes ‘stabiles’ foi em New York na Perls gallery,em 1958.
Uma segunda exposição ocorreu em Paris, em 1959.
Para Otilia Arantes , Pedrosa “ Nessa mesma época [1942] começou também a escrever
uma serie de estudos sobre o artista a quem deve, segundo vários depoimentos seus, a
revelação mais contundente da modernidade na arte -Alexander Calder .

(...) Os escritos daquele período constituem um marco do que se pode chamar de
conversão do critico ao ideal moderno da autonomia da arte.É a partir de então que vai
começar a travar sua batalha em prol da Abstração.E é pois já com este espírito que, de
volta ao Brasil,em 46 [no mesmo Correio da Manhã], ao resenhar a exposição organizada
por Bardi, contraporá o Quatrocento ao Trecento,como tendo sido a vitória do naturalismo
sobre “ a caligrafia abstrata do bizantismo”, com o qual nitidamente se mostra mais
afinado,e lastimará a ausência do “monumental” Piero della Francesca,ou ainda,de um
ucello,com a sua pintura quase hostil ao naturalismo humanista predominante, no seu
“puro ogo de planos, linhas e perspectivas.
Não há duvidas de que MP estava imbuído do espírito da época,ou daquilo que Lionello
Venturi denominara “o gosto dos primitivos”. Mas suas escolhas,sintonizadas com a
tomada de partido em prol da Arte Moderna e, em especial,da arte abstrata -depois de ter
defendido a causa da “arte proletária”,em 33, por ocasião da mostra da gravurista Kathe
Kollwitz e, no ano seguinte, motivado por uma exposição de Portinari em SP, a do
muralismo mexicano-, não se dão assim sem mais (...) Acreditava MP que a revolução
dos sentidos ocorrida com o advento da arte abstrata permitia,para além da visão
convencional, antever “os horizontes longínquos da utopia” [por exemplo, os estabiles e
móbiles de Calder - maquinas sem função inventadas em plena guerra]- com
consequencias sociais inestimáveis”.(Arantes)
Calder e Rosa :
( “imagem estetica” e
‘estrategia politica’ )
Como poderia MP extrair de uma ‘imagem estetica’ , isto é, a arte de Calder, uma
‘estrategia politica’ ,isto é, afinidades e convergências com a obra socialista que mais lhe
influenciou na época do exílio nos EUA, a obra de Rosa Luxemburgo ? De um lado, a
vanguarda artística, a autonomia da arte, e do outro, a vanguarda política, a autonomia
dos trabalhadores ?
Vejamos uma analogia com as idéias de Eagleton em relação a uma problemática
similar entre Trotsky e Benjamin.
Inicalmente, Eagleton adverte que, “Walter Benjamin e Leon Trotsky mostram uma serie
de paralelismos que ficam para serem estudados com seriedade”. Benjamin leu Trotsky
com afinco.Suas opiniões políticas eram idênticas em muitos aspectos.Por exemplo=
- Ambos se opuseram à loucura ultra-esquerdista do Terceiro Período, advertindo para a
ameaça eminente do fascismo apesar da complacência criminosa da Comintern;
- Ambos rechacharam igualmente a ilusão alternativa da SocialDemocracia, como fica
claro nos comentários mordazes de Benjamin acerca da capitulação do SPD alemão
frente ao fascismo;
- A concepção de luta anti-fascista de tipo frente popular, contra a qual Trostsky não
cessou de polemizar, fica bastante bem caractrizada pela burla que faz Benjamin das
ilusões esquerdistas de ‘progresso’ e de alianças com a cultura tradicional;
- A concepção da historia como um Ascenso triunfante de tesouros culturais, que era
odiada por Benjamin, é um traço tpico da ideologia da frente popular. Ao escrever em
1937 sobre a Frente Popular francês ,fala de um “fetiche da maioria esquerdista” que não

se envergonha de uma política que causaria distúrbios se fosse uma pratica da direita.
- Suas “Conversas com Brecht” recolhem o grande interesse do próprio Brecth pelos
escritos de Trotsky e sua reação cética ao dogma do “socialismo em um só pais” e a
degeneração do estado operário soviético.
- No âmbito da revolução cultural, Trotsky e Benjamin igualmente têm concordâncias,
embora o ultimo esteja à esquerda do primeiro. Ambos rechaçam a Proletkult, e tratam de
resgatar aspectos da cultura tradicional , permanecendo abertos, embora críticos frente à
vanguarda;
- Ambos saúdam as idéias de Freud e estabelecem uma aliança ativa com os
surrealistas;
- Ambos combinam a erudição e a sensibilidade de intelectuais “tradicionais” com a
insistência nas tarefas “orgânicas” da cultura socialista, sejam campanhas de
alfabetização ou a “proletarização” essencial do artista.
A partir daqui, Eagleton estabelece as dissonâncias:
Todavia, há um aspecto em que seria degradante para a memória de Leon Trotsky se
levássemos mais além este paralelismo. Pois Trotsky foi um dos maiores revolucionários
marxistas do século XX, incomparavelmente mais significativo para o curso e o destino do
socialismo que um critico de arte místico, politicamente quiscente? E de temperamento
embotado na Republica de Weimar. Apesar do gênio e do patetismo de Walter Benjamin ,
uma plena equiparação entre ele e o arquiteto do Exercito Vermelho e da Quarta
Internacional teria o ar de um error categórico. Porque ambos se formaram em dois
períodos distintos do marxismo moderno: um durante a fase heróica da luta política que
culminou na Revolução de Outbro; o outro durante a época mais sombria do ‘marxismo
ocidental’, quando estas lutas políticas tinham recebido seu tiro de graça político em
manos do stalinismo, da socialdemocracia e da burguesia conjuntamente.
Sem duvida, é possível assinalar um contraste entre Benjamin e Trostsky que resulta
favorável ao primeiro. Apesar de seu interesse entusiasta pela arte moderna, Trotsky
igual que Marx, Engels e Lukács, era herdeiro da Ilustração. O marxismo clássico
comparte em grande medida essa racionalidade da Ilustração, essa rede de presunções
históricas acerca do que deve considerar-se verdade, razão , sentido, valor e identidade,
que agora está tão profundamente enraizada que é completamente impossível de
erradicar de nossas mais leves reações.
Argumentei que onde grande parte da ‘estetica marxista’ mais denota o marxismo
ocidental é em seu estranho cruzamento de materialismo e idealismo e que, nesta linha
estética ,nenhuma figura seria mais exemplar para esta união que o próprio Benjamin. O
idealismo de Benjamin assume múltiplas formas mas uma em particular exige aqui um
breve comentário.[...]
William BLAKE, que escreveu antes do emergir do materialismo histórico, formulou sua
critica ao capitalismo industrial em termos teológicos. Apesar de suas importantes
limitações, nenhum produto materialista superou sua força.Como vimos, igualmente
Benjamin pode avançar a partir de seu lado idealista: como seu grande mentor em
marxismo, G.Lukács, chama aos recursos ambivalentes do idealismo a travar batalha
com um positivismo consideravelmente mais perigoso.
O alcance desta vitória poderá ser compreendido mediante um simples paralelo. O
marxismo do século XX contém outra teoria antihistorica que, igual a Benjamin, fala de
amalgamar formas arcaicas com outras mais contemporâneas e que não entende o

desenvolvimento histórico como uma evolução linear, mas como uma constelação de
comoções.De épocas dispares. Foi esta hipótese [ a hipótese de o “Resultados e
Perspectivas”, de Trotsky ] que pressagiou o destino da Revolução Russa e que,
generalizada como teoria da revolução permanente segue sendo de extrema importância
para a estratégia socialista atual. Se um marxismo fascinado por uma teoria “de etapas”
da historia a tivesse questionado, provavelmente Benjamin não teria morrido quando
morreu.
“A teoria da revolução permanente se introduz obliquamente na homogeinização histórica
e encontra ,na época da luta democrático-burguesa, o “débil impulso messiânico” que a
faz girar à maneira do heliotropo até o sol do socialismo que amanhece no futuro.O QUE
EM BENJAMIN NÃO PASSA DE SER UMA IMAGEM SE CONVERTE EM ESTRATEGIA
POLITICA EM TROTSKY.[...] Com os olhos voltados para o futuro, a revolução da um
grande salto ao passado [o feudalismo arcaico da Rússia czarista] para assimila-lo
violentamente ao presente.Como ressalta Benjamin em seu ensaio sobre Moscou, o
resultado é uma “interpenetração completa de modos de vida tecnológicos e
primitivos”.Um momento escolhido do tempo homogêneo da revolução burguesa se
converteu no estreito portal por onde entrará o proletariado, a JETZTZEIT em que
historias diferentes [feudal,democrático-burguesa,proletária] são dramaticamente
empurradas até uma correspondência contraditória”.
Assim, “À luz da teoria da revolução permanente, o antihistoricismo de Benjamin se
converte em algo mais que uma noção atrativa”.
Portanto, uma imagem literária e estetica de Benjamin torna-se uma estrategia política
em Trotsky.
No caso de MP, uma imagem pictórica de Calder fecunda uma ‘visão do mundo’
ética,estética e política.
CALDER =
( Elementos da sensibilidade pictorica romantica )
Mario Pedrosa, em seu exilio nos EUA, recebeu um “choque” ao tomar conhecimento
da obra de Calder. Este choque foi decisivo , tanto quanto os escritos e a obra pictorica de
Kandinsky, na “conversão” de Mario à arte abstrata,isto é, a construção de ‘novas chaves’
de leitura.
Calder falou de uma genuína “conversão” à arte abstrata após um encontro decisivo com
Mondrian: “A visita a Mondrian causou o choque que me converteu.Foi como um tapa que
se dá ao bebê para que os pulmões comecem a trabalhar”.
Nesta mesma epoca, Mario abandona o trotskismo e sai em busca de uma alternativa
socialista, que encontra na obra de Rosa Luxemburgo. A militancia na IV , lhe permitiu
conhecer a “Tendencia Johnson-Forester” (CLRJames e Raya Dunayvskaya), que lhe
abriu novas perspectivas no campo do marxismo e do socialismo [inclusive a propria Rosa
Luxemburgo].
Como poderiamos traçar correspondencias nestes campos : a arte e a politica. Os
ensaios de MP sobre Calder nos permitem assinalar os elementos comuns a politica e a
estetica, um campo comum enquanto ‘visão de mundo’:a ‘sensibilidade romantica’,
presente em ambos os campos. Elementos filosóficos,estéticos que alimentaram a visão

política de MP. Alguém já afirmou que a ‘visao de mundo’ de Pedrosa era ética e estética
mais que política.
A presença de Calder no Brasil foi sistematizada em obra recente: “Calder no
Brasil”,org. por Roberta Saraiva. Neste livro encontramos os dados fundamentais sobre
Calder em nosso pais.
No Brasil , a primeira exposição das obras de Calder foi no ano de 1939, na Galeria Ita,
no centro de São Paulo ,durante a terceira e última edição do “Salão de Maio”. Calder
participou com três guaches e um móbile. É possível que a obra de Calder tenha vindo ao
Brasil por meio de Flavio de Carvalho. Este,quando de sua turnê pela Europa em 1934,
conheceu André Breton e Herbert Read ,e,em 1937,participou em Paris do II Congresso
Internacional de Estética e Ciência da Arte,quando pode ter se encontrado com Calder.
Em Nova York, o MOMA em setembro de 1943 realizou a primeira exposição dedicada
exclusivamente à Calder.Na verdade, a primeira deste porte na carreira de Calder , pois
estavam expostas mais de 80 de suas obras. Em 1937, Alfred Barr Jr. Então diretor do
MOMA, organizou a Exposição “ Arte fantástica, dada, surrealismo e cubismo”, na qual
Calder expôs algumas obras. Todavia, neste ano Pedrosa ainda estava em Paris,
organizando a realização da Conferencia de fundação da Quarta Internacional. Mario
chegaria a Nova York em 1938, quando foi justamente trabalhar,por um curto tempo, no
MOMA.
“ O sucesso de publico foi tão grande que a exposição teve de ser estendida em mais de
dois meses, fechando as portas apenas em fins de janeiro de 1944”.
Roberta Saraiva ressalta o efeito dessa exposição sobre Mario:
“ Calder para mim foi uma revelação” , declarou décadas mais tarde, o critico Mario
Pedrosa”.
Por impulso dessa 1a exposição de Calder em New York, Mario Pedrosa redigiu 2
textos, dois anos antes de seu retorno ao Brasil.
“Foi nas páginas do “Correio da Manhã” que, cerca de um ano após visitar a
exposição,Pedrosa publicou o ensaio “Calder,escultor de cata-ventos”. Com efeito, data
do exílio norte-americano sua dedicação mais sistemática à reflexão estética.Nesse
ensaio,como em outro,pouco anterior,sobre os murais de Portinari para a Biblioteca do
Congresso em Washigton, pedrosa começou a tomar distancia do credo engajado e
expressionista de sua celébre conferencia sobre Kathe Kollwitz,de 1933”.
Pedrosa visitou o atelier de Calder, de quem recebeu de presente um pequeno
móbile.Calder recorda que, “ Nos nos conhecemos em Nova York,em 1944.Ele veio me
procurar e nos tornamos grandes amigos”.A esposa de pedrosa,Mary pedrosa lembra que
Mario teve longas conversas com Calder , “tomando notas para futuros trabalhos”.
Portanto, Mario levou um ano, ‘matutando’ as suas idéias, após a exposição para
escrever sobre Calder.
Nesse primeiro ensaio , “ Calder, escultor de cata-ventos”, MP ressalta a admiração do
pintor pela maquina [autos,cinema,gramofone ]. Em seu ambiente familiar, quando
jovem,Calder desenvolve um espirito de oposição [ descendia de duas gerações de
escultores].Contudo, esta oposição nada tinha da revolta niilista dadaísta , mas, é feita de
‘amor ao contraste, qualidade plástica por excelência, e de senso de
independência...qualidades que produzem o motejo do humorista”.
Calder, então engenheiro, torna-se repórter de circo. Este lhe abre a porta da vida. “O

circo de cavalinhos foi o encantamento, o suco da própria vida”.
Em Paris, Calder tinha um circo em miniatura que criou fama em Montparnasse, que lhe
consagrou diante da vanguarda artística como humorista.
MP cita o critico americano, Johnson Sweeney, curador da exposição de Calder :“ O circo
insinuou em Calder a estetica do inacabado , da suspensão e da surpresa”.
Veremos como na analise que MP faz do circo calderiano,vamos encontrar alguns
elementos da ‘visão agonica do mundo’, da ‘ aposta pascaliana. Os elementos do Circo
profissional com sua ‘precisão mecanica’, MP opõe ‘a parodia’ de Calder , onde a ‘aposta
pascaliana’(o“Deus
Oculto”]
está
sempre
presente
na possibilidade de sucesso e/ou fracasso.
De fato, prossegue MP, “o que os artistas do circo de Calder, gente e bichos, nos
revelam é a incerteza, a imprecisão. Os bonecos se humanizam precisamente por essa
incerteza, pelas falhas. Ninguém sabe se conseguirão ou não realizar o numero arriscado:
isso dá ao circo aquela atmosfera de ânsia e surpresa dos grandes momentos, quando os
tambores rufam, e a respiração dos espectadores fica suspensa, diante do salto ou da
proeza perigosa dos artistas de verdade. Nada como esses momentos do circo de Calder
para revelar, alias, a puerilidade comovente dos circos reais.
Na fase seguinte, dos móbiles,MP também identifica nos “ mobiles a movimentos livres,
com suas pétalas e folhas, fios ou hastes, rodas ou esferas, numa forma em repouso
idealmente recortada no ar , são inteiramente entregues ao acaso. É para este que
apelam as figuras geométricas ou vivas e naturais quês e geram no espaço.Ao saírem do
estado de repouso, bailam no ar, ou traçam ou expelem rosas de fogo de artifício,
embriões de seres dseconhecidos, sugestões de bichos, de pássaros, de coisas que
viviam apenas nas virtualidades espaciais”]
O circo profissional se caracteriza pela precisão quase mecânica de seus artistas; o de
Calder, pelos freqüentes fracassos de bonecos sem vida que, nos grandes momentos dê
sensação, nos revelam a miúdo a profunda e tocante inocuidade dos números
sensacionais que fazem a gloria do gênero. É uma parodia do circo de verdade, e está
para o real como Pere Ubu para Macbeth. Num espetáculo que exige acima de tudo a
precisão, a destreza, a infalibilidade das coisas mecânicas em seres vivos , homens ou
bichos, ele acentua,precisamente, as qualidades contrarias, essa insegurança e
imperfeição que caracterizam os atos humanos, e que ele injeta nos seus artistas de
picadeiro, nos bonecos e brinquedos inanimados, de arame, cortiça,couro,pano ou pau,
desgraçados protagonistas de proezas impossíveis”.
Esses bonecos se acendem por issmo mesmo de um calor humano, comovente e
comico, pueril e ridiculo, que nem sempre se encontra nos trapezistas convencidos, nos
empertigados engolidores de fogo ou de espada,nos equilibristas de bigodes
retorcidos,nos terríveis levantadores de peso,nos salteadores cheios de maneirismos,
nossos irmãos de carne e osso,mas despidos de humor. Por serem menos
eficientes,menos destros e desarticulados do que artistas de verdade do
picadeiro,exprimem os brinquedos de Calder uma humanidade mais comovente e
profunda [espontânea]”.
Esta reflexão de Mario nos lembra as “Teses de Filosofia da Historia” ,de Walter
Benjamin: sua critica da visão linear do tempo, da certeza da revolução socialista, na
concepção da práxis também como medo, paixão,etc . Estes tipos que MP fala
[equilibristas, comedores,trapezistas] não nos lembram ,na critica de Benjamin ,os
políticos da social-democracia ?

Calder encontraria um ‘novo meio de expressão’: o arame. Que lhe permitiria “construir
volumes transparentes, uma organização espacial aberta sem que isso tirasse à obra a
clareza dos contornos ou a unidade espacial total”. Em sua escultura de arame, consegue
sugerir o volume apenas pelo vazio que define por contornos e linhas.
“ de fato, o primeiro uso que fez dele foi para uma obra quase puramente linear, dir-se-ia
em papel recortado - a Joséphine Baker. A dançarina negra é aqui reconstituída em
arame,como se viu.Este, se não lhe dá a carnação quente do corpo vivo, consegue
contudo localizar no ventre de cobre sem erpentina uma esquisita vibração erótica. O
humorista do circo aprofunda a sua verve, e graças ao arame chega quase a uma nudez
de caricatura”.
Este senso do linear ,”dá a Calder um parentesco com os artistas chineses”. E, ao mesmo
tempo, ‘sua atração irressitivel pelo mundo das formas abstratas puras” lhe opõe aos
artistas chineses.”Já os artsitas chineses taoistas consideravam o principio da simetria
como derivado da contemplação da forma humana. Para evitar a simetria, os chineses
deram as costas `a forma humana. E descobriram então a arvore, que conjuga a
assimetria dos galhos com o equilíbrio do conjunto: é o equilíbrio assimétrico.A obra de
Calder está cheia do mundo não-humano.
“Inspirando-se na abstração e na arte desinteressada de pintores como Mondrian, Legér e
Miro, abandona seus antigos brinquedos articulados e esculturas em arame.Inicia então
em Paris, por volta de 1931, uma arte nova, pura e severa, a que define com frio rigor
como “ esquemas vetoriais”, depois batizados por outro pintor, Pascin, de estabiles”.
MP sugere que “a idéia do ritmo cinético” chegou a Calder ,quando ele se deparou com
uma coleção de pássaros mecânicos articulados, procedentes do século XVIII. Começou
a construir brinquedos, como um aquário com um peixe de arame,que o critico Sweeney
chamou-os de ‘caixinha de musica com ritmos visuais”. Neste ‘estado de espirito’, recebeu
o “choque” de MONDRIAN, ao visitar seu atelier em Paris: o “mundo da pura forma
abstrata”. Para MP, a obra de Calder divide-se,então, ‘em pré- e pós-Mondrian”.
Os novos objetos,chamados de ‘mobiles’ por Duchamp, são ‘formas plásticas em
movimento”.
“Da representação direta ou sugestiva, ele passa ao campo da composição abstrata. É
uma fase decisiva na curva da arte de Calder.A partir de então foi enfileirado entre os
abstracionistas”.Adere,então, ao grupo parisiense “Abstraction-Création”. Entra na fase
que Arp chamou de ‘estabiles” , logo seguidos pelos ‘mobiles’. “Era enfim a realização
viva, espacial, dos painéis do estúdio de Mondrian limitados às duas dimensões do
plano.Compõe movimentos armados sobre uma base estrutural; visa a convencer-nos
pelo ritmo. Por um dispositivo mecânico, move agora formas geométricas no espaço”.
MP, compara, “ o movimento dos móbiles a mecanica do mar que, se é monótona na
sua repetição, espicaça-nos sempre a imaginação como algo de eternamente novo”.
Estes móbiles se originaram de associações cósmicas. “O esforço ascendente dessas
formas lembra-nos o arrojo gótico na sua sôfrega e romântica aspiração para as alturas,
aquelas figuras geométricas se elevam em vagas como o mar, o amor ou a musica, para
se despedaçarem dos ápices supremos, subitamente exaustas...A geometria volatiza-se
em bailados”.
Para MP, “ O problema fundamental dos móbiles, essa busca das relações espaciais dos
objetos, equivale quase à procura metafísica da realidade não-contingencial das coisas.A
essencialidade das formas desencarnadas de qualquer convenção, ou função externa [...]
mundo, em que só o movimento cósmico, o movimento em abstrato, é senhor absoluto”.

Para MP, o movimento dos móbiles tem , na sua precisão, o ritmo cíclico das leis que
regem o moviemnto das esferas. É a rota dos astros através dos espaços infinitos.Os
seus móbiles se originaram, alias, de associações cósmicas.
“É
do
desenrolar
pleno
do
movimento
de
todos
os
braços
[espinhos,galhos,hastes,talos,fios,etc],enfim revelado em todas as variantes possíveis,
que brota a imagem completa do conteúdo”. Assim, “O movimento neles não visa a
impressões de um instante;visa, ao contrario, ao que há de mais eterno,perene,imutável
no conceito da dinâmica,isto é, sua perpetua e ilimitada virtualidade, quês e
manifesta,paradoxalmente, sobretudo no repouso.O repouso contém potencialmente
todas as formas ideais, desencarnadas de qualquer convenção ou representação...Os
objetos calderianos são construídos para permitir todas as variações possíveis da forma”.
Esses móbiles... evoluem no espaço, enchendo-os de sugestões, que dão ao objeto um
estranho poder de fascinação.Com um sopro podemos tanger um móbile, cujos braços ou
pétalas ou bolas se agitam e desenham no ar uma sucessão de formas imprevistas que
se vão convertendo, uma após as outras, em vertigem caleidoscopica, de pássaro em
flor,de peixe em cometa,de arvore em bicho, e assim por diante”.
Para MP,Calder “atinge o amago da experiência plástica, nessa espécie de caça ao gesto
cinético, o qual,afinal,consegue nos revelar, como se fora o impulso aristotelico do
primeiro motor, o ponto de onde se inicia e toma vida todo objeto no mundo”.
O critico Herbert READ afirma sobre Calder que, “ é freqüentemente tido como escultor
surrealista, mas seus móbiles característicos, embora pertençam ao reino da fantasia, não
conforme a definição de Breton do Surrealismo como “ puro automatismo da psique”.
Antes eles pertencem ao reino do jogo; eles são produtos deste ‘jogo do instinto’ que
Schiller identificou com a liberdade essencial,a humanidade essencial, da obra de
arte”.[cita em “Modern Sculpture” ].
Esta é a ideia do mundo-como-ritmo,tão cara ao critico Octavio Paz, quando descreve o
romantismo. Calder combina neste móbiles, “o espaço ativo com o tempo também ativo”,
“ligar as artes do espaço às artes de sucessão do tempo”. “O movimento se desenrola, as
figuras geram-se no espaço, e o espaço como que as exaure,as esvazia,voltando a elas,
por uma fatalidade cíclica, ao nada,isto é, à posição inicial do repouso - e o ciclo
recomeça”.
Podemos parodiar Octavio Paz e afirmar que “a imagem do mundo como um mecanismo
é substituída pela de um mundo convulso que agoniza sem cessar e nunca acaba de
morrer”; a contingência universal na esfera existencial se chama “orfandade”, ausência de
Deus ,”Deus oculto”.
Em Calder, a um esforço de “ superação da escultura e da musica”. “Se a arquitetura é
‘musica congelada’,como já se tem dito, os móbiles caldiranos são ‘musicas visuais’, para
sempre inexecutáveis.Só para ‘ler’...Casando a vida e a abstração, conjugando o humor à
mecânica, ele navega entre as duas grandes alas da arte moderna: o surrealismo, com o
seu romantismo incurável que degenera às vezes em charada anedótica , e o
abstracionismo cuja obsessão de purismo formal se resolve não raro entre uma espécie
de misticismo branco e a pura puerilidade”.
MP, destaca na obra de Calder uma “dialética entre perene e fortuito”, “movimento e
repouso”, “estático e dinâmico” :
“A oposição dialética que tempera seus objetos, móbiles e estabiles, é sobretudo dada
pelo jogo antitético da tensão e da coesão, do equilíbrio e da assimetria, do estático e do
dinâmico. Em certos móbiles sente-se a tensão através dum estado de equilíbrio patético,

quando o objeto está em repouso, e suas partes são de um individualismo quase sectário;
e alternadamente, uma coesão totalitária, quando o mesmo está em movimento”.
“ Aos materiais dos móbiles de ritmo livre faltam a autoridade e peso plástico dos
materiais dos grandes estabiles. Sendo mais flexíveis, porém, têm a sedução do
inacabado.É a autoridade do metal pesado,do aço,em face da liberdade do cordão
mambembe e do caco de vidro vagabundo”.
Comparando com Paul Klee, em que ‘as forças que desencadeia,como maus
espíritos,acabam escapando ao controle do artista”, em Calder, “sonhador de olhos
abertos”,isto não sucede.Como bom engenheiro, submete seus objetos moveis a precisas
equaões de peso e equilíbrio. “ Um de seus segredos é precisamente o uso que faz do
material da industria moderna em que o elemento funcional ,utilitario, é decisivo, mas
dando-lhe um direito inesperado à fantasia, um direito ao casamento intempestivo com a
imaginação”.
Todavia, a ‘fase vetorial’ foi apenas uma transição. “O abstracionismo de Calder,
entretanto, não se fez apenas do purismo austero de Mondrian”. A transição, para MP,
seria um movimento que ‘conciliaria o purismo com a vida . Miro foi o veiculo dessa
conciliação”. Mas,” O curioso é que quando conheceu Miro não o compreendeu; e o viu
antes de conhecer Mondrian. Só depois de passada a fase do mondrianismo fervoroso é
que pode penetrar a arte do pintor espanhol.E então, recobrava, graças a Deus, o humor
recalcado no ambiente depurado, quase msitico, do abstracionismo. Seu humor casavase perfeitamente com a alegria gritante da pintura de Miro”.
Calder, então, incorporou as “cores e alegrias que palpitam nos quadros de Miro...
,e,conciliou o purismo do mestre holandês e da vibração jovial do mestre catalão”.
Introduziu o humor e ‘assimilou as formas orgânicas que pululam nas telas de Miro”.
“O humor, o humor que reaparece de torna-viagem, da saudosa epoca do circo e das
caras de arame”.
“Descobrindo seus móbiles de ritmo livre, transforma o movimento enquadrado que
fornece o motor em movimento indeterminado, em elemento musical - uma sucessão no
espaço e no tempo, como uma escala ; arquitetura de acordes que traçam no espaço um
puro arabesco musical, de natureza pois abstrata e formal”.
Em 1980,na exposição da Galeria de Jean Boghici,em homenagem aos 80 anos de
Pedrosa, o critico Frederico Morais elogia os ensaios de Mario sobre Calder:
“ Como esquecer a série de três ensaios que escreveu ,nos Estados Unidos, sobre Calder
(1944), cujo texto tem a fluência lírica e a precisão de fio de prumo de seus móbiles, em
cuja obra ‘estonteantemente nova’ , Pedrosa viu, com intuição antecipadora, que ela ‘iria
abrir caminhos insuspeitados ao próprio conceito de arte?”.
Giulio Carlo ARGAN, analisa a relação do Surrealismo com vários pintores :
(... É fácil notar que a dimensão psíquica em que se move Miro é a mesma de Klee,
porém, o movimento é inverso: Klee mergulha e explora, Miro sobe e aflora”(...)
“ Tal como Léger, Miro é um planeta no sistema solar de Picasso.Mas, se Léger isola o
momento retórico, Miro isola o momento irônico da poética do mestre. Declara
candidamente a nulidade, a insignificância de suas imagens:no mesmo momento em que
revelam os mitos profundos da psique, desvendam sua inconsistência , sua pura
formalidade. Todavia, a ironia que nãos e aplica à retórica não tem objeto, é puro jogo: a
pintura de Miro é claramente lúdica , não é ‘séria’.

O que fez Calder em relação à Miro?
“ O escultor americano Calder não precisará senão traduzir em arames os finos
grafismos, em moldes recortados os planos coloridos de Miro, e o jogo será realmente
jogado: duelo livre, alegre, divertido, entre as formas artificiais da arte e as formas
naturais das ramagens, das nuvens, da luz,do ar, da água”
G. Carlo Argan quando analisa a obra de Calder, em sua monumental “Arte Moderna”,
traça afinidades com a cultura romântica , formando um ‘filo rosso’ na vertente cultural
‘quase esquecida’, a cultura do Iluminismo inglês, que ingressa com Henry Moore na arte
moderna da Europa.
Partindo da “cosmogonia de Moore”,” o tema do ‘continuo’, entendido como devir ou
crescimento do orgânico, já se encontrava na teoria das linhas curvas e onduladas de
Hogarth; o sentido da inquebrantável solidariedade entre humanidade e natureza já se
encontrava nas poéticas inglesas do século XVIII; a idéia da relação cíclica entre as
coisas e o espaço já se enontrava nas paisagens de Turner; o momento do nascimento
do humano [mas como momento da culpa inteelctual ,da rebelião] já era , para Blake, o
momento do verdadeiro ‘sublime’.
As polemicas sociais de Ruskhin e Morris também confluem em Moore: ele recusa
categoricamente o privilegio do artista-intelectual, quer ser um grande artesão,não poderia
executar a escultura que executa se não ‘vivesse’ a matéria, plasmando-a e entalhando-a
com as próprias mãos. Não se identifica com nenhuma das figuras do artista que as
maiores poéticas de sua época contrapõem entre si: não é o faber dos consstrutivistas,
que já está em vias de se transformar no técnico projetista da industria; não é o ludens
dos surrealistas, para os quais a coisa maiss eria que se pode fazer é jogar.Encarna
antes a figura arcaica, quase dedálea, do artifex, que com seu trabalho paciente
transforma o caos em mundo, faz o mundo.
“No escultor americano Calder, pelo contrario, combinam-se o faber e o ludens. Toma a
matéria como é fornecida pela industria: chapas, perfilados,placas metálicas.Se quer cor,
utiliza esmaltes comuns.Trata esses materiais industriais com uma técnica hábil, mas
elementar, de emcanico de periferia.Não tem a mínima intenção de resolver problemas
geométricos complicados, como Pevsner, nem de comunicar mensagens importantes à
humanidade, como Moore. Diverte-se em fabricar engenhos que têm a finalidade
exclusiva de divertir; justamente ‘divertem’, desviam o pensamento do espectador daquilo
que é o emprego normal desses materiais industriais. Comporta-se como um operário
que, na fabrica,pegasse os pedaços que lhe traz a cadeia de montagem e começasse a
compor alegremente brinquedos para seus filhos - numa sociedade seriamente industrial,
Calder seria um operário sujeito a uma demissão imediata.Mas mesmo isso o agrada: ser
o ultimo operário livre, engenhoso, inventivo, numa sociedade em que o operário sério é
um robô. Os engenhos que constrói, grandes ou pequenos,geralmente são móveis: o
movimento resulta de um sistema complexo e perfeito,porem visível, de
alavancas,balancins, suspensões,contrapesos. Um levíssimo toque,memso uma simples
corrente de ar, basta para desencadear um movimento rítmico que, aos poucos,estendese aos elementos mais distantes,depois diminuindo até parar; um equilíbrio instável que,
perturbado, logo se recompõe. Naturalmente requer a colaboração do observador;é ele
que, tocando um elemento qualquer em suspensão, coloca todos os outros em
movimento.
E,naturalmente, o movimento é sempre diferente,mas o ritmo descrito pelos elementos
animados no espaço é sempre o mesmo: a figura ‘ideal’ da obra se aprsenta, pois,num
‘peirodo’,numa sucessão de figuras diversas. Todavia, note-se que o movimento do

engenho nada tem de mecânico: é a recuperação ‘natural’ de um equilíbrio alterado
momentaneamente - a única força que entra em jogo é a força da inércia.O engenho
mecânico se move ‘naturalmente’, como os ramos e as folhas de uma arvore ao vento.
Quase espontaneamente, os móbiles reencontram uma morfologia arbórea: fios como
caules, moldes como folhas. Enfim, as técnicas humanas sejam simples ou complexas,
perturbam as leis da natureza apenas por um momento, superficialmente. Do jogo, da
experiência que se tem do objeto, ao se moverem, entrechocam-se: os sons,assim como
as formas, dão o sentido e a medida do espaço.Tal como existe um espaço visual, existe
um espaço acústico; e a obra de arte, que vive e se move neste duplo espaço, é vista e
ouvida.
“ É fácil de indicar um ponto de contato entre o ‘logo’ de Calder e o de Miro; mas em Miro,
mal se rompe a delgada superfície gelada da razão, logo floresce a estranha flora do
inconsciente., ao passo que, em Calder,as formas que planam como pipas ou deslocam o
ar como remos não têm qualquer significado ulterior. Têm uma função puramente
‘sinalética’, tornam visível um ritmo que, não sendo dinâmico nem cinético, é exatamente
o contrario do tão decantado ‘ritmo da vida moderna”. Conclui o critico italiano.
Para MP, “ o abstracionismo, sem caráter doutrinário mas antes poético,concreto,no
sentido exprimental, é filho de um permanente encantamento pelo mundo” e, “A arte de
Calder só conhece uma funcionalidade- a do proprio material em que trabalha, a que é
vital, inerente à matéria”.
MP destaca o papel da “IMAGINAÇÃO UTOPICA” (grifo nosso) na obra de Calder:
“ Nos móbiles, com suas pétalas e folhas, fios ou hastes, espinhos ou galhos, rodas ou
esferas, enquadrados especialmente por contornos sempre claros, é a nossa imaginação
que acenam essas figuras geométricas ou sugestões de linhas e padrões em repouso;
pois, ao saírem do estado de repouso, enchem-se antão de novas formas, ideais ou
virtuais. É uma arte, a sua, que está à serviço ativo da imaginação[...] os seus objetos,
pelo seu próprio caráter preciso,formal,mas indefinível em termos convencionais, são um
convite insistente e,por vezes, para certos observadores, irritante, ao trabalho, à
cooperação da imaginação formal”.
MP sintetiza a grandeza desta obra, “ è,pois, da pura gratuidade de movimento e da
abstração de suas formas que nasce a sua força sugestiva, aquela imagem do equilíbrio
cósmico com que nos encanta ou nos intriga”.
“Nesse mundo inédito, que é a criação calderiana,dá-se uma desaclimatação geral.Tudo
foi deslocado do plano do habitual ou do cotidiano...A desgeografização das coisas usuais
desarranja nossos cálculos mentais ou de sensibilidade...Exerce sobre nos o mesmo
poder de fascinação que têm coisas e bichos desse mundo sobre a
criança...Transformando-nos em crianças, extraem de dentro de nós, adultos
insensibilizados pelo desgaste do cotidiano, o que ali ainda pode restar de incontaminado
e de primaveril.È a causa da inexplicável alegria que nos dão”.
“ Apesar do profundo desinteresse, da gratuidade plástica, do purismo, é a sua arte,
entretanto, intimamente integrada com a vida. Realmente, para Calder, a arte não é uma
profissão, nem tampouco uma paixão ou uma mania. É simplesmente a sua maneira
natural de viver”.
“ Diferente dos outros objetos artísticos, os de Calder não sofrem desse não-me-toque
que caractiriza àqueles. Na sua exposição no MAM em N.York, a gente se espantava de
ver a falta de respeito, a falta de tabu que ali reinava, pois qualquer um podia chegar e
toca-los,mexer, bulir e até empurra-los com o pé[...] Não teme tampouco o contato direto

do povo, ou as intempéries do ar livre, nem obarulho desrespeitoso dos mafuas.Conquista
tanto o publico bestalhão das feiras de amostra como o requintado esnobe que tem
‘horror à canalha” Nesse sentido assemelha-se à arte de Carlitos”,conclue MP.
MP ressalta,então, a sensibilidade romântica e utopica da arte calderiana, que ‘nos
evocam motivos de remotas eras geológicas ou de presságios de coisas ainda por existir,
nos bracejamentos e tlin-tlins de alegria com que se agitam, ou nas sombras que
projetam. Dir-se-ia que captam como antenas imagens que jazessem até hoje no ar,
despercebidas e inexploradas. É uma arte democrática porque pode ser feita de qualquer
troço, cabe em qualquer lugar, a serviço de qualquer condição, nobre, rara ou usual; e
serve para revitalizar a alegria e o senso de harmonia, ora embotado, dos homens. Tende
a transformar a vida de todos os dias e ambiente, informe e feio, grosseiro e triste, em que
vegetam as grandes massas populares embrutecidas, num meio dignificado pela beleza
das coisas ordinárias e circunjacentes, e capaz de infundir nobreza à própria plebe”.
MP, finaliza, recordando , talvez, algumas passagens do Marx,dos Grundrisse: “ Se há um
artista, em verdade, que está próximo do ideal da arte do futuro, dessa sociedade ideal
em que a arte seria confundida com as atividades da rotina diária, e a pratica cotidiana de
viver - esse artista é Alexander Calder”.
Mario fala de “ presságios de coisas ainda por existir”,tal qual a idéia de Ernst Bloch sobre
“ o ainda não acontecido”,base da esperança utópica.
Em entrevista ao Pasquim,já de volta ao Brasil,Mario se dizia , “ Apenas sou pela
Utopia.Todo sujeito de bem hoje é utópico”.
SOCIALISMO OU BARBARIE
[Calder e Rosa Luxemburgo]
Quando da primeira Exposição de Calder no Brasil ( setembro 1948), portanto, 5 anos
após a de Nova York e mais de 3 anos após a volta de Pedrosa ao Brasil. Nesta
ocasião,Pedrosa pronunciou no Ministério da educação,no Rio de janeiro, a conferencia
“Calder e a música dos ritmos visuais”,”resumo dos dois ensaios que escreveu em Nova
York,anos antes: o primeiro fora publicado no “Correio da Manhã”,em 1944; o segundo,
“Tensão e coesão na obra de Calder”, teve que esperar até “Arte,necessidade vital”,livro
que saiu um ano depois da mostra carioca” (R. Saraiva).E,”Não bastasse isso,Pedrosa
produziu um novo texto, “A máquina,Calder,Léger e outros”,estampado em dois jornais e
logo incluído no mesmo livro” (idem).
Roberta Saraiva situa o desafio político-estetico de Mario. “ O empenho de Pedrosa não
deve ser entendido meramente como propaganda do artista amigo ou como afã de setar
atualizado.Ao contrario, no novo ensaio e na esteira dos dois anteriores,levava adiante
seu engajamento critico e publico em prol da arte abstrata. Pedrosa sabia que uma obra
como a de Calder podia contar com a má-vontade da parcela simplesmente tradicionalista
do publico: no final de 1948 , fazendo um balanço das artes plásticas naquele ano, notava
que as duas mostras de maior destaque, a de Calder e a de Cícero Dias, ‘de francas
tendencias abstracionistas’, haviam causado ‘choque’ e ‘perplexidade’ em parcelas dos
visitantes. Mas a resistência não parava aí, e vinha também de pesos-pesados do
modernismo brasileiro, vinculados ,de um modo ou de outro,ao figurativismo”. Roberta cita
um exemplo desta disputa :
“ Num ensaio de 1949, Di Cavalcanti afirmava sem meias-palavras: O que eu acho,porém,
vital,é fugir do abstracionismo.A obra dos abstracionistas, tipo Kandinsky, Klee, Mondrian,

Arp, Calder é uma especialização estéril...”.
Após a exposição no Rio, ocorreu a de São Paulo,em outubro de 1948, no Museu de Arte
Moderna.O jornal “Diário de São Paulo”,após a exposição publicou o ensaio de Pedrosa
sobre Calder e Léger. E,no 12 de outubro,Pedrosa repetiu a conferencia que fizera no
Rio.
No segundo texto, “Tensão e Coesão na obra de Calder”, MP afirma que “ Abandonando
qualquer sugestão do corpo humano, e aproximand-se do principio chines do
balanceamento assimétrico, Calder vê também na arvore, no vegetal, uma das fontes
mais ricas de inspiração de seus objetos;[...] Na obra de Calder, sente-se a preocupação
da natureza pelos meios inanimados.Ela está cheia do mundo-não humano - animais das
primeiras
eras
geológicas
ou
nos
limites
biológicos:
insetos,
plantas,algas,protozoários,cogumelos.E ao lado deles tem o homem o seu lugar no
universo, modestamente [não é o lugar central], um e parte da natureza”.
Os móbiles são uma espécie de “automatismo dinâmico”, que vem da arte ‘automatista’
de Miro e Arp. “A introdução do acaso, do fortuito vem talvez de um eco longínquo de
Dada.Em Calder, há sempre um elemento de zombaria, de desrespeito que lembra
Dada.Um Dada alegre e otimista: é um paradoxo que só um americano poderia aplacar”.
MP lembra também o ‘automatismo surrealista’: “Na verdade, esse elemento fortuito é um
dos fatores essenciais da inspiração surrealista. O movimento livre que apela para o azar,
à mercê de um sopro intempestivo, de uma lufada inopinada como as reviravoltas do
destino, tem alguma coisa de automatismo, que lhe vem precisamente de Miro, treinado
em invocar os feitiços e poderes desse demônio”.
Em seu 3o ensaio, MP faz uma analise entre Calder e Leger, em torno de um dos pares
dialéticos da ‘sensibilidade romântica”: a maquina e o artesão.
Para MP, o ‘primitivo’ quase nunca separa os objetos da vida pratica que constrói de sua
precípua finalidade utilitária. Calder recorre ao trabalho artesanal ,usa dos instrumentos
da industria moderna: empresta,assim, à mecânica uma gratuidade que ela não tem, nem
é de sua natureza”.
Calder, “Em oposição à civilização americana , fundada no negocio pelo negocio,
no,lucro, é ele, por isso mesmo, o artista mais representativo dos Estados
Unidos...Precisamente tal oposição faz de Calder um expoente dessa cultura, revelando o
que neste pode haver de são e suscetível de desenvolvimento”.
O ateliê é uma oficina conjunta de ferreiro,marceneiro,fiandeiro,serralheiro,soldador, o
diabo,diz MP; Calder não participa da obsessão do mundo moderno: a maquina.perdeu
para ele, seu poder de fetiche;ele a conhece pord entro;cedo aprendeu a desmonta-la.”.
Calder cresceu com a maquina, e por isso mesmo já a olha de cima..Hoje, acha graça no
bicho apavorante e fascinador do começo do seculo.Segurando-o pela brida, bate com
alegria irônica e cordial na garupa do monstro, e convida os homens à mesma libertação”.
MP compara com outro artista dominado pela maquina: Léger.
“este acha-se tão dominado pela maquina que não consegue esquece-la. O grande pintor
francês se confessa assim escravo da velocidade,quer dizer, da mecânica.Para ele a
maquina é bela mas estranha e inumana”.
Em contraste, Calder não representa, nem abstrai,nem ‘estiliza’ a maquina...Seus objetos
já são maquinas também,mas...de poesia e improvisações..nas suas m,aos a maquina
volatiza-se...Nos móbiles a movimento não-motorizado, então, ele se ri da maquina, pois
já a deixou domada para trás...Calder subordina sua arte a uma espécie de

automatismo...Como o menino que Poe a gaiola de atrair o passarinho num galho de
arvore, ele coloca seu móbile na janela ou lá fora, no jardim, à espera de que cheguem os
ventos e se emaranhem, prisioneiros, nas hastes,galhos,folhas e bolas de seus objetos
que então se animam, dançam,cantam,tomados de plenitude.
O automatismo calderiano, diferente do psíquico dos surrealistas, é controlado pela
experiência”.
Calder transcendentaliza a maquina, superando-a. Vai buscar nela a única coisa que ela
não pode dar - a energia criadora.Pois a maquina faz tudo,mas nada cria”. MP cita Breton:
quando se descobriu que a maquina não pode , diferente do homem, não podia nem
construir-se nem consertar-se, nem aperfeiçoar-se ou destruir-se a si mesma ou por si
mesma,.Ora, quem dispõe do poder de destruir-se tem o de reconstruir-se e aperfeiçoarse.E,pois,o de criar.O homem sentiu-se,então,de novo aliviado, superior à maquina”.
Sim, com Calder surge um novo humor na arte moderna.Com Picabia e Duchamp o
humor era negro, de desespero..O humor de Calder,porem, está acima da explosão,
acima igualmente do desespero e do otimismo convencional...O humor de calderiano é
ainda uma resultante individual;[...]o humor dos dadaistas europeus tinha caráter
geral,coletivo,expressão de toda uma geração chegada a um beco sem saída; era,em
grande parte,portanto,de origem social.Daí as diferenças de humor: de desespero, de
revolta niilista, nos primeiros; de espírito de zombaria, de molecagem, no segundo”.
Para MP, o humor dos europeus vinha de Freud. “O de Calder era a afirmação da
independência da personalidade, vinha talvez de Hegel , e se resolvia no plano estético”.
MP finaliza, com um espírito utopico:
“esta arte calderiana não reflete sociedades, nem sublima pesadelos subjetivos. É antes
uma porta para o futuro.É já atitude de quem, desprezando os horizontes longinquos da
utopia que eternamente está a esboçar diante de nós. Não é , todavia, um veiculo para o
artista escapar-se espiritualmente, para com ele isolar-se na sociedade, sem contato vital
com esta, todo entregue à expressão de seu próprio extremado e hermético subjetivismo,
desesperançado de comunicabilidade. Comunicar-se, ele se comunica quando mais não
seja com os homens das futuras gerações, pois estes talvez tenham, enfim, energia
bastante para o necessário esforço de integrar a arte à própria vida”.
Citando seu mestre, Herbert Read, “de um tal esforço dependerá,alias,a permanência
entre os homens do próprio principio da liberdade. E sem este, nada feito - o homem não
subsistirá. A maquina terá vencido a partida. O deserto tomará conta da terra, como o
epílogo da historia da raça humana sobre o globo”.
Não nos lembra a advertencia de Rosa sobre a alternativa “Socialismo ou Barbárie” ?
Por falar na revolucionaria alemã, em suas cartas encontramos este mesmo mundo
pulsando segundo os ritmos cósmicos,presentes na pintura de Calder ,segundo a analise
pedrosiana.
Mario assinala “a matrix da arte calderiana”: “ as forças incontroladas do cosmos, o
movimento irredutivel que alimenta o motor do universo,o eterno fluir das formas no
espaço(...)O mecanismo que em ultima analise provoca as expressões artísticas não é
mais inconsciente ou subjetivo, mas armado de fora, objetivamente”.
Calder nas BIENAIS ( 1951 - 1953 )

Após sua viagem de 1948,Calder somente voltaria ao Brasil em 1959.Neste interregno,a
obra de Calder esteve indiretamente presente na polemica entre os primeiros grupos
abstracionistas ou ‘concretos’ de SP e Rio. Em SP, o grupo abstracionista e
geometrizante veio a publico em 1952 com a exposição “Ruptura”, no MAM.Vários de
seus fundadores conheciam a obra de Calder
Na I Bienal,em 1951, o debate ocorreu entre os modernistas ‘historicos’ e os jovens
abstracionistas.Este ambate tinha era estético e político,como esclarece Roberta Saraiva:
“ parte da esquerda via no abstracionismo e na Bienal uma degenerescência burguesa e
um instrumento da política exterior norte-americana,respectivamente - era o que pensava,
por exemplo, o arquiteto Villanova Artigas, com argumentos que Pedrosa não tardou em
contestar”. Destes embates,dira´ Pedrosa: “ logo às primeiras Bienais dá-se a vitória do
abstracionismo sobre o velho figurativismo”.
Para R.Saraiva, “A filiação de pedrosa ao abstracionismo de Calder terá plausivamente
influenciado o rumo singular do grupo carioca”. Pois, Mario opunha a escultura calderiana
à “ a estética objetivista e tecnológica,inspirada em Max Bill e Max bense ,que respaldava
a prática do grupo de São Paulo”.
Na Bienal de 1953 , Calder teve uma sala especial , com 45 esculturas,sendo também
exibido um curta “Works Calder”. Pedrosa afirmaria que “Calder com sua arte é um
representante típico de nosso tempo, da civilização moderna, do otimismo,do bom
humor.Sua arte é a que mais de perto influi sobre a sensibilidade do tempo”.
Para Mario, a Bienal do IV centenário foi “ a maior exposição de arte moderna que se fez
no mundo durante a decada”. Realizada em dezembro de 1953, nesta Bienal, “o publico
tinha diante dos olhos a historia de meios éculo de pintura e escultura - Munch, Klee,
Mondrian, Picasso e sua ‘Guernica’,cada um deles exposto generosamente sem alas
especiais”. O resultado desta Bienal significou a vitoria do abstracionismo e que Pedrosa
‘poderia orgulhar-se de seu papel na incorporação da obra de Calder ao movimento
artístico brasileiro”.
Entretanto,com o tempo, a vitoriosa ‘coligação’ abstracionista apresentaria sinais de
divisão. “Sobretudo, na forma do cisma entre as vanguardas paulista e carioca,sempre
mais pronunciado a partir de 1956-1957,da da I exposição nacional de Arte Concreta”,
realizada no MAM do Rio. De um lado, Waldemar Cordeiro e Haroldo de campos e, de
outro,Ferreira Gullar,”muito próximo de Mario pedrosa e insatisfeito com o ‘objetivismo’ e
‘cientificismo’ do grupo concretista de São Paulo”(R.Saraiva).
Em março de 1959 , ocorre a ruptura ,quando da I Exposição de Arte Neoconcreta, com
um texto de F.Gullar : o ”Manifesto neoconcreto”. Não se tratava de um retorno ao
figurativo,mas,”uma necessidade de exprimir a complexa realidade do homem moderno
dentro da linguagem estrutural da nova plástica”.
No final de 1959, surgiria o ensaio de F.Gullar, “ Teoria do não-objeto”.
Para R. Saraiva, “ Em tudo isso,Calder parece primar pela ausência,uma vez que seu
nome e sua obra não são mencionados em nenhum dos dois textos cruciais de 1959.
Entretanto, sua obra estava longe de ser irrelevante para o raciocínio de Gullar.primeiro e
indiretamente , em função da influencia de Pedrosa sobre toda a vanguarda carioca:
como já se viu,Pedrosa voltara do exílio norte-americano marcado por uma variante de
abstracionismo que parecia conjugar milagrosamente construção e expressão - para não
falar no espírito plebeu ed emocratico que o critico logo detectou no artsita.mas ainda
porque o próprio Gullar não deixou de registrar, à luz da exposição do MAM, a relevância
do norte-americano para seu programa estético de então.É o quês e lê em “Calder e a

alquimia do peso”,de março de 1960”,conclui Saraiva.
“Com essa operação teórica, Gullar situava Calder no veio central da arte moderna e
declarava sua pertinencia para a criaçãoo contemporânea - isto é, para seus
companheiros de vanguarda neoconcretista” (R.Saraiva).
Em 1959, Calder voltaria ao Brasil para uma exposição na nova sede do Museu de Arte
Moderna do Rio. Também foi à Brasilia para um Congresso da Associação Internacional
de Críticos de Arte (AICA) ,presidido por Giulio Carlo Argan e organizado por Mario
Pedrosa e Sergio Milliet,para discutir o tema “Brasilia, cidade-sintese das artes”.
Calder ficou incumbido de um grande mobile para a Praça dos Três Poderes,a pedido de
Oscar Nyemeyer. Voltou para o Rio,onde sua exposição no Museu de Arte Moderna
ocorreu no mês de outubro.
No inicio de 1960,Calder voltaria ao Brasil para assistir o carnaval carioca. Foi à Brasilia
mostrar a maquete de seu móbile a Niemeyer. Essa obra nunca se concretizou.
Calder e Mario:
A “ sarabanda plebéia” ,
( abaixo da linha do equador)
A ditadura militar iniciada em 1964 empurrou mais uma vez Pedrosa para o exílio. Desta
vez, após passagem pelo Chile de Allende, Mario foi viver em Paris após o golpe militar
chileno,em 1973. Assim, outra vez, se encontraria com Calder que vivia na França,na
cidade de Sache , no vale do Loire.
Relata Roberta Saraiva: “Em alguma altura de 1973 ou 1974,convidou toda a família
Pedorsa - Mário, Mary , a filha Vera,diplomata sem erviço na Espanha, e os netos - para
uma visita a Sache.Nesta visita deu a pedrosa um pequeno móbile...”.
A galeria Maeght de Paris marcou exposição de Calder para janeiro de
1975.Mario,então,escreveu o catalogo em dezembro de 1974 , publicado na revista
“derrière le Miroir”,da própria galeria. O ensaio chama-se “Reviravolta em Calder” , “mais
uma prova da convergência de espirito que animou a amizade entre os dois homens”.
È muito interessante,do ponto de vista das ‘afinidades’ que Mario,neste mesmo
momento,estava dedicado a um ensaio sobre Rosa Luxemburgo,mais uma vez numa
‘curva da historia’,retomando velhas questões sobre as artes e sobre o socialismo. O livro
sobre Rosa, chama-se “ A crise mundial do imperialismo e Rosa Luxemburgo”,publicado
no Brasil apenas em 1979.
A partir das idéias de Mario,Roberta traça a trajetória de Calder,em três etapas:
1) O Calder pré-abstracionista dos retratos em arame e das pequenas figuras
circenses interesara-se sobretudo pela fauna boemia e teatral “que não está
verdadeiiramente integrada” abaixo ou acima na escala social;
2) Na fase heróica da escultura móvel, a linguagem abstracionista dos móbiles
antecipava, para o mesmo Pedrosa, a futura dissolução ‘democratica’ das
fronteiras entre a arte e a vida numa ‘sociedade ideal’;
3) Mas,agora,com os ‘critters’, Calder lançava ‘os fios invisiveis de sua simpatia, de
sua intuição” ainda mais fundo na sociedade contemporânea”.

Antes, porém,de adentrarmos nesta nova etapa da obra de Calder , voltemos a visita
do artista ao Rio de janeiro no final dos anos 40. Após a volta da exposição em São
Paulo, Calder montou uma oficina na cidade do RJ,em uma garagem na rua Dona
Mariana. A agenda do casal contemplava de contatos sociais no Copacabana Place
aos morros cariocas.
Roberta explica algo fundamental para entender a nova etapa da escultura de Clader:
“O interesse por motivos brasileiros,somado à cronica mais mundana dessses dias no
Rio de janeiro,revela um traço característico de Calder dsede seus dias na Paris
surrealista dos anos 20: uma cumplicidade intima de festa, jogo e
criação.Estabeleceu-se uma simpatia rápida entre o espírito brincalhão de Calder e a
informalidade brasileira “.
O casal Calder conheceu o poeta Vinicius de Moraes, durante uma festa ao som de
samba,em Niterói, e visitou um terreiro de candomblé ou macumba.
A festa de despedida de Calder foi animada pelos sambistas e passistas do pintor
Heitor dos Prazeres ,sendo um verdadeiro carnaval.
Em 1949, um ano após a exposição de suas obras no Rio e SP, os móbiles de Calder
tiveram outro destaque na arte brasileira: em sua exposição inaugural ,”Do
figurativismo ao abstracionismo” , o Museu de Arte Moderna de SP, exibia cinco
móbiles ,e Calder figurava ao lado de Pevsner,como um inovador dos ‘meios técnicos
de expressão’ da escultura.No Rio,a companhia Ballet Society estreava no Teatro
Fênix apresentando cenários com móbiles.
Em seu ensaio de 1975,Mario começa por falar da surpresa desta nova etapa da arte
de Calder: “aquilo que Sandy apresenta desta vez confessem jamais ter visto”. Em
sua trajetória, “ Sandy realizou uma reviravolta”.
E pergunta-se: “Quem são os novos seres que agora o acompanham ? De onde
diabos Sandy desenterrou os ‘critters’ e os ‘craghs’ ? Seriam fantasmas ? Mas Calder,
que eu saiba, nunca se entregou ao romantismo.Ele sempre preferiu as pessoas e as
coisas que estão do lado da vida “.
Intrigado Mario segue buscando as origens destes novos personagens. “O circo,como
se sabe,foi o primeiro grupo profissional que lhe interessou, o que o levou a fazer dele
uma representação coletiva exemplar”. Com outros personagens que se seguiram
,”não havia ambigüidade entre a idéia de Sandy e a nossa,espectador,publico. Mas,e
hoje,com os ‘critters’ ? Muitos de nós jamais vimos um deles”.
“O que é novo,agora,em Sandy, é o interesse que ele demonstra por ambientes
sociais que até o presente não lhe haviam chamado a atenção”. Antes,Calder voltavase para ‘gente de teatro’, do circo dos esportes,para os boêmios,para toda essa
pequena burguesia que não está verdadeiramente integrada nem à grande massa
assalariada do capital nem aos ambientes burgueses propriamente ditos. Hoje ele
olha ainda mais além e o que encontra ? Pessoas ainda mais bizarras,gente sem
profissão,que vive em círculos à parte ou completamente sem círculos.É para este
lado,agora,que Calder vira as suas antenas”.
Mario relembra a estadia de Calder no Rio,quando se apaixonou pelo samba,pela
macumba ,e,a festa com as cabrochas passistas do pintor primitivo e musico popular
Heitor dos Prazeres.
Mario volta a questão sobre os ‘critters’: “ Que são eles ? Evidentemente eles
dançam,são dançarinos ,ou seja, oficiantes de um rito.Sua dança é a da baixa

sociedade do Rio, Bahia, Havana ou Trindad...Mas falta ainda alguma coisa para que
o ritual seja completo: as roupas, os objetos próprios às funções cerimoniais,os
atributos das divindades, os orixás,os babalaôs.Faltam igualmente o canto e os
atabaques...É obvio que sandy não pensou em tudo isso ao inventar seus
‘critters’.Mas pelos fios invisíveis de sua simpatia,de sua intuição,ele se manteve em
constante contato com os ritos,as artes,as religiões,as culturas que se fazem,se
desfazem e se refazem na periferia das metropólis brancas”.
“As crianças negras de Calder não podems er vistas isoladamente,como
indivíduos.São indissociáveis da sociedade que formam.O que as individualiza é o
gesto de dança no qual cada uma foi imobilizada.Elas avançam e param a cada
passo...São as pernas que as salvam,fornecendo-lhes uma espécie de materialização
corporal que anima o conjunto e dá aos rostos essa fascinante expressão de
vitalidade.Daí provém esse ar antes malicioso que malévolo, como o dos diabos,ou
melhor,os exus da iconologia brasileira da macumba e do carnaval ...A diversidade de
movimentos que emanam desse conjunto é prodigiosa.Aquela mulher toda em azul
parece estar sentada,mas isso não é verdade; ela se joga no gesto da capoeira, essa
espécie de rasteira dos meios populares brasileiros,uma perna estendida que corta o
ar num movimento que envolve todo o corpo.
Os critters são filhos perfeitos de Calder,de um Calder que ultrapassou a linha do
equador”.
Por que não , os ‘condenados da terra” de Fanon ?
Mario lembra que alguns etnólogos afirmam que ‘as concepções rítmicas dos povos
de cultura negra “ vêm do movimento (e não do ouvido como nos povos
ocidentais).Assim, “o sentido do movimento em Calder se identifica com o de nossos
negros”. Frente a estas “afinidades tão profundas”,Mario afirma que “os critters podem
reconhecer antepassados entre os companheiros do ‘circo’ e dos guaches; os crags,
esses sobreviventes estáticos dos velhos estábiles que servem de apoio aos móbiles
e, também personagem novo, lembram o demônio que subitamente aparece no inicio
de 1974 nas ilustrações que Calder realizou para “santa Claus”,o belo poema de E.E.
Cummings,poema estranho e totalmente impregnado de morte e de demônios.O
traçado dessas ilustrações é tão terno e simples que emana do conjunto uma
característica melancólica e quase religiosa.A efígie do demônio...Calder o insere no
conjunto dos crags e dos critters.O personagem permanece como a imagem de uma
simbiose entre o diabo do catolicismo medieval e os exus negros”.Mais um
testemunho da universalidade da criação calderiana”, conclue Mario.
Neste mesmo período,em Paris,como já vimos,Mario escrevia a obra sobre Rosa e o
Imperialismo com o objetivo de entender a nova etapa do capitalismo,que,em carta
chamou de “As Multinacionais e a Internacional da Contra-Revolução ou a etapa do
capitalismo final”.
Também,redigia suas Teses para o Terceiro Mundo e o Discurso aos Tupis e
Nambás. Na sua volta ao Brasil, estava organizando uma exposição sobre a Arte
Indígena.
Estes ensaios formam um todo que reflete a ‘visão de mundo’ que Pedrosa ia
construindo no exílio parisiense.
Tudo indica que Mario sofreu mais um ‘choque’ com a nova obra de Calder.Mario
virou suas antenas para o Sul do mundo. E,ao mesmo tempo, buscava construir novas
chaves de leitura sobre a etapa do capitalismo. Podemos construir algumas relações

para este ´periodo da vida de Mario:
A nova leitura sobre a arte,através da obra calderiana exposta em Paris,naquele
1975,corresponde a VISAO ECONOMICA exposta no livro sobre Rosa e o
Imperialismo e, por sua vez, a VISAO POLITICA está expressa nas Teses sobre o
Terceiro Mundo e , a VISAO ESTETICA está exposta no Discurso aos Tupiniquins ou
Nambás ,e, no texto que apresentou na I Bienal Latino-americana em 1978, intitulado
de “ Variações sem Tema ou a Arte da retaguarda”.
A concretização desta ‘visão de mundo’ foi tentada ,politicamente,na construção do PT
,e, esteticamente, na exposição sobre a Arte dos Índios,programada para o MAM do
Rio e, na idéia do Museu das origens.
Depoimento do sobrinho de Mario, Senna Figueiredo, nos fala que Pedrosa nos
últimos anos de sua vida estava buscando uma nova forma de democracia,mais
radical e que a encontrou,de certa forma,na idéia do comunista holandês Anton
Pannekoek, dos ‘Conselhos Operários” ,que Mario pensava articular com a
democracia indireta.Assim, o velho guerreiro mantinha a idéia luxemburgiana da
“Autogestão Social”, que tinha abraçado quando do exílio nos EUA.
No livro que escreveu “Sobre o PT”,Mario expõe o que gostaria que fosse a missão
deste partido : “ O Partido dos Trabalhadores é o grande projeto de transformação do
Brasil”. “O nosso principal meio de produção é a nossa nova classe social,esta classe
operária que assume agora a missão verdadeiramente histórica: dar-nos com o PT o
penhor do futuro do povo brasileiro”. “O PT é o povo organizado .As comunidades de
base da Igreja contêm no seus eio grande parte deste povo.Nessa tarefa fundamental
de chamar o povo das profundezas onde jaz ao plano político, que dompaulo me
perdoe, mas esta é a missão mais autentica de sua igraje no Brasil atual.O PT não é
um partido como os outros,pois é no fundo um produto intrinsico da historia do
Brasilcontemporaneo.Não é por outra razão que sua missão é mais que política , é
civilizadora”.
Vejamos as idéias centrais destes ensaios , Teses sobre o Terceiro Mundo, Discurso
aos Tupis e Námbas , e Variações sem Tema.
Antes,porém, na obra sobre Rosa e o Imperialismo,Mario caracteriza a fase do
capitalismo dos anos 70:
“ A emergência generalizada das multinacionais não é fenômeno de um dia pouco
venturoso nessa ca[otica segunda metade do século.É antes o produto de uma longa
gestação que se acelerou perto do fim da Segunda Guerra Mundial.
No capitulo chamado “Epílogo” , Mario recorre a uma conferencia de Truman e traça o
perfil do futuro capitalismo sob hegemonia norte-americana:
“Todo mundo deveria dotar o sistema americano... O sistema americano não pode
sobreviver na América se não se tornar um sistema mundial”.
Mario conclue:”O imperialismo americano é finalmente formulado em toda consciência
e amplitude, e completamente identificado com o seu Estado; ele não tem mais uma
economia para desenvovler, mas uma política a impor ao mundo”.
Vimos que as Teses sobre o Terceiro Mundo traziam o titulo de “As Multinacionais e a
Internacional da Contra-Revolução, ou a etapa do capitalismo final”.
1) A visão política das Teses:
Mario inicia o ensaio com uma visão radical: “ A crise atual é literalmente

mundial...A obra do mundo sobre o planeta está em pane.Conserta´-la , salva-la,
só será possível desta vez pelos grandes meios: uma Revolução de ordem total,
global, universal e radical. Radical, porque descerá até às raízes das coisas;
universal,porque não poupará nenhum canto da terra; global,porque nãos era
somente política ou social, mas cientifica,ecológica,ética.Ela deverá ser a
última,porque,se não ocorrer,significará a abertura da crise em toda a sua
potencialidade
destrutora,
cujas
transformações
sociais,
políticas,físicas,ecológicas em seus eio terminarão por levar a humanidade ao
fundo do abismo”
Mario ,então,define o papel dos que estão abaixo da ‘linha do equador’: “os paises
ricos e poderosos podem resignar-se a prolongar a ilusão do seu status quo até a
catástrofe final.Os paises pobres do terceiro (e do quarto) mundo,sendo mais ou
menos desprovidos dessa ilusão perniciosa,não podem resignar-se; eis porque é
preciso ver neles os portadores da revolução”.
“Que
se
chame
esta
revolução
como
se
quiser,
popular,
democrática,comunista,etc...Entretanto, será melhor chamada pelos seus traços mais
gerais, mais específicos,mais significantes, ou seja, ela é dos pobres...”
Mais uma vez, Mario especifica: “ela se estenderá a todo o globo e ela visa substituir
sem tardar a ordem econômica e jurídica atual,que todos os Kissinger do hemisfério
norte e seus lugares-tenente do sul defendem à morte,por uma ou outra e nova ordem
pela qual já morreram,representando as aspirações de milhões e milhões de homens
do terceiro mundo”.
Mario busca as teses do “Clube de Roma”,: no epicentro das crises atuais da
humanidade, duas lacunas se foram abrindo cada vez mais largas entre o homem e a
natureza,de um lado; entre o norte e o sul,entre ricos e pobres,de outro lado...É
preciso preenchê-las uma e outra sob pena de catastrofe em escala
mundial”.Mas,insistem eles, para isto são necessárias ainda duas condições:
“reconhecer que o mundo é ‘um’ e aceitar ‘os limites da terra’.
Mario fecha suas Teses afirmando que “A ordem antiga tem de ser formalmente
declarada caduca”.
2) A visão estética do Discurso:
Mario,mais uma vez, opera com a questão norte x sul, ocidente x oriente.” Em
paises como os nossos, que não chegam esgotados,ainda que oprimidos e
subdesenvolvidos, ao nível da historia contemporânea, mas que flutuam por sua
situação necessária sobre a linha do meridiano ou francamente mais abaixo dela,
quando se diz que sua arte é primitiva ou popular vale tanto quanto dizer futurista.
Nos velhos paises de franca civilização burguesa não é assim e o caminho da arte
bifurca-se ou trifurca-se, em veredas que sobem na escala social para perder-se nos
vértices das diversas elites que se fixam no delta extremo das especializações ou que
fluem para baixo como um filete d’agua que desaparece no subsolo ou estanca em
charcos. Nunca tantos ‘ismos’ cobriram áreas tão pequenas, singulares e
extravagantes para consumidores tão refinados ou mais sutis”.
“Nos outros paises aquelas filigranas ou ramificações chegam como subprodutos
elitistas das orlas das capitais, dos aeroportos cosmopolitas, dos ‘shoppings’ ou
supermercados e hotéis transnacionais. Fora dessas áreas há as oficinas de

artesanato, o trabalho não propriamente assalariado,mas onde se trava o esforço
anônimo da criatividade,da inventividade autentica, quer dizer, oe sforço para a
coletividade”. E que, “A arte nesses rincões tem suas raízes na natureza ou tudo o
que a esta pertence - terra, pedras,árvores,bichos,idéias ou quase idéias que
escudam dificilmente das coisas ou das gentes que com estas convivem,com estas se
misturam ou talvez se complementam”.
“As grandes sociedades industriais ou super-industriais do ocidente, à medida em que
se desenvolvem,cada vez mais movidas por um mecanismo interno inexorável em sua
continua expansão,que subordina todas as classes a seu frenético ritmo tecnológico e
emrcantil, castram as colméias de toda a critividade e tiram qualquer oportunidade aos
homens de vocação ainda desinteressada e especulativa para resistir à corrente de
força que conduz tudo e todos vertiginosamente à voragem do mercado capitalista”.
Para Mario,arte nesse contexto , “ esteja hoje submetida à vastíssima industria de
publicidade, que a protege e assegura seu progresso e sua persistência.Aqui, e
definitivamente, a velha arte perdeu sua autonomia existencial e naturalmente
espiritual”.
“Na fase histórica em que estamos vivendo, o Terceiro Mundo,para não marginalizarse de todo, para não derrapar da estrada do contemporâneo, tem que construir seu
proprio caminho de desenvolvimento, e forçosamente diferente do que tomou e toma o
mundo dos ricos do hemisfério norte...A civilização burguesa imperialista está num
beco sem saída.Deste beco não temos que participar - os bugres das baixas latitudes
e adjacências ...Aqui está a opção do terceiro Mundo: um futuro aberto ou a miséria
eterna”.
“A tarefa criativa da humanidade começa a mudar de latitude.Avança agora para as
áreas mais amplas e mais dispersas do terceiro Mundo...Existe mesmo em
processo,em andamento um pouco por toda parte,um projeto a realizar,condição ‘sine
qua non’ para conceber o futuro...O que é isto senão uma revolução ? Sim, uma
revolução...
Somente dentro deste contexto universal será possível pensar no engendramento de
uma nova arte.Será esta uma das faces mais vitais deste prisma revolucionário em
gestação nas entranhas convulsas dos povos que Fanon chamou os “danados da
terra”.Puro visionarismo ? Dá no mesmo”.
A arte na medida em que existia entre os burgueses imperialistas, é cada vez mais um
claro capricho, de luxo,estetizante,que se consome a si mesmo,indiferente a tudo o
mais.
O ciclo da pretensa revolução fecha-se sobre si mesmo.E o que resulta é uma
regressão patética ‘sem retorno: decadência...Chegam ao ‘cul de sac’
perfeito.Entretanto, abaixo da linha do hemisfério saturado de riqueza, de progresso e
de cultura, germina a vida.Uma arte nova ameaça brotar”,conclue Mario.
4) A visão politico-estética em “Variações sem tema...
Mario inicia definido o ‘povo da América Latina” ,afirmando que “ A miséria do povo
latino-americano é assim o primeiro traço cosntitutivo da unidade da nossa
América Latina.Outro traço importante é também este: o povo latino-americano
não é branco, é mestiço,em sua generalidade; eis a segunda unidade que nos
amarra uns aos outros.O povo latino-amricano não é livre,mas oprimido de norte a

sul,terceira face dessa unidade. O povo é submisso a um só destino principal: o
destino de ser submetido ,de alguma maneira,ao imperialismo”.
Em seguida,define a ‘arte moderna”. “ A arte moderna, e isto é preciso dizer, não
foi produto puramente europeu.É uma arte que nasceu com o imperialismo.O
imperialismo carrega consigo não somente o mal,mas tem um outro lado que pode
até ter laivos progressistas.A arte moderna se formou, com efeito,quando as
correntes imperialistas se espalharam pelo mundo, descobriram os continentes
desconhecidos ou ainda não explorados, e introduziram no mundo,com os
exploradores,os geógrafos e os naturalistas que voltavam da África,da América,da
Ásia ou da Oceania,trazendo consigo uma serie de descobertas, entre as quais os
fetiches negros, os monstros sul-americanos,arquétipos de outros céus e outros
produtos estranhos que esses mesmos naturalistas ou antropólogos não tiveram
coragem de, ao depara-los,eleva-los à categoria de arte (...) .Não tardou muito,à
medida que o século avançava, que não só os artistas,mas os críticos e os
historiadores mais novos,se familiarizavam com os fetiches negros,com as
esculturas pré-colombianas,além de novos achados e descobertas provenienetes
da Oceania e dos mares do Sul,pelos quais já ansiavam os colecionadores.Era
realmente uma arte desconhecida que chegava,uma arte nova.E,foi a isso que se
deu o nome de arte moderna”.
Passa a caracterizar a contradição vigente: “Uma grande contradição ideológica
surgiu no campo da estetica moderna.desse modo,pela primeira vez,a arte
moderna é contestada nas suas origens anticapitalistas e nas suas aspirações
libertárias.As grandes figuras da ‘pop-art’ negam os “preconceitos” ou “prejuizos”
anti-sociais das velhas gerações do cubismo , do expressionismo, do
construtivismo,do surrealismo,do abstracionismo,e passam a sustentar,de pavilhão
aberto,as próprias obras não como hostis e opostas à civilização indutrial
capitalista,mas como, ao contrario, expressão legitima dela(...). Em busca de uma
coerência, que sempre busquei preservar,tentei chamar os produtos que
a´pareciam,na linha da maior modernidade,de “arte pós-moderna”.
No final, cita parte de um seu trabalho dos anos 60, em que fala da ‘arte pós
moderna’: “
“Uma ‘arte pós-moderna inicia-se.É que entre aquela e o povo, a sociedade de
consumo de massa se interpôs pela comunicação de massa que deu à imagem
uma força atributiva maior do que a palavra e forneceu à industria ,ao poder da
publicidade, suas invencíveis armas ofensivas.A chamad cultura de massa e a arte
de massa já não têm,entretanto,forças para deter a debandada geral.Os “ismos”
vêm e desaparecem na voragem do mercado de massa.No seio mesmo dos
artistas,concomitantemente com a reação espontânea e cada vez mais torrencial
da juventude mundial , inclusive a das classes proletárias dos paises altamente
desenvolvidos que começa a cerrar fileiras nos “exércitos culturais de reserva” dos
jovens burgueses e pequeno-burgueses do mundo na recusa à integração na
sociedade de consumo de massa,uma reação nasceu contra o consumismo pelo
consumismo,e artistas passaram a recusar produzir para o ‘marchand’. Daí
surgiram, ao lado das produções ainda manipuladas e manipulaveis pelo mercado
de arte,as mais desabridas ou as mais niilistas experiências atuais, por aqui e pelo
mundo. Elas se entregam,conscientes ou inconscientementes, a uma operação
inteiramente inédita com esse caráter extrovertido de massa nas sociedades
burguesas ou nas sociedades em geral: o exercio, mas o exercício experimental
da liberdade. E a primeira conseqüência disto é não criar para o mercado

capitalista, é não criai para que tudo de novo se metamorfoseie em valor de troca,
isto é, em mercadoria.Não fazem obras perenes,mas antes propõem atos,
gestos,ações coletivas,movimentos no plano da atividade-criatividade.É possível
que muitos desses artistas sonhem ou já se inspirem numa aspiração utópica (os
artistas são sempre antecipadores do devenir histórico) de uma sociedade em que
o homem não trabalhe mais para ganhar a vida com o suor do seu rosto, mas para
que pelo trabalho e pelo lazer,sem mais diferenças entre um e outro,aprenda a
viver. O artista já é o único ser para quem, hoje mesmo, o lazer não é uma ociosa
ausência de trabalho, como nas concepções burguesas”.
5) A visão político-estética da exposição Arte Indígena:
A artista plástica Lygia Pape que foi do grupo Frente, expõe a idéia de Mario
pedrosa da exposição sobre o índio brasileiro , com base em uma conversa com
Mario em Búzios,em abril de 1979.
“Alegria de viver , alegria de criar “,
22 é uma maneira de você levantar o sentido profundo da cultura indigena no Brasil
mostrando que se dava numa época em que havia de tal ordem uma unidade entre a
natureza e o homem,entre a natureza e o habitante da floresta, havia uma tal unidade
que fazia com que o índio não pudesse ter uma atividade senão integrada.O índio não
podia se separar da floresta.O índio não podia se separar do meio ambiente em que
vivia.
Ele aprendia as coisas na luta por viver.Para ele não havia empecilho fundamental
nessa luta por viver porque esta luta por viver é a luta em que ele se integrava com a
natureza,com os outros bichos,com tudo cobria por ele mesmo,por sua habilidade,por
sua ação,por seu trabalho que não era uma pena.Não era uma condenação.
O trabalho do índio era um trabalho feito de alegria e de dominação cada vez maior e
de integração cada vez mais,dele com sua terra,dele com as suas casas,dele com a
sua rotina,com o seu aprendizado de todo o dia para criar o que ele queria.Quando
ele descobria as coisas,ele descobria com alegria.
Ele via aumentar o seu poder de integração entre o que ele fazia e o que a natureza
dava.Daí que eu digo que é raro,muito raro,só em certas épocas da historia é que há
essa extraordinária unidade de ação entre o índio e a natureza,entre o índio e os
bichos,entre o índio e o que a natureza prodigializa todos os dias.
O índio não tinha nada que o impedisse de ser alegre. O índio não vivia submetido
como mostrava toda uma velha antropologia, submetido a uma necessidade de cada
vez trabalhar para se sustentar.
Isto está errado.
Sahlins mostra que quando o homem trabalha, o trabalho é libertador, o trabalho é
criativo.
E é por isso arte - trabalho que não é digno de pobreza nem de obrigação.
É uma integração da maneira do índio viver no seu terreno, na sua terra e ao mesmo
tempo trazer para o mundo uma arte alegre.
Um trabalho alegre em que não está dominado por nenhum empecilho e por uma
obrigação terrível de produzir mais para poder ter mais para comer.Marshal Sahlins
mostra que no paleolítico houve uma época em que a abundancia era o normal na
civilização do índio,na civilização primitiva.

A idéia de que era preciso cada vez mais trabalhar para poder produzir mais, é uma
lei da escravidão, do capitalismo desde os seus inícios.
Hoje está provado que isso não se deu na historia da produção primitiva dos homens.
Esse foi um conceito para criar a obrigatoriedade da acumulação aos que tinham por
objeto acumular riquezas sem outro propósito senão o de dominar os outros”.
Em entrevista ao Pasquim,logo após seu retorno Mario fala da exposição sobre o
Indio: “ Quando voltei ao Brasil,uma das minhas preocupações era ver em que pé
estavam as obras de certos museus que contêm um acervo dos índios brasileiros.
Fiquei muito impressionado com a arte plumária, que é delicadíssima, onde o índio
mostra as qualidades de um artista sem saber que é artista, de um homem que vive
na sua comunidade ,e,apesar de todas as pressões de fora, mantém sua
individualidade,embora
histórica
e
socialmente
esteja
condenada
a
desaparecer.temos uma divida para com esta raça, a primeira,a matriz, que constitui
a formação do Brasil.Portanto,minha exposição tem esse caráter de reposição
histórica,moralpolitica e cultural”.Seu nome é “Alegria de Viver , Alegria de
Criar”.Quando se pensa no índio, nãos e pode escapar dessa conotação de vida,
alegria e criação”.
“Quero que o povo sinta aquela raça que houve no Brasil.Os adornos dos
índios,pulseiras,colares,tornozeleiras,mostram como estão dentro da Natureza e são
o Homem Criador. Os mantos mostram seu domínio sobre a Natureza.A exposição
será fundada sobre a necessidade de mostrar que Arte não é uma coisa artificial, que
ela vem do homem,qualquer que seja a tecnologia em que viva.A tecnologia prepara,
mas não cria nada,nem ontem nem hoje”.
Esta sensibilidade romântica foi claramente explicitada na obra de Lygya Pape, “Catiti
catiti , na terra dos brasis “ :
“ É na obra de Mario Pedrosa, em “Discurso aos Tupiniquins ou Nambás” ou ainda em
“Variações sem tema ou a Arte da Retaguarda”, que vamos buscar -além da análise
lúcida e profunda - a proposta otimista e generosa que aponta aos deserdados da
sorte,aos habitantes do terceiro mundo a tarefa de assumir a liderança criadora , no
domínio das artes .”
A Tese de Lygia Pape é toda inspirada em Mario Pedrosa:
“A primeira parte do trabalho, “A Crise da Arte”,tem como capitulo 1 o tema “Arte
Moderna e Pós-Moderna” e o capitulo 2 “Concretos e Neoco0cretos”.
A segunda parte, “A Idéia Nova”, apresenta o capitulo 1, “A Fala dos Mudos”,e trata
das manifestações anônimas e criativas do homem do povo, que Mario Pedrosa diz se
encontrar mergulhado na miséria.O capitulo 2, “Nós, os bugres”, é sobre o ‘artistainventor’ e sua posição como desencadeador de linguagens originais e portanto apto a
assumir o papel que lhe está reservado na nova era, que Mario
pedrosa,visionário,aponta aos homens do terceiro mundo. Somente os inventores
terão condições de experimentar alguma coisa nova que substitua as decadentes
vanguardas,cada vez mais sofisticadas e inúteis, para esssas novas áreas
emergentes”.
Sartre, Greenberg : sobre Calder
Um critico americano também se dedicou à analise da obra de Calder. Clement

Greenberg, critico norte-americano escreveu sobre Calder, expondo as ideias sobre a arte abstrata do famoso
escultor:
“ Alexander Calder é um dos escultores cujo estilo cristalizou pouco depois de 1930; destacado individualista
e inventor dos ‘mobiles’.uas engenhosas figuras de arame deram-lhe fama em Paris, desde 1920 ,e em 1930
começou a experimentar com formas abstratas, das quais nasceram suas construções suspensas, movidas pelo
vento. Seu conceito de arte abstrata apareceu em 1951, no Boletim de Primavera do Museu de Arte Moderna:
“ Entrei no campo de objetos separados que flutuam no espaço, de diferentes tamanhos e densidades, talvez
de diversas cores e temperaturas, rodeados de nuvenzinhas, umas paradas e outras que se movem de modo
peculiar, parece-me ser a fonte ideal da forma.
“ Eu as desdobraria e colocaria , umas muito juntas e outras com enormes distancias entre elas.
“E haveria grandes diferenças entre as caracteristicas desses corpos e entre seus movimentos.(...)
“ Tenho usado esferas e discos e procurado que representem mais do que são. Digamos que é como a terra,
que é uma esfera rodeada de gases, com vulcões na sua superficie e a Lua girando ao redor, e o Sol outra
esfera, sim, mas também uma fonte de intenso calor, cujo efeito se sente a grande distancia. Uma esfera de
madeira ou um disco de metal são objetos sem valor e não lhe damos significação.
“ Se puser dois circulos de arame que se tocam em ângulo reto eles me dam a impressão de uma esfera e se
ponho duas ou mais folhas de metal de formas diversas, cruzando-se em angulos diferentes, parece-me que
têm forma solida, talvez concava, talvez convexa e que desse modo enchem os angulos diedros que existem
entre elas. Não tenho idéia nitida como isso sucede; sinto isso e me ocupo com as formas que vejo.
“pode existir, também, a idéia de um objeto flutuante sem qualquer apoio; um fio muito longo ou um tubo
muito longo são os meios de sustentação que mais se aproximam do que poderiamos chamar a libertação da
terra”.
As peças moveis de Calder [prossegue Greenberg] deram um novo rumo à escultura, embora nela não
influissem decisivamente. Esse movimento, a arte cinética está ganhando prestigio internacional em nossa
epoca”.
J.P. SARTRE , em 1946, dois anos após os ensaios de Mpedrosa, escreveu o catalogo da exposição de Calder,
em Paris .O texto sartreiano foi publicado na revista “Style em France”,em 1947, com o titulo de “ Des
Mobiles”.
Neste ensaio de Sartre,podemos destacar alguns elementos :
1]Movimento = “Um móbile: uma pequena festa local, um objeto definido pelo seu movimento e que não
existe fora dele, uma flor que murcha quando pará, um jogo puro de movimento que existe como os puros
jogos da luz”
2] Errancia, jogo= “é a hora, o sol, o calor, o vento, que decidirão a particularidade de cada uma das danças”.
2] Complexidade e Acaso= “ Os móbiles não significam nada, não aludem a nada mais que a eles proprios:
existem, eis tudo; são absolutos. Neles, a ‘parte do Diabo’ é talvez mais forte do que em qualquer outra
criação do homem. Têm demasiados recursos e são demasiados complicados para que as suas combinações
sejam previsíveis por uma cabeça humana, mesmo a do seu criador”.
3] Tema e jazz= o “tema composto pelo autor é distinguível, mas o móbile borda por cima mil variações
pessoais; é uma pequena ária de jazz-kôt, única e efêmera,como o céu,como a manhã; se não estivermos lá na
ocasião,perde-se definitivamente para nós”.
4] Mar,recomeço= “Um objeto de Calder é semelhante ao mar e cativante como ele: recomeçando
sempre,sempre novo”
5] Metafísica= “estes movimentos que só pretendem ser agradáveis,encantar os olhos, têm um sentido
profundo e como que metafísico”; “o meupassaro voa,flutua,nada como um cisne,como uma fragata,é
impar,um pássaro único;e depois,de repente,decompõe-se,ficando apenas algumas folhas de metal percorridas
por pequenas sacudidelas vãs”.
6]Natureza e Idéia = “ Em suma, embora Calder não pretendesse imitar nada - porque ele nada pretendeu, a

não ser criar gamas e acordes de movimentos desconhecidos -, são simultaneamente invenções
líricas,combinações técnicas, quase matemáticas, e o símbolo sensível da Natureza,da grande Natureza vaga,
que desperdiça o pólen e produz bruscamente o vôo de mil borboletas e de que nunca se chega a saber se é o
encadeamento cego das causas e efeitos ou o desenvolvimento tímido, incessantemente
retardado,perturbado,atravessado,duma Ideia”.
===========================
VOLPI : o artesão utópico
Segundo Otilia Arantes, “ A implantação bem sucedida da arte abstrata no Brasil -como atestava o valor das
obras e o publico reencontrado - não significava apenas uma revolução no gosto, mas parecia anunciar um
recomeço ético-espiritual, num pais de nonchalance, acomodações e falta de rigor; Mario Pedrosa chegava a
imaginar uma renovação tão ampla decorrente dessa nova reviravolta modernizante, cuja extensão faria
pensar num segundo outubro de 1930: “E agora podemos divagar. Será que no futuro iremos ver
manifestações dessa mesma autodisciplina, desse espírito menos complacente consigo mesmo, em outros
campos, imediatamente mais importantes e ponderáveis, como os da administração publica, da política, da
educação ?”.
“Devaneios à parte, o certo é que MP considerava a abstração tão bem ajustada às exigências nacionais
quanto , no passado, o primeiro modernismo; agora era a própria arte abstrata que, impelida pela ‘dialética
cultural do pais”,passava representar resultados locias contrapostos à simples voga internacional que os
desmantelaria”[Arantes}.
MP analisa a dialetica do ‘mundial e local”: “O movimento concretista foi o primeiro movimento brasileiro a
apresentar resistência aos ventos internacionais então predominantes.(...) Não se compreende aquela
resistência brasileira, por tanto tempo, à corrente internacional Todos aqueles não atinavam que se essa
resistência local era capaz de enfrentar a moda internacional,era porque não pode deixar de TER RAIZES
NA PROPRIA DIALETICA CULTURAL DO PAIS’.
MP ‘apesar de sua grande maleabilidade em materia de renovação estética, nunca abandonou o critério da
universalidade, em nome do qual suas preferencias se firmarão sempre no sentido da pintura construtivista, ou
daquelas obras das quais se pode falar em ‘ideações puras ou desnudas,sem compromissos ou insuspeitadas [
Cézanne, Kandinsky,Klee,Malevitch,Mondrian,Delaunay,Boccioni,Calder...]”
“Em plano nacional, o destaque vai para artistas como Mavignier, Serpa, Palatnick,Aloísio Carvão,Décio
Vieira,Helio Oiticica,Ligia Pape,Amílcar de Castro,Mary Vieira,Ligia Clark e Volpi”.
Arantes aponta como MP identificou o ‘verdadeiro fio condutor da sintese’, como a ‘chave do capitulo
brasileiro da arte abstrata’.A um critico austríaco que,diante de uma exposição itinerante [1959],estranha o
predominio do ‘abstracionismo geometrico’,e, o define como resultado do ‘infalivel exotismo’, a cor local,as
exuberâncias tropicais, a suposta imagem do Brasil [ uma certa divisão internacional do trabalho: para os
europeus, as grandes tendências da arte mundial; para um pais de passado colonial, o pitoresco local].
MP retoma a visão deste critico europeu e dá-lhe, então, “uma feição global, explicativa das verdadeiras
anomalias nacionais. Sintaxe e gramática da arte abstrata não só tinham cabimento na periferia como estavam
a serviço de UM PROJETO DE RECONSTRUÇÃO NACIONAL”:
“ A nitidez, a logica das novas estruturas, a descoberta súbita, reveladora, da beleza das formas ortogonicas
que ensandeceram Mondrian [“a sublime beleza da linha reta não encontrada na natureza] como a invenção da
perspectiva torrou os miolos de Ucello, num intervalo de cinco séculos; a pureza enfim do novo vocabulário,
surgiam àqueles artistas como o antídoto às delinquencias românticas ou folclóricas, falsamente ingênuas, a
um figurativismo banalizado nos temas e nas formas usadas de um elenco exausto, destinado a contentar uma
magra clientela de burgueses ou pequeno-burgueses provincianos”.
Prossegue Otilia Arantes,” Um antídoto destinado a ocidentalizar de vez nossa velha ordem colonial, cujas
pragas transpareciam na supremacia da ideologia localista no plano da cultura,mesmo modernista,como se a
arte abstrata, banindo a cor local,pudesse enfim desprovincializar o pais e ao mesmo tempo balizar a ruptura
com a ordem internacional que aprofunda o atraso: uma mudança de sensibilidade que ,
“se traduzia numa necessidade imperiosa por assim dizer da ordem contra o caos, de ordem ética contra o
informe, necessidade de opor-se à tradição supostamente nacional de acomodação ao existente, à rotina, ao

conformismo,às indeinições em que todos se ajeitam,ao romantismo frouxo quês emd escontinuidade chega
ao sentimentalismo, numa sociedade de persistentes ressaibos paternalistas tanto nas relações sociais como
nas relações de produção.A tudo isso acrescenta-se a pressão enorme, passiva ,de uma natureza tropical nãodomesticada, cúmplice também no conformismo, na conservação da miséria social que a grande propriedade
fundiária e o capitalismo internacional produzem incessantemente” ( MP, “Época das Bienais,1970).
Volpi será,entre os artistas brasileiros, o privilegiado por MP. Arantes explica as razões:
“ é porque sua pintura, que lembra a pureza das formas primitivas, não é simplesmente obra de um pintor
ingênuo,pintor de parede,ou pintor de domingo como fora no inicio: quando obteve o grande premio da 2 a
Bienal de SP, suas construções já eram resultado de uma elaboração ‘sabia’, do aprimoramento no uso dos
materiais e elementos plásticos, de modo a fazer coincidir de maneira exemplar o projeto de uma arte
moderna com as virtudes da arte primitiva”
Como vimos acima, quando de seu retorno dos EUA, MP desenvolveu uma luta em dois campos: por um
lado, com a sua ‘esfera de influencia’ em “Vanguarda Socialista” e,por outro, no plano da arte abstrata, no
campo da teoria com seus ensaios no Correio da Manhã e, no campo da pratica com a formação do primeiro
grupo de arte abstrata brasileiro: o “Grupo Frente”.
“Volpi é uma pintura brasileira. Tem coisas italianas porque nasceu na Itália,mas é um pintor
brasileiro artesanal.O único.É um colorista maravilhoso”
(Mario,entrevista ao Pasquim,1978)

Vejamos,de inicio, a analise de MP sobre a obra de VOLPI.
“O artista que hoje é Volpi se formou e se desenvovleu dentro do mundo artesanal da São Paulo do começo
do século...Criou-se como artsita, na industria de construção civil”.Alfredo Volpi ‘ é mais do que paulista, é
do Cambuci.Não nasceu neste bairro,mas em Lucca, na Itália,em 1896...O menino Alfredo,aos dezesseis anos
entrou para a ‘construção civil’,como aprendiz de decorador de paredes”.
Para M. Pedrosa, a evolução de Volpi como artista, é singular:
Assim, “ a verdadeira escola de um pintor não são as academias de belas artes nem as escolas esepecializadas
afastadas do mundo do trabalho e da produção),mas o prorpio aprendizado industrial do dia.Em sua evolução
de pintor, Volpi refez a do artista que, ao sair da Idade Média e do renascimento, época das corporações,
passou à idade moderna, de comercio livre, em que as corporações se dissolveram, e definitiva se tornou a
separação entre ‘belas’ artes e artes ‘industriais’.
Volpi,segundo Mario,”Conseguiu,no entanto, chegar ao ápice da evolução moderna, partindo do oficio de
decorador de paredes. Daí talvez lhe ter sido dado guardar a pureza, a ingenuidade artística, a fatura mamunal
dramaticamente precária e rica de sua matéria,mesmo nas mais abstratas ou ‘concretas’ composições da
ultima fase”.
E que, “Seus instrumentos de trabalho,seus materiais são os mesmos,entretanto,da produçãoa rtesanal.Com
eles,pode levar sua experiência até o fim”.
Lorenzo Mammi, busca as influencias artísticas de Volpi.
“Para os modernistas da Semana, as referencias principais,ainda na década de 30, foram francesa: Léger,
Lhote, os surrealistas.Já o ambiente artístico de Volpi continuava próximo da arte italiana...Em sua maior
parte, a produção plástica italiana da década de 20 tomava distancia das vanguardas do inicio dos éculo (em
particular do futurismo),sem ser necessariamente uma produção reacionária”.
Pedrosa destaca que “Quando,por volta de 1912,começou a pintar ‘para si mesmo’, rugia em Paris o
cubismo.Em 1922,por ocasião da Semana de Arte Moderna,no Teatro Municipal de São Paulo,Volpi já tinha
dez anos de tarimba pictórica.Nas rodas suburbanas da capital, já brilhava,porém.Talvez,por isso mesmo,não
tomou conhecimento do acontecimento...nem Volpi, o decorador,sabia da existencia daqueles grandes nomes
cosmopolitas de intelectuais e artistas, nem eles sabiam da existencia da glória plébeia do Cambuci”.
A escola italiana de Florença , foi predominnate no Grupo Santa Helena e no núcleo principal da família
Artística Paulista. O problema principal para todos os pintores italianos dessa geração, foi a interpretação de

Cézanne.Mas,Cézanne não exerceu grande influencia nas primeiras vanguardas brasileiras.
“A chegada a São Paulo de um Cézanne italianizado ... - um Cézanne transformado numa espécie de Giotto
moderno,com hábitos austeros de operário e mestre-de-obras-,foi além de tudo,uma importante mudança dee
statuto: artistas como Volpi, Rebolo,Zannini deixaram de representar apenas uma pratica artística que remetia
ao ensino técnico, de prestigio escasso,do Liceu,para se tornar uma tendência estética,um movimento que
partia de uma leitura própria,mais ou menos implícita,da arte contemporânea.A ascensão era não apenas
cultural,mas também social”.
Mario fala da visita de Volpi à Itália : “ Em 1950,Volpi,em companhia de dois amigos pintores,vai à
Itália,praticamente pela primeira vez.Tinha 54 anos.Já era artista perfeitamente formado, e sabendo o que
queria.Lá encontrou confirmação para o que estava tentando fazer na sua terra.Em Veneza ficaram 35
dias.Mas enquanto os companheiros dali nãoa rredavam pé, a pintar ao ar livre passagens celebres da
cidade,como a Ponte de Rialto, Volpi deu quinze ou dezesseis escapadelas a Pádua,para contemplar o Giotto
da Capela do Scrovegno.”

Mario,então,explica as varias fases da obra de Volpi:
“Partindo de uma espécie de impressionismo ingênuo,segue-se uma modalidade pós-impressionista, em que a
representação das coisas começa a ser subordinada às necessidades de estruturar a composição.
Outraexperiencia se define por certa predileção pelos temas sociais.As figuras são então como que
pesadamente argamassada à Cézanne, e o claro-escuro,que aí então quase predomina,acaba
desaparecendo,pouco a pouco,para dar lugar a um jogo de tons cromáticos que começam a construir a
composição. As paisagens impressionistas,ou de atmosfera,as figuras temáticas perdem o modelado e uma
pintura de planos coloridos surge.enxotando, afinal, o modelado,as cores se tornam a personagem principal de
suas telas,No entanto,aqui e acolá,tons sombrios e misteriosos,uma atmosfera carregada de certas paisagens
antigas lembram o Goeldi das casas mal-assombradas e dos corvos.É curiosa essa afinidade de atmosfera de
ecrtos momentos de Volpi,com o nosso gravador,neto de Munch”.
Lorenzo Mammi aponta no mesmo caminho de Pedrosa: “ As fontes do pintor,no entanto,não são
necessariamente populares: um guavhe do começo dos anos 40, com uma menina e duas mulas,exibe
semelhanças evidentes com às aquarelas de Segall. E há muitas obras desse período em que figuras
pretas,desenhadas com poucos traços marcados, lembram as gravuras de Oswaldo Goeldi - a mais goeldiana é
provavelmente a pequena tela,hoje na Coleção Kuczinski,com uma casa vermelha e um homem se afastando
entre dois postes”...”As referencias a Goeldi e Segall, além de filtrarem o interesse de Volpi pela figuração
popular,convergem também para seu viés expressionista.”
Segue Mario: “Pouco a pouco,depois da ligeira experiência de uma pintura ainda na base do volume, o artista
bane qualquer sugestão de terceira dimensão,ao verificar que ‘o volume dest´roi as cores’. Dentro do macacão
do artesão,o colorista brota cada vez mais exigente.Seus planos libertam-se das convenções ilusionisticas , e
se concretizam realmente em planos de superfícies. A serie principia e leva até o abandono total de qualquer
sugestão figurativa.nas marinhas , o mar e o céu desaparecem em faixas coloridas, os telhados das casas viram
triângulos,ladeiras e ruas transformam-se em retângulos,janelas emq uadrados.As linhas,que antes
contornavam,com um desleixo simplório mas de disfarçada elegância,as áreas de cor ou figuras,agora
autônomos, tendem ao traço,e um grafismo saboroso, de ingênuo sabor primitivo mas ao mesmo tempo de
extremo requinte,aparece como numa caligrafia de ‘mal traçadas linhas’.
“Nem pintor ‘ ingênuo’ nem ‘primitivo’: o que lhe é característico é a humildade artesanal, fruto de profunda
sabedoria pictórica.É ,porém, puro e simples como um autentico homem do povo. Por isto,ao mesmo tempo
que constrói uma cidade fantástica,com o poder evocativo da pintura metafísica,nos encanta com cataventos,
bonecos, jõoe-molengos de sabor infantil.Não se diga,entretanto, que em sua pintura s´existem tons alegres e
joviais, ingênuos ou populares,em certas telas, como Barco, como cadeirinha, o poder de isolamento mágico
do objeto rende uma atmosfera tão densa quanto numa tela de Van Gogh. “
Polemizando com o critico Antonio Bento, Mario explica porque definiu Volpi como “ o mestre de sua
época”,quando da retrospectiva da obra do artista:
“Duas coisas, ‘mais facilmente verificaveis’, a sua mostra revelou:

1) a insuperada maestria técnica do pintor e ,
2) o caráter brasileiro de sua arte.
Seu domínio técnico,emt odos os gêneros do óleo à tempora,tanto nos pequenos como nos grandes
formatos,nos quadros de gênero ou de assunto ou nos meramente temáticos,nos figurativos e nos nãofigurativos,nas grandes composições como nas pequenas, é tão patente que o simples exame de um detalhe ou
de um particular de qualquer de suas telas dá para notar-se. Fayga Ostrower,com a sua grande autoridade de
artista, de professora e, portanto,de critica, no pequeno debate de outro dia,em torno da obra de Volpi,no
recinto mesmo da ‘Retrospectiva’,salientou,com oprotuna objetividade,o caráter definitivo,bem acabado e
resolvido de cada fase da evolução volpiana”.
Para Mario, a preferencia pela fase das casas ocorreu com a segunda Bienal, a de 1953. “E aqui dou minha
mão a palmatória: não a compreendi de saída,em toda a sua profunda e soberba originalidade.Do alto dos
meus tamancos estéticos,fiz-lhe reparos que depois se vieram revelar mais do que injustos,impertnentes e
ignaros”.
Pedrosa define ‘o que faz o encanto daquelas fachadas”:
“ao mesmo tempo que lembram as composições da pintura abstrata de caráter geomrtrico, recordam o
ambiente lírico das pequenas cidades do interior do Brasil”.Só esta simbiose,perfeitamente realizada ...,de
uma rigorosa composiçãoabstrata com o lirismo das cores vivas e cantantes das casinhas populares do interior
é, para nós, uma contecimento artístico de primeira ordem; trata-se , com efeito, de uma criação original em
toda a pintura contemporânea.Eis por que Volpi pode ser considerado,entre outros motivos,como ‘o mestre
brasileiro’, pore xcelencia.E sua linguagem pictórica é, no entanto, moderna,universal.Eis também por que
sua mostra representa o grito de independência da pintura brasileira em face da pintura internacional e da
Escola de Paris”.
“Diante de sua imaginação criadora,sejamos mais modestos e confiemos no tempo.No Brasil não há mestre
que o supere”,conclue Mario Pedrosa.
Em obra do final dos anos 90, Rodrigo naves lançou novos olhares sobre a arte de Volpi.
Analisando e buscando traçar uma “interpretação da arte brasileira”, Naves faz uma primeira constatação: “ a
renitente timidaez formal de nossos trabalhos de arte”.Nossa arte está ‘envolvida numa morosidade perceptiva
que reduz a força de seu aparecimento”. Assinala um ‘jogo peculiar’; “faturas, formas e dimensões parecem
se ocupar consigo mesmas, adiando indeterminadamente sua definição visual”
A este fenômeno,Naves chama de “Dificuldade da Forma”, que “perpassa boa parte da melhor arte
brasileira”. Na verdade, Naves assinala alguns elementos da ‘sensibilidade romantica”.Assim:
” A feição um tanto primitiva dos trabalhos de Guignard e Volpi têm uma significação profunda. A recusa à
violenta sociedade do trabalho marca-os do principio ao fim.Essas obras tímidas supõem um modo seave de
moldar as coisas, e estão mais para um artesanato amoroso ou para um extravismo rústico do que para a
conformação taxativa da industria”.
“Parece possível identificar a origem dessa dificuldade na remanescencia -ao menos até algum tempo atrásde vastos setores do pais em atividades não tipicamente capitalistas”. E,”A forma tão pouco estruturada e
institucionalizada de nossa sociedade certamente estimula e dá veracidade às formalizações que resistem a
uma determinação mais acentuada.Mas não deixa de ser intrigante o investimento afetivo despertado pore ssas
formas residuais de convivência.É de admirar que homens tão sensíveis relevem o vinculo estreito entre os
setores menos duros da sociedade e o sistema econômico global, e que não traduzam emd esespero, dor ou
violência a extinção necessária e iminente desse mundo que lhes serve de modelo. Porque essa
doçura,contenção ou senso de equilíbrio podem,sim,derivar da ESPERANÇA (gn) de resgatar artisticamente
certas experiencias concretas de setores da população”.
Na obra de Guignard e Volpi,Naves remarca que: “ há de fato uma camuflagem da arte com a própria arte”.
Para Naves, “Nossa pintura se especializou nesse oficio de sutilezas, refinando os matizes que confessam uma
convivência amorosa com os seres, longe de quaisquer rupturas ou descontinuidades”.
E, Naves arremata traçando o nucleo que explica sua problematica:”Na ausência de uma força social poderosa
que fizesse vislumbrar novas possibilidades,parece restar apenas essa UTOPIA rememorativa e docemente

anticapitalista, a única a fornecer indícios reais de um novo tipo de sociabilidade”.
Analisando a obra de Volpi, “ Elementos de fachada e bandeirinha” (década de 60), Naves assinala que no
“tom amenor essoa um protesto contra nosso capitalismo devastador”. E que “as formas de Volpi,por sua
origem,são inacabadas.A qualquer momento elas podem voltar a ceder, e adquirir novos perfis...Nisso suas
formas são um correlato da sabedoria popular”. Na postura de Volpi encontra ‘ muito de précapitalismo.Contudo,há mais,pois também um socialismo tolerante se move sob esse manto aparentemente
medieval”.
“As telas de Volpi precisam a todo instante indagar sobre sua forma de aparecer: a maneira como se mostram
reluta em apagar o vinculo com um trabalho manual alegre mas penoso”.
Naves traça,então, um ‘inevitavel comparação com Paul KLEE”. Neste ponto, encontra-se com as
observações de Mario Pedrosa,sobre a maestria de Volpi. “Mas se Klee deixa à vista suas construções é
porque as quer justamente como experimentos,isto é, procura balizar a habilidade por intermédio de
procedimentos controlados -a dimensão pedagógica da obra de Klee, e não só como professor da Bauhaus,não
é segredo para ninguém.Volpi por sua vez,faz da habilidade a questão central de seu trabalho,ainda que ela
tenha sem eu cerne um movimento reflexivo”.
“A experiência que está na base da obra de Volpi supõe um convívio longo e paciente com as coisas...Algo
como um homem experimentado das cidades do interior”. ..Contudo, escusado dizer,não se trata aqui de
indivíduos acossados pelo mundo e pelas relações sociais, sufocados por um ambiente que lhes retira o ar e a
expressão.Na tranqüilidade dos trabalhos de Volpi se vislumbram homens de bem com a vida - ainda que essa
vida careça das virtudes dos que a povoam.Tragédias ou dramas estão ausentes de sua pintura..De algum
modo os problemas se resolvem para os indivíduos de Volpi.Ao mesmo tempo longo que os forjou indica o
caminho a seguir: o trabalho paciente supera obstáculos, faz esquecer mágoas e trsitezas”.
Há mais: “ Seria incorreto pensar que dessa vida dura e conseqüente só poderíamos despreender adesão ao
trabalho alienado e umfatalismo de matiz cristão.A confiança no próprio esforço, o altruísmo que dispensa
recompensas, a solidariedade entre homens e coisas, a grandeza desses vínculos de amizade pressupõem mesmo no interior do capitalismo- a manutenção de uma outra lógica, estranha aos desígnios do mercado,
ainda que lhe falte uma universalidade tão abrangente.Não há populismo em Volpi”.
Assim, onde se localiza a utopia volpiana ?
“A principio pode parecer que essa dimensão mais ampla seria a simples remissão a um ideal de
comunidade,contraposto às dilacerações da sociedade contemporanez.De fatoe xiste este movimento na obra
de Volpi.É ele inclusive que livra os indivíduos do isolamento e do drama expressionista.Também a obra de
Van Gogh requer uma experiência profunda das coisas - em seus girassóis,por exemplo, a espessura das
camadas de pigmento é a tradução mais exta dessas imagens que foram talhada pela mão,embora sejam flores
e tenham sido feitas para os olhos.Contudo, a intensidade coloristica de Van Gogh é o indicador mais seguro
de que essa busca se vê isolada,sem conseguir integração e cumprimento.
Já em Volpi esse isolamento inexiste.daí a aparência amena de suas cores.Sob os indivíduos se estende uma
experiência comum que os reúne e solidariza.Uma noção de comunidade - ou seja, um certo movimento
arcaizante - permeia essa obra.mas também uma compreensão extremamente aguda e, a seu modo, critica de
aspectos importantes da realidade brasileira”.
Os indivíduos dos quadros de Volpi “ não tramam nem conspiram,apenas mantêm uma atitude altiva diante
das relações dominantes.A rotina, a reiteiração insana de atividades semelhantes é lembrada em sua
obra...Mas o que Volpi acentua -como de resto em todos os aspectos de sua obra- é a multiplicidade de
percepções e experiências sob essa aparência de igualdade e mesmice”.
Naves destaca um ponto essencial: “Na verdade,porém - e esse traço já foi salientado em outras passagens ,Volpi recusa a noção moderna de trabalho, voltando-se mais para uma atividade de ordem artesanal.Para ele,
a reiteração não traz a impessoalidade do trabalho mecanizado,em que o vinculo afetivo com os objetos
produzidos torna-se praticamente impossível.Os procedimentos se repetem, é certo,mas com o apoio de um
saber acumulado durante séculos, e não em função de uma organização industrial do trabalho.Da mesma
maneira que a sociedade, também a industria adquire características opressoras nessa poetica’.
“Da mesma maneira que a sociedade, também a industria adquire características opressoras nessa poética.Ao

moldar arrogantemente a natureza, ela recusa até o repouso das coissas do mundo,pois para Volpi, como para
Manuel Bandeira, a natureza ‘ama ocultar-se’.
Naves fala da memória que remete à infância: ‘o lado temático dos quadros ,das bandeirinhas de São João que podem se transformar num retangulo vazado de forte ressonância geométrica-,do traço aparentemente
ingênuo,das cores sabiamente inseguras.Além da reversibilidade tão característica das crianças - quando um
chinelo pode passar de gato a revolver, e um gesto desastrado pode ser remediado por um simples fechar de
olhos- que comparece no uso de ‘estruturas’ semelhantes e que o recurso hábil da corsabe transformar
significativamente”.
“ Aqui, Volpi joga com as formas, com a instabilidade de fundo de sua concepção de forma.Como nos
móbiles de Calder,as partes que formam as obras parecem disponíveis para um jogo que as reorienta
constantemente...Nos quadros de Volpi esse jogo formal consiste em diferentes tentativas de capturar aquilo
que o tempo faz questão de nublar.Calder a cada rearranjo produz um novo todo.Volpi multiplica a
parcialidade das constelações resultantes,que,assim como surgem num tempo vagaroso,remetem umas às
outras,na tentativa de reativar aquela experiência longínqua.
Para R.Naves, “Suas obras indicam que a ausência ,no Brasil, de ações que dêem de fato determinação e
caráter ao tempo - ou seja, a constituição de uma verdadeira historia- deve ser suprida pela criação de objetos
imemoriais , a testemunhar a permanência cultural desse setor da população que não pode deixar outro tipo de
vestígio”.
A caracteristica da sociedade braisleira é definida pela ‘ausencia de uma historia nacional polarizada por
embates que estruturem uma sociabilidade forte”, marcas de um pais de historia marcada por ‘revoluções
passivas’ (Gramsci) ,ou ‘revoluções sem revolução’.
Por isto, ‘Uma fragilidade radical toma conta da obra de Volpi,e dessa sociedade em que os movimento
carecem de intersecção e seqüência”.
Daí,também, a melancolia de corte romantico desta obra: “Se por um lado o descomprometimento do
presente dá alegria e jovialidade à pintura de Volpi, por outro uma melancolia leve mas renitente corrói aos
poucos aquela tranqüilidade infantil.E impregna a própria concepção de arte envolvida nesta pintura”.
A ‘critica volpiana a cultura do trabalho no industrialismo’ , nos faz lembrar algumas idéias de Rosa
Luxemburgo em relação aos pensamentos de Tolstoi e de Zola.
“ O original e profundo da analise social de Tolstoi fica demonstrada,por exemplo, na comparação de sua
opinião sobre a importância e o valor moral do trabalho com a opinião de Zola. Enquanto este, no mais
genuíno espírito pequeno-burguês, coloca o trabalho em um pedestal, o que leva muitos destacados
socialdemocratas franceses e de outras nacionalidades a pó-lo como um socialista da mais pura estirpe,
Tolstoi observa serenamente, acertando no alvo com poucas palavras:
“ O senhor Zola diz que o trabalho faz bem ao homem; eu sempre pensei o contrario. O trabalho como tal, o
orgulho da formiga por seu trabalho, torna cruel não só a formiga,mas também o homem. -Porém,embora a
laborosidade nãos eja um vicio declarado,em nenhum caso pode ser uma virtude.O trabalho é uma
necessidade que,quando não se satisfaz,constitui um sofrimento e não uma virtude.Elevar o trabalho ao nível
de virtude é tão errado como elevar ao nível de virtude e honra a alimentação do homem.O trabalho só pode
adquirir asignificação que se lhe atribui em nossa sociedade por uma reação contra o ócio,que tem chegado a
considerar-se como uma característica da nobreza, e que ainda é considerado como um traço honrável entre as
classes ricas e pouco educadas - O trabalho não só não é uma virtude mas que, em nossa sociedade
erroneamente organizada, é em grande parte, um médio de matar a sensibilidade moral”.
Rosa compara,então,Tolstoi à Fourier.
Octavio Paz,traçou algumas idéias em relação ao artesanato , que podem nos servir para enriquecer a analise
da arte de Volpi,realizada por Rodrigo Naves.
“ Os artesanatos pertencem a um mundo anterior a separação entre o útil e o belo.Esta separação é mais
recente do que se pensa: muitos dos objetos que se acumulam em nossos múseos e coleções particulares
pertencem a este mundo em que a formosura não era um valor isolado e autosuficiente.A sociedade estava
dividida em dois grandes territórios, o prfano e o sagrado.Em ambos a beleza estava subordinada ,em um caso
à utilidade e no outro à eficácia mágica.Utensílio, talismã, símbolo: a beleza era a aura do objeto”.

O ‘desenho industrial’ tem sentido contarrio ao artesanato : este é uma presença física que nos entra pelos
sentidos.A beleza do desenho industrial é de ordem conceitual, é o signo de uma função;sua racionalidade o
prende a uma alternativa: serve ou não serve.
A artesania não nos conquista apenas pela sua utilidade,vive na cumplicidade com nossos sentidos.A artesania
é uma mediação: suas formas não estão regidas pela economia da função,mas pela do prazer,há um continuo
vaivém entre utilidade e beleza,que se chama prazer...O objeto artesanal satisfaz uma necessidade não menos
imperiosa que a sede e a fome: a necesidade de recriarnos com as coisas que vemos e tocamos,quaisquer que
sejam seus usos diários...Feitos com as mãos,o objeto artesanal guarda impressas ,real ou metaforicamente, os
vestígios digitais de quem o fez.Estes vestígios não são a assinatura do artista, não são um nome;tampouco
são uma marca.São um sinal: a cicratiz quase apagada que comemora a fraternidade original dos homens...A
artesania é um signo que expressa à sociedade não como trabalho (técnica) nem como símbolo(arte,religião)
mas como vida fisica compartilhada...O objeto artesanal nos dá lição de sociabilidade...Se a festa é
participação do tempo original - a coletividade literalmente reparte entre seus membros,como um pão
sagrado,a data que comemora - o artesanato é um tipo de festa do objeto: transforma o utensílio em sinal de
participação”.
“A técnica é internacional...Ao suprimir as particularidades e peculiaridades nacionais e regionais,empobrece
o mundo...a técnica se converteu no agente mais poderoso da entropia histórica.O caráter negativo de sua
adoção pode ser condensado na frase: uniformiza sem unir...ameaça sem ua essência o processo histórico.Ao
acabar com a diversidade das sociedades e culturas,acaba com a historia mesma...A técnica moderna tem um
só sentido: a extirpação do ‘outro’”.
“Ao contrario, o artesanato nem sequer é nacional: é local...Os artesãos não têm pátria: são de sua aldeia.E
mais:são de seu bairro e ainda de sua família...Ao preservar as diferenças,preservam a fecundidade da
historia”.
“A oficina -taller- é um microcosmo social regido por leis proprias.O trabalho do artesão raras vezes é
solitário e tampouco é exageradamente especializado como na industria.Sua jornada não está dividida por um
horário rígido mas por um ritmo que tem mais a ver com o corpo e a sensibilidade que com as necessidades
abstratas da produção.Enquanto trabalha pode conversar e,as vezes,cantar.Seu chefe não é um personagem
invisível,mas um velho que é seu mestre e que quase sempre é seu parente,ou pelo menos,seu vizinho.”
“É revelador que,apesar de sua natureza marcadamente coletivista, a oficina artesanal não tenha servido de
modelo a nenhuma das garndes utopias do Ocidente.Da “Cidade do Sol” de Campanella ao “Falansterio” de
Fourier e deste à sociedade comunista de Marx, os protótipos do homem social perfeito não têm sido os
artesãos mas os sábios-sacerdotes, os jardineiros-filósofos e o operário universal no qual a práxis e a ciência
se fundem”.
Para Octavio Paz, a volta à artesania nos estados Unidos e na Europa Ocidental é um dos sintomas da grande
mudança das ensibilidade contemporânea.Estamos frente a outra expressão da critica à religião abstrata do
progresso e da visão quantitativa do homem e da natureza....Por isso, a popularidade do artesanato é um sinal
de saúde,como é a volta a Thoreau e a Blake ou o redescobrimento de Fourier”.
Possivelmente, este é o sentimento presente na obra de Volpi: a ‘sensibilidade romântica anti-capitalista”.
Octavio Paz escreveu belas palavras sobre W.Blake, que reforçam essa visão romântica revolucionaria.
“A figura de William Blake condensa as contradições da primeira geração romântica...Blake não apenas
denuncia à superstição da filosofia e da idolatria da razão,mas também ,no século da primeira revolução
industrial e no pais que foi seu auge,profetiza os perigos do culto à religião do progresso. Nestes anos a
paisagem pastoril da Inglaterra começa a mudar,e vales e colinas se cobrem com a vegetação de
ferro,carvão,pó e detritos da industria.Blake chama aos talheres,minas, FRAGUAS e ferrarias “fábricas
satânicas” e ‘morte eterna ‘ ao trabalho dos operários.Blake: nosso contemporâneo”.
Uma das principais obras dedicadas a William Blake , foi escrita pelo historiador inglês E.P. Thompson.

ROSA = MIRO e MONDRIAN
A obra de Rosa é , carregando nas palavras de Lélio Basso, a coabitação de uma tensão
permanente que expressa a tragicidade e a serenidade de sua vida, e , a combatente
tensa,feroz,talvez áspera,capaz de odiar,presente nos seus escritos políticos.Todavia, nas
Cartas de Rosa, o que nos marca é o lado humano,fraterno,solidário, o que L.Basso
chama de aspecto interior de Rosa”.
Poderíamos dizer,uma tensão que em termos pictóricos expressa,por uma lado, a
austeridade de Mondrian e, por outro, a alegria de Miro.
Na parte final de seu estudo sobre Rosa , Lélio Basso mostra que há uma
interdependência entre as partes desta tensão presente em Rosa:
“ os limites de Rosa estão conectados com suas qualidades positivas”; L. Basso dá dois
exmplos desta conexão: “ de um lado, seu apaixonado sentido de humanidade, sua
profunda conexão com todos os seres,sua aspiração à bondade como o sumo mais alto
do espírito, seu próprio ódio contra a sociedade classista,criação da Historia, lhe davam
uuma carga de otimismo e de confiança quase roussouniana na natureza humana que
possivelmente pesava sobre suas roprias valorizações políticas.
[diríamos que este é o lado Miro da matriz ].
Por outro lado, a agudeza de seu engenho e suas analises fortemente penetrantes ,que
lhe haviam feito descobrir os mais recônditos mecanismos da sociedade capitalista e em
particular do imperialismo,enquanto que camuflados sob as mais variadas cores, lhe
conferiam uma certa tendência [não estranha tambem em Marx] a supervalorizar a pura
efetividade das leis do desenvolvimento capitalista...”.
[diríamos que este é o lado Mondrian da matriz].
Em carta a sua amiga Sonia Liebknetch,escrita da prisão de Breslau em dez. 1917, Rosa
se perguntava:
“ ontem portanto pensava: como é estranho eu viver permanentemente numa alegre
embriaguez, sem nenhuma razão particular. Assim,por exemplo,aqui estou deitada nesta
cela escura, num colchão duro como pedra,enquanto à minha volta, no edifício,reina a
habitual paz dos cemitérios;parece que estou no tumulo[...]E aqui estou eu
deitada,quieta,sozinha,enrolada nos veus negros das trevas,do tédio,da falta de
liberdade,do inverno -e,apesar disso,meiu coração bate com uma alegria interior
dseconhecida,incompreensível,como se debaixo de um sol radiante eu tivesse
atravessando um prado em flor.No escuro sorrio à vida, como se conhecesse algum
segredo mágico que pune todo mal e as tristes mentiras, transformando-se em luz imensa
e em felicidade.E, ao emsmo tempo, procuro uma razão para esta alegria, não encontro
nada, e tenho que sorrir novamente -de mim mesma.Creio que o segredo não é outro
senão a própria vida;a profunda escuridão noturna é bela e suave como veludo, basta
saber olhar.No estalar da areia úmida sob os passos lentos e pesados da sentinela canta
também uma bela, uma pequena canção da vida - basta apenas saber ouvir”.
Todavia, precisamos entender o conjunto da visão de mundo de R.Luxemburgo.As
‘cartas’ não são um acidente em seu obra. A elas podemos acrescentar 3 grandes obras:
1- “Greve de massas, partido e sindicato”,1906

2- “Folheto Junius”,1915
3- “A Revolução Russa”,1918
Já conhecemos o apego de Mario Pedrosa às idéias de Rosa. Desde sua viagem para
Europa,nos anos 20, quando conheceu o luxemburguista Lucien Laurat [na casa de Pierre
Naville],e,sobretudo, no exílio nos EUA,através da “Johnson-Forest Tendence”.Em sua
volta ao Brasil [1945],Mario divulga as idéias de Rosa no jornal “Vanguarda Socialista”.Em
1975, no exílio parisiense,após sua passagem pelo Chile de Allende,Mario volta à Rosa
iniciando a escrita da obra “A Crise do Imperialismo e Rosa Luxemburgo”.
Através da sua correspondência com Carlos Senna Figueiredo [ “Retratos do
Exílio],percebe-se que o livro sobre Rosa era parte de uma trilogia,”as Teses sobre o
Terceiro Mundo”.Tudo indica que, no final, o projeto ficou diferente do imaginado por
Mario.Mas, além do “Rosa Lux.” ,e das “Teses”, ainda há o “Discurso”.
Em 3.1.75, Mario escreve para Senna, explicando o texto enviado para Newton Carlos
,publicado na Revista “encontros com a Civilização Brasileira” [ numero 2, agosto
1978],com o nome “ Teses para o Terceiro Mundo”]. Mario explica que,
“ Não esqueça que o atual texto é apenas a primeira parte das teses.Já comecei a
trabalhar na segunda parte, que é sobre as ramificações das transnacionais pelo
mundo,sob o titulo: “A Internacional da contra-revolução”.Gostaria de ter esta parte pronta
lá para o fim da primavera.(...)”
Em outra carta,sem data, Mario diz que,
“O portador é o nosso velho guerreiro,Neiva de Figueiredo.Passou por aqui às
carreiras.Está interessado em o 3 o mundo, logo creio e espero que nos
entenderemos.Quer conhecer minhas teses sobre o mesmo tema.tentei mandar por ele a
parte que foi pulada por quem bateu à maquina a primeira.Mas ficava muito difícil,e não
havia tempo.Assim vou mandar à parte a pequena parte pulada no grande capitulo da “A
grande questão final”,para você acrescentar na versão portuguesa que deixei com voces”.
Mario esteve em Lima/Peru,visitando Carlos Senna,e,”Deixou parte de suas Teses pelo 3 o
Mundo e o seu Discurso aos Tupiniquins.De volta a Paris,escreveu carta sem data,
falando do “Discurso aos Tupininquins”:
“ Saiu um pouco como uma espécie de capitulo das Teses pelo 3 o Mundo.E por falar
nisso, que é feito delas ? {o “Discurso” foi escrito em outubro de 1975].
Enfim, em 17.7.76, Mario fala sobre Rosa:
“ Finalmente chegou a vez de responder,apesar de tão demorado; sua carta nos deu um
grande prazer.É que parei de escrever correspondência porque estava dedicado a acabar
o segundo volume que se espichou muito,sobre a Rosa,A Crise do Imperialismo.São
umas 70 paginas.Agora estou com o campo aberto para enfrentar a terceira tese: A
Internacional da Contra-Revolução, ou a malha das multinacionais.Com a Rosa me
despedi do europeismo”.
Portanto, o livro sobre Rosa acabou sendo a segunda parte e, o que previa como
segunda parte, passou a ser uma terceira , que tudo indica, não foi escrita.
Na Entrevista ao Pasquim (1978),Mario ainda fala que “Se há um fator novo no mundo é a
emergência de uma burguesia internacional.Tenho um projeto de livro chamado “A
Internacional da Contra-Revolução ou A Malha das Multinacionais”.
O livro sobre Rosa, foi finalizado em julho de 1976, Quando da publicação no Brasil

[1979], Mario pôs como ‘Apêndice” o texto de Rosa, “A Revolução Russa”, com uma “Nota
explicativa” que tinha escrito em julho de 1946 [ie, 30 anos antes]. O Prefacio ao livro foi
escrito em novembro de 1978,já após sua volta ao Brasil. Contudo, a pequena introdução
é a que escreveu em Paris:
“ Tendo definido a crise na qual se está mergulhado como uma crise capitalista de âmbito,
enfim, mundial, é oportuno que se vá às estantes da imensa biblioteca marxista já imersa
na poeira dos tempos e que se pegue nela a obra mais aberta a esse tema; “A
acumulação do capital”, de Rosa Luxemburgo”.
Para Mario, Rosa “era o espírito menos ‘europeu-centrista’ de todos. Eis a razão de nossa
reverencia a seu nome,nesse preâmbulo”.
Esta ‘reverencia’,já no texto de 1946,era patente:
“ Rosa era no Ocidente a única figura capaz de se medir com aqueles dois gigantes
[Lênin e Trostsky] e de enfrenta-los,com independência,num plano de igualdade.Sobravalhe,para isto,em valor moral e intelectual,em autoridade e em espírito revolucionário”.
Teoria e Imagem
Ernst Mandel,relatando as manifestações na Alemanha oriental em 89,afirma que "a
qualidade explode na extraordinaria espontaneidade reivindicativa das massas...Rosa
Luxemburgo ficaria feliz se pudesse observar estes manifestantes".
Para Rosa,"É absolutamente falso imaginar a greve de massas como uma ação unica.A
greve de massas é acima de tudo,um termo que designa globalmente todo um periodo de
luta de classes,que se estende por varios anos,as vezes por decadas".
Rosa adverte contra possiveis abstrações,"As greves de massa se apresentam na Russia
sob formas tão variadas que é absolutamente impossivel falar de "a" greve de masas,de
uma forma esquematica abstrata".E,"Quem queira falar de greve de massa na Russia
deve,antes de tudo,ter a sua historia diante dos olhos".Desta forma,enumera o longo ciclo
de greves:
"A sublevação de S.Petersburgo,em 22 de 01,não foi mais que o ponto culminante de
uma greve de massas que pusera em movimento todo o proletariado da capital
czarista,em janeiro de 1905.Por sua vez,esta greve de janeiro foi consequencia imediata
da gigantesca greve geral que estalara em dezembro de 1904,no Caucaso em Bakou
e,que manteve suspensa toda a Russia.Os acontecimentos de Bakou,eram tao somente o
ultimo e poderoso eco das grandes greves que,em 1903-1904,quais tremores de terra
periodicos,abalaram todo o sul da Russia e cujo prologo foi a greve de Batoum,no
Caucaso,em março de 1902".
Rosa prossegue,"No fundo,esta serie de greves,na cadeia permanente das atuais
erupções revolucionarias,
apenas dista da greve geral dos operarios texteis de S.petersburg em 1896 e 1897,cinco
ou seis anos.Pode-se pensar que alguns anos de aparente calmaria e de severa
repressão separam o movimento de então,da revolução de hoje;mas,conhecendo um
pouco a evolução politica interna do proletariado russo,até ao estagio atual de sua
consciencia de classe e da sua energia revolucionaria,não deixariamos de relacionar a
historia do presente periodo de lutas de massa com as greves gerais de
S.Petersburg.Estas são importantes no problema da greve de massas,visto que já contem
em germe todos os principios elementares das greves posteriores".
Portanto,na pisada de Rosa,a greve de massas de 1905 na russia,assinala um processo

longo,envolvendo um ciclo grevista:1886,1887,1902,1903,1904 e 1905!
Do ponto de vista semantico,é importante assinalar a terminologia usada tanto por Rosa
quanto por Lissagarey.Vejamos as expressões luxemburgianas:
"Em lugar de um esquema rigido e vazio...vemos um fragmento de vida real feito de carne
e sangue...asvezes,a onda do movimento invade todo o Imperio,as vezes,se divide em
uma onda infinita de pequenos rios,outras vezes,se perde na terra..._ um oceano de
fenomenos eternamente novos e flutuantes".E,"O que emerge dos turbilhoes e das
tempestades,das chamas e das brasas da greve de masas,qual Afrodite surgindo da
espuma dos mares,sao...sindicatos novos e jovens,vigorosos e ardentes".
Expressões do mesmo tom,vamos encontrar em Trotsky,analisando o mesmo
fenomeno,em sua obra intitulada "1905".
"A revolução e' um potente redemoinho.O movimento grevista salta de um lugar para
outro,logo volta a levantar voo e avança como um turbilhão.As proprias massas irrompem
como as aguas de um oceano açoitado pela tormenta".
Vimos como T.Eagleton tentou estabelecer uma correspondência entre “Imagem estética
e estratégia política”, em relação a W.Benjamin e Trotsky. Norman Geras, tentou ação
similar entre ‘expressão literária e teoria marxista’,ou,mais precisamente entre ‘imagem e
teoria’. N.Geras analisa obras de Trotsky e Rosa Luxemburgo.
Mario Pedrosa falava da organização que o pintor constrói dentro do caos das forças
cósmicas {Van Gogh],através de suas formas próprias,pictóricas,e dos meios de
expressão da pintura[cor, volume,plano,ponto,linha,etc]. Como o escritor político-literario
constrói dentro do caos cósmico ? assemelha-se à pintura ? Há uma correspondência
entre ‘teoria’ e ‘imagem’ ? Quais são os meios de expressão do escritor, as metáforas ? A
Linguagem ?
Enfim, buscamos correspondências entre ‘teoria’ e ‘imagem’ que reflitam visões de mundo
com afinidades eletivas.No caso, as interpretações da obra de Calder,por Mario Pedrosa,
Sartre, estão dentro de uma mesma estrutura significativa ou visão de mundo. Em um
caso, através da pintura/escultura, noutro, da literatura [textos,cartas,poesias].
A linguagem, as metáforas e outros meios de expressão utilizados por Rosa Luxemburgo
em algumas de suas obras e cartas,expressam imagens,metáforas, idéias,valores, de
uma visão de mundo similar à de Calder. Viria daí, não se sabe como, o apego de Mario
Pedrosa tanto à Calder quanto à Rosa, que são marcos fundamentais na sua
‘conversão’,ocorrida durante o exílio nos EUA ?
M.Lowy dirigiu o trabalho coletivo de pesquisa que resultou na obra “Révolutions”[
Hazan,2000],uma espécie de historia das revoluções dos éculo XX através das
imagens.Em uma rica introdução, “La révolution photographiée”, traça algumas questões
fundamentais para nosso objetivo de refletir sobre “Imagem e Teoria”.
“bem entendido, as fotos não podem substituir a historiografia, mas elas apreendem o
que nenhum texto escrito pode transmitir: certos olhares, certos gestos,certas
situações,certos movimentos.A fotografia pode dar à ver, de forma concreta, o que
cosntitui o espírito único e singular de cada revolução...É certo que a fotografia não pode
substituir à narração histórica,mas isso não a impede de ser um instrumento insubstituível
de conhecimento histórico, que torna visíveis os aspectos da realidade que escapam
freqüentemente aos historiadores”.
Em sua obra, “Masas,Partido y Revolucion ,Expresión literária y teoria marxista”, Norman
Geras se aventurou neste caminho.Em especial,no capitulo “Imagem e Teoria” formula
questões que são importantes para nosso objetivo.
Geras inicia afirmando que “ como há no pensamento socialista um espaço para teoria ,
há também um lugar para a imagem e a imaginação, o retrato,a descrição e a

valorização.temos nossas imagens e retratos.E mais, embora sua relação com a ciência é
certamente complexa, não estam tão distanciadas da zona em que se enfrentam as
questões teóricas.Têm funções cognitivas definidas, positivas e negativas”.
Após dar exemplos negativos e positivos,Geras aborda a questão central: a relação
entre forma literária e substancia teórica.
“Em todo caso particular de relação entre estilo e substancia está uma questão mais
geral, que é só um aspecto, esquecido, da pergunta althusseriana ‘ que é ler?’. Pois, nos
textos da tradição revolucionaria, em suas formas abertas e em suas omisões, lemos não
somente o conteúdo político e teórico mas também, indefectivamente, uma forma
especifica de falar. Dentro de uma tradição literária cuja vocação tem sido explicar e
educar,persuadir,comprometer,estas particularidades tem de ter necessariamente
repercussões. Não há apenas um só idioma de comunicação revolucionaria. Tem havido,
e há, muitos”.
Geras parte para outra questão: “ Não há,pois,uma relação simples e linear entre
literatura e política neste contexto”. Para Geras, esta relação é ‘complexa’ e ‘elastica’ e,
“quando prestamos atenção às especificidades do estilo de um autor, geralmente
podemos detectar que se inserem nas procupações fundamentais do escritor em um
sentido que vai mais além do mero ornamento ou excentricidade.
No caso de Trostsky pelo menos (...) é possível identificar a função cognitiva à que
servem as formas literárias por ele empregadas.Como tentei mostrar, estas eram um
suporte,uma parte importante emboras ecundaria de seu equipamento teórico , que tanto
reforçava um argumento político concreto como condensava os elementos da analise
histórica em uma imagem cheia de vida ou mostrava o jogo de contradições sociais no
detalhe de um incidente local. Mas, em uma perspectiva mais ampla, sua função era
muito mais fundamental.Trostsky era acima de tudo um escritor político e um político
ativo,e,em concordância, político era antes de tudo seu discurso,abordando todos os
conceitos familiares à tradição à que aderia: conceitos de classe, partido e estado,de
capitalismo e socialismo,de tática,estratégia,revolução e historia.
Porém, nos próprios ritmos desse primeiro discurso político inseria habilmente outro,
mediante o qual tratava de ampliar o horizonte de seus leitores, levando-os desde os
problemas imediatos em jogo até os próprios limites do político entendido no sentido
restrito,Portanto, simultaneamente e como contraponto de suas analises dos problemas
políticos, tratava de suscitar toda a serie de questões situadas nos confins em que se
encontram ou cruzam a política e a moralidade, a política e o pesssoal, a política e o
‘universal’, a política e a experiência, a política e a filosofia.Poderíamos dizer que , em
certo modo,as formas literárias dos escritos de Trostky tratam de ampliar as fronteiras da
própria compreensão poltica,a considerar a relação entre o político e essas
preocupações,o lugar da poltica no contexto humano mais amplo.
A função de suas imagens , para voltar à elas, era mais que meramente decorativa,e
inclusive mais que um mero suporte do objetivo político que buscava.Era uma função
‘generalizadora’, que servia para abrir a discussão política à questões ou observações
que não resultavam imediatamente evidentes, e eleva-la a outro nível de reflexão.Como já
indiquei, os frutos desta outra reflexão não têm porque avalizar necessariamente as
posições políticas que Trotsky trata de estabelecer;porém, influem nelas,lhes dão
normalmente certa inflexão,e freqüentemente as enriquecem.Na medida em que se
produz este último,constituem uma aquisição definida,não só no estilo ,mas também em
conhecimento, do pensamento político do socialismo.”
[pages 68 e 69 ]
Geras vai aprofundado sua questão central, buscando novos nexos.“O problema da
forma literária e da substancia teórica (...) tem pelo menos dois aspectos:

1]Em primeiro lugar, em qualquer trabalho propriamente teórico, e também na
historiografia seria, haveria necessariamente um núcleo de analise e argumentos cujo
nível de abstração -respeito à ‘superficie’ fenomenológica da vida-; da experiência
imediata, as referencias morais e motivações psicológicas dos atores sociais; dos
compromissos subjacentes e das peculiaridades do enfoque do autor - tem de faze-los
relativamente indiferentes à forma dee xpressão literária.
Além dos requesitos elementais de clareza,precisão e rigor lógico, a validez ou não de
seu conteúdo conceitual básico não vai depender de que o autor escreva bem.”
Geras fornece ,então,dois exemplos na literatura clássica marxista:
“Para clarificar este ponto podemos voltar ao exemplo de “O Capital” de Marx.
O estatuto cogniscitivo da teoria do valor,sobre a qual se combate hoje com tanta
virulência, depende em definitivo de se pode mostrar-se que essa teoria oferece um
fundamento coerente para dar conta dos benefícios e preços na economia capitalista (...)
Não depende da força com que pinta Marx as tendências vampiricas do capital, de sua
vivida documentação sobre a situação opressiva do proletariado,nem de sua penetranted
enuncia das hipocrisias ideológicas da sociedade burguesa.Sem duvidas,pode-se
argumentar que a representação literária que dá Marx destes traços do capitalismo só é
eficaz porque ele havia compreendido algo das realidades do desenvolvimento doc
apitalismo. Mas a teoria do valor não pode sustentar-se só nisto.”
“ Algo parecido pode dizer-se do “1905” de Trostsky embora esta seja uma obra de tipo
diferente.Tenho insistido que é mais que uma reportagem.Evocando com dramatismo e
sensibilidade uma experiência histórica próxima, encarna também uma formulação ceda
da teoria da revolução permanente, considerações teóricas sobre a natureza da revolução
proletária, e dos elementos de uma historia de um levantamento de grande
magnitude,que acabou em derrota.É claro que a qualidade da prosa de Trotsky nesse
livro,seu dramatismo e colorido não estabelecem a teoria da revolução permanente”.

2] O segundo aspecto do problema consiste em realidade em que uma linguagem política
pode ser um meio rico e potente para os pontos de vista mais penetrantes do autor e,
também,precisamente por sua riqueza e potencia, o espaço de erros que ficam ocultos ou
parcialmente ocultos enquanto que em uma explicação mais prosaica dos mesmos
argumentos ficariam em evidencia mais facilmente”.
Geras dá o exemplo do jovem Trotsky. “ Quanto ao jovem Trotsky,há um caso significativo
e importante em que ocorre isto.
Temos visto como sua percepção das tendências burocráticas no socialismo europeu
cristalizaba em imagens de estagnação organizativa, e como sua captação excepcional
da dinâmica do processo revolucionário podia chegarnos com impacto através de
paginas que sugerem seu caráter eruptivo, desigual, ‘caotico’ e contraditório.
Quando Geras analisa o “1905” , nos fornece elementos importantes.
“ Quando abordamos a narração do ano 1905 por Trotsky, toda a cena muda...O tumulto
de grandes causas e efeitos objetivos aparece pontuado de notas vivas de experiencia
subjetiva.A ação individual e o incidente projetam luz sobre as forças sociais em
movimento. A historia da revolução ganha PROFUNDIDADE , SOLIDEZ E COR [grifos
nosso] ,assim como um poderoso impacto narrativo, com os incessantes e flutuantes
encontros entre a lei histórica e a vontade humana.”

Geras cita,a fala de Edmund Wilson sobre 1905: “ um brilhante precursor da Historia da
revolução Russa e, de seu dramático sentido da vida”.
Geras afirma que “ o poder de conjunto reside precisamente em sua notável capacidade
para sintetizar o explicativo e o artístico”.
CENAS DA REVOLUÇÃO
[organização e caos]
Como se organiza o caos cósmico ? Como o fez Van Gogh ? Como fez Trostsky ? e
Rosa ?
Em uma parte designada por “organização e caos”, Geras assinala:
“ Enquanto à dinâmica , ao ponto de partida e de chegada da revolução através de um
caos aparente, a seguinte passagem de outro ensaio do mesmo periodo resume como ve
Trotsky sua essencia por debaixo da superfície turbulenta e irregular: ‘As massas
populares se rebelam,postas em movimento por impulsos e interesses vitais
elementares,com freqüência sem nenhuma concepção sobre os passos e objetivos do
movimento ...
o
entusiasmo,o
interesse
próprio,
a
rotina,elevados
vôos
do
pensamento,superstição,sacrifício...milhares
de
sentimentos,ideas,estado
de
animo,capacidades,paixões, se lançam o saem à superfície;porem o sentido objetivo de
uma revolução é este: é a luta pelo poder de estado em nome da reconstrução de umas
relações sociais articuladas” [em, Acerca da Comuna de Paris]... A revolução é um
potente redemoinho.O movimento grevista ‘salta de um lugar a outro, logo volta a levantar
o vôo e avança como um turbilhão”[1905].As vezes, Trotsky complementa estas imagens
com outras de levante social, menos naturalistas,menos familiares,mas que também
evocam estes entido de um poder maior que os participantes, e PINTAM[gn] seu aspecto
desordenado.Conforme as massas vão adiante, cada dia Poe a ‘novos estratos’ da
população em pé e desenvolve ‘novas possibilidades’. É ‘como se alguém estivesse
removendo a caldeira social, até o fundo, com uma gigantesca colher”...Tudo se
desintegrava, tudo sumia no caos”.[1905]
A literatura,como meio especifico de expressão da realidade,reflete criativamente as
forças sociais e historicas de cada epoca.Quando se trata de periodos
revolucionarios,criticos,é comum na literatura socialista,o recurso a metaforas com
elementos da natureza para expressar a imensa energia espontanea das forças sociais.
Expressões literarias tão pungentes,como no "1905" de Trotski,no "Greve de massa" de
Rosa Luxemburgo,na "Comuna de Paris" de Lissagarey,no "Ordine Nuovo" de Gramsci,no
"Estado e Revolução" de Lenine,no "Guerra Civil na França" de Marx.
Geras cita outros exemplos: “ o mar que se move sem cessar, que muda sem
cessar”,como Rosa Luxemburgo vê a ‘greve de massas’,ate a ‘onda revolucionaria’
que,com seus altos e baixos....
Em sua analise da greve, Trotsky nos forneceria mais que frases, ‘mas,também, uma
impressão gráfica, quase fotográfica ,das atividades dos atores na greve”.
Para Rosa,a revolução socialista e' resultado de um longo periodo revolucionario,em que
"os trabalhadores percorrem o calvario de sua amarga experiencia,atraves de derrotas e
vitorias.Impera a dialetica permanente do processo historico:aprende-se a caminhar
caminhando,os homens e as classes aprendem da propria experiencia e,neste sentido,as
revoluções socialistas serão sempre prematuras";a revolução "e'um longo periodo de lutas
gigantescas".
As metáforas sobre ‘revolução’, ‘greve de masas’,’socialismo/barbarie’ são os pontos de

referencia.
André Nataf fez uma leitura herética da vida/obra de Rosa.[ “Lê Marxisme et son
Ombre”,1968]. Para Nataf,Rosa identifica as massas com a Natureza.Rosa apela à
psique: “Nada não é mais móvel que a psicologia humana.A psique das massas porta
tudo, como Talassa , o mar eterno, todas as possibilidades latentes: a calma mortal e a
tempestade que ruge ,a mais vil covardia e o heroísmo mais selvagem”.
Thalassa, o ‘mar eterno’, é o elemento original por excelência, evoca uma ‘catastrofe
marítima original’ [Ferenczi e Jung] e expressa o desejo de regressão ao mar.Rosa realiza
o processo intimo de toda criação em que a psique se aproxima de sua totalidade.Ela se
identifica à ‘mãe primordial’, da qual Thalassa é a expressão materialista. Ela pensa
abraçar o ‘Espirito do mundo”.
Jung em “Métamorfhoses de l’Ame et sés Symboles” trabalh o mito do mer.” ...O sentido
maternal da água é uma das interpretações simbólicas mais claras da mitologia. Os
anciãos diziam: o mar - símbolo do nascimento. É da água que vem a vida...A morte com
seu frio abraço é o seio materno, como o mar que engole o sol,mas este renasce de seu
seio maternal.A vida não conhece nenhuma morte:
“ Dans lês flots de la vie,dans l’ourogan de l’action,
Je chemine en haut, en bas
Souffle de-ci de-lá.
Naissance et tombe
Une mer éternelle,
Une trame changeante
Une vie ardente…
Jung lembra que ,o “Fausto” de Goethe, busca o sol para ‘beber a luz eterna’ em um dia
sem fim.
“Ma course divine ne serait pás arrête
Par lês montagnes sauvages avec toutes leurs gorges;
Déjá la mer avec ses anses récgauffées
S’ouvre devant mes yeux étonnés”.
“A nostalgia de fusto vai, como sempre nos herois, para o misterio do renascimento,da
imortalidade;também seu caminho o conduz ao mar,e ao fundo dos abismos de morte...
“ Vers la pleine mer um courant m’entraine,...
“ O sol flutua sobre o mar,e é um deus imortal que submerge toda noite na mãe materna
e renasce renovado toda manhã”.
Jung , em relação a esse mito da “femme ‘mer’”, cita Frobenius :
“... porque a mulher ‘mar’ tem previamente engolido o sol, e que ela pôe agora no mundo
um novo sol, significa que ela evidentemente estava grávida”...Todos os deuses que
percorrem os mares são deuses solares...Durante a travessia marítima noturna, o deus
solar e´fechado no seio materno e é frequntemente ameaçado por todos os tipos de
perigos”.
Jung exemplifica com uma “cena próxima, temos a travessia de Nóe durante o dilúvio:
tudo o que vive e o que morre.Apenas Ele e as vidas conservadas por Ele são conduzidas
para uma nova criação”.
O signo astrológico de Rosa,’peixes’,indica uma tendência à busca do ‘caos’ para
encontrar um contato com os elementos primordiais.
Vimos como Mario analisa o movimento dos móbiles de Calder,comparando-o “ a
mecânica do mar que, se é monótona na sua repetição, espicaça-nos sempre a
imaginação como algo de eternamente novo”.Sintomaticamente, Sarte também usara a
metafora do mar em sua analise dos ‘mobiles’ de Calder.

Nas palavras de Rosa: Thalassa:o mar eterno,todas as possibilidades latentes.Os
‘mobiles’ de Calder:” os móbiles a movimentos livres, com suas pétalas e folhas, fios ou
hastes,rodas ou esferas,numa forma emr repouso idealmente recortadas no ar, são
inteiramente entregues ao acaso.É para este que apelam as figuras geométricas ou vivas
e naturais que se geram no espaço.Ao saírem do estado de repouso,bailam no ar,ou
traçam ou expelem rosas de fogo de artifício,embriões de seres desconhecidos,sugestões
de bichos,de pássaros,de coisas que viviam apenas nas virtualidades espaciais”.[Mario].
A matriz da arte calderiana é uma estrutura significativa da sensibilidade romântica
revolucionaria,tal qual, a matriz da obra de Rosa Lg.vejamos 3 obras importantes de Rosa
Luxemburgo,e algumas Cartas,que expressam esta ‘visão de mundo’.
1] Greve de Massas,Partido e Sindicato,obra de 1906.
“Quanto à greve de massas, os acontecimentos na Rúsia obrigam-nos,em primeiro
lugar,a uma revisão da concepção geral do problema”.
“As greves de massas se apresentam na Rússia sob formas tão variadas que é
absolutamente impossivel falar de ‘a’ greve de massas,de uma greve esquemática
abstrata”.
Rosa fala,então, da ‘primeira maré de greves-gerais”; de que ‘acordava pela primeira
vez,como um choque elétrico,o sentimento e a consciência de classe em milhões e
milhões de homnes.”
Rosa destaca o carater ‘de mobiles’[tal qual descritos por Mario e por Sartre” ] da greve
de massas:
“ As diversas correntes subterrâneas do processo revolucionário entrecuzam-se, criam
mutuamente obstáculos,avivam contradições internas da revolução o que tem por
resultadoo,no entanto,a precipitação e intensificação da poderosa explosão”.
A queda do absolutismo russo exige um completo processo social: “ é necessário que o
terreno social seja araddo de alto a baixo,que o que está por baixo venha à superfície,o
que está por cima seja profundamente enterrado, que ‘ordem’ aparente se transforme em
caos e que a partir da aparente anarquia seja criada uma nova ordem”.
E que, “Ora, neste processo de transformação das estruturas sociais da antiga Rússia
não foi unicamente o ‘trovão’ de janeiro que desempenhou um papel insubstituível, mas
principalmente as grandes tempestades da primavera e do Verão”.
Rosa fala em ‘tempestade revolucionaria’e,”Enquanto os ciumentos guardiões dos
sindicatos alemães temem,antes de tudo,ver quebrar em mil bocados essas organizações
qual porcelana,no meio do turbilhão revolucionário, a revolução russa apresenta-nos um
quadro completamente diferente: o que emerge dos turbilhões e da tempestade,das
chamas e do braseiro da greve de massas,qual Afrodite surgindo da espuma dos mares,
são...sindicatos novos e jovens,vigorosos e ardentes”. E, os operários ainda não tinham
fundado o movimento dos ‘Soviets” !
Para Rosa, “os trabalhadores lançaram-se com entusiasmo nas ondas da liberdade
política...”
Rosa chama a atenção que, olhando a historia da greve de massa na Rússia, ‘dá-nos
uma imagem’ que, em vez do esquema rígido e vazio que nos apresenta uma ‘ação’
linear..vemos um fragmento da vida real feito de carne e sangue,que não se pode
arrancar ao meio revolucionário,ligado por mil laços a toda a organização revolucionaria.”
“A greve de massas tal como nos é apresentada pela revolução russa, é um fenômeno
tão móvel que reflete em si todas as fases da luta política e econômica, todos os estádios
e todos os momentos da revolução.O seu campo de aplicação, a sua força de ação,os
fatores do seu desencadear,transformam-se continuamente”.
Poderíamos dizer,tal qual um ‘mobile’ ao sabor do vento! Ao ‘acaso’ !
Prossegue Rosa,”De súbito, abrem-se novas perspectivas à revolução no momento em

que esta parecia atravessar um impasse. Ela recusa-se a atuar no momento em que se
pensa poder contar seguramente com ela.Ora a vaga de movimento invade todo o
Império,ora brota do solo como uma fonte viva,ora se perde na terra”.
E,” Greves econômicas e políticas,greves de massa e greve parciais,greves
demonstrativas ou de combate,greves gerais abrangendo setores particulares ou cidades
inteiras,lutas reivindicativas pacificas ou batalhas de rua,combates de barricadas -todas
estas formas de luta se cruzam ou se tocam, se intercepenetram ou deságuam umas nas
outras: É UM MAR DE FENOMENOS ETERNAMENTE NOVOS E FLUTUANTES”
Para Rosa, a lei deste movimento reside na relação entre as forças políticas e sociais da
revolução.A greve de massas é a forma adquirida pela revolução;”Entretanto, a própria
ação da greve de massas não Pará um só instante.Adquire somente outras
formas,modifica a sua extensão,oss eus efeitos.Ela é a pulsação viva da revolução e ao
mesmo tempo o seu motor mais poderoso”.
“Em resumo: a greve de massas,de acordo com o modelo que dela nos oferece a
revolução russa,não é um meio engenhoso inventado para reforçar o efeito da luta
proletária, é o próprio movimento da massa proletária, é a força de manifestação das
massas proletárias no desenrolar da revolução”.
2]Folheto “Junius”.1915
Esta obra expressa a comoção de Rosa diante do acontecimento da 1 a guerra
mundial,com apoio da Social-Democracia Alemã.Rosa chegou a pensar em
suicídio.Como em outros momentos da historia das esquerdas [ Rebelião de Cronstadt
,para os anarquistas; Pacto Hitler-Stalin,em 1939; invasão da Hungria pela URSS,em
1956; denuncia dos crimes de Stalin,no XX Congresso em 1956 ], os militantes se viram
prisioneiros em labirintos e, buscaram alternativas: no caso de Rosa, “Socialismo ou
Barbárie”!
Em um curto mas profundo ensaio [ significado metodológico da palavra-de-ordem
“Socialismo ou Barbárie”], M.Lowy , analisou o rsultado deste ‘choque’ na obra de
Rosa.Lowi inicia seu ensaio citando a opinião de Paul Frolich sobre esta obra: “é mais que
um documento histórico: é um fio de Ariadne no caos presente”.
Lowi mostra como Rosa rompe com ‘o fatalismo otimista’ de Kautsky [‘um eixo central de
toda a sua visão de mundo’].O pensamento de Kautsky é o produto de uma fusão entre a
metafísica iluminista do progresso,o evolucionismo socialdemocrata e um determinismo
pseudo marxista ortodoxo.
A partir da Revolução russa de 1905,Rosa começa a sedistanciar de Kautsky.
Com a catástrofe de 1914, o trauma leva Luxemburgo a escrever o “Folheto Junius” e, a
formula revolucionaria: SouB.Isto significa: não há apenas uma só “direção do
desenvolvimento”,um só sentido da evolução,há varias possibilidades.
Segundo Lowi,inspirando-se em Engels,”Rosa Luxemburgo ,pela primeira, explicitou que
o socialismo não é um produto inevitável da necessidade histórica,mas uma possibilidade
histórica objetiva”.
Lowi remarca que, na alternativa SouB,o elemento metodoligo essencial é o ‘principio
mesmo de uma historia ‘aberta’,o principio de uma alternativa histórica.O importante, o
decisivo na formula não é a barbárie,mas “o socialismo ou..”.
Portanto, “a ruptura metodológica definitiva entre Rosa e kautsky se produz sobretudo no
1915 atraves da palavra-de-ordem ‘Socialismo ou Barbarie’.
Lowy acrescenta que ‘ uma evolução teórica de tudo similar ocorreu no pensamento de
Lênin e no de Trostsky.
Sobre Lênin:: sob o impacto da falência da II Internacional, Lênin rompe não só a nível
político mas a nível metodológico com kautsky [de quem se considerava um discípulo].É a

descoberta nos anos 1914-15 da dialética hegeliana [os “Cadernos Filosóficos”] e o
superamento do materailismo evolucionista vulgar de Kautsky e Plekhanov -superamento
que constitui a ‘premissa metodológica das Teses de Abril’-

3] Critica da revolução Russa .1918
Paulo de Castro,em sua coletânea “Rosa Luxemburgo,socialismo e liberdade”[rio,1968],
vê em “A Acumulação de Capital” a obra principal de Rosa,todavia, “a sua visão atingiu
uma profundidade quase vertiginosa quando em 1918 dentro de uma prisão ,escreveu “A
Revolução Russa”.
Rosa retoma sua visão da ‘revolução”:
“ Só a vida fermentando sem entraves abre novos caminhos,novas formas,improvisa, é
uma força criadora e corrige por si seus próprios defeitos”. Em suas Notas, apenas
publicadas em 1928,por S.Weil, afirma que: “ tal como a ação dos raios solares tem uma
ação benéfica para a vida humana, a revolução tem como seu principio renovador a vida
espiritual que liberta a atividade e a responsabilidade própria das massas,e,por
consequencia,a liberdade politica como forma inerente a uma
genuína revolução constitui o seu único sol purificador”
Por sua vez, Mario Pedrosa,em 1946,escrevia uma “Nota Explicativa”,sobre esta obra de
Rosa.
“Rosa Luxemburgo, neste estudo que aqui publicamos, foi a primeira que, no campo do
socialismo internacional, se levantou para apreciar, com uma perspectiva já por assim
dizer histórica, a formidável experiência da Revolução russa.O estudo foi escrito,com
efeito,no ano tremendo de 1918, quando a experiência russa não tinha um ano. ..Em
nossa epoca de conformismo, de submissão mental e moral,essa lição de independente
lucidez em face dos acontecimentos e dos triunfos esmagadores e deslumbrantes, é o
que ela nos deixou de mais precioso para todos nós, que ainda continuamos na luta pelos
velhos ideiais emancipatorios”.
Como vimos,Mario conheceu a obra de Rosa através dos debates feitos por Lucien
Laurat,na casa de Naville.
Em 1934,em Paris, ‘les cahiers mensuels Spartacus’ publicava a brochura “Marxisme
contre Dictature” , em que Lucien Laurat ( que foi desde 1928-30 o principal introdutor na
França de Rosa Luxembourg, segundo Alain Guillerm) reuniu três ensaios de Rosa
[‘centralisme et democratie’; ‘masse et chefs’;e,’Liberte de la critique et de la science’]. O
proprio Lucien Laurat prefaciou a obra,escrito em 1934.
No prefacio Laurat define a concepção de organização luxemburgista:
“ Partindo destas considerações, que são o ABC do marxismo, que Rosa Luxembourg tira
suas conclusões para o que deve ser a organização socialista.Esta organização deve ser
suscetível de desenvolver ao Maximo a consciência socialista dos trabalhadores e lhes
permitir de se instruírem pelas experiências de suas lutas.isto implica no Partido ( o que
também vale para o movimento sindical) um maximo de democracia. Entretanto, o
movimento socialista tems eus combates; assim, a democracia deve coexistir com uma
centralização da ação e com uma disciplina sem a qual nenhuma ação será possível.Mas
a centralização e a disciplina não podem se conceber sem a base da democracia a mais
ampla; sem esta democracia, o primeiro imbecil vindo poderá se sagrar ele mesmo ‘chefe
histórico da revolução mundial’, nomear e revogar os ‘chefes’ - também ‘historicos’- do
proletariado dos diferentes paises, e estes chefes nacionais designarem por sua vez os

sub-chefes regionais e locais sem sem se preocuparem do que pensam os primeiros
interessados: os trabalhadores”.

4] Cartas da Prisão.
“ Na existência de Rosa Luxemburgo,como bem testemunham as suas cartas, há, ao
lado de uma axiologia moral rigorosa,uma visão ampla...”[P.de Castro] .
O grande estudioso da obra de Rosa, o italiano Lélio Basso,em sua introduzione à “
Lettere 1893-1919” {Editore Riuniti,1979], definia a visão de mundo luxemburgiana:
“ O aspecto dominante da personalidade de Rosa, além de suas convições políticas, é a
sua relação com os homens e com a natureza,mas a natureza vista como ambiente
humano,como um momento da vida do homem.O homem, em suma, para Rosa como
para Marx, é o centro de tudo, e o socialismo não é um problema de produção ou de
eletrificação,mas de libertação do homem: representa um ideal só enquanto é condição
desse processo de libertação. E não é uma fatalidade,uma etapa inelutável , ‘natural’ do
processo histórico,mas é conquista de cada dia ,e,ao mesmo tempo, a criação de uma
nova vita interior e de novas relações: certo, também relações eocnomicas de
produção,mas outrosim relações políticas de autogoverno e,sobretudo,relações humanas
de responsabilidade, de fraternidade e de amor. Fraternidade que evidentemente ainda
não existe, mas que deverá ser conquistada através duras batalhas,no mesmo contexto
histórico em que se prepara e se constrói a nova sociedade socialista.A qual seria coisa
vã se não contribui à realizar esta ‘fraternidade universal dos operários que é o que há de
mais sagrado e de mais elevado na terra’.
“Por isto ,coabitam nela ,em uma permanente tensão que expressa ao mesmo tempo a
tragicidade e a serenidade da sua vida, assim como a impele a coerência , a combatente
tenz, inflexível, as vezes áspera,capaz também de odiar, que vive nos seus escritos
políticos, nos seus discursos inflamados, nos seus comportamentos duros e desdenhosos
sobretudo frente aos ‘companheiros “, dirigentes partidarios firmes,mas que não têm o
espírito e o ser apaixonados, que participem do sofrimento de cada um e que sofram
com eles,que amam perdidamente as plantas, os animais e os homens,e que sabem
perdoar as fraquezas, que se exaltam com as pequenas coisas da vida, que se extasiam
diante do canto de um pássaro,ou diante de uma flor ou talvez um pouco de erva”.
É claro que para compreender este aspecto interior de Rosa e sobretudo para apreender
a incidencia nos eu pensamento político,são essenciais as cartas do cárcere, no qual
Luxembourg passou os últimos anos de sua vida, que são anos de recolhimento forçado,
de recordações que afloram,de um balanço continuamente reprensado da própria
vida...Estudar a intima coerência de sua personalidade , que é a expressão mais profunda
de sua alma”.
Através de algumas cartas de Rosa vamos encontrar metáforas,imagens,pensamentos
que são peculiares a esta ‘visão ampla’.Em grande parte das “Cartas”, podemos mesmo
falar de ‘um pensamento visual’,pois Rosa Lg está sempre estimulando seus
correspondentes a imaginar cenas e paisagens,que são verdadeiras obras de arte.
0] Carta a Leo Jogiches, Berlim-Friedenau,17 julho 1900
“..tenho chegado a conclusão de que há que celebrar as festas e os dias silenes como
todo o mundo, porque representam momentos agradáveis na monotonia do trabalho,e só

então se sente verdadeiramente que se vive.Nem tu nem eu temos tido todavia “o tempo”
nem a idéia de celebrar juntos nossas festas(...)Viveremos inclusive melhor que ‘todo o
mundo’,pois sinto que temos mais coisas diversas que a maioria das pessoas.
Sonho,entre outras coisas,que os dois nos poremos a estudar arte em nossos momentos
de ócio, tema que me absorve enormemente estes últimos tempos.eria maravilhoso,não?
Os dois, depois de um trabalho serio lendo historia da arte, visitando os museus,e indo à
opera!”
1] carta a Sonia Liebknetch . Wronke,15 janeiro 1917
“...E eu formei o projeto de conduzir-te à Córsega...Lá chegadas,esqueceremos a
Europa,pelo menos a Europa moderna.Imagina uma paisagem heróica, desenhada com
grandes traços,com montanhas e vales de contornos severos.No alto,massas de rochas
nuas, de um sombrio cinzento,em baixo luxuriantes oliveiras,louros-cerejas e castanheiros
centenários.E difundida sobre tudo isto uma calma semelhante àquela que devia preceder
à criação do mundo - nenhuma voz humana, nenhum grito de pássaro, somente o ruído
de um pequeno rio que nalgum lugar se insinua entre as pedras,e lá de cima, nas fendas
dos rochedos, o murmúrio do vento - o mesmo que enfunava as velas do navio de
Ulisses.E os homens que encontras estão em completa harmonia com a paisagem. De
repente, na esquina de um atalho, aparece uma caravan -os Corsos andams empre uns
atrás dos outros, em fila, e não em grupos como os nosos camponeses.A caravana é em
geral precedida por umc achorro;depois,com um passo lento,avança uma cabra ou um
pequeno burro carregando sacos cheios de castanhas.Este epqueno burro é seguido por
uma grande mula,sobre a qual está sentada, de viés,as pernas pendendo,uma mulher
com uma criança nos braços.Ela mantem-se aprumada,esbelta como um cipreste,imóvel;
a seu lado caminha com um ar firme,tranqüilo,um homem com uma grande barba.Ambos
se calam.JURARIAS QUE É A SANTA FAMILIA. E cenas deste gênero encontram-se a
cada passo.Isto impresionava-me a ponto de que teria de boa vontade ajoelhado,como
sempre sinto vontade de faze-lo diante da beleza perfeita.Nestes paises, a Bíblia ainda
está viva,assim como a antiguidade.Dormiríamos todas as noites num local diferente, e o
Sol, ao levantar-se, já nos surpreenderia nos caminhos.isto diz-te alguma coisa ? Eu
sentir-me-ia feliz de te pdoer mostrar um mundo semelhante...”
2] Carta a Sonia Liebknetch. Wronke, 2 de maio de 1917
“ ...O que leio ? Antes de tudo, livros de ciências naturais: geografia, botânica e
zoologia. Ontem , li um livro sobre a causa do desaparecimento dos pássaros cantores na
Alemanha.A cultura de florestas, de jardins e de terras, que se estende e se racionaliza
cada vez mais, tira-lhes todas as possibilidades naturais de fazeremm o seu ninho e de
prurarem comida.De fato a cultura pouco a pouco faz desaparecer as arvores ocas, as
terras sem plantação, os matos,as folhas secas caídas na terra.Sentia-me triste ao ler
isto.Não é que me inquiete com o canto dos pássaros pela alegria que dele os homens
tiram, mas é a prorpia idéia de um desaparecimento silencioso e inevitável destes
pequenos seres sem defesa que me causa pesar ,a ponto de me deixar de lagrimas nos
olhos> Isto lembra-me um livro russo escrito pelo professor Siebert, que tratava do
desaparecimento dos Peles vermelhas na América do Norte, e que li enquanto ainda me
encontrava em Zurique.Os Peles-Vermelhas, tal como os pássaros são enxotados pouco
a pouco dos eu domínio pelo homem civilizado e votados a uma morte silenciosa e cruel.
Mas talvez esteja doente por sentir tão vivas emoções a propósito de tudo. Por vezes,
tenho o sentimento de não constituir um verdadeiro ser humano, mas um pássaro, ou um
animal qualquer que houvesse tomado a figura humana”

3] Carta a Sonia Liebknetch, Breslau, 24 novembro 1917
“ ...Sei que para cada ser humano,para cada criatura, sua ‘propria vida’ é o mais
importante,o bem único de que dispõe e que com cada mosquito que se esmaga sem
querer é como o fim do mundo;para os olhos agonizantes deste mosquito, é como se o
fim do mundo aniquilasse toda forma de vida.(...)Como a compreendo quando cada belo
meiodia,cada flor,cada dia de primavera,cada noite de lua,desperta em você a nostalgia e
o desejo de tudo que há de mais belo no mundo! E como compreendo que Você esteja
enamorada ‘do amor’!Para mim o amorr tem sido (ou é?...) sempre mais importante,maiss
agrado que o objeto que o provoca,porque permite ver o mundo como um conto de fadas
resplandecente ,porque faz sair no ser humano o que tem de mais nobre e belo, porque
realça o mais corrente e mais humilde e o enaltece, e porque permite viver na
embriaguez,no êxtase...
Sonitcka, os entardeceres têm agora um encanto tão grande como na primavera.Às
quatro sob o pátio; é hora do crepúsculo e a meu redor vejo os horríveis edifícios diluídos
sob o véu misterioso da obscuridade.E ao mesmo tempo o céu brilha com uma cor azul
claro e no alto aparece a lua prateada mas clara.
Cada dia a esta hora,muito alto por cima do pátio, formando uma grande bando que se
estira no céu, passam centanas de corvos em direção ao campo, a sua ‘arvore-dormitorio’
onde posam para passar a noite(...) E,quando vários deles lançam alternativamente esse
‘cau-cau’ de garganta,tenho a impressão de que se lançam a jogar com pequenas bolas
de metal descrevendo círculos no ar.É uma verdadeira fala, falam do que t~em feito
‘durante o dia transcorrido’...
Me parecem tão sérios e tão importantes! Ao vê-los cada tarde tomar uma via já
traçada,segundo seu costume,sinto como um respeito por estas grandes aves que
acompanho com meu olhar,com a cabeça ao alto,ate que desapareça a ultima”...
4] Carta a Sonia Liebkencht. Breslau, meados dez. 1917
“... Eis o que eu pensava: como é estranho,disse para mim mesma,que me encontre
numa espécie de constante embriaguez alegre, e isto sem qualquer razão.estou
estendida numa cela obscura, sobre um colchão duro como pedra. Em torno de mim,
reina um silencio de morte na casa, tudo faz crer que me acho no tumulo.O reflexo da
lanterna que queima a noite inteira diante da prisão cintila no tetc.De tempos a tempos,
ouve-se passar um trem ao longe,ou perto,sob a janela, escuta-se a sentinela tossir e dar
alguns passos lentos e pesados para desentorpecer as pernas.A areia estala de modo tão
desesperado sob as suas botas que parece exalar-se assim, dentro da noite sombria e
humida, tudo o que existe de desolado na existência,tudo o que não tems ainda.Eu lá
estou estendida,sozinha,enrolada nas dobras escuras da noite,do tédio,do cativeiro,e,no
entanto,o meu coração bate de uma incompreensível alegria interior,de uma alegria nova
para mim,como se andasse sobre um prado florido por um sol radiante.E eu sorrio para a
vida na penumbra do meu cárcere,como se possuísse ums egredo mágico,pelo qual tudo
o que há de mau e de triste se transformaria em luz e felicidade. Em vão procuro uma
razão para semelhante alegria, mas nada encontro e só consigo ficar espantada.Creio
que o segredo outro não é senão a própria vida; a obscuridade profunda da noite é bela e
suave como o veludo,se sabem observa-la bem.E no estalado da areia humida,sob os
passos lentos e pesados da sentinela, a vida canta para quem sabe ouvi-la.Em tais
momentos, penso em ti e gostaria tanto de passar-te esta chave encantada, a fim de que
também pudesses, em todas as situações, sentir o que há de belo e de alegre na vida, a
fim de que também vivesses no encantamento e andasses na vida como sobre um prado
matizado”.(...)
Ah!,minha Sonitschka, acabo dee xperimentar uma dor aguda.No pátio onde vou
passear chegam todos os dias carros militares abarrotados de mochilas ,de velhas túnicas

de soldado e de camisas muitas evzes manchadas de sangue...Descarregam-nas aqui,
tristibuem-nas pelas celas, onde os prisioneiros as consertam, depois vêm busca-las.Há
alguns dias, um destes carros acabava de entrar no pátio.Mas eram búfalos desta vez
que o puxavam,e não cavalos.Pela primeira vez,eu via estes animais de perto.Eles têm o
corpo mais poderoso e largo do que os nossos bois, a cabeça chata e os cornos
fortemente curvados, o que assemelha o seu crânio ao dos nossos carneiros.Têm o
focinho completamente preto e grandes olhos suaves.Os soldados que conduziam a
parelha contam que tais animais vêm da Rumania, que são troféus de guerra...Ao que
parece, foi muito difícil prender estes animais, que viviam eme stado selvagem,e mais
difícil ainda habitua-los, após a liberdade de que gozavam, a carregar fardos.So
conseguiram domestica-los à força de pancada, até eles terem experimentado no mais
profundo da sua carne o que quer dizer: Vae victs!...Mais de cento e cinqüenta destes
animais encontram-se neste momento em Breslau e,após os abundantes pastos da
Rumania,estão reduzidos a forragem mais magra, a rações de tudo insuficientes.Fazemnos trabalhar semd escanso,e,conduzindo assim todas as espécies de carga, não tardrão
a morrer.Há alguns dias,portanto,uma destas viaturas era tão pesada e tão alta que os
búfalos não conseguiram transpor a soleira do portão.O soldado que os acompanhava
pos-se a bater-lhes com tanta violência com a grossa ponta do seu chicote que a vigia da
prisão perguntou-lhe,indignada,se ele não tinha piedade dos animais.”Não me venha com
isso que ninguém tem piedade de nós, homens!”,respondeu ele,com um sorriso mau nos
lábios, emais uma vez se pos a bater com mais força...Enfim,os animais conseguiram
transpor o obstáculo,mas um deles sangrava.Sonitschka, a espessura da pele do búfalo
tornou-se proverbial e, no entanto,estava despédaçada.
Enquanto descarregavam o carro,os animais permaneciam impassíveis e esgotados, e
um deles, o que sangrava,olhava com tristeza para diante de si.O seu focinho e os seus
grandes olhos pretos e tão suaves tinham a expressão de uma criança que houvesse
chorado muito, de uma criança que houvesse sido punida com severidade sem saber
porque e que já não sabe como fazer para escapar aos tormentos e à violência brutal.Eu
achava-me diante da aprelha, o animal ferido olhava-me; as lagrimas saltaram-me dos
olhos -eram as ‘suas’ lagrimas.Ninguém pode estremecer mais dolorosamente diante do
sofrimento do irmão mais querido do que eu estremeci na minha impotência diante desta
dor muda.Perdidos para sempre os vastos e saborosos prados verdes da Rumania.Lá o
sol brilhava, o vento soprava,os pássaros cantavam de modo inteiramente diferente, e o
melodioso chamado do pastor ressoava a longe.Aqui, a rua detestável, o estábulo
sufocante, o feno misturado com palha apodrecida e, sobretudo, os terríveis homens
desconhecidos,e as pancadas,o sangue que sai da nova ferida...e meu pobre búfalo, meu
pobre irmão bem-amado, eis-nos ambos impotentes e mudos, unidos ambos na dor,na
fraqueza e na saudade”.
5] Carta a Leo Jogiches.Sem data.Talvez, 24 Junho 1898.
“...Não tenho muito que te dizer sobre mim,pessoalmente...Uma apatia mortal com que
faço tudo, até meu trabalho intelectual, como um automata,como se eu fosse outra.Que é
isto ? explica-me- Me perguntas que te falta? Justamente, a vida! Sinto como que algo
está morto em mim,não sinto medo,nem dor,nem solidão,como se fosse um cadáver.Já
não sou a mesma de Zurique, e penso em mim como era então como se pensansse em
outra pessoa(...)Eu não sei como será para ti, mas eu,se eu sofro não por nostalgia,não é
isso que mais me tortura.É pensar: que vida era essa? Que estes er haja vivido, para que
tem servido ? Não conheço nenhum pensamento que seja tão terrivel para mim como
este...Me pedes minhas impressões.a única impressão ´forte é a que já descrevi : os
campos de trigo e a terra polonesa.nenhuma outra ficou em minha alma.Quase não
presto atenção na gente e não vou a Berlim.Quero voltar a Silesia, a um povo,e sonho

com a época em que estivemos ali os dois,persisto em minha idéia de que o campo
atuará sobre to e sobre mim: ali ressuscitaremos, vagando pelos campos”...
6] Carta a Leo,Berlim, 6 de março 1899
“...O que mais prazer me causou é a passagem em quee screves que ainda somos
jovens e que saberemos ajeitar nossa vida pessoal.Ah,meu amor adorado,como desejo
que mantenhas esta promessa!...Um pequeno apartamento para os dois, nossos
moveis,nossa biblioteca; um trabalho tranqüilo e regular,passeos a dois, de vez em
quando a opera, um pequeno circulo de amigos que as vezes convidamos para jantar,e
todos os verões um mês no campo sem levar nenhum trabalho!...(E talvez um bebezinho,
também ?.Não poderemos nunca? Nunca?Querido,sabes o que me aconteceu ontem
quando passeava pelo Tiergarten ? Não exagero nada.Um menininho de 3-4 anos,com
um adorável trajezinho e todo vermelho se pos frente a mim e começou a olharme.Subitamente experimentei um vontade louca de roubar o menino e fugir para casa e
guarda-lo para mim.Ah, querido meu! Nunca teremos um bebe? )...“
7] Carta a Luiza Kautsky, Prisão de Barnimstrasse,18.9.1915
“..faz dois anos -tu não o sabes- tinha outra mania: em Sudende,me sentia arrebatada
pelas plantas;comecei a coleciona-las,a comprimi-las,a arborizar.Durante quatro
meses,não fiz absolutamente nada mais que passear pelos campos e distribuir e
classficar o que trazia de minhas excursões...Necessito ter algo que me ocupe toda
inteira,por pouco convincente que seja para uma pessoa seria da qual -para sua
desgraça- se espera sempre alguma coisa inteligente”...
8] Carta a Luiza Kautsky .Sem data,talvez, março de 1917
“...Ademais, também eu confio reviver com a primavera e poder contribuir para te
alegrar.Ao passo e ao cabo sigo firme e decidida,sobretudo quando estou só.Mas quando
experimento emoção -embora esta seja alegre- sinto fraquejar meus nervos.Mas isto não
mais que um estado passageiro;o ano passado me sucedeu extamente o emsmo.Os
meses oitavo e noveno do ano são sempre para mim períodos críticos.Logo vem por si
mesma a reação,e os nervos voltam a normalizar-se.Especialmente a primavera faz em
mim maravilhas.Não sei como é: quanto mais intensa e mais consciente é minha
vida,mais profundamente experimento cada ano o milagre da primavera,o do verão e o do
outono.Cada dia se me brinda como um milagre esplendido, e só lamento não ter
bastante tempo para entregar-me de corpo e alma à contemplação(...) Compreenda-me!
Não quero dizer que desejo limitar-me a esta contemplação, renunciando a vida ativa e
inteligente.Quero dizer unicamente que ‘minha dicha pessoal’ ficaria satisfeita com isto, e
que então me sentiria armada e halagada para todas as lutas e para todas as privações.
Assim passei uns dias durante a primevera passada: foi em parte -me dói tanto recordalo!- em companhia de Carlos (Liebknetch).O pobre homem vivia já em continua tensão, a
galope,sem descansar nunca,sempre com pressa,nas entrevistas com todo o mundo,nas
reuniões e comissões,sempre carregado de pacotes,de priodicos,com os bolsos cheios de
blocos de notas,de papeis,saltando do auto a rua, da rua ao “Metro”: com o corpo e a
alma cobertos do pó das ruas...Era seu modo de ser,ainda quando,no fundo, se ocultara
nele um temperamento profundamente poetico como poucos,e capaz de entusiasmar-se
como uma criança ante a mais humilde florzinha.E o obriguei a que gozara a meu lado um
pouco da primavera,saindo a andar juntos alguns passeos.Como se alegrava,então!E
agora que tenho sua fotografia na minha frente-Sonia teve a feliz idéia de manda-la para
meu aniversario-, meu coração se contrai de dor ao vê-lo”.

9]Carta a Luiza kautsky.13 de 07 de 1900
“...Sob um esplendido sol de junho,em um templo da natureza,verde,perfumado e
UMBROSO - o bosque do correio -, com o aprasivel murmúrio do eterno THALASSA,...
Falemos,pois de Thalassa....
Figura-me que o sentimento que com maior força se deve
experimentar frente ao mar é o da própria insignificância;eu o sinto ante o que o mar tem
de eterno, de imutavel, de soberba indiferença.Tive esta impressão ante a cascata do
Reno na Suíça e seu perpetuo tumulto, que não cessa um segundo, de dia nem de
noite,durantes éculos es éculos;aquilo me enchia de um sentimento de angustia e
aniquilamento.Voltei para casa destroçada,e todavia é o dia em que cada vez que passo
junto a ela,e olho pela janela do trem aquele terrível espetáculo,aquela espuma que
salta,aquele abismo branco de água fervorosa e ouço aquele tumulto ensurdecedor,
minha coragem se contrai e algo em meu interior diz: “ Eis aí o inimigo”.Isto te surpreende
? Pois sim, é o inimigo da vaidade humana que, crendo-se algo, cai de repente rodando
no nada.Ademais, é o mesmo sentido deste modo de conceber o mundo para o que tudo
o que aconteça porta a mesma lição, a das palavras de Bem Akiba:” Sempre tem sido
assim”, “as coisas caminham sós”,etc e para quem o homem,sua vontade,seu poder,sua
ciência,não significam nada...Por isso odeio essa filosofia,mon cher Chartemagne, e
abraço a idéia de que é preferível precipitar-se na cascata do Reno e perecer nela como
uma cascara de noz,antes de dobrar,submissos ...
10]Carta a Sonia Lieknetch.Wronke, 20.7.1917
“...Esta manhã tenho dito adeus a meu jardizinho...Conheço suas pedras quase uma a
uma, e até a menor erva que cresce entre elas.O que me interessa das pedras é sua
variedade de cores: umas vermelhas, outras azuis,outras cinzentas.urante o longo
inverno, sem verde, meus olhos,ávidos de colorido,buscavam um refugio nos
minerais.Agora que já temos o verão, encontro nas pedras tantas coisas interessantes
para as quais olhar...
A noite, pelas nove gozei também de um espetáculo verdadeiramente formoso.Do meu
canapé, em que estva deitada,vi um resplendor cor de rosa nos cristais,coisa que me
surpreendeu,pois o céu estava completamente escuro. Corri para janela e fiquei
fascinada.Sobre o cinzento uniforme do céu, como nascente, se extendia uma grande
nuvem de uma cor rosa tão maravilhosa,e que de tal modo se destacava sobre o fundo do
céu,que se poderia crer um sorriso, uma saudação do desconhecido.Sentiame como
livre,e involuntariamente estendi as mãos para a luz milagrosa. Verdade que a vida será
bela e valerá a pena dês er vivida enquanto existam cores tão formosas e formas tão
belas ?. Não consegui tirar os olhos daquela aparição, e sentia banhado,por assim
dizer,meu ser em seus rosados reflexos,quando,de repente,comecei a rir de mim
mesma.Valha-me Deus! O céu,as nuvens e toda a beleza da vida, não são aptrimonio de
Wronke unicamente,e não há razão para me despedir deles”.
11] Carta para Sonia Liebknetch, da prisão de Breslau,2-8-1917
“...Sempre se encontra alguns rostos que nem sequer o traje de presidiário tem podido
alterar, e que chamariam a atenção de um artista.Por exemplo,no pátio tenho descoberto
uma jovem operaria que, com seu talhe esbelto e musculoso e o severo perfil de sua
cabeça,coberta com um pano,recorda extraordinariamente às figuras de Millet. Faz gosto
ver com que elegância de movimentos transporta BULTOS (?);seu rosto fraco,de pele
limpa,sua brancura calcarea,fazem pensar na trágica mascara de Pierrot”...
Neste momento - acabo de interromper minha carta para observar por um tempo o céu-,
o sol se acha muito baixo atrás do edifício,e,no zenit,milhares de pequenas nuvens,saídas

deus sabe de onde, tem se apinhado silenciosamente.São de uma delicada cor cinza,mas
prateada nas bordas e se dirigem em faixas ate o norte.Há tanta inconsciência,uma
indiferença tal nestas nuvens quê se distanciam, que não posso ao menos sorrir e
pensar,como tenho por costume,no ritmo da vida que me rodea.Como é possível,ante
semelhante céu, sentir-se ‘malvado’ ou mesquinho ? Não deixe nunca de olhar a seu
redor; é o meio mais seguro de seguir sendo sempre ‘boa’.
12] carta para Sonia...Meados de nov. 1917
“..Li ultimamente em uma obra cientifica sobre as migrações das aves -fenomeno que
até hoje tem sido bastante enigmático-, que tem podido fazer a seguinte observação:
durante a longa viagem ate os mares do sul, muitas espécies de pássaro que
ordinariamente
fazem
entre
si
uma
guerra
encarniçada,devorando-se
mutuamente,atravessam os mares uns juntos aos outros na mais perfeita concórdia.Por
isto,nos grandes bandos de aves que se dirigem ao Egito,e que coms eu vôo chegam a
ensombrecer o sol,é fácil distinguir,na mais perfeita armonia,milhares de passarinhos
cantores como alondras, reyezuelos,roxinos voando entre as aves de
presa,milanos,águias,falcões,buhos,que ordinariamente os devoram.Diria-se que,durante
esta viagem,reina entre eles certa tácita ‘tregua de Deus’.Todos t~em um fim comum e
caêm quase extenuados na terra, junto ao ilo,para separar-se imediatamente,segundo as
espécies e os paises.E o mais notável é que se tem observado que durante esta longa
travessia os grandes pássaros levam nas costas os,e assim se tem visto cruzar
numerosos bandos de grullas transportando a pequenos passarinhos que gorjeiam
alegremente .Não é verdade que isto e formoso?
13]Carta para Sonia...Breslau,14.1.1918
“ ...Me alegro em pensar na próxima primavera;é o único que por mais que se
prolongue,jamais cansa,ao contrario,cada ano a estimo e aprecio mais.Já sabe
,Soniuska,que entre os seres vivos a primavera começa neste tempo,isto é, nestes
primeiros dias de janeiro começa a despertar a vida,sem esperar à primavera que
assinala o calendário.Quando,segundo o almanaque,o inverno começa apenas, nos
achamos à mínima distancia do sol.e este fato exerce um misterioso influxo sobre todo
ser vivo,de maneira que,inclusive no hemisfério septentrional,que continua coberto de
neve,o mundo das plantas e dos animais se acorda como por ancanto.os brotes
começam a formar-se e muitos animais a acasalhar-se.
Outro dia li o livro de Francé que as mais eminentes produções literárias e cientificas
coincidem com os meses de janeiro e fevereiro. Na vida humana,como na de todos oss
eres, o solstício de inverno constitui um momento critico;pois neste tempo é quando todas
as forças vitais recobram sua atividade”.
14]Carta a Sonia...,breslau,24-3-1918
“Mas já vem a primavera ,os dias se alargam e ficam claro, e no campo deve haver
muito o que ver e ouvir.Você deveria sair muito; o céu é agora interessante e ameno,com
as nuvens que correm rápidas e inquietas,e a terra calcarea,nua todavia,deve estar muito
formosasob esta luz móvel.sature seus olhos de tudo isto por mim, quer?É o único da vida
que não chega a cansarnos,e que tem sempre o mesmo encanto de coisa
nova,e,também,jamais nos engana”.
15] Carta a Sonia...,Breslau,15-5-1918
“ A mim,em troca,me ocorre o contrario: a profunda afinidade que me une à natureza
viva,apesar de minha humanidade,adquire formas quase mórbidas,o que atribuo a meu

temperamento nervoso.Abaixo,no pátio,uma parelha de aves acabam de ter um
pássaro;os outros três provavelmente estão mortos.e o pássaro já corre
perfeitamente.Talvez você já tenha observado como correm as aves.ao passitos curtos e
precipitados,muito diferentes dos GORRIONES,que vão saltando com ambas patas de
uma só vez.O pequeno começa já a voar,mas ainda não sabe por si próprio buscar o
alimento suficiente:insetos e pequenos ORUGAS,sobretudo nestes dias em que tem feito
frio.Assim é que todo anoitecer aparece no pátio,frente a minha janela,e lança pequenos
gorjeios lastimosos e agudos.Imediatamente lê respondem os pais com um ‘huit-huit’
angustioso e apagado,e buscam desesperadamente por todas as partes,entre o
crepúsculo e o frio,algum alimento que,uma vez achado, se apressam a introduzir-lhe no
bico.isto se repete toda noite, pelas oito e meia.E quando os pequenos pios lastimosos se
deixam de ouvir ao pé da janela,e observo a inquietude,o aspecto preocupado dos dois
menores pais, sinto que me oprime o coração.E sem duvida,não posso fazer nada por
eles,pois as aves são muito tímidas e quando se lhes jogam migalhas de pão levantam
vôo,muito ao contrários das pombas e gorriones??, que v~em atras de mim como
cachorrinhos.Em vão me digo que tudo isto é ridículo e que eu não sou responsável das
aves,como tampouco psso chorar pela sorte dos búfalos que são agredidos -como
acontece com os que atualmente trazem sacos ao pátio.
Porém por mais que me diga isto, ante semelhantes cenas me ponho verdadeiramente
doente.O mesmo ocorre se o ESTORNINO, que em todo o dia não cessa de molestar-me
com seu agitado PARLOTEO, emudece por alguns dias já não sossego,temendo que lhe
tenha ocorrido algo,e espero com ansiedade que retome seu canto insípido e com ela me
assegure de que segue sem novidade. Assim é que, embora no fundo de minha
cela,estou em relação,por meio de mil laços imperceptíveis,com milhares de
seres,pequenos e grandes,interessando0me seriamente por tudo quanto lhes
aconteça,preocupando-me e sofrendo por eles,fazendo-me inclusive acusações por sua
culpa...Você é também um destes passarinhos,uma destas criaturas com as
quais,embora distante,vivo em constante comunicação.O mesmo que você,lamento que
transcorram os anos irremediavelmente sem poder ‘viver’ em relaidade! Porém tenha
paciência e animo! Viveremos,e nossa vida estará cheia de grandes acontecimentos.Por
agora, não vemos mais que a desaparição do mundo velho,ao que cada novo dia arranca
um pedaço,empurrando-o a cada momento até novas catástrofes...E o mais raro é que a
maior parte das pessoas não se dá conta disto e segue crendo que pisa terreno firme..!.
16] carta a Mathilde Jacob,23 fevereiro 1915
“ ...Encanta-me levantar muito cedo ( às seis menos vinte) e só espero que Don Sol
queira seguir meu exemplo,para poder aproveitar um pouco estas manhãs. O mais belo é
que ao passar para o pátio vejo e ouço pássaros: toda um bando de gorriones insolentes
que as vezes fazem tal barulho que me surpreende não ver aparecer um agente de
policia: ‘bang’; logo dois ou três MIRLOS,mas,entre eles,o senhor do bico amarelo canta
de maneira muito distinta a meus MIRLOS de Sudende. Arma tal barulho,mesclado com
ruidos, que não se pode deixar de rir.Talvez em março e abril lhe chegue um pouco de
pudor e se ponha a cantar como é devido...
17] Carta a Hans Diefenbach. 1 novembro 1914
“...Resulta de tudo evidente que o partido e a Internacional estão tão
acabados,completamente acabados,mas é precisamente a amplitude crescente do
desastre o que faz disto um drama histórico mundial,que só pode julgar-se desde uma
perspectiva historica objetiva e que converte em passados de moda os gestos pessoais
de mal humor - é inútil arrancar-se os cabelos.
Claro que isto não impede em absoluto sentir a cada momento um sofrimento

insuportável cada vez que somos testemunhos das mesquinharias e das infâmias dos
‘amigos’ de antes e da degradação incrível da imprensa.Porém, em compensação,me fica
a convicção interior -por falta de outra coisa- de poder consolar-me com a satisfação de
minhas modestas necessidades pessoais: um bom livro, um passeio pelo campo de
Sudende com o bom tempo de outono, como os que fazia com Hannesle e,sobretudo,a
musica.Ah! a musica! Que duro me resulta estar privada dela e com que nostalgia penso
nela!”.
5] LITERATURA
“No dominio da arte, a profunda sensibilidade e a cultura estética de Rosa jamais lhe
permitiram adotar qualquer conceito rudimentar que, de perto ou de longe, se
aproximasse do realismo socialista”{P.castro]
Seu estudo sobre o pensamento e a obra de TOLSTOI é o principal exemplo.Para Rosa, “
Tolstoi foi o maior artista da segunda metade do século XIX...Criou para Rússia a mais
vigorosa epopéia da vida social.
A orientação ideológica de Tolstoi é conhecida como um ‘dar as costas’ às condições
existentes,incluindo toda forma de luta social,para voltar-se a ‘um verdadeiro
cristianismo’.À primeira vista,diz Rosa,parece algo reacionário. Além do que, no cenário
histórico da revolução russa,Tolstoi se pronuncia abertamente contra ela , contra o
socialismo e o marxismo.
Todavia,adverte Luxembourg: “Como em todos os espíritos desta categoria, a força de
Tolstoi e o peso de seu trabalho especulativo não radicam na propaganda positiva, mas
na critica do existente.E, em tal aspecto logra Tolstoi uma universalidade, uma
profundidade e uma audácia que lembram aos antigos socialistas utópicos clássicos,
SINT-SIMON , FOURIER e OWEN.
“Não há uma única das tradicionalmente sagradas instituições da ordem social existente
que
Tolstoi
não
tenha
pulverizado
sem
piedade,
mostrando
sua
mendicidade,inconseqüência e corrupção.A Igreja e o Estado, a guerra e o militarismo, o
matrimonio e a educação, a riqueza e a ociosidade, a degradação psíquica e espiritual
dos trabalhadores, a opressão e a exploração das massas populares, a relação entre os
sexos, a arte e a ciência em sua forma atual: tudo é submetido por ele a uma critica
desapiedada, demolidora ,e,por certo,sempre desde o ponto de vista do interesse comum
e o progresso cultural das grandes massas.”
Rosa esboça o ideal utópico do escritor russo:“ A critica de Tolstoi às circunstancias
imperantes é radical; não conhece limites,considerações nem tergiversações.E não
conhece tampouco medias tintas nem paliativos para atenuar os males sociais. Total
supressão da propriedade privada e do Estado, dever geral de trabalhar,completa
igualdade econômica e social,total eliminação do militarismo,fraternidade entre os
povos,paz universal e igualdade de todos os que têm rosto humano: este é o ideal que
Tolstoi predica incansavelmente,com tesão de um grande profeta profundamente
convencido”.
Por isto, diz Rosa, “Tolstoi deve ser situado nas filas dos grandes utópicos do socialismo”.

Mario Pedrosa e Lucien Goldmann
[ o deus oculto ]
Na busca das determinações que formam as afinidades entre MP e WK, tivemos que

relacionar varias estruturas significativas relativas a diversos pensadores
socialistas.Isoladamente, a evolução de MP não nos permitia determinar de forma mais
ampla a relação com WK no posGuerra.
Apenas a analise dos processos vividos em um mesmo arco de tempo, por
Goldmann,Pedrosa,Wiiliams,EPT,nos permitiu captar o movimento ‘ad fontes’ que
realizaram no posGuerra. Isoladamente a analise da visão de mundo de Mario não nos
permitiria estabelecer as afinidades e conexões,com a evolução das visões destes outros
pensadores socialistas.
Sobre o processo vivido neste periodo por R.Williams e E.P.Thompson:
“ The journal championed a lost communist alternative, highlighted sources of dissent in
Eastern Europe, explored the radical lineage of British romantic culture [an emphasis
partly bequeathed by Thompson’s study of William Morris] and reassessed the moral and
intellectual components of the Marxist tradition”.
“The journal championed a lost communist alternative, highlighted sources of dissent in
Eastern Europe, explored the radical lineage of British romantic culture ( an emphasis
partly bequeathed by Thompson’s important study of Wiliams Morris) and reassessed the
moral and intellectual components of the Marxist tradition”.(M. Kenny).
“ In this belief he drew heavily upon the romantic anti-capitalist tradition of the nineteenth
century, particularly the work of John Ruskin, Thomas Carlyle and Williams Morris”. [idem]
Thompson voltaria,em anos posteriores, a herança romântica inglesa, sobretudo, a
William Blake [] e a Coleridge e Wordsworth[].
Os possíveis ‘encontros’, ou as ‘afinidades’ e/ou ‘influencias’ entre Lucien Goldmann e
Mario Pedrosa não são evidentes. Goldmann faleceu em outubro de 1970. Neste ano, e
neste mesmo mês de outubro, Mario P estava indo para o Chile da Unidade Popular de
Allende, mais uma vez se exilando. Mario fazia seus 70 anos de idade e, Goldmann
morria com apenas 57 anos.Goldmann não via com bons olhos a “arte abstrata”, inclusive
lhe tece uma critica rude ,em seu ensaio sobre a pintura de Chagall. MP, ao contrario, foi
o maior defensor no Brasil da “arte abstrata”.
Todavia, no campo dos “encontros” entre MP e LG, aquele faz referencias ao ensaio
deste sobre Chagall ,e mesmo, o utiliza para analisar a pintura de Lasar Segall.
Através da magnífica biografia de Lucien Goldmann, escrita por Mitchell COHN, podemos
traçar alguns elementos de sua vida.
Goldmann nasceu na romênia, uma formação social atrasada, como também o nordeste
pernambucano onde nasceu Mario. Goldmaan
esteve relacionado com o
trotskismo.Mario P foi um dos fundadores do trotskismo no Brasil.Ambos vivenciaram
vários exílios.
MP conheceu a obra de Kandinsky quando, em Berlim, nos anos 20,estudou estética.
Goldmann conheceu as obras de Lukacs [HeCC] em um campo de concentração com um
grupo de prisioneiros que estudavam o marxismo.
MP e LG, ambos se situam na mesma ‘estrutura siginificativa’ ou ‘visão de mundo’, a qual
chegaram por meios e caminhos distintos. Nos anos 40, o pós-Guerra,as crises do
socialismo nos anos 50, aproximaram suas trajetórias.Em ambos ocorreu uma ‘mutação’,
‘conversão’, ‘virada’, de pensamento político durantes seus exílios: Para Goldmann, a
vivencia na França, 1946-53; para Mario P, o exílio nos EUA, 1938-45.

Goldmann inicia sua pesquisa sobre Pascal, o Deus oculto.Nela retraça perspectivas
sobre o socialismo e o marxismo. Por outros meios, Mario P, busca na obra de Calder, e
Rosa Luxemburgo ,os elementos para repensar o socialismo e a crise da arte moderna.
Contudo, Kandinsky será um fator determinante na “conversão” [Otilia Arantes] do
pensamento de Mario: será o seu Deus oculto. Uma influencia tardia,pois Mario conhecia
suas obras desde quando esteve na Europa,nos anos 20.A “conversão” significa um
aprofundamento da visão de mundo romântica revolucionaria.
A crise do por guerra, a desfeita das expectativas de esperança e, a crise do socialismo
nos anos 50, levaram muitos intelectuais socialistas a um tipo de movimento “Ad Fontes” ,
que culminou numa “conversão” para uma visão de mundo romântica revolucionaria:
Mario Pedrosa, nos anos 40 , pois já tinha rompido com o stalinismo e com o trotskismo;
Lucien goldmann, no período 1946-56;
EP Thompson, nos anos 50.
R.Williams= nos anos 40
Este momento ‘ad fontes’ levou
romantica em seus paises:

os socialistas europeus a escavarem a herança

Goldmann = o jovem Lukacs e Pascal
Williams= a herança cultural romântica inglesa
Thompson= a obra de Williams Morris
Em termos de uma ‘biografia coletiva’, alguns dados são importantes entres estes
homens; vejamos as datas seguintes:
Nascimento idades em 1940/56 morte

e

idade

Mario Pedrosa

1900

40 -

56

1981

81

CLR James

1901

39 -

55

1989

88

1988

67

R. Williams

1921

19 -

E.P. Thompson

1924

16 -

L. Goldmann

1913

27 -

35
32
43

1993

69

1970

57

Estes socialistas fazem parte de uma mesma família , uma mesma estrutura significativa,isto é, a
sensibilidade romântica revolucionaria, a qual aprofundaram e desenvolveram na conjuntura de crise do
movimento socialista,nos anos 40 e,sobretudo,nos anos 50.
Este processo de recorrer a recursos de hegemonia cultural que foram construidos no passado, [ no século
XIX, ou na virada do século XIX para o séc. XX -epoca das vanguardas artísticas-] dá a impressão de
influencias tardias.É o caso destes socialistas.Contudo, foi um movimento fundamental ocorrido naquela
conjuntura em diversos paises.Vejamos o caso Goldmann:
Michael Lowy, no inicio dos anos 60, foi aluno e orientando de Lucien Goldmann. Em seu ensaio,
“Goldmann e Lukacs: a visão do mundo trágica”,Lowy retraça como Goldmann fez contato com a obra do
jovem pensador húngaro.
“ Foi na Suíça, cerca de 1944, que Goldmann descobriu ‘por acaso’ as obras da juventude de Lukacs e,em
particular,HeCC[1923], [o termo ‘por acaso’ é empregado por Goldamnn mesmo], que vão lhe ‘transformar’.
Em sua Tese sobre KANT, Goldmann esboça uma primeira analise da ‘visão trágica do mundo’ em “A
Alma e as Formas” de Lukacs. Contudo, seu interesse maior é HeCC, a partir do qual traça o caminho de
Lukacs: das “Almas e as Formas” para HeCC como aquele que vai de Kant á Hegel e Marx.

Duas concepções lukacsianas terão um papel central na obra de Goldmann: o de forma, totalidade em
processo,visão do mundo,estrutura que retoma a inspiração de “A Alma e as Formas” e de “HeCC”.O
conceito de ‘consciencia possível”.
Goldmann se propõe de mostrar a existencia de uma estrutura [a visão trágica] através dos ‘Pensees” de
Pascal e do teatro de Racine.Portanto, a teoria da visão trágica é herdada de Kant,Pascal e Racine.Um dos
fundamentos desta visão é “ Vere tu es Deus absconditus”[Pascal], o “Deus oculto”.Segundo Goldmann, “ O
deus oculto é para Pascal um Deus presente e ausente e não presente algumas vezes e ausente outras vezes;
mas sempre presente e sempre ausente”.
Afirma Lowy que “ Parece-nos que essa ‘leitura’ de Kant [e de Lukacs] por Goldmann não pode ser
entendida que no contexto dos anos 1944-45, quando para muitos intelectuais de esquerda a derrota do nazifascismo deveria abrir um novo capitulo na historia da humanidade, quando o surgimento do socialismo na
Europa parecia estar na ordem do dia, quando os “amanhãs que cantam” pareciam às mãos do movimento
operário. É compreensível que nesta conjuntura histórico-social, Goldmann, sem ignorar a dimensão trágica
na obra de Lúkacs e Kant, seja mais atraído pela sua perspectiva de um futuro humanista-comunitario”.
Todavia, prossegue Lowy, “ Em 1948, esta conjuntura desapareceu; é o inicio da guerra fria, as derrotas
graves do proletariado na França, Itália e Grécia, a ruptura entre a URSS e Tito. Goldmann constata a nova
situação com tristeza e lucidez no prefacio de 1948 à edição francesa do Kant: “ Devemos confessar que - no
que concerne ao futuro imediato- nossas esperanças não se realizaram. Em lugar de um mundo melhor, de
uma comunidade melhor, novas nuvens se concentram.A eventualidade de uma nova guerra entrou na ordem
normal das cisas[...]Em meio a esta depressão e inquietude, as condições não são evidentemente favoráveis a
uma filosofia do otimismo e da esperança”.
“ Isto não significa que Goldmann se ligue à o que se chamou ‘os filósofos niilistas e desseperados’: ele
continua em nome de Hegel e de Marx à ‘crer na vitória final para o homem e da razão”, mas seu inetresse
pela problemática da visão trágica do mundo se acentua”.
“Em 1949-50, são os grandes processos estalinistas,a execução dos ‘titistas’, Slansky e Rajk, em nome do
‘socialismo’, a intensificação da guerra da Coréia e da guerra da Indochina por parte das potencias colonialimperialistas. É o momento onde Goldmann publica seu ensaio “Georges Lukacs o ensaísta”, em que o objeto
principal é a visão do mundo trágica em L’Ame et les Formes”.
M.Pedrosa,em um capitulo [reformas Contra-revolucionarias],da obra “A Opção Imperialista”[1966] retoma
analise da brochura publicada em 1948 [ Os Socialistas e a III Guerra Mundial] . Mp analisa os efeitos do
Estalinismo sobre o movimento operário e o marxismo:
“ O movimento stalinista liquidou quaisquer veleidades não só de democracia interna nos partidos e nos
sindicatos, como de se permitiu às massas qualquer impulso espontaneista no sentido de uma ação
revolucionaria por parte delas.Todos os movimentos, para serem legítimos, tinham que ser organizados e
centralizados pelos verticess ecretos do Partido, numa negação do principal lema do marxismo -a
emancipação dos trabalhadores será obra dos trabalhadores. [...] Eis a essencia das reformas contrarevolucionarias da epoca. Eis ai proque fascistas e nazistas puderam organizar partidos de estrutura análoga à
dos partidos comunistas e com tais métodos e instrumentos puderam fazer amplas incursões no seio do
movimento operário, com os resultados que se sabe.”
MP traça o painel do pós guerra: “ Sob tais equívocos tremendos e contradições, o mundo varou os anos de
depressão, os anos da segunda Grande Guerra e não conseguiu alcançar a paz. Hitler foi destroçado; os
campos de concentração nazistas foram desfeitos. Mas a barbaria cientifica inaugurada pelo nazismo e pelo
stalinismo não desapareceu. Foi, ao contrario, institucionalizada pelos Estados Unidos com a entronização da
bomba atômica e a destruição experiemntal de Hiroshima e Nagasaki.Apoiado nela, o imperialismo
americano entremeia a guerra fria como sucedâneo da guarra e da paz.As guerra fria e atômica são os
componentes de uma nova estratégia mundial.”
MP analisa o stalisnismo : “ Nos partidos comunistas imperavam o monolitismo sáfaro e, no fundo,
retrogrado do stalinismo, a mais terrível estreiteza teórica e uma combinação do oportunismo com um
sectarismo organizatório do mais completo feitio totalitário. A União Soviética fazia então uma política de
feroz realismo nacional russo nos paises ocupados [amigos ou inimigos] e no jogo com as outras grandes

potencias de um oportunismo realmente digno delas. Os socialistas [ou comunistas] restantes pelo mundo,
quando lúcidos, eram impotentes; quando carreando ainda poderosas massas trabalhadoras atrás deles, não
tinham independência em face de seus respectivos governos nacionais e ainda mais rotineiros e sem
princípios, no seu oportunismo visceral, que os stalinistas. Daí resultou a impotência teórica generalizada no
mundo imenso do socialismo numa pratica, conseqüentemente, inconsistente, contraditória, do mais baixo
empirismo .
Desde então o mundo político passou a viver ao deus-dará. Os primeiros a reaprumarem-se foran ainda os
Estados Unidos (graças à formidável acumulação de recursos,de ouro que lhes deram o monopólio virtual das
riquezas num mundo empobrecido e exausto). Conseguiram, ao reconverter sua economia às tarefas
produtivas para a paz, guardar ainda controles dos tempos de guerra,sobretudo as alavancas do comando
financeiro,além de uma maquina estatal ainda participante nas atividades econômicas,como produtora e
consumidora (a nova energia nuclear,etc.). Nessa base mista para a paz e para a guerra, delinearam-se as
estruturas de um novo capitalismo, um ‘neocapitalismo’ que ia servir de modelo aos outros paises
industrializados,ao trabalharem na sua recuperação econômica.
Quanto a união Soviética ,reparando suas terríveis perdas de gente,de equipamentos e riquezas no curso da
guerra, às custas em parte de um processo de acumulação primitiva às expensas dos paises europeus ocupados
(amigos e inimigos) retomava sua política de intensificação da industria pesada,tentando aqui e acolá
conquistar novas posições noe xterior,na base da mesma velha estratégia de antes da guerra e de velhas
formulações teóricas num mundo que assistia ao desmentido mais acabado às perspectivas socialistas,
comunistas, marxistas quanto ao futuro do capitalismo; este era, com efeito, capaz de novo surto de
desenvolvimento de suas forças produtivas, por uma notável transformação de suas estruturas. O mundo está
pagando caro essa impotência teórica”.
Lowi nos fornece a chave para leitura dos ensaios lukacsianos de “ A Alma e as Formas”, como escritos que
se relacionam “as questões ultimas da vida “; a estética éstá intimamente articulada com uma problemática
ética, uma tomada de posição moral em relação à vida e à sociedade capitalista de seu tempo”.
Neste sentido, Goldmann destaca o ensaio “Metafísica da Tragédia” dedicado a Paul Ernst, no qual Lukacs
expressa sua visão do mundo trágico, sua refutação radical e coerente do mundo. A maior parte dos autores
esolhidos por Lukacs, são representativos de uma certa tendência ideológico-cultural e se relacionam direta ou
indiretamente á uma corrente determinada: o ‘romantismo anticapitalista”.
No “Deus Oculto”, Goldmann utilisou a “Alma e as Formas” para decifrar “Os Pensamentos” e,ao inverso,
os paradoxos de Pascal para compreender as antinomias do jovem Lukacs, em um esclarecimento recíproco
de onde se desprendem, em toda sua riqueza e coerência, a visão do mundo trágica”.
Para Lowy, “O interesse de Goldmann por Pascal data de 1948[...] Em 1948, o pensamento dialético era o
objeto privilegiado de estudo, e Pascal foi visto como um precursor da dialética. Em seguida, em 1949-50,
que Pascal, Racine, o jansenismo e a visão do mundo trágico absorveram inteiramente o interesse de
Goldmann”.E, “O abandono do projeto Pascal-Goethe-Marx a favor do projeto Pascal-Racine”, decorreu
devido a um deslocamento das preocupações de Goldmann, explicável pelas condições históricas dos anos
1949-53: “ grandes processos stalinistas, ruptura do movimento operário entre um stalinismo sectário e
raivoso e uma social-democracia direitista e ferozmente anticomunista, ausência ou dispersão das corrrentes
revolucionarias,guerra fria internacional, guerras imperialistas na Asia,etc.”
Goldmann mesmo reconhe a relação entre esta conjuntura e sua obra: “ Mais uma vez as forças sociais que
permitiram no século XIX a superação da tragédia no pensamento dialético e revolucionário, chegaram, por
uma evolução que não podemos analisar aqui, à subordinar o humano, os valores à eficácia, uma vez mais os
pensadores mais honestos são levados à constatar a ruptura que espantou Pascal entre a força e a justiça, entre
a esperança e a condição humana”.
“ Foi esta situação que suscitou não somente a consciência aguda da ambigüidade do mundo e do caráter
inatentico da vida cotidiana, mas também o interesse renovado pelos pensadores e os escritores trágicos do
passado” [notas escritas em 1952].
“Evidentemente, [diz Lowy] , é do stalinismo que se trata, este fenômeno ao qual Goldmann escreveu em
1957, após o XX Congresso [PCUS]: “Os intelectuais socialistas têm, no mundo inteiro, sofrido durante
longos anos o stalinismo como uma fatalidade trágica e inelutável”.

Qual será a postura dos intelectuais socialistas frente ao stalinismo ?
Seguindo Lowy, “ Goldmann descreve nos termos seguintes as diferentes posições no seio do movimento
jansenista no século XVII:
“ Acomodar-se
“Lutar
“confessar
“calar-se
Lowy pensa que é “inútil insistir na analogia: as condições em 1949-1952 não são comparáveis àquelas do
século XVII. Mas encontramos nos pensadores socialistas deste período todo um leque complexo e nuançado
de posições face à degeneração do movimento comunista”
“Foi neste quadro histórico e intelectual que apareceu o ‘Dieu caché” [1955].. Lowy traça uma aproximação
com outro socialista: Ernst Bloch:
“ Outra aproximação significativa é aquela que pode ser feita entre Goldmann e Bloch, cuja doutrina consiste
numa re-interpretação do marxismo inteiramente centrada no “ Principio Esperança” [1954].[...] Goldmann
sublinha varias vezes a afinidade do conjunto da obra de Bloch com a problemática de “A Alma e as
Formas”.Assim, se esboça uma rede temática que conduz de Pascal ao Lukacs de 1910, à Bloch e à
Goldmann”.
Poderíamos fazer mais uma aproximação: com R.Williams , no que diz respeito a seus estudos sobre a
“Tragédia Moderna”. O “drama dos tempos presentes”, como dizia MP em suas “Memorias”.
No prefacio à edição brasileira de “ A Tragédia Moderna”, Ina Camargo situa o lugar desta obra de
R.Williams:
“Ao longo das conhecidas crises da esquerda naqueles anos [50], R.Williams completou um diagnostico sobre
as condições de luta dos trabalhadores que passou a orientar os escritos a partir dos anos 60”.Trata-se da
conjuntura do XX congresso do PCUS [1956], as aventuras do Partido Trabalhista no pós guerra, a politica da
Guerra fria [o apoio enfático aos EUA na guerra do Vietnam]. Este diagnostico “constituirá a viga mestra do
argumento de Tragedia Moderna: as principais organizações que no seculo XX se apresentaram para o
combate ao capitalismo na direção do socialismo passaram a fazer parte do complexo de forças de sustentação
da sociedade capitalista.ESSE É UM DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA TRAGEDIA DE NOSSO
TEMPO”.
Mario Pedrosa e Segall
/ Goldmann e Chagall
Goldmann fez uma aplicação espantosa do seu método , o “estruturalismo genético” , ao campo da
sociologia da pintura: um ensaio sobre a obra de Marc Chagall.
Na obra coletiva sobre “Lê Structuralisme Génétique, L’Ouvre et l’influence de Lucien Goldmann”[éditions
Denoel/Gonthier,Paris,1977], Jean-Louis Ferrier,no ensaio “Goldmann et la Peinture”, afirma que “Lucien
Goldmann apenas dedicou um curto estudo à pintura, em 1960, POR OCASIAO DA RETROSPECTIVA DA
OBRA DE CHAGALL no Pavillon de Marsan”.
Portanto, este ensaio seria publicado em 1964 = “Sur la peinture de Chagall”,Annales,n.4,1964; e, em 1970=
“Sur la peinture de Chagall.Réflexions d’un sociologue. In: “Structures mentales et création
culturelle”.UGE,10/18, Editions Anthropos,1970/ultima obra publicada em vida por Goldmann.O texto está
assinado com o ano de 1960].
Na Bibliografia de Lucien Goldmann, parte do livro “Hommage à Lucien Goldmann. Lucien Goldmann et la
sociologie de la Littérature”.Editions de l’Université de Bruxelles,1974, há a seguinte nota relativa ao ensaio
de Goldmann sobre Chagall:
“ Trata-se do texto de uma comunicação no Colóquio sobre as noções de genese e estrutura, organizado pela

VI seção da Escola Pratica de Altos Estudos, em Cérisy-la-Salle em julho-agosto de 1959, publicado com o
titulo de: A propôs de quelques réflexions structuraliste sur la peinture de Chagall, in Entretiens sur les
notions de genése et de structure,Mouton & Co.,Paris-La Haye, 1965 [Ecole Pratique dês hautes Études,
Congrés et Colloques, 9 agosto 1960, pp. 667-693].” [Há uma tradução Argentina , Ediciones Nueva Vision,
4 tomos.O 1o data de 1975].
Este ensaio foi apreciado por MP e, ‘recriado” para analise da pintura de Lasar Segall [“Estrutura Génetica:
Chagall ETC. Segall. Correio da Manhã, 31 março 1968 ] .
Neste ensaio, MP faz referencias ao ensaio de Goldmann , relativas ao “Dieu Caché. A fonte de Mario, é um
“encontro cultural relativamente recente sobre as noções de estrutura e gênese,Goldmann abordou, a titulo
experimental, sob a classificação de ‘hipotese pictorica’, a obra de um grande pintor contemporâneo:
Chagall”.
Mp faz referencia ao já referido Colóquio de 1959, sobre “As Noções de estrutura e gênese” . O texto deve
ter sido exposto na parte do Colóquio sobre “Sociologia.As ideologias religiosas.Arte”. [Ediciones Nueva
Vision,Argentina,1975]. Portanto, a expressão “relativamente recente “ , usada por MP, significa uns 9 anos,
pois MP escreve em 1968 e o Colóquio ocorreu em 1959.
MP se utiliza do metodo de Goldmann para analisar a pintura de Lasar Sagall. O que significa uma
concordância metodológica, apenas possível,devido a outra convergência: a visão de mundo
romântica,peculiar tanto a MP quanto a LG.
Pedrosa fala da “postulação fundamental” de Goldmann:
“todo fenômeno pertence a um numero maior ou menor de estruturas de diferentes níveis, ou como ele
prefere, de “totalidades relativas”, no interior das quais há uma significação particular. Assim : toda criação
cultural é ao mesmo tempo um fenômeno individual e social e se insere nas duas estruturas constituídas pela
personalidade do criador e pelo grupo social no qual foram elaboradas as categorias mentais que a
estruturam”.
Esclarecendo que o proprio LG reconhece sua “incompetência quanto ‘aos meios técnicos da expressão
pictorica’ ,ele abordou a obra de Chagall pelo fato de ‘ser muito familiar com os meios sociais bastante
próximos aos em que viveu o jovem Chagall”. E que,” Do ponto de vista da analise estrutural genetica da obra
chagalliana, o que interessa é poder chegar a se descobrir “um conteúdo coerente”, ou uma “visão do mundo”,
tal como Goldmann realizou em relação a Kant,acine e sobretudo Pascal”.
MP ,numa nota entre parênteses, afirma:[ “ É impossivel a nós, brasileiros, em face dessa realidade
situacional, não termos imediatamente à lembrança o caso de nosso Lasar Segall. Segall nasceu em Vilna,
Rússia, quatro anos mais tarde. Ambos pertencentes a grupo social idêntico no contexto da vila e da aldeia
russas da época. Ambos pintores,não assim fixados por uma mesma estrutura primeira, ou aquela que nos dá
uma analise de compreensão em relação ao individuo. A analise que a seguir faz Goldmann para Chagall, vai
valer, numa boa medida, para Segall].
O objetivo da reflexão de MP e, exibir as diferenças de posturas e evolução artística entre Chagall e Segall,
utilizando-se do método de LG.MP ,então, apresenta aspectos da analise de LG,sempre relacionando a
situação de Chagall com Segall. Vemos claramente a ‘sensibilidade romantica’ presente na analise de MP.
Uma parte de seu ensaio está intitulada de “À Rússia, Aos Burros,`As Almas”, ressaltando o caráter de
coesão e tensão entre os dois mundos dos artistas em questão: a aldeia russa e judaica e o mundo ocidental, e
enfatizando as posturas distintas dos dois pintores.
Abordando a criação cultural como fenômeno individual e social inserida em duas ‘estruturas constituídas
pela personalidade do criador e pelo grupo social” no qual foram elaboradas as categorias mentais que a
estruturam. No caso dos dois pintores, os dois meios são o judaico e o camponês , e seus
“dilaceramentos”[são dois grupos complementares, relativamente fechados um em relação ao outro] . Este
velho mundo trágico [a sociedade russa e a sociedade judaica,com seus personagens composto de
comerciantes, artesãos, empregados, letrados e algumas profissões marginais] e a paisagem do novo mundo, o
contato com a sociedade ocidental [Paris,Alemanha].
“[Chagall]de ambos os meios, o judaico e o camponês,nos quais se formou entre os dilaceramentos
complementares deles, o artista vai se desenraizando. Desenraiza-se deles, mas nem por isso é realmente

integrado no meio ocidental. Um ‘sentimento de isolamento’ aparece constantemente na sua produção da
época [O auto-retrato com sete dedos, 1913].Segundo LG, “O contato com a sociedade ocidental só faz
reforçar o distanciamento de Chagall em relação ao mundo judeu da infância”.
Chagall dessacraliza o seu mundo racial judeu e idealiza o mundo,ou melhor, a imagem da paisagem
campesina da infância”. Diz MP, “Em relação à evolução da obra de Segall, é evidente que este não
dessacraliza o seu mundo judeu”.
Ao contrario de Chagall, porem, Segall não idealizou o seu meio natal;conserva dele sombrias recordações
[Wilno], uma memória por assim dizer litúrgica do seu mundo judaico.Ele também abandona o quarto da
infância.Emigra para longe, depois de um intermezzo ocidental, Berlim. Não foge do realismo como Chagall
para quem o próprio cubismo já era por demais realista, com seu repertorio de objetos caseiros fabricados.
Mas tranca-se em sua nova casa, e passa de lá,de sua janela a registrar o que vai pelo velho mundo de trágico
para sua raça e a paisagem do novo mundo onde se instalou.Este ele vê de fora, como formas a estudar; Bois
chapados de Campos de Jordão;Animais e Paisagens,num dos quais a anotação muito significativa é -Homem
a cavalo,visto por trás [1936-49].E a serie de suas “Florestas”.
MP salienta uma “coincidência”: tanto a obra de Chagall quanto a de Segall abundam destes personagens
complementares e opostos: violinista, carregador de água, carroceiro,etc.
Chagall deu a razão porque deixou a rússia : “ esta não ter plastica desde os icones”; Eis ai uma razão de etr
partido de sua terra natal, que jamais se poderia encontrar em Segall. Segall, ao contrario de Chagall, não se
integra na “outra sociedade” , mas antes, monologa,indefinidamente, ‘ numa solidão trágica e meiga’.
Chagall,em 1910, mal chegado a Paris,volta-se para terra natal, num grande quadro: “Eu e minha aldeia”. Ao
contrario, Segall parte de Vilna para sempre.Em Berlim, pelo idos de 1910, um desenho seu tem esse titulo
extremamente significativo da idéia da separação: “Vilna e eu”.
É importante juntar essa analise da pintura de Segall ,com ajuda do método do estruturalismo genético de LG,
com outra analise feita por MP em 1957 [ Lasar Segall,Jornal do Brasil,06.08.1957]. Vamos perceber que a
ajuda do método de LG,apenas veio reforçar alguns elementos centrais da analise de MP.
MP ressalta o duplo caráter inovador de Segall:” foi o primeiro da grande geração que introduziu a pintura
moderna no Brasil a partir de sua exposição em SP, em 1913””;e,caracteriza a sua pintura :” foi o primeiro e,
talvez, o único a dar à sua arte um tom decididamente melancólico e pessimista”.
Comparando-o com Portinari, diz que “até nos momentos mais líricos e contemplativos, como as paisagens
com as vaquinhas de campos do Jordão, sua pintura nunca deixa de fazer transparecer tristeza e dor. Ele via
melancolia e recolhimento em tudo, nos bichos,nos paus,nas pedras,nas coisas. Eis por que,para ele,se a figura
humana era sempre tratada com ocarinho artesanal com que os Cezannes, Van Goghs, Morandis tratam a
natureza morta, era porque a coisa inanimada, o mineral e o vegetal tinham misteriosas comunicações
subterrâneas com a alma humana.Com o homem, irremediavelmente sujeito á desgraça, irremediavelmente
dilacerado entre a nostalgia das origens e a atração propiciatória do fim”.
Muito antes,portanto,de conhecer o ensaio de Lucien Goldmann sobre M.Chagall, MP compara Segall com
Chagal ,mostrando que o método estruturalista genético veio lhe permitir uma visão mais rica e sistemática da
obra de Segall, desenvovlendo alguns elementos da ‘sensibilidade romantica’.
“ Muitos falam, a proposito, da sua raça, quando se referem à tristeza ou à melancolia segalliana. É uma
explicação psicológica fácil. Já outros artistas judeus, inclusive de sua cidade natal, de Wilna, como Chagall,
cujas figuras não vivema inclinar e deitar a cabeça sobre a pedra, o chão ou o leito não se sabe se para dormir,
descansar ou morrer. Em Chagall as foguras antes voam,, como pássaros ou anjos, movidas como por uma
aspiração utópica do céu ou à felicidade. Nele, se existe pessimismo, é vencido pelo escapismo: ao passo que
em Segall o pessimismo é alimentado por um tropismo”
Finaliza seu ensaio: “ Segall...deu-nos um testemunho profundo de toda uma época do drama
contemporâneo.Mais do que isto ainda: sua obra foi um solo original e tocante, com a rouca e quente
sonoridade de uma frauta, rústica, dentro da cacofonia universal.Ele tinha predileção pelos tons em menor, e
por isso,mesmo quando abordava os grandes temas épicos -navio de Imigrantes, Pogrom - acabava
transformando-os num lamento”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================DELETAR====================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIO PEDROSA e C L R JAMES
( marxismo ocidental e perifecidade)
CLAUDIO NASCIMENTO
(La actualidade que me seduce no es tanto la que divulgan los medios de
publicidad como la que vive al margen,lejos cuando no en contra de las
corrientes en boga - el arte y la literatura de las afueras o, más
exactamente, de las inmediaciones)
(Otávio Paz)
(A vezes es necesario alejarnos de las cosas,poner un
mar de por medio, para ver las cosas de cerca)
(Alejo Carpentier)
A categoria "marxismo ocidental"expressa um campo mais amplo que o seu aspecto puramente
geografico.Este fenomeno não se circunscreve ao espaco europeu.É um problema de visão de mundo (em
alguns casos,"romantica,anti-capitalista"revolucionaria) que marcou pensadores marxistas de varios paises
,inclusive dos perifericos.É o caso de pensadores situados na condicão de exilados e no marco de uma cultura
modernista (vanguardas artisticas do seculo XX).
Michel Lowy já nos apresentou varios trabalhos sobre a sensibilidade romantica anti-capitalista e
revolucionaria,expressa em marxistas da Alemanha,Franca,Inglaterra,e,da America Latina,como é o exemplo
de Mariategui.
Para
M.Lowy
"o
romantismo
é,ao
mesmo
tempo,uma
escola
literaria,artistica,filosofica,teologica,politica,economica,e algo mais; o romantismo é uma visão de
mundo(Weltanschauung): uma maneira de ver a sociedade,a historia,o passado ,o presente e a relacao entre
ambos,e,às vezes,tambem o futuro.Esta visao de mundo está presente na literatura,nas artes,na filosofia,na
politica,na religiao,na economia e,em suma,no conjunto das manifestacoes da cultura humana,desde a
Segunda metade do seculo XVIII".
"A meu ver,o que faz a riqueza dessa corrente critica -marxismo ocidental- ,tida como antimoderna por
Merquior,é justamente o fato de Ter incorporado ao marxismo toda uma serie de elementos da critica cultural
á sociedade capitalista moderna,com sua racionalidade estreita.Ao faze-lo,essa corrente
desenvolve,tematiza,uma dimensao que está presente no proprio Marx,que tem toda uma divida com o
romantismo,inclusive com os economistas romanticos,Sismondi principalmente.Uma dimensao que ficou um
pouco perdida,uma dimensao utopico-revolucionaria,fourierista,capaz de propor a superacao da divisao do
trabalho.Essa dimensao ficou um pouco perdida naquilo que Ernest Bloch chamava de "a corrente fria"do
marxismo.essa corrente quente,utopico-transformadora,é justamente o que faz a riqueza do marxismo
ocidental,de Lukács aos frankfurtianos,eo que o torna inaceitavel para para os representantes da ideologia
neoliberal,como o Merquior por exemplo".
"Il faut maintenan poser la question suivante: est-ce que l'on peut localiser la source du romantisme dans
unpays plutôt que dans un autre,comme on l'a parfois prètendu ? Tout d'abord,un élément semble clair,á
savoir que le "noyau"ou centre du phénoméne peut être situé dans trois pays: la
France,l'Angleterre,l'Allemagne.Car c'est dans ces pays relativement "développés"que le romantisme surgit le
plus tôt,dans la seconde moité du XVIII siécle,le plus intensément et de la maniere la plus prononcée.En

autres ,ces pays exercérent,ailleurs et ulterieurement,une influence massive sur l'éclosion et le développement
des romantismes".
"Quant aux pays de la "périphérie'-à la fois par rapport au développement sócio-economique et au "noyau"du
romantisme-, leurs mouvements romantiques naissent sensiblement plus tard,en géneral seulement á partir des
années 20 du XIX siécle".
"Mais si pour nous l'essence de la vision romantique est le rejet et la critique da la modernité
capitaliste/industrielle au nom de valeurs puisées dans le passé prémoderne,elle est loin d'^etre tourjours
"passeiste"; il existe toute une gamme de positions romantiques de gauche ou revolutionnaires -y compris un
romantisme marxiste- Qui cherchent dans le passé une inspiration pour l'invention d'un futur utopique".
"Ce qui distingue cette démarche (du romantisme marxiste) des autres courants socialistes ou revolutionnaires
de sensibilité romantique,c'est la préoccupation centrale pour certains problémes essentiels du marxisme".
"Parmi les formes nouvelles que prend la critique romantique de la civilisation au XX siécle ,certains
mouvements culturels d'avant-garde (dits "modernistes") comme l'expressionisme et le surrealisme occupent
une place centrale".
Lowy
nomeia
neste
filão
romantico
;Lukacs,Bloch,Benjamin,Rosa,Adorno,Gramsci,EPThompson,R.Williams,H.Lefebrve,Mariategui.
Pretendemos acrescer esta constelacão,apontando dois marxistas da perifecidade como grandes
exemplos da "sensibilidade romantica" no "marxismo ocidental": CLR James e Mario Pedrosa.
Mário Pedrosa esteve exilado de 1935 até 1945.De inicio, esteve na Franca, onde representou o
continente latino-americano na fundação da IV Internacional, de orientação trotskista. Usava o codinome de
Lebrun. Posteriormente, como membro da comissão executiva foi para os EUA. Neste país, viveu até
1945,quando voltou ao seu pais natal. Portanto, de 1938 até o fim-da-guerra, Pedrosa esteve exilado no pais
que tinha acolhido os exilados europeus que fugiam do nazi-fascismo, ou seja, a pleiade da intelectualidade
européia, sobretudo, da Alemanha. New York, sobrepujava, então, Paris como capital das vanguardas
artisticas.Neste período, Leon Trotsky esteva exilado no México.
Em sua magnifica introducão ao livro "American Civilization",Anna Grimshaw nos apresenta James.
"CLR James is one of the greatest writers and actvistis in the Marxist tradition.His vision of the movement of
world civilization encompassed his own experience of the Caribbean(Whwrw he was
born),Europe,America,end Africa.The crux of his development na original thinker was the first period he
spent in the United States(1938-53).Toward the end of that period James produced a book-length manuscript
entitled Notes on American Civilization."
Esteve em Paris, também como delegado, presente à fundação da organização internacional trotskista, o negro
trindadiniano Johnson( codinome de Cyrilo Lionel Robert James).Com a mudanca do Secretariado para os
EUA,Pedrosa e James partiram para New York.
Nos EUA,C L R James , com Raya Dunayevskaya, fundariam a Tendência Johnson-Forest dentro do Partido
Operário Socialista dos EUA.
Martin Glaberman, companheiro de James, testemunha sobre este período:
"The debate around that subject had postponed the more fundamental question of the nature of the Soviet
Union.That became the overriding subject of the first pos-split convention of the Workers Party in 1941. It
was in this discussion that James formed his own grouping and began the development of his theoretical
views. He was known in the WP as J.R. Johnson, a pseudonym (...) In any case, together with Raya
Dunayevskaya and a few others they formed the Johnson-Forest Tendency, also known as Johnsonites. Forest
was Dunayevskaya."
Ao passo que a maioria,com Shachtman a frente, desenvolveu a teoria do "coletivismo burocratico",
terminando com uma postura politica reacionária, "Johnson-Forest rejected the idea of inventing theories to
suit tactical problems and returned to Marx - ist roots to develop the theory of state capitalism".
"But crucial to the understanding of James's Marxism was the fact that his theory os state capitalism
was not a theory of the nature of the Soviet Union.It was a theory of the stage of world capitalism".
Neste sentido, vão as analises de Mário Pedrosa, após seu retorno dos EUA, quando fala de toda uma epoca

de "reformas contra-revolucionarias"em contraposicão as "reformas revolucionarias".(A Opcão Imperialista).
Nos debates da Conferência de fundação da Quarta, Mário e James apresentaram vários pontos de
afinidades. Por exemplo, no debate sobre "As questões: sindical, operaria, controle operário", lemos nas Atas:
James: was definitely against Craipeau's amendement, but was in favor of the American amendment
because it would be wrong to say in advance that the bureaucracy would necessarily be deprived of his rights.
Lebrun: there was no basis whatever for Craipeau's thesis. The American proposal was
unobjectionable.It was a question of a political slogan to chase the bureaucracy from the soviets should lead
ro insurrection.After the fall of the bureaucrats could be readmitted into the soviets.
Na questão dos Estatutos, em relação aos argumentos do delegado polonês, Karl:
:Lebrun: Karl's arguments were absolutely false and Menshevik...
Il faut d"abord organiser.La lutte d'envergadure viendra avec le mouvement des masses. Si les masses
exigeaint de nous des décisions de suite, étant donné notre nom, tan mieux , cela voudrait dire qu'elles sont
prêtes à marcher avec nous.
James: agreed that it was necessary to proclaim the Fourth,but protested against the reasons given by
Shachtman why it was not been proclaimed in 1936. Whatever considerations might have weighed at that
time, the thought of winning the centrists by not proclaiming the Fourth was not among them.
O Comitê executivo foi formado como segue;

P ais
França
América

Pseudônimo
Clart, Naville, Boitel
Cannon, Shachtman.

Bélgica
Inglaterra
Itália
Polonia
América Latina
Indochina
Rússia
Youth Ynternational

Lesoil, Dauge
JAMES, Harber
Julian
Karl
LEBRUN
Ta Tu Thau
Trotsky

Identidade
(Jean Rous, Pierre naville, Joannés Bardin)
(James P. Cannon, Max Shachtman,) (mais
um terceiro a ser indicado pelo PC)
(Léon Lesoil- ?)
(CLR JAMES- ?)
(Pietro Tresso)
(Herschl Stockfisch)
(MARIO PEDROSA)
(como membro secreto)
a ser indicado pela Youth Conference.

M. Pedrosa participa do clima de debates em torno da questão central na esquerda trotskista: a
natureza do regime existente na URSS. James e Raya criticavam a idéia de "estado operário degenerado ",
substituindo-a pela de "Capitalismo de Estado". Pedrosa, quando volta ao Brasil, funda o jornal "Vanguarda
Socialista", em torno do qual agrupam-se militantes de esquerda (.....). Mário, em uma serie de palestras traz a
idéia de "Capitalismo de Estado". Buscava alternativa em Rosa Luxemburgo pela via da ‘autonomia dos
trabalhadores’ e dos Conselhos Operários.
Izabel loureiro sintetiza a proposta de VS: "`medida que vamos sistematizando o corpo teorico de VS a sua
proposta politica ganha contornos mais nitidos: embora defenda no capitalismo o controle operario sobre a
producao , -a cogestao-, e,de forma mais abrangente,o controle de todos os assalariados sobre o proprio
trabalho,tal controle é encarado como medida transitoria,educadora,visando a autogestao,não só da
economia,mas de toda a sociedade pelos proprios trabalhadores".
Na mesma epoca, na França surgiria o grupo "Socialismo e Barbárie", também sob forte influencia
da tendência Johson-Forest.
As afinidades entre VS e SetB foram apontadas por Izabel loureiro.
Em uma nota(32) do primeiro capitulo de seu livro sobre "Vanguarda Socialista",Izabel Loureiro

afirma "Vanguarda Socialista tem,pois,o merito de chamar a atencao,ainda que de forma marginal,para um
tema hoje central no interior da polemica marxista: a necessidade de elimar a separacao entre dirigentes e
executantes,condicao fundamental para a instauracao da democracia.
Quanto `a semelhanca de preocupacoes entre Vanguarda Socialista e Socialismo ou Barbarie,Mario Pedrosa
disse,na entrevista que fiz com ele a 16/11/79,Ter sabido,atraves de um amigo comum,que Castoriadis "ficou
admirado de ver que a VS tinha levantado antes as questoes de SouB".
Loureiro entrevistou Oliveiros S.Ferreiro,na epoca do grupo VS,para construir as possiveis influencias sobre
o pensamento de Pedrosa,em relacao ao tema da burocracia:Os nomes surgidos são os de Rosa
Luxenburgo,Burnham,Anton Ciliga,Castoriadis e Mannheim.
O.S.Ferreira não faz nenhum comentario a Tendencia Johnson-Forest.
Após a volta ao Brasil em 1978, saindo de mais um exilio,desta feita,durante a ditadura militar
(1970-1978), Mário Pedrosa , em entrevista ao Jornal "Em Tempo"(nº 94, dezembro 1979), diria:
ET = Você foi a favor da fundação da IV naquele momento?
MP = essa foi a discussão que fizemos com os americanos que vieram a Franca.O argumento que mais pesou
no sentido de fundar a Internacional foi o de que o objetivo da policia e dos stalinistas era exatamente o de
que a IV não fosse fundada. A idéia que predominou então foi a de fundá-la com data marcada.Alem disso,em
função da desorganização do movimento da Europa, decidiu-se transferir o congresso de fundação para os
Estados Unidos, para Nova York, como aconteceu com a I Internacional. Eu fui para lá como secretario da
organização.
ET = Você teve contato pessoal com Trotsky?
MP = não .Quando finalmente consegui condições para ir vê-lo, ele foi assassinado.
ET = E correspondência, você chegou a trocar correspondência com ele?
MP = Quando fui para Nova York como secretario da Internacional, EU E O JOHNSON , QUE ERA UM
TRININDADENSE, ASSUMIMOS UMA POSIÇÃO INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DA MAIORIA NA
EPOCA. E FOMOS DEMITIDOS PELO TROTSKY. (grifo nosso). Escrevi uma carta para os trotskistas
mexicanos e o Trotsky respondeu".
Esta entrevista dada ao ET é a única menção que encontramos nos arquivos e obras de Mário Pedrosa
em relação a CLR James (Johnson). Mesmo nas palestras que Mário fez para o pessoal ligado a Vanguarda
Socialista,sobre o "Capitalismo de Estado"na URSS, não há menções a nomes de pessoas daTendência
Johnson -Forest. Entretanto, a análise de Pedrosa sobre a evolução da URRS após 1917 , é similar as analises
de James. Conferir de Mário ,"A Revolução Russa e sua evolução até nossos dias", e, de CLR James, "State
Capitalism and World Revolution. Sem dúvidas, Pedrosa conhecia este texto de James,talvez em esboco,antes
de sua publicacão.
Um militante trotskista da época, HILCAR LEITE,em entrevista para o livro “Velhos Militantes.
Depoimentos” ( Zahar-1988 ) ,faz menção a este grupo de James.
-P. “ O senhor falou no jonal Vanguarda Socialista. O que foi esse jornal ?
-HL: Foi o seguinte: por essa época, 44/45,nós,trotskistas das primeiras águas, na verdade deixamos
de ser trotskistas. Não aceitamos a plataforma de Trotsky a respeito da guerra,e partimos para uma
nova formulação, que passou a ser exposta na Vanguarda Socialista.Tratava-se de um movimento
internacional de reestudo de todo o movimento socialista.Foi o inicio da critica à Revolução
Bolchevique e ao estado do bolchevismo depois de Lenine.
-P. Que critica se fazia ?
-HL: Achavamos que a União Soviética, a partir do momento em que aceitou fazer a guerra, era uma
potencia capitalista,uma potencia imperialista.
-P. Nesse sentido, a aliança dos comunistas com Getulio tinha uma implicação mais ampla.
-HL: mais ampla,mais profunda, é claro.identemente para Getulio a UNIÃO Soviética seria o amparo
internacional.
-P. Onde surgiu esse movimento e quem o inspirava ?
-HL: Surgiu nos estados Unidos, com o pessoal marxista que fazia parte da IV Internacional - O
MARIO PEDROSA , por exemplo.

-P. E como essa proposta se implantou no Brasil ?
-HL: A gente fez a Vanguarda Socialista, que se tornou na America Latina o porta-voz da nova
plataforma.No começo, éramos três gatos-pingados aqui no Rio de Janeiro: o MARIO PEDROSA, o
Nelson Veloso Borges e eu.O Nelson Veloso Borges fornecia recursos e sempre colaborou no jornal
com nome de guerra.Depois vieram o Rodolfo Coutinho,e toda a velha guarda do trotskismo.Alguns
com restrições, como o Aristides Lobo.
-P. E qual era a plataforma da Vanguarda ?
-HL: Era o seguinte: era preciso reestudar o bolchevismo,reanalisar todas as conseqüências da
Revolução Russa, que havias e tornado uma revolução democrática frustada.Havia se tornado a
ideologia de um Estado totalitário chamada capitalismo coeltivo ou CAPITALISMO de ESTADO,e
não socialismo.Era preciso dar novamente autonomia ao proletariado e recriar sua consciência social
e política- isso era fundamental.mantidas as criticas à democracia burguesa, era preciso também fazer
a critica à democracia soviética.
-P. Mas o que era mais enfatizado ?
-HL: Evidentemente o que tínhamos de enfatizar mais, se queríamos conquistar a classe operaria, era
o exame critico da União Soviética.Examinávamos a situação política,as democracias burguesas,mas
enfatizamos a União Soviética,mostrandos eu caráter de classe - eles vão chegar ao predomínio cada
vez maior dos militares,ao crescimento do Estado Nacional.Mostrávamos isso para VOLTAR
novamente às BASES TEORICAS, a ROSA LUXEMBURGO,aos grandes clássicos do socialismo.E
fizemos uma grande descoberta: um grande reformista belga, pichado de todos os modos, Van der
Veld, tinha sido o homem que melhor tinha colocado o problema da mulher no movimento
socialista.Verificamos que as posições de Van der Veld em 1890 sobre a mulher eram as mais
avançadas até nós.Voltamos a todos os clássicos, fizemos várias descobertas sensacionais.
-P. A Vanguarda Socialista circulou em outras cidades além do Rio ?
-HL: Distribuíamos pelo Brasil: São Paulo, Recife,Belo Horizonte,Juiz de Fora,Porto Alegre,até
Manaus (...)

Na VANGUARDA SOCIALISTA,encontramos alguns documentos sobre o tema central da
Tendencia Johnson-Forest que é o Capitalismo de Estado.Pedrosa fala de sua participação nos debates de UM
GRUPO DE MARXISTAS DE NOVA YORK,sem citar nomes.Por exemplo:
------------------------------------------------------------------1)
‘teses sobre o Capitalismo de Estado”
Publicamos abaixo as teses sobre capitalismo de estado formuladas POR UM GRUPO DE
MARXISTAS que se reuniram em Nova York durante a ultima etapa da guerra para estudar o
desenvolvimento economico e politico que as novas formas criadas de economia capitalista,no seu
entrelaçamento cada vez maior com o estado,determinaran.
Como resultado das discussoes,foram eleboradas as teses abaixo ,foram elaboradas as teses
abaixo,como uma tentativa de fixação dos traços mais gerais do desenvolvimento econômico capitalista e
estatal de nossa época, de modo a servir de base para novas discussões e ponto de partida para novas
formulações ou conclusões.As teses foram resultados de estudos não só da experiência econômica dos
grandes paises capitalistas do ocidente como da economia a-parte da Rússia e de certas inovações trazidas
pela economia alemã sob o nazismo.
Estas teses ainda não vieram a público em parte alguma. Como participante nas discussões e
autorizado pelos outros participantes, dou agora conhecimento delas aos leitores de VANGUARDA
SOCIALISTA. Ficam assim entregues ao debate e à discussão.
1.

2.

O capitalismo de estado é a etapa final e mais avançada do capitalismo,combinando a
completa decadência deste com o reaparecimento de formas feudais de dominação
política e exploração econômica.O capitalismo de estado não é isento das contradições e
conflitos básicos do capitalismo.À medida qie a planificação nacional for substituindo a
concorrência eonomica na escala nacional, a concorrência internacional entre as potencias
de capitalismo de estado crescerá.Os dois processos se relacionam entre si.
O capitalismo de estado coloca a economia à discreção de uma ditadura centralizada que
representa o “capitalismo coletivo”. Uma revolução proletária nacional só poderá fugir
ao capitalismo de estado e construir uma sociedade socialista ,libertando-se da

3.

4.

5.
6.

necessidade de defesa nacional - pela revolução proletária internacional.A economia
socialista só se pode instaurar fora da esfera da economia de estado.
A estratificação da classe dominante sob o regime de capitalismo de estado sofre
modificações. Muitas vezes esse processo tem sido erroneamente interpretado como a
ascensão de uma nova classe dominante que representa uma nova categoria de ordem
social. Dentro do regime capitalista a camada superior da classe dominante sofreu mais
de uma modificação - dos capitalistas industriais e omerciantes à aristocracia do capital
financeiro- até que por fim uma hierarquia administrativa (burocrática) e militar assumiu
a direção do estado - como última defensora da ‘vontade coletiva’ do capitalismo.
A estrutura interna do capitalismo de estado requer expansão imperialista externa e uma
luta pela ‘instauração do domínio do trust mundial’. O capitalismo de estado baseia-se
em monopolios nacionais que controlam todas as posições-chaves da economia
nacional.Pode conservar, na escala nacional, pela existência de uma economia dual economia de trust de estado e produção capitalista . A forma acabada da eonomia do trust
de estado elimina o setor capitalista privado da economia nacional. E´ esta a etapa
superior da concorrência internacional, e também a etapa mais aguda da crise interna para
as sociedades capitalsitas.
A vitória do capitalismo de estado nos principais paises capiotalistas conduz a uma nova
guerra mundial - luta pela dominação imeprialista do trust mundial.
A queda das potencias do capitalismo de estado abre uma nova crise revolucionaria
proletária que pode facilmente alastrar-se de um pais a outro e de um continente ao outro
- onde quer que o capitalismo de estado tenha atingido o máximo grau de decadência
capitalista ou tenha oprimido e explorado nações estrangeiras.”
Mario Pedrosa

In VS,ano 1/numero 17 (21 dezembro 1945)

3) Publicaremos daqui por diante certos trechos da discussao coletiva que deu lugar às teses sobre
capitalismo de Estado que apareceram no nosso numero 17.
O caráter muito esquemático do trecho que ora damos, se explica por ter sido taquigrafado apenas
parcialmente.. O interesse do artigo está no que sugere,sendo antes ume squema,uma serie de pontos
de referencia, do que uma exposição sistemática ou um desenvolvimento das teses.Os leitores não
devem procurar nele senão um guia para tomar conhecimento da matéria.A parte aqui transcrita é
uma introdução do camarada Leder,de quem já publicamos uma excelente contribuição.
“ Até certo ponto , a discussão do caráter do capitalismo de estado é a continuação de discussões que
tiveram inicio durante e depois da primeira guerra mundial, em que Lenine e Bukharine
apresentarams eus pontos de vista.As modificações verificadas na sociedade desde então tornam
patente que o que ficou dito naquela ocasião não basta para explicar os acontecimentos
subseqüentes.temos livros e teorias, alguns dos quais a respeito dos novos órgãos estatais e das
condições que conduziram a uma etapa além do capitalismo, e outros que se chocam com a teoria do
capitalismo de estado.
A expressão capitalismo de estado encerra em si mesma uma contradição.Se o estado organiza a
produção e o consumo,elimina com isso os conflitos característicos do capitalismo.Passa a ser uma
sociedade em que a feição básica do capitalismo não mais existe.Podemos ter ainda classes
dominantes e classes exploradas,mas não mais capitalistas e proletárias..É uma nova etapa social da
historia. Se ,porém, ainda é capitalismo, como pode então o estado eliminar os elementos da
produção anárquica que são características do capitalismo ? Sem mercadorias, sem valores
econômicos e sem produção para a troca, a expressão capitalismo de estado pode criar confusão, e é
preciso determinar até que ponto se pode emprega-la.Podemos, naturalmente,sempre salientar que o
conflito subsiste nas economias controladas pelo estado que surgiram na Rússia e em vários outros
paises.

In VS,ano 1/numero 20. (11 janeiro 1946)
3) “ Damos aqui a parte final das notas taquigrafadas da discussao sobre capitalismo de Estado,em
Nova York,por um grupo de marxistas,conforme expusemos em numeros anteriores “.
In,VS ano 1/numero 27 (1 março 1946]

Contudo, no Volume 23 (1986) das OUVRES de Leon Trotsky, publicadas pelo “Intitut Leon
Trostsky”, cobrindo o período janeiro a maio de 1940, encontramos varias vezes o nome de Mario Pedrosa ou
de Lebrun. Em alguns exemplos, Mario vem associado a James:
Em uma carta à J.P. Cannon,datada de 19 março 1940, Trotsky pergunta se “ É certo que Johnson e
Lebrun participaram na conferencia divisionista da Minoria ? “.
Em uma “Declaração sobre o CEI”,de 19 março 1940,Trotsky afirma que “ De fontes privadas
soubemos que os camaradas Johnson e Lebrun participaram da conferencia divisionista da Minoria...”.
(em nota ao pé da p[agina, Pierre Broué assinala que , “ C.L.R. James e Mario Pedrosa empregavam
os pseudônimos de Johnson e Lebrun”).
Em outra carta à J.P.Cannon, “Declração sobre o CEI residente” ( 2 abril 1940) , Trostsky afirma que
“ Apesar da gravidade e da extrema urgência da situação, não recebemos nenhuma resposta dos camaradas
Trenmt, Anton, Johnson e Lebrun”.
Trotsky,em carta a Cannon,datada de 9 abril 1940,com o titulo “A Conferencia Internacional deve se
realizar em New York”, remarca que: “Podes também convidar Johnson e Lebrun com voz consultiva...”.
“Socialismo e Barbárie “
O marxista norte-americano Harry Cleaver , em "Reading Capital Politically" , dedica algumas
páginas a "Tendência Johnson-Forest".
"Um importante momento de reconhecimento da realidade da autonomia se acha na obra da chamada
Tendência Jonhson-Forest, surgida nos anos 40 dentro do movimento trostskista e logo separada deste
movimento em 1950. A tendência tomou seu nome dos pseudônimos de J.R. Jonhson e F. Forest, adotados
durante este período por C L R James e Raya Dunayevskaya, respectivamente.
"( em nota de pé de página, esclarece-nos Cleaver que "A tendência surgiu pela primeira vez em 1941 dentro
do partido dos Trabalhadores Trotskistas que tinha se separado do partido dos Trabalhadores Socialistas - o
ramo norteamericano da Quarta Internacional- no ano anterior. Em 1947, Johnson-Forest abandonou o partido
dos Trabalhadores para voltar ao PTS onde permaneceu até que finalmente abandonou por completo o
movimento trotskista em 1950. A única historia desta Tendência e dos grupos posteriormente associados com
ela foi escrita por um observador externo, é a introdução que fez Bruno Cartosio a uma coletânea italiana dos
escritos de Martin Glaberman, 'Classe Operária, Imperialismo e Rivoluzione negli USA'.
Vários dos documentos da própria tendência examinam seu desenvolvimento e há um relato
partidário de Raya Dunayevskaya em seu livro 'For the Record, the Johnson-Forest Tendency or the Theory
of State-Capitalism, 1941-51: its vissicitudes and Ramifications".
Muitos dos documentos da Tendência podem ser encontrados nos Arquivos de Historia do Trabalho
e Assuntos Urbanos, Biblioteca Walther Reuther, Universidade Estadual de Wayne, Detroit, Michigan.)
"James, um negro de Trindade, parece ter chegado a sua posição através de sua participação em
diversas lutas operarias, ou em conexão com as lutas tais como o movimento de independência de Trindade, o
dos negros norte-americanos e o das fabricas de automóveis de Detroit... Também reconheceram a autonomia
da classe trabalhadora, frente ao capital e as suas organizações 'oficiais': o Partido e os sindicatos. Podemos
vê-lo claramente em seu tratamento dos acontecimentos dos USA e da URSS nos anos 30 e 40. Durante os
anos 40, tanto James como Dunayevskaya realizaram alguns estudos intensos sobre a natureza do sistema na
URSS e sua relação com o capitalismo ocidental como parte de seus esforços para entender este período da
luta de classes e o significado da Segunda Guerra Mundial. A medida que prosseguia sua analise, aumentava

seu conflito com a análise trotskista ortodoxa da situação existente nos USA e na URSS como um 'estado
operário degenerado", e também com as concepções das direções políticas corretas extraídas destas análises.
Em uma serie de artigos,folhetos e pronunciamentos,James e Dunayevskaya estabeleceram suas
próprias posições sobre estas questoes.É possível que o documento mais importante deste período, já que foi o
último,tenha sido 'State Capitalism and World Revolution, escrito ao que tudo indica primordialmente por
C.L.R.James e submetido à convenção de 1950 do PTS. Foi pouco depois desta convenção que a Tendência
se separou oficialmente para constituir-se em 1951 como o Comitê de Publicação de Correspondência.
Em State Capitalism and World Revolution, James analisou o modo de produção existente nos USA
e defendeu a tese de que o surgimento do taylorismo e do fordismo anunciava uma nova fase da luta de
classes. Como os membros da escola de Frankfurt, embora sem nenhuma conexão direta que eu possa
encontrar, percebeu James que as novas tecnologias constituíam novos métodos de dominação. Ao contrario
dos membros da escola de Frankfurt, James percebeu também o poder dos trabalhadores e tomou uma
consciência clara da importância fundamental deste reconhecimento".
Para James, apos a primeira Guerra Mundial, o taylorismo converteu-se em um "sistema social". E,
entre 1924-1928 o fordismo acrescentou uma nova 'racionalização da produção' associada com á subdivisão
da necessidade das habilidades e da determinação da seqüência das operações e da velocidade pela maquina".
Esta nova organização da produção provia a base do totalitarismo moderno, não só nos USA mas também na
Alemanha e na URSS".
O aspecto em que a Tendência diferia de outras analises de esquerda, era em sua insistência no poder
dos trabalhadores para opor-se a estas formas novas. James viu a onda de greves contra a automação nos
USA, como uma rebelião autônoma das massas de trabalhadores contra a aceleração do trabalho e o sindicato.
Segundo Cleaver," A critica da URSS feita por James e Dunayevskaya foi similar à da Escola de Frankfurt.
Defendiam que a URSS era um capitalismo de estado e basicamente só uma variação da fase histórica atual
do desenvolvimento capitalista. (em nota ao pé de pagina, Cleaver ajunta que "Embora tanto James como
Dunayevskaya escreveram sobre a teoria do capitalismo estatal da URSS, a maior parte da pesquisa parece
haver sido feita por Dunayevskaya trabalhando na Divisão Eslávica da Biblioteca do Congresso. Veja-se um
exemplo deste trabalho inicial de Raya, The original Historical Analysis: Russia as State Capitalist -1942-)
Cleaver cita o frankfurtiano Friederich Pollock, que tinha pesquisado a organização da produção na URSS.
F.Pollock,em 1956,escreveu um livro sobre Automacão,publicado pelo Instituto Estudos sociais de Frankfurt.
As lutas dos mineiros da CONSOL (mina de carvão) que,em 1950,realizaram uma greve de 9 meses contra o
"minerador continuo",e,as lutas dos metalurgicos da industria automotriz de detroit -capital mundial do
automovel-, tiveram um papel fundamental nas analises da tendencia Johnson-Forest.
Em relacao as lutas operarias no Leste Europeu,"Quando surgiu a revolta em 1956, James apoiou os
conselhos de trabalhadores húngaros contra a intervenção soviética. Enquanto a Tendência ficou como uma
facção do movimento trotskista, tinha limitações para definir claramente o seu rechaço as formas antigas de
organização. Porém, uma vez separada, a Tendência se ocupou desta questão com toda clareza.".
A natureza das novas formas de organização apropriadas para a nova época, a tendência defendia a
autonomia dos trabalhadores de base, e os conselhos operários com carretar de massa. Esta visão vinha dos
contatos de seus membros com os trabalhadores de fábricas.
Em Entrevista dada no ano de 1975,Lefort pontualizou a relacao de Socialismo ou Barbarie com o grupo dos
USA."Eles ( CLR James e R.Dunayevskaya) tinham chegado a conclusoes similares as nossas no tocante à
URSS,a burocracia,e as condicoes para uma luta autonoma dos explorados.Sua concepcao da resistencia
diaria dos trabalhadores na industria era particularmente frutifera".
Para Harry Cleaver,"O interesse de Castoriadis e Lefort nesta concepcao se expressou primeiro mediante a
traducao e reimpressao de 'The American Worker' (como uma serie iniciada no primeiro numero de
Socialismo ou Barbarie) e depois atraves de numerosos artigos em que se desenvolveu este enfoque no
contexto frances.este trabalho foi empreendido em parte por Daniel Mothé e henry Simon,trabalhadores e

militantes sindicalistas como Paul Romano.Como Romano tinha escrito suas experiencias em uma planta
automotriz da general Motors,Mothé escreveu acerca de suas lutas em uma planta renault,e Simon escreveu
acerca de seu trabalho em uma grande companhia de seguros.Castoriadis,igual que os outros,tambem
contribui com diversos artigos,analisando estas lutas".
Cleaver complementa que,"No caso de Socialismo ou Barbarie e da Tendencia Johnson-Forest,seu marxismo
não ortodoxo e sua concentracao nas lutas dos trabalhadores tambem os fizeram sair das fabricas para ocuparse da comunidade.Nos USA,o trabalho de James sobre as lutas dos negros presagio o surgimento posterior
dos movimentos dos direitos civis e do poder negro.Tanto nos USA como na Franca,os dois grupos se
encontraram entre os primeiros que centraram sua atencao nas lutas não fabris,incluidas as dos jovens e das
mulheres,que cobrariam tanta importancia no decenio seguinte".
A Tendencia Johnson-Forest,em muitas publicações analisam as lutas operarias de base contra
patrões e sindicatos. Por exemplo,
"The American Worker (1947),
"Punching Out" (1952)
"Union Committeemen and Wild Cat Strikes" (1955)
(novamente ao pé da pagina, Cleaver ajunta que, "O trabalho da tendência Johnson-Forest teve muitos
ângulos e originou muitos grupos. Tanto James como Dunayevskaya tiveram,desde o inicio, uma clara
predileção pela generalização filosófica. Como parte de seu trabalho teórico durante seu rompimento com o
rtskismo, voltaram a ler e a estudar não só Marx mas também Hegel. O forte acento hegeliano de seu
marxismo é evidente em obras como o ensaio de James, "notes on the Dialectic" (1948), e o livro de
Dunayevskaya, Philosophy and Revolution (1973).
Portanto,Um dos pontos mais interessantes na obra de Harry Cleaver, são estas afinidades entre a
tendência Johnson-Forest e "Socialismo e Barbárie", de Castoriadis e Lefort, entre outros.
"A crescente crise do trotskismo no USA durante a Segunda Guerra Mundial e depois, de onde
surgiu a tendência Johnson-Forest, se viu acompanhada por uma crise similar na Europa. A mesma
insatisfarão com a analise da URSS e do papel do partido feita por Trotsky levou a vários membros da seccao
francesa da Quarta Internacional ( o PCI) a formar primeiro uma facção de oposição e depois um grupo
inteiramente separado que publicou a revista Socialismo ou Barbárie (1949-1965). A evolução do grupo
formado em torno de SB teve muitas semelhanças notáveis com a Tendência JF, e ademais ambos grupos
estavam em contato direto entre si, publicavam os materiais do outro grupo e assinaram conjuntamente
diversos documentos que indicavam as semelhanças de suas posições. O mais importante para o que agora me
interessa é que compartiam uma concepção similar do papel fundamental da autonomia da classe trabalhadora
e realizavam projetos similares de investigação e analises da realidade concreta das lutas operarias.
"(outra nota, "Como no caso da TJF, não há uma historia nem uma analise adequados de SB. Pode-se
consultar, em inglês, as notas introdutórias de Dick Howard para uma entrevista com Castoriadis, em TELOS
23 (primavera de 1975); uma entrevista igual com Claude Lefort em TELOS 30 (inverno de 1976-77); o
ensaio de Andre Liebich, "Socialisme ou Barbárie, a Radical Critique of Bureaucracy", em Our Generation
12, num 2 (outono de 1977)
O responsável do ‘site’ “Agora Internacional , sobre a obra de Castoriadis, DAVID CURTIS , em
resposta a uma msg que lhe enviei, sobre as relações entre Johnson e Castoriadis, me respondeu que:
“Em geral, podemos dizer que a influencia de J-F se vê já nos textos “As relações de produção na
Rússia” e “A exploração do campesinato sob o capitalismo burocrático” nos volume segundo e quarto da
revista “Socialisme et barbárie”, e encontramos igualmente uma perspectiva nova e original (J-F tinha uma
teoria do capitalismo de Estado, e S.ou B. desenvolvia uma teoria do capitalismo burocrático).
E,fenomenologia da Consciência Proletária, foi escrita após o encontro Castoriadis-Dunayevskaya (Forest)
em Paris e Castoriadis se recordava da voz de James, uma especie de Louis Armstrong da declamção
revolucionaria ,segundo suas lembranças.”

Apesar de ser um grupo pequeno e suas publicacoes terem uma distribuicao limitada,sua contribuicao
foi fundamental enquanto uma experiencia importante e um ponto de referencia para muitos seguidores.
Entre as muitas contribuicoes,destaca-se uma linha de influencia: o impacto de suas analises das lutas
autonomas dos trabalhadores sobre algumas figuras importantes da ala da "autonomia dos trabalhadores"da
Nova Esquerda italiana nos anos 60-70.

Movimento Autonomista na Itália
Nos anos 60, acompanhando as lutas operárias, surgiram várias revistas de esquerda. Quaderni Rossi (19601966), Classe Operaia (1964-1967), Lavoro Zero (1975-), Contrapiano (1967-1972), Primo Maggio (1973-),
Quaderni del Territorio (1976-). A nova esquerda italiana apresentava grupos tais como "Potere Operaio", "Il
Manifesto" e "Lotta Continua".
Raniero Panzieri, quadro proeminente de Quaderni Rossi, combinou uma analise do crescimento do
fordismo na Itália e o surgimento do "trabalhador massivo" desqualificado, com uma nova avaliação do
trabalho da Escola de Frankfurt e uma nova leitura de Marx no tocante à dominação tecnológica. Neste
processo redescubriu as idéias elaboradas antes (pelos Teóricos Criticos-de Frankfurt - e pelos membros dos
grupos da T. Johnson-Forest e Socialisme ou Brabarie no sentido de que a organização do trabalho constituía
um plano capitalista para a divisão e o controle da classe trabalhadora. Consultar sua obra, "The Labour
Processs and Class Strategies".
Varias obras da TJF foram traduzidas para o italiano e francês. The American Worker foi traduzido
em Battaglia Communista (1954). Para Cleaver, "o exemplo norteamericano foi um importante ponto de
referencia durante todo o desenvolvimento teórico e político deste trabalho italiano. As razoes deste fenômeno
podem encontrar-se não só no trabalho pioneiros associados a TJF (as obras de C L R James, James Boggs,
George Rawick e Martin Glaberman, entre outros, foram traduzidos ao italiano e provavelmente receberam
maior circulação e discussão na Itália que nos USA) mas também na percepção de que, assim como o
capitalismo norteamericano é o mais avançado do mundo e portanto seu estudo é particularmente importante,
as lutas dos trabalhadores norte-americanos, que forçaram e continuam desafiando este desenvolvimento,
devem ser particularmente importantes para os trabalhadores de todo o mundo.
The American Worker, foi traduzido para o italiano a partir da versão francesa publicada por S B.
Sem duvidas, Mário Pedrosa com a publicação de "Vanguarda Socialista", junta-se a estes vários ramos
oriundos direta ou indiretamente da TJF.

Mario Pedrosa e o “JACOBINO NEGRO”
Dificilmente poderíamos recompor ou retraçar os elementos desta conjuntura norteamericana, tão decisiva na ‘conversão’ de Pedrosa. Os recursos apropriados seriam ,
entrevista com o proprio Mario , ou cartas,que não existem.Contudo, vamos tentar nos
aproximar a partir dos elementos que existem ,por escrito [ao contrario do caso de Mario]
da ‘conversão’ de CLR James .Suas cartas para Constance Webb,sua companheira,
sobretudo,nos anos 1938-40, época em que ,junto com Mario,James chegou em Nova
York, são um testemunho vivo desse processo vivido por Mario e James.
Mario foi uma figura com muitas faces .Como disse Castilho: “ A tentativa de capturar
todos esses Marios, que na verdade é apenas um...”. James também foi um “socialista
singular” ,na acepção de Antonio Candido, referindo-se a Paulo Emilio. Sylvia Wynter se
refere a sua figura como “ the pluri-consciousness of the Jamesian identity”:
“James was a Negro yet British, a colonial native yet culturally a part of the public school

code,attached to the cause of the proletariat yet a member of the middle class, a Marxian
yet a Puritan, na intellectual who plays cricket,of African descent yet Western,a Trotskyist
and Pan-Africanist, a Marxist yet a supporter of black studies,a West Indian majority black
yet na American minority black”.
Mario nasceu em 1900, em Timbaúba,Estado de Pernambuco. CLR James nasceu em
Porto Espanha, Trindade,em 1901. James,quando chega na França em 1938, já tinha
grandes obras: “World Revolution”[1937]; “The Black Jacobins”[1938]. Daniel Guérin,um
admirados deste ultimo, pediu para Pierre Naville fazer uma tradução francesa [“Les
Jacobins noires”,1949].Mario portava uma longa experiência revolucionaria. Ambos
militavam em grupos trotskistas.
No inicio de 1938, com a constituição do SWP,nos Estados Unidos ,e, quando Trostsky
concluiu a redação do “Programa de Transição”,foi convocda uma Conferencia do
trotskismo.
MP e James se conheceram quando da reunião de fundação da IV Internacional
trotskista, na casa de Alfred Rosmer em Périgny, arredores de Paris,em novembro de
1938.A Conferencia teve duração de apenas um dia.Mario tinha o nome de Lebrun e,
James o de Johnson. Ambos eram delegados: Mario pela América Latina; James pela
Grã-Bretanha. Foram eleitos para o Secretariado da IV,que, seria sediado em N.York. Em
novembro, Mario e James seguem para esta cidade.Mario trabalha,então,no Museu de
Arte Moderna de Nova York.Em Outubro de 1939, Mario muda para Washington;em
1943,voltaria para N.York. James viveu em N.York de 1942 a 1949.
Nos EUA, ambos militaram no WPS, partido em que estavam os trotskistas e, romperam
com o trotskismo em 1940.Ambos chegaram a dialogar com o revolucionário russo,
Trotsky: Pedrosa via correspondência; James viajou até Coyacan-éxico e entrevistou
Trostsky. Ambos, na dissidência,defendiam a tese do ‘capitalismo de Estado’ para
caracterizar a rússia.James fundou a Tendência Johnson-Forest,e Mario esteve na sua
‘esfera de influencia’, mesmo depois que voltou ao Brasil, publicando algumas idéias do
‘grupo de New York” no jornal “Vanguarda Socialista”,e,em alguns textos sobre a historia
da revolução soviética, base para cursos com os ‘adeptos’ da “Vanguarda Socialista”.
James ficou nos EUA até 1953, quando foi preso e expulso.Ambos entraram em crise nos
inícios dos anos 40,e , partira em busca de novos campos da teoria e da pratica.
Mario e James,para alguns, foram verdadeiras ‘intituições’,pois exerceram influencia
enorme .Antonio Candido falou de estar na “esfera Mario pedrosa”,referindo-se à
“vanguarda Socialista”;
Johnson, nas palavras de Paul Buhle,”James readers,a process paralleled by other
groups and former groups in the Caribbean,Canadá,the United Kingdom,and Italy.Here we
find,among activists and others,the ealiest body of several hundred radical readers and
scholars eager to discover the “James Connection” to past and future revolutionary politics
and to cultural criticism”.
Mario passou a ser conhecido no final dos anos 70 e,James apenas na decada de 80.
Todavia, para entender o pensamento revolucionário de James, é necessário aborda-lo
em sua totalidade. Vamos apenas pincelar os principais elementos de sua evolução .
Em 1940, James empreendeu uma jornada de 10 meses pelo interior dos EUA. Visitou
comunidades rurais de negros, no Missouri; participando de greves. Assim descrevia esta
viagem : “ into the wilderness for tem months - a tremendous experience involving
thousands upon thousands of workers, black and White, and much traveling over hundred
of square miles”.[carta para C.Webb,agosto 1943].Em suas “Personal Notes”, George

Rawick situa a importancia desta viagem de James:
“He went into the bootheel of southern Missouri, along the Mississipi River. To organiza
Black and white tenant farmers and sharecroppers.He carried with him a copy of Hegel’s
Logic, which he studied on the side of backcountry dirt roads while waiting to speak to
those he had come to organiza.If one reads James’s Notes on Dialectics, which was
originally produced in 1948 as a series of letters, there is a blending of the ideas of Hegel
and Marx and those of the most submerged sector of the proletariat.These workers
understood thought the text of their lives the concreteness of the struggle between Master
and Slave.Philosophy becomes proletarian in James’s writing not only because he
understood Hegel and Marx but because James’s life has combined an incredibly rich
study of the range of Western thought with the most concrete study of the lives of ordinary
men and women, and participation in their struggles. Read James’s novel of the 1920s,”
Minty Alley” , and you will find the daily details of working -class life in Trindad become a
vibrant political document and a very good novel”.
A assinatura do “Pacto Hitler-Stalin” recebeu interpretações distintas no movimento
trotskista. Broué analisa: “ as coisas não foram percebidas da mesma maneira neste
momento por uma fração da direção do SWP dos EU,para quem o ‘pacto’ aparecia como
um ‘revelador’ da ‘natureza da URSS’, um elemento novo que tornaria,por conseqüência,
necessário uma profunda revisão teórica sobre este ponto.Desde o 3 setembro,James
Burnham reivindicou a convocação de um comitê nacional para ‘reexaminar a questão
russa’.No 3 setembro,ele divulgou, para discussão, um texto no qual explica que a URSS
não pode mais ser considerada como “um estado operário em qualquer sentido”.No 18,ele
assegura,em uma resolução apresentada ao comitê nacional,que “ por sua invasão da
Polônia ,a Armada vermelha participa integralmente em uma guerra de conquista
imperialista”, e que “esta avaliação da guerra deve governar os editoriais e artigos de
informação de nossa imprensa”.apesar da indignação de Cannon,que não acrdeita que o
patido “possa se dar ao luxo de uma nova discussão”.trostsky se engaja no debate assim
aberto, que se encerrará seis meses mais tarde e deixará exangue a mais vivz e a mais
ativa das seções da Internacional”.
A superação da ‘crise’ advinda com o pacto Hitler-Stalin, significou para Mario e James,
um aprofundamento de uma área que já tinham penetrado antes da viagem para França
em 1938: o da questão cultural, ou o que podemos chamar, do “materialismo cultural”.
Cevasco,em seu “Para Ler R.Williams”, explica o papel do “materialismo cultural” neste
processo de ‘reviravolta’ de alguns intelectuais :
“ O materialismo cultural é uma posição teorica que busca responder a essas perguntas
na afirmativa e assim possibilitar um trabalho social relevante para a critica.A percepção
de que estudar a cultura pode ser a porta de entrada para uma critica empenhada, que
visa a entender o funcionamento da sociedade com o objetivo de transforma-la, é um dos
impulsos iniciadores do processo já nos anos 40. Williams explica que sua trajetória
pessoal facilitou essa percepção... Não é por coincidendia que esta ênfase na cultura
...diz respeito a toda uma geração.O contexto é o da formação da New Left britânica, o
amalgama de inteelctuais cuja contribuição critica iria formar na Grã-Bretanha “a mais viva
Republica das Letras do socialismo europeu” {Perry Anderson], e dar uma contribuição
decisiva à tradição do marxismo ocidental, em sua critica ao capitalismo e à cultura que o
potencia,confirmando a vocação do marxismo de filosofia do presente histórico e
estabelecendo uma intelligentsia radical no seio de uma das mais conservadoras
sociedades da Europa”
Formada no mundo perdido marcado pelas revelações do XX Congresso do PCUS e pela

invasão da Hungria, pelo choque de mais uma evidencia do imperialismo ocidental - na
tentativa de invasão do Egito em 1956 - e ainda pela constatação da falência cada vez
mais patente do Labour Party inglês de produzir uma sociedade socialista, a New Left
estava longe de ser homogênea : sob seu arco se encontravam ‘comunistas dissidentes’,
com fortes ligações com a política cultural das classes trabalhadoras,os ‘socialistas
independentes’ - intelectuais ‘radicais’ de Oxbridge - que continuavam a tradição marxista
doa anos 30 nas duas universidades mais tradicionais da Inglaterra,e marxistas ‘teoricos’ jovens intelectuais inspirados pelo internacionalismo clássico de correntes marxistas
‘continentais’.O mais forte traço de união nesse amalgama produtivo era a consciencia
clara da necessidade de uma nova direção política”.
Vamos ensaiar uma aproximação a este momento de crise de Mario, através da crise de
CLR James , em um jogo de espelhos ,mas que apenas reflete algumas imagens que são
comuns ,guardando muitas diferenças.
Mais uma vez, como já fizemos em relação as cartas de Mario, vamos utilizar este meio:
a correspondência entre James e C.Webb.
Anna Grimshaw na década de 80, foi a secretaria particular de James,pois este, tinha
iniciado sua ‘autobiografia’. Anna escreveu alguns ensaios sobre esta correspondência
entre James e sua companheira [Constance Webb],entre 1939 e 1948. As cartas de 193940,expressam a crise vivida por James.
Inicialmente, vejamos quem foi Constance Webb:
“The first time I heard Cyril Lionel Robert [CLR] James,Sr, speak was in the spring of 1939
in a church loaned to the Socialist Worker’s Party [SWP] by a black minister in Los
Angeles, Califórnia.The party of the Fourth Internationale, led by James P. Cannon, was
splitting apart between the majority who claimed Russia was a degenerated worker’s state
and the minority, led by Max Shachtman, who belivied it had taken the form of
bureaucratic collectivism…
The church was overflowing with several hundred people some of whom were standing
along the walls and crouwding the doorways.Members had come in from all the Los
Angeles area branches bringing with them ‘contacts’ whom they hoped to win over to the
Trostskyist position. Excitement was at a peak, because the comrades were stimulated by
the visits and speeches of party leaders from tother cities and states.This speaker was a
member of the International Executive Committee and was on his way to mexico for a
meeting with Leon Trotsky.His books, ‘The Black Lacobins “ and “World Revolution”, had
been reviewed favourably in the “New York Times” and “Time Magazine”; he had written
and produced a play starring Paul Robeson; and he was from England”.
James tinha se casado em trindad,em 1929, com Juanita Young. E, Webb estava casada
com Norman B. Henderson,de quem se divorciou. Selwin R. Cudjoe em, “As Ever darling
All My Love”,escreve sobre estas cartas:
“A year after he arrived in the US, James went to a Negro church to speak on the “Negro
Question”,as the African-American political condition was labeled at the time, saw a lively
Young woman twnty yeras his Junior wearing a red dress, end fell head over heels in love
with her.Her name was Constance Webb, and for the next nine years of his life [1939-48],
his ‘greates period of creative activity”, as Georg R. Rawick,one of his comrade attested,
james would write over a hundred and fifty letters of aproximately four thousand
handwritten pages [about six hundred typewritten pages] to Webb telling of his love and
his fears”[Selwin R. Cudjoe]
[…] But these letters were not only about James’s “undying affection” for Webb; they also

dmontrated an important dimension of his intellectual development that is not obvious
from a cusoey reading of his oeuvre. Indeed, in these letters one can document crucial in
the formation of James’s outstanding intellectual career.
In a way, these correspondances can be considered one of the great love affairs in the
history of African-American intellectual history.During that period Webb became James’s
confidante, the person to whom he confessed his hopes and his fears and, in the process,
revealed a lot about his many intellectual concerns.Yet most of all, he was a man smitten
by a woman,someone to whom he exposed the most intimate aspects of his life.While
these letters,as forms of self-representations, may be read as fiction, they do reveal an
intensity of feeling on James’s part that allows the reader to establish some form of
relationship with him.”
A relação de james com Webb se encerrou em 1952.Em 1953, James seria deportado
dos EUA.
As primeiras cartas datam de abril 1939, quando James viajou ao México para debater
alguns problemas com Trotsky. Nas cartas James revela suas preocupações,
inicialmente, com os problemas advindos do pacto Hitler-Stalin,que o obrigou a abandonar
seu trabalho para o qual tinha vindo para os EUA, a questão do negro. Pela importância
das conseqüências do pacto, ‘fundamental para o futuro do movimento revolucionario’, e
relacionado a ‘questão da natureza da sociedade sovietica’.
James volta do México e, seu tempo é todo dedicado a este debate político.A iminência
da Guerra na Europa, a necessidade de desenvovler uma posição clara e uma estratégia
sobre a questão de raça, e “the disarray precipitated by Stalin’s pact with Nazi germany”,
absorvem as energias de James.
As cartas escritas na segunda metade de 1939, mostram uma crise que além de política é
também existencial: James tinha seu visa da imigração com validade para apenas 6
meses; tinha que usar vários pseudônimos para disfarçar sua posição ilegal no pais;
segue-se um ‘silencio’ da parte de James,que cessa a correspondência. Este fato
coincide com a morte de Trostsky.
Estas cartas iniciais significam uma espécie de ‘autodescoberta’ de James. Em 1943,
James rompe o silencio e volta a escrever para C.Webb. Na primeira carta deste
período,datada de 26 de agosto,James confessa que tinha sofrido muito,com dificuldades
para escrever,e se sentiu muito isolado; o processo tinha duas faces: a crise como
problema e como possibilidade ; James explicava para Webb,
“ these last three years have been the most exciting intellectually of my life”. James usou
seu confinamento para iniciar um estudo serio dos fundamentos do marxismo. James
estava consciente de que a adversidade/crise produziu mudanças em sua
personalidade.A mutação de vivenciar a experiência da velha Europa,em termos de estilo
de partido político, representado por Trotsky, e iniciando sua jornada em um Novo Mundo.
Esta busca de uma auto-expressão significou para James, uma exploração da natureza
da moderna sociedade Americana. James iniciou um mergulho na cultura popular
Americana,sobretudo,fascinado pelo cinema.Reconhece,também, a conexão fundamental
entre seu estudo sobre a ‘dialetica hegeliana’ e as formas da contemporânea cultura
popular.
As cartas de 1943, deixam aparecer os elementos que irão formar o futuro projeto de
James.Seu tema central: a relação entre arte e sociedade:
“Like all art, but more than most, the movies are not merely a reflection, but na extension
of the actual,, but an extension along the lines which people feel are lacking and ‘possible’

in the actual.That my dear, is the complete secret of Hegelian dialectic.The two, the actual
and the potential, are always inseparably linked;one is always giving way to the other”[1
set. 1943].
James escreve,em 1949,sobre a visão de Trotsky em relação a cultura: “ Trotsky declara
que o proletariado ‘does not grow under world capitalism and declines in culture. This is
absolutely false”.Para P.Buhle,” One may find hints in this or that Marxist literary
commentary about the existence of a ‘Cultural Question’.Never by orthodox Marxists of the
First, Second or Third internationals, not even during the drive for a ‘Proletarian Culture” in
the URSS and abroad from the late 1920s to the mid-1930s was the proposition of culture
in itself put forward as a basis for the revolutionary transition. Yet, understood in the
broadest sense, it was the glue for James’s philosophical , economic and political
perspectives, his observation of worker’s lives as a whole, their articuled and ill-expressed
subjectively the disproof of their supposed ‘back-wardness”.
James via a cultura numa perspectiva ampla:” That the struggle [as James put in] against
‘an authority which inculcated the authoritarian character of the society as a whole”, within
the family circle might have an importance hardly less than that of the struggle for
emanciped labor - this was a leap too far in one direction, too precise in totality for James’s
central conceptions”[P.Buhle]
Nas cartas, James aborda as questões da arte, da criatividade e da personalidade
individual iluminam os problemas filosóficos e politicos que ele tratava no movimento
trotskista: a dialetica, o movimento da historia e o desenvolvimento sociedade para
democracia ampla.
Anna Grimshaw completa: “ Reading the letters of 1944 it is difficult not to perceive Webb
as a sort of mirror in which James contemplates his own reflection”. James realiza uma
“self-conscious exploration of his own trajectory”.
James conta que “em 1940 ocorreu uma crise em minha vida politica. Eu rejeitei a versão
trotskista do marxismo e passei a reexaminar e reorganizar minha visão do mundo, que
era -e permanece- essencialmente política”.
Este é o processo:
{ krisis[ reexame-reorganização ]visão de mundo}.
Proceso similar ocorreu com Mario Pedrosa.
Na luta interna no SWP, a ‘questão da natureza da URSS’ era o tema central. Da
Convenção de abril 1940.James votou com a minoria e, rompe com o SWP.A minoria
funda uma organização própria ,o WP[Worker Party], ficando porém com o órgão teórico
do SWP, “The New International” e o jornal “Labor Action”. Na 1 a Convenção nacional do
WP,setembro 1941, James apresenta uma resolução sobre ‘a questão russa’, apelando
para uma fundamental reavaliação do corpo teórico do trotskismo.Rejeita a tese
dominante para qual a Rússia era ‘uma ordem burocrática coletivista”. Afirma a tese de
“capitalismo de Estado”.
Em 1945, com outros militantes funda a Johnson-Forest Tendence, no interior do WP.Em
1947, a J-FT retorna ao SWP, para em 1951 ter uma organização independente:
“Correspondance Group”.
Paul Buhle atesta o entusiasmo nos estudos sobre Marx, por Grace Lee Boggs; na teoria
marxista da sobre a mulher,por Raya.E, Rosa Luxemburg: “ Every trotskyist had read

Rosa Luxemburg; they practically claimed her as one of their own. The aspiration for
anything like luxemburgian theoretical status by an American Marxist woman met,
however, with jeers””.Raya foi a primeira a quebrar esse preconceito.
Segundo Anna Grimshaw, “As duvidas em relação ao método e a analise de Trotsky
nasceram com a crise colocada para o movimento revolucionário,em 1940,com o pacto
Hitler-Stalin. Este acontecimento deu nova ênfase a questão da naturza da União
Soviética. James mergulhou no processo que , em sua “autobiografia”, chamou de “one of
the most extreme and difficult crises of my political life”. Para esclarecer sua posição,
James embarca em uma serie de estudos da revolução russa e do desenvolvimento do
Estado operário, atrás de questões de filosofia e de metodo;James reconhece que:
“ it was not a question of what russia was , although that was a subordinate question. It
was a question of what the type of marxism which led to one conclusion and the type of
marxism which led to the other”.[autobiografia].
Nesta empresa, James contou com alguns colaboradores, que formariam a JFT: Grace
Lee, uma filosofa e, Raya Dunayevskaya, secretaria de Trotsky no México e especialista
em União Soviética.
Na troca de cartas com Webb,nos anos 40, James expressou seu projeto ambicioso de
compreender a Sociedade Americana.Durante 10 anos perseguiu este projeto, ao mesmo
tempo que estava envolvido com o movimento trotskista. Estas duas áreas de militância
andavam em separado,e mesmo em conflito; contudo, em seus pontos de conexão,
significavam uma explosão de criatividade intelectual.
Quando saiu de Trindad para Londres,[ com duas novelas escritas: La Divina
Pastora(1927) e , Triumph (1929) ],em 1932, freqüenta o cosmopolita circulo de
Bloomsbury como escritor.A atmosfera intelecutaul londrina estava carregada pelo debate
sobre a Revolução de 1917, a formação do Estado Operário na URSS e a emergência do
Stalinismo.James vai para “Nelson” a militante Lancashire têxtil, chamada de “Pequena
Moscow”, onde ocorreram algumas greves.Foi sua escola sobre a comunidade
operaria.Leu a “Historia da Revolução Russa”[1931],de Trotsky, e obras de Marx,Engels e
Lênin.Desta forma, aderiu ao nascente movimento trotskista inglês, no Independent
Labour Party [ILP].Tornando-se líder do “Marxist group”.
Em Londres, James escreveu mais uma novela: “ Minty Alley”[1936].
A crise Ítalo-Etiope,em 1935-36, conduz James a olhar para África. Após sua estadia na
Inglaterra [1932-1938], James publicou 3 livros: World Revolution [1937] ; The Black
Jacobins[1938] ;A History of Negro Revolt[1938]. Traduziu do francês a biografia de Stalin
, por de Boris Souvarine.Para escrever sobre a revolta no Haiti, James foi para Paris,em
1933,onde ficou seis meses .
Quando James chega nos Usa ,convidado por Cannon,gozava de uma grande reputação
como pensador marxista, amante da literatura e “a ladies man”. “ If politics was his religion
and Marx his god, if literature was his passion and Shakespeare his prince among
writers,cricket was his beloved activity”.
Até o fim dos 40s , James e os membros da J-FT iniciaram a publicação de suas reflexões
coletivas:
“Dialetical materialism and the Fate of Humanity” [1947], em que abordam um dos
impasses do trotskismo, problema do pensamento e sua relação com a dinâmica da
historia. Buscavam clarificar o método dialético [o processo através do qual,segundo
Hegel- ‘o abstrato universal “ torna-se concreto; aplicando-o ao movimento social. James

chega a uma definição do socialismo: a mais completa expressão da democracia.Este
ensaio precede a uma discussão mais detalhada de método dialético: “Notes on
Dialectics”,1948.
As reflexões de James sobre a historia e a dialética não podem ser separadas de sua
atividade política nos EUA. Assinala Grimshaw que, “ following Hegel, James contrasted
the operation od dialectical thinking, creative reason, with the statie categories od
understanding which he identified as the fundamental flaw in the trotskyist method itself.
For James, it was revealed most cleraly in Trotsky’s approach to the nature of the Soviet
Union”.
Trotsky que tinha escrito, em 1929, “A Defesa da URSS e a Oposição”, retoma a questão
em 1939, em “A Quarta Internacional e a URSS, a natureza de classe do Estado
soviético”. Numa polemica cerrada, dirigida notadamente contra Urbahns e Laurat*
[economista e observador dos problemas russos, defendeu a teoria da URSS como
‘potencia imperialista e capitalismo de Estado”].
Pierre Broué assinala que Trotsky, “ Polemiquant um peu tous azimuts -contre Lucien
Laurat, Simone Weil , Urbahns e todos os velhos comunistas que se esforçam pouco ou
muito para dar uma definição nova da natureza do Estado soviético...”.
“Aqueles como Lucien Laurat, que se apóiam no fato de que a burocracia devora uma
parte importante da renda nacional,para a definir como uma nova ‘classe
exploradora’,Trotsky responde que a burocracia existe também nos paises capitalistas
onde ela devora também uma parte importante da renda nacional,sem constituir por isto
uma classe independente da classe dominante”[Broué].
“The Class Struggle”[1950]; a partir da teoria do ‘capitalismo de Estado”, oferece um
instrumental conceitual para compreensão da dinamica historica, e, concluem que o
debate Stalin x Trotsky era esteril.identificando serios problemas nas ideias e no metodo
trotskista,James define uma nova posição frente a natureza da União Soviética e sobre o
papel do partido de vanguarda. James traça suas idéias a partir diretamente da obra de
Lênin.
Kent Worcester analisa a obra de James em três aspectos centrais:
1. black politics in América;the nature of the Soviet Union; and the limitations of
Trotskyst and Leninist conception of the vanguard party;
2. James’s work after his decisive break with Trotskysm in the late 1940s and the way
in which his writings took up cultural and literary themes in an original and
perceptive manner;
3. the connection between James’s Marxian polemics and his writing on American
society and culture.
Nos anos 50, James atinge sua maior força intelectual, com uma remarcavel obra,uma
síntese de política,cultura popular,literatura e vida cotidiana: The American Civilization
[1950].iniciado em 1949, é um corte decisivo com a tradição européia, “a velha civilização
burguesa”. Nesta obra, James explora a conexão entre a criatividade artística e
momentos de mudança fundamental na sociedade.Analisa as obras de H.elville,
Shakespeare,Whitman.
“ One of the keys to James’s thought is his very intense concern for questions of human
psychology, the psychology of the individual as a person of his or her own times. Not only
do these concerns permeate “Mariners,Renegados and Castaways”, they appear again
and again in the essays published as “The Future in the Present” [1977], and in “Spheres

of Existence”[1980], and of course in that monumental biography, “The Black Jacobins”. It
is caracteristic that James begins his magnificient essay “ The Olymopia Statues
,Picaaso’s Guernica and the Frescoes of Micheangelo in the Capella Paolina” with a
dicussion of himself, his own early realtionship to horses [horses dominate the Guernica,
one must remember] and his own early memories of Michelangelo and
Raphael”.[G.Rawick]
James “ understood the movement of the modern world to be one of increasing
integration. The growing interconnectedness of thinsgs through the expansion of
communications, the centralization of capital, the accumulation of knowledge, and the
breakdown of nationtal boundaries of the human subject”.[…] For James, this was the core
of the modern crisis.
James was conscius of the struggle within his own life, for he too was seeking integration.
As he wrote to Constance Webb:” I feel all sorts of new powers , freedoms etc. surging in
me…By the late 1940s the tensions between his political role in the Johnson-Forest
Tendency and his personal commitment to a shared life with C.Webb were acute. His
study of American civilization may be interpreted as an attempt to resolve that
contradiction.
It was first work that he planned in an ambitious program of writing which would address
a more general audience on the modern crisi of civilization”.[…]The American civilization
project was transfomed into a colletive enterprise of the Johnson-Forest Tendency as a
part os James”s struggle to remain in the United States”.
Robert A. Hill, aponta como “ o tema unificador” de “Civilização Americana”,a relação
entre Marxismo e a vida intelectual Americana na metade do século. Portanto, “ A
Questão Americana” estava nas origens dos debates de James no interior do trotskismo.
James tenta responder a afirmação de Charles ª Beard sobre a “incompatibilidade entre o
marxismo e a civilização americana”. Em um ensaio de 1944, “ education, Propaganda,
Agitation: Post-War América and Bolshevism”, James tenta responder a essa
questão.Esta idéia de “ Americanização do Marxismo” vinha dos anos 30, com vários
escritores,tais como, Edmund Wilson, Max Eastman,Sydney Hook,etc.
Após a Convenção de 1948 do SWP, James deixa N.York e vai para Nevada,onde fica
durante vários meses. Este tempo foi para encaminhar seu divorcio, e também, para
retomar a reflexão sobre a teoria e a organização bolchevique de Lênin.O resultado foi a
brochura “Notes on Dialectics”,que significou um profundo esforço teórico.
Para Hill, “American Civilization” porta relação com “Estado e Revolução” de Lênin. A
questão principal para James,em suas próprias oalavras,era “ the theory of the state and
the relation of the workers to the state - the Idea of the workers state”. Assim , a questão
essencial para Lenin em sua obra de 1917. “American Civilization”, é uma aplicação
concreta da nova noção de socialismo desenvolvida por James em “Notes on Dialectics”.
As ondas de greves ocorridas em 1945 e 1946, na área industrial , transformaram a visão
política de James.Em “Notes on Dialectics”, encontramos muitas referencias a CIO e as
greves selvagens de 1935-37.
Grace L.Boggs explica a conjuntura em que conheceu James:
“I first met CLR in 1941 in Chicago[...]However, the moment CLR discovered that I had
studied Hegel and could read German, he had me translating “Capital” for him and
comparing its structure with Hegel’s “Logic”. In 1941 I moved back to New York, and for
the next eighteen years, we were constantly working together on one project or
another”[…]

“ The 1930s and 1940s were a very special period in American history.The confidence of
the workers in the economic royalists had been so shaken by the Great Depression that as
soon as industrial production began to pick up in the midlle 1930s, workers in auto, steel,
rubber and minig created the CIO [ Congress od Industrial Organization}, a new form of
organization within which workers of all categories and all races were brought together in
one union. The weapon they had forged to create the CIO was the sit-in, a new method of
struggle invented by American workers. The sit-in were so affective they built the working
force ‘within’ the plant into a solid wall of opposition to the company.At the same time, they
created inside the plant a vast political school in which workers discussed and argued
questions tha had hitherto been completely outside their sphere and learned things about
their history and their potential - or what we would today call their ‘identity’.[…]
“ In 1940s there were still 11 million unemployed American[…] troughout World War II
there was a new blend of American in the factories: women and men, blacks, whites and
chicanos, hillbillies, farmers, intellectuals and radicals[…] in 1944 and 1945 a waye of
wildcat strikes swept the country. Marty Glaberman has writen a whole book, “Wartime
Strikes”, about these struggles.”
Alan Wald, que escreveu uma historia do trotskismo nos EUA , afirma que “ Trotskyistes in
the United States achieved some of their greatest success in the late 1930s. Trotskystes
had a marked impact on the circle that became know as the “ New York Intellectuals”.”
Pierre Broué,em seu monumental “Trotsky”[ 1988 ] , no capitulo sobre “les débuts de
l’Opposition Internationale”, destaca que “ …a situação nos Estado-Unidos é
particularmente original. Lá, um primeiro núcleo, agrupado por Solntsev, teve êxito,com
ajuda de Max Eastman, à publicar a Plataforma de oposição, depois se integrou à ação do
segundo núcleo, agrupado após o VI Congresso por Cannon e Spector,ampliado a Max
Shachtman e Martin Abern: eles tocaram o coração opererio do CPA e ganharam
algumas dezenas de militantes que pertenciam à legenda do comunismo americano.No
18 de novembro [1928] iniciou a publicação de seu jornal “The Militant”.
No período que esteve na França,segundo Broué, “ o único elemento positivo que chega
a seu conhecimento,vem dos estados Unidos, onde seus camaradas da CLA {Communist
League of América] tentaram aplicar,nas condições dês eu pais, as perspectivas abertas
pela mudança.Após negociações com os elementos reunidos em torno de Bem Gitlow,
em ruptura com o grupo brandelérien de Lovestone, eles se aproximaram de um grupo
especificamente americano, o AWP { American Workers Party],animado pelo antigo
pastor ªJ.Muste,antigo diretor do famoso colégio operário de Brookwood, que formou ,
desde os anos 20,muitos quadros do movimento sindical norte-americano”.
Broué nos fornece mais elementos à respeito: “ Ele [Trostsky] não comenta as três
grandes greves -Toledo,Minneapolis,San Francisco- que marcaram o despertar do
movimento operário americano e beneficiou a classe operaria de um novo élan. No final
de 1934, o AWP, formação de quadros sindicais e de organização de
desemprehados,dirigida pelo pastor AJ Muste, fusiona com a Oposição americana , a
CLA de Cannon e Shachtman: o WPUS [ Worker Party United States], foi seu resultado, a
primeira das novas organizações revolucionarias preconizadas a partir da mudança de
1933 e da orientação até o Bloco dos Quatro[Oposição de esquerda,SAP,RSP e OSP
].Para os Estados Unidos , é um fato importante que o nascimento de um partido de dois
mil membros , onde quadros sindicais e muitos antigos dirigentes do PC e da Juventude”.
Broué relata as crises nas secções da LCI:
“ Nos Estados Unidos, um grupo de antigos do AWP de Muste, partiu bruscamente em
abril de 1935.animado por Louis Budenz, dirigiu-se diretamente para o PC .[...] AJ Muste é

hostil ao ‘entrismo’ no Partido Socialista americano por orientação de Cannon e
Shachtman.Um grupo , com Weber e Glotzer,põe em questão os “ métodos” de Cannon.
Trotsky... tem êxito,finalmente,em convencer todo mundo no inicio de 1936, para tentar a
experiência do entrismo no partido socialista dos Estados Unidos, que foi abandonado por
sua ‘velha guarda’ e que se radicaliza muito rápido”.
Outro grande especialista no movimento trotskista, Jean-Jacques Marie, relata o inicio da
Oposição de Esquerda nos EUA:
“ Os inícios da oposição de esquerda americana foram muito difíceis. O antigo dirigente
do PC, J.P.Cannon trouxe com ele um grupo de quadros operários e sindicalistas que,
próximos ao sindicatos, no período de 1929 à 1933,limitaram-se a um trabalho puramente
de propaganda. E,isto, mesmo que, em novembro 1931,em ‘La clé de la situation
internationale est em Allemagne’, Trotski haja previsto a próxima radicalização das
massas americanas.O profundo movimento do proletariado americano que dará desde
1934 o nascimento da CIO , lhes pegará de surpresa ,e em todos os setores do CIO,
deixaram as rédeas com o PC.
Todavia, tiveram um papel determinante.Em 1934,os trotskistas americanos dirigem a
longa greve vitoriosa dos caminhões de Minneapolis, grande centro comercial, que se
tornou um dos seus feudos e , so´ a repressão do governo irá desaloja-los.”
“ Na Grande-Bretanha, onde o pequeno grupo entra em 1933 no independent labour Party
[ILP],torna-se o Marxist Group,também em crise”.
Marie nos fala da repressão aos trotskistas americanos:
“ A repressão atacou o conjunto da IV Internacional.Em 1941, o SWP americano teve que
se retirar após o voto da lei Voorhis proibindo toda filiação internacional de organização
americana e, ao mesmo tempo, 18 militantes do SWP e militantes da seção sindical 504
do CIO,em Minneapolis,foram condenados por propagação de idéias revolucionarias
contra a guerra e condenados a penas de prisão de 12 a 16 meses”.
“A morte de Trotsky e a declaração de guerra significaram um duro golpe para o SWP,
abalado pela cisão e perseguido desde antes Pearl-Harbour.Desde 1941, 18 dirigentes do
SWP e do sindicato dos caminhões de Minneapolis foram julgados; ao mesmo tempo, a
‘no-strike pledge’ proibia toda greve durante a duração da guerra”
“ Isolado do movimento europeu, e não tendo que uma margem de ação legal reduzida,o
SWP atua para defender seus quadros sindicais, perseguidos pelos stalinistas,então ultrapatrioticos, e formar seus militantes.assim, pouco puderam participar do movimento
grevista que ocorreu no pais desde o fim de 1944”.
“ Após a guerra houve um Ascenso da luta de classes nos USA como na uropa.o 12 o
congresso nacional do SWP[abril de 1946] adota uma resolução chamada ‘A revolução
Ameriva que vem”.O SWP sed esenvolve, recruta quadros, duplica seus efetivos,mas o
imperialismo americano, que reconstruía o capitalismo europeu -e tendia a assumir o
papel de gendarme do universo- teve exitir em resolver a crise ...A caça as bruxas pelo
Maccartismo iniciada
desde 1948 enfraquece todas as organizações operarias
americanas “.
A necessidade de clarificar sua perspectiva política em relação a crise do pos-guerra,
levou James a ampliar seu trabalho teórico e, “American Civilization” é um exemplo deste
esforço.James enfatiza os textos sobre as greves, “ explosions of intolerable rage and
anger” da parte dos operários americanos. Em julho de 1947, James escreve que “
American capitalism and the American proletariat are each the most powerful

representative of the international class struggle which result either in the common ruin of
the contending classes or the socialist reorganization of society”.
Muitas das ideias de CLR James estavam contidas na obra “ The American Worker”, que
expressa as experiências de trabalhadores nas fabricas de Detroit. Foi uma das principais
publicações da JF-T em 1947.Em “ State Capitalism and World Revolution” [1950],
estarão sistematizadas as posições da JF-T.No ultimo capitulo, “Philosophy and State
capitalism”,encontramos as reflexões sobre Hegel ,Marx,Lênin.
Foi um período muito fecundo para JF-T. O mais importante é que aparece em “The
Worker American” uma aplicação do conceito de ‘trabalho alienado’ derivado dos estudos
dos “Manuscritos econômico-Filosoficos” 1844 ,de Marx. O primeiro esboço de tradução
destes Manuscritos é de maio 1943, por iniciativa de Raya Dunayevskaya, que tomou
conhecimento da obra no livro de Marcuse “ Reason and revolution”,sobre Hegel.Grace
Lee Boggs, fez a tradução da edição Alemã. A publicação final foi em 1947.Em adição
aos Manuscritos de Marx, Grace Lee também traduziu partes dos “Grundrisse” de Marx.
Examinando as ‘diferenças filosoficas’ na JFT, Lou Turner confirma que “ From the
beginning of the State-Capitalist Tendency, fifty yeras ago, Lenin’s Philosophic Notebooks
on Hegel’s Science of Logic were held to be the methodological scholium of the Marxian
dialectic. As early as 1941 at the beginning of their association as a tendency, Raya
Dunayevskaya had provided to CLR James excerpts of on-sight translation from the
Russian of Lenin’s Philosopic Notebooks. Some time before Dunayevskaya translated
Lenin’s Philosofic Notebooks in toto, james followed Lenin in viewing Hegel’s Science of
Logics as an epistemology”.
Vejamos mais a fundo [Notes on Dialectics]:
Rick Roderick, em “ Further Adventures of the Dialectics”, estudou o impacto desta obra
na relação com a visão política do trotskismo.
“ In the introduction to Notes on Dialectics, a reading of the dialectic from Hegel to
Lenin,CLR James outlines his project as a strategic analysis of “hard knots”, or
assemblage of ‘personalities’, spontaneous movements,certain mass actions, and the
incalculable activities which constitue a society”.
“ James’s Notes on Dialectics can be viewed as a historically informed activist mapping
strategy. By analizing the history of the formation of knots and freezes in worker
organizational structures, James hopes to provide a mapping by which the working
classes can realize their ultimate aim: self-mobilization and sel-valorization”.
[…] Thus, from within the new categories developed by Johnson-Forest in 1948-49, a
result of movement of the dialectic, James critiques his own specific categories that he
developed in “World revolution” as residual formation.Those categories were, in 1938,
categories of “Reason”; but from the persepctive of 1948, those categories had become
‘frozen’.James continued to write and rewrite the categories, always mapping from below,
actively.From the position of the newly formulated categories based on their work on
Hegel’s Logic, the Johnson-Forest tendency moved against what it saw as the residual
formation within the Fourth International: Trotskysm and its insistence on old Leninist
categories.
Trotsky most profund mistake, James argues, was beginning by believing that he knew
categories changed: “ To say that [categories change], to think that, implies that you know
that categories change and Trotsky didn’t”. Grace Lee Boggs testemunha que,
“Raya’s translation of Lenin’s notes on Hegel inspired CLR’s Notes on Dialectics, which he

sent from Nevada in 1948”.[…]
“ Lenin’s notes on Hegel helped CLR to understand that Trotsky’s ‘administrative’
tendency was not accidental but rooted in a way of thinking that is very
common.Whitehead called in the ‘fallacy of misplaced concreteness’.Hegel called in the
thinking that makes ‘a finite into an infinite or Absolute’. Thus Trotsky took a finite act -that
is, the nationalizing of property by the worker’s state after the October revolution- and
made it into ‘a universal law’ defining a workers state.By contrast, Lenin was always
returning to the concrete -what workers and peasants were doing at the grassroots levelto inspire a new Universal or a new Vision”.
O expoente maior da JFT foi a obra “ State capitalism and World Revolution”[1950],em
que James e suas colegas Grace Lee e Raya Dunayevskaya argumentam que, uma
característica do capitalismo de estado é” a tendência a centralização em escala mundial “
e a “supressão economica dos estado nacionais”,apontadno um ‘novo estagio posimperialista”, um “ world-system” comandado por burocracias estatais,burocracia do
trabalho,e administrado por burocracias de partido”,
Pra JFT, a fase do “capitalismo de Estado” tornou anacrônica a teoria do partido de
vanguarda: “ The proletariat worked out by any theoritical elite or vanguard”.To the
contrary, the proletariad would achieve its own movement, constructing organizations
based on “the experience of millions” that would “override, bypass or consciously aim at
substituing new social forms for the traditional workers’ organization”.
No periodo dos ‘Committees of Correspondence” , a Tendencia organizou uma Escola de
Formação [the “Third Layer School”], baseada no esforço de Lenin em 1921 para
mobilizar a “third layer” dos operarios e camponeses devido a que a primeira camada de
lideres bocheviques e a segunda camada de sindicalistas não eram suficientes para
construir o estado dos trabalhadores”
“I refer here to James’s “Mariners,Renegados and Castaways”[Mariners}, a work whose
appearance marked the end of his multiply conflicted Trotskyist period and coincide with
the years immediately following the Second Worl War.n this work, James’s ontensible
return to literary criticism since its subject was Herman Melville, James sought to
determine the meaning of Stalinism and Nazism for Western civilization and to discover
the destiny of the American Empire”.
“The ‘bureaucrats’ who James helped to vilify in “State Capitalism and World Revolution”
would reapper in his study of Melville and totalitarism with a vengeance.here, James took
another startling leap: in its oursuit of total destruction or reorganization, the totalitarian
personality was abetted by the grey sycophancy of bureaucracy.”[…] Just as Ahab’s
obsession with the killing of Moby-Dick had overwhelmed the sensible erason and
commercial obligations of his officers on the pequod, transforming their original mission
into a voyage of revenge, totalitarians transmuted the political institutions of the West into
their own negation”.[Cedric J. Robinson]
“For James, Melville’s treatment of capitalism was superior to that of Marx, his
contemporary.In his evocation of American civilization and its world-system, melville
became “the representative of industrial civilization”, capturing the complex cultural
textures of modern society, escaping the deterministic reductionism of economism:
‘Melville worked out an entirely new conception of society, not dealing with profits and the
rights of private property [Ahab was utterly contemptuos of both],but with new conceptions
of relations between man and man, between man and his technology and between man
and Nature”.[104-5]

“Melville wrote Moby-Dick in 1851. Yet in it today can bee seen the anticipations of
darwin’s theory of man’s relation to the natural world, of Marx’s theory of the relation of the
individual to the economic and social structure , of Freud’s theory of the irrational and
primitive forces which lie just below the surface of human behavior”[142]
‘ In his antecipation of the totalitarian consciouness and its bankrupt administrators,
Melville’s work had foreordained the theory of state capitalism. His inability to see a way
out for modern society did not make him the inferior to his twentieth-century critics and
expositors”.
Para Cedric, “ Mariners,Renegados and Castaways, was hardly a evidenced, no less their
analytical anarchy when taken hardly a delinquent text; it bore a strong resemblance to the
argument of State Capitalism and World revolution [and those developed in Notes on
Dialectics]…
“A more trenchant Marxian critic might deliberate on James’s claim that Moby-Dick was a
presentiment of the future of the world-system not so much for the declaration’s elevation
of artistic consciousness over historical consciouness [since Marx, himself, expressed a
similary fugitive position in discussing ‘the charm’ of Greek art] as for the admission that
consciou agency [Ahab] coul overwhelm the laws of an economic.In his apocalyptic
interpretatio of Moby-Dick,James had fused the bureaucratic strata of the theory os statecapitalism with hegel’s “ world-historical” heroes, “whose passionate belief in the
legitimacy of their own private aims and interests is such that cannot abide any disparity
between what they desire for themselves and what the public morality and legal system
demand of men in general”.
Conclue Cedric que, “ The paradigms were irreconcilable.Ahab possessed the wil and the
institutional authority to destroy his crew and annihilate their social order.In James’s own
exposition of Melville, the dialectic to which Marx had adhered, between master and slave,
between capitalist and proletariat,between man and nature,had proven it self inadequate
to the task of disrupting the horrendous forces of capitalism”.[…] In the social, moral, and
cultural community constituted by men and women at work, ‘the mariners,renegades and
cataways’, resided the sources of the alternative, the opposition to the most destructive
crisis in historical memory”.
Não so Melville foi objeto de analise por James.Shakespeare era um dos seus autores
prediletos. William E. Cain, analisa :
“James in fact intended to put together a book about Shakespeare, a project that he did
not live to complet.But the second volume of James’s selected writings ,”Spheres of
existence”,does contain two pieces from 1963 on Shakespeare, the first of which focuses
on “Othelo” and the second on “ The Merchant of venice”. These, like the book on
Melville,offer revealing signs of James’s operations as an interpreter of literary texts and
the powerful acts of will and energy that he manifests”.
A JFT tornou-se, então,conhecida como o grupo que dava aulas sobre “O Capital”.Estes
textos foram importantes para as formulações de James em “American Civilization”: as
idéias de Marx sobre ‘alienação’ e ‘auto-atividade do ‘ socialized man, the associated
producers”, isto é, a auto-organização e a autogestão.Em sua obra nagna, James usa o
conceito de alienção para examinar o processo de trabalho, o papel dos intelectuais,as
lutas dos negros e mulheres.
“James understood and developed the Idea of the autonomus struggle of Black people, na
autonomy strong enough not be submerged in or subordinated centre of capital. This

notion of autonomy of struggle was carried through by James and those who worked most
closely with him to include not only Blacks but all other national groups, women,
youth,even artists and writers”.[G. Rawick]
Castoriadis testemunha sobre James: “ Despite these differences and especially through
Grace Lee,who stayed almost eight months in Paris during 1947-48, I became acquainted
with James and the whole tendency because we were loohink in very much the same way
at what appeared to us the main thing: the self-activity of the working class”.
Por sua vez,Grace Lee Boggs relembra seu encontro com Castoriadis,quando foi a Paris
para participar do Segundo Congresso Mundial da IV Internacional,representando a
JFT.Destaca P.Chalieu, “ the party name of Cornelius Castoriadis, who had joined the
movement in Grece at the age of fifteen, had translated Hegel’s Science of Logic into
French,and now in his twenties was the leader of a small group in Paris calling itself
Socialisme ou Barbárie. We soon discovered that we had the same interest in the daily
lives of workers in the capitalist process of production and similar views about revolution
as the liberation of human creativity”.
Com base nos “Manuscritos” 1844, James desenvolve uma alternativa a alienação social
na ‘criação do homem como um ser integral”[“ the creation of man as na integral human
being”], um conceito de “humanismo integral”.
Para Hill, o conceito de ‘livre associação” como ‘etos cultural e moral dos trabalhadores’
precedeu a idéia de E.P.Thompson sobre ‘economia moral’.
Na brochura, “Punching Out” [1952] ,de Martin Glaberman , que aborda as greves
operarias, encontramos a idéia do ‘controle operário da produção’ e da ‘autogestão’:
“ In all this the new society apperas within the old.A society in which the workers, every
one of them, takes his part in planning production, in carryng out the plan, in developing
himself by helping his fellow men, in helping society by developing himself.It means the
total reoorganization of society inside the factory and outside the factory, a society of freely
associated men under no one’s domination”.
Em sua Introdução à “ American Civilization”, Anna Grimshaw define a importância e o
papel de CLR James:
“ CLR James is one of the greatest writers and activists in the Marxist tradition. His vision
of the movement of world civilization encompassed his own experience of the Caribbean
[where his born], Europe,America,and Africa The crux of his development as an original
thinker was the first period he spent in the United States[1938-53]”
Varios autores questionam o por que de Perry Anderson não ter incluido James no rol do
Marxismo ocidental.São muitas as analises sobre algumas ‘afinidades eletivas’ entre
James e ,por exemplo, R.Willliams e E.P. Thompson.Por exemplo, Cedri J.Robinson :
“For anoher, neither was he european, a factor sufficient for his exclusion from putatively
encyclopedic works like Perry Anderson’s “Consideration of Western Marxism”.And if we
were to pack these peculiarities with apparent disdain for economics and mathematics
and, alternativaly, his preferences for literature,philophy,and history,it is not immediately
why James should become a marxist”.
Cedric define o “ James’s politicial thought” como uma naveção entre o Caríbdis de uma
movimento operário internacional e o Scila do anti-colonialismo e anti-imperialismo. A
“Jamesian mutation” é definida em termos de “as a blak revolutionist in the West, he would

become a Leninist and move through the Trotskyit movement in England and America
while simultaneously engaging in pan-African thought”.
Peter Linebaugh, escreveu um curioso ensaio intitulado “ What if CLR James had met E
P Thompson in 1792 ?”. “Also in 1792, at the news of yet another of Toussaint’s victories,
one of his defeated generals Said, “ This man makes an opening everywhere”, and that
he got the name of “L’Ouverture”. The same can be said of Thompson and James. One
opened to view the stamina and criativity of the English working class at the moment of
industrialization, rescuing it from ‘the enormus condescension of posterity”. The other
opened up continent and races to the historian’s gaze, while rebuking the racism of both
capitalist and Comintern orthodoxies[…] Burning for the future and searching for a fulcrum
that was neither Stalinist nor liberal, they both returned to the 1790s, the last great
worldwide crisis, to analyse the movement of the workers of the world. Neither of them, as
far as I know, saw Equiano sitting in the back of the room at “The bell”, ready to pass his
experience on : “ Brother Thompson, may I present Brother James ? “.
O proprio Thompson escreveu uma pequena nota intitulada “ CLR James at 80”, em que
define o trindadiano como :
“What an extraordinary man he is ! “…everything has had the mark of originality, of his
own flexible, sensitive and deeply cultured intelligence.That intelligence has always been
matched by a warm and outgoing personality. He has always conveyed, not a rigid
doctrine, but a delight and curiosity in the all the manifestations of life…”.
No Seminário “James,His Intellectual Legacies”,em 1991, Horace Campbell fez um apelo:”
In this period of self-doubt on the left international, it is fitting to remind the youth of what
EP Thompson Said of James:
“ When one looks back over the last twenty years to those men who are most far-sighted,
who first began to tease out the mudlle of ideology in our times, who were at same time
marxist with a hard theoretical basis,and close students of society,humanists with a
tremendous response to and understanding of human culture, Comrade James is one of
the first one think of”.
Em suas obras sobre Melville e Shakespeare,James nos oferece uma interpreção criativa
da obra de arte.
Um dos ensaios mais sugestivos sobre o “criticismo cultural” ou o “materialismo cultural”
na obra de CLR James, e´o de um teólogo norte-americano, Kenneth Surin, “The Future
Anterior”:CLR James and Going ‘Beyond A Boundary”.Sintomaticamente, escrito “In
memory of Edward Thompson”.
“As Raymond Williams and others have pointed out, and as James implies in “Beyond A
Boundarry”, Arnold’s critique of the orthodox , laissez-faire liberalismo of his time[…]and
the strong but uneven humanist impulse which fed this critique, were vitiated by Arnolsd’s
distrust [‘fear’ may be the more appropriate term] of mass-based movements that
pressedd for democracy in any spirit of militancy.
[…] This is the Arnold who gestured, albeit always evasively and almost in spite of himself,
at the rudiments of the kind of social and cultural criticism that was to be developed in the
twenthieth century by Raimond Wiliams and Edward Thompson, a criticism that, at least in
respect of its profound and fundamental adherence to the project of a participatory
democracy, should [I believe] also ‘in principle’ be associated with James.
The compressions implicit in this claim certainly stand in need of elaboration. For the
Williams of “Culture and Society”, while still retaining something of a critical disposition [as

was only to be expected of semeone who made always apparent the congruence of his
work with the traditions of democratic socialism], nonetheless advanced a hugely
tempered and even appreciative reading of Arnold and a string of other writers
[Burke,Carlyle,and Ruskin for instance] associated by Williams with what he took to be a
peculiarly English tradition of “ Romantic anticapitalism” [to borrow a phrase from Michael
Lowy].It is hardly surprising therefore that both Edward Thompson and james came to
express a certain unease and puzzlement about “Culture and Society” and “The Long
revolution” [Williams’s book after “Culture and Society”] in their reviews of these works Thompson because he thought Williams’s Arnoldian depiction of cultyure as “a whole way
of life” was constitutively depoliticizing in tone and aspiration [Thompson preferred instead
to see culture, for him less passivaly,as “a whole way of struggle”], and James likewise
because he deemed Williams to have left out entirely “the main lesson of history, the
creative power of a class both in theory and action”.
If I think a case can be made for seeing James’s work as having a strong affinity with the
kind of cultural criticism associated here with the writings od Edward Thompson and
Raymond Williams [more especially the Williams of “Marxism and Literature” and after,
less the Williams of “Culture and Society” perhaps], this is because his analyses of culture
and cultural forms are conducted in terms of a number of ‘logics’ whose caracter places
him in the tradition I have identified with Thompson and Williams [one could also include
Victor Kiernan, Stuart hall,Terry Eagleton,Catherine Belsey,and others,in this tradition of
cultural and literary criticism].(…)
James did not of course undertake an explicit and comprehensive reflection on culture in
the way that R.Williams [or in a very different vein, T.W.Adorno] did. His refelctions on
culture are, widely and in no way ‘sistematically’,spread across the entirety of his writings,
encompassing the philosophical work “Note on Dialectics”, the historical study “The Black
jacobins” [which was so exemplary for Walter odney], the many essays on anti-colonial
struggle [the collection of essays “At the rendezvous of Victory” contains a fair number of
these],and of course the voluminous writings on cricket [see,in addition to “Beyond
Boundary”, the extraordinary collection put together by Anna Grimsahaw entitled “Cricket”].
Surin,apos este remarcavel traçado de ‘afinidades eletivas’
revolucionario, aponta as ‘3 logicas’ do criticismo cultural de James.

no

romantismo

1] A ‘algebra’ político-analitica que James retira da Lógica de Hegel [Notes on Dialectics]
,e que usa expressamente como um ‘instrumento para analise histórica e social.
In ‘Notes on Dialectics”, James asserts that this ‘algebra’ [...]makes possible the
registering of the, for him,always dialectical relationship between the two movements
which are determinative for a hegelian [and thus for a Jamesian] philosophy of history:
namely,the movement of thought ant the movement of history [ which the marxister writer
of Notes on Dialectics explicitly identifies with the history of labor ‘from 1789 to the
presentday’][…]
“In his use of this Hegelian ‘algebra’ james may seem at times close to espousing
something akin to a ‘deterministic’ philosophy of history,whwther marxist or
ptherwise[…]For james believes that socialism is inevitable; but for him this is not because
a secularized providence or whatever is ‘working’ to guarantee its ultimate success.
Where james is concerned, marxists have a warrant for the conviction that there will be an
inevitable and complete emancipation of labor only because of the practical activity of the
working clasess to transform the material world.It is not some inexorable ‘law’ or ‘theodicy’
underpinning history which gives the opressed of the world this assurance of an ultimate
victoty,maintains James,but precisely the ‘truth content’ of the ‘experience’ of these

classes,an always ‘moment-specific’ experience which makes it unavoidable for the
opressed to see and know the world except in a way that ‘posits’ the final abolition of
capitalism. The cultural “logic” constituted by this Hegelian ‘algebra’ is world-historical in
scope(…) this emancipation and adversarial knowledge,which constitutes the basis of a
‘counterlogic’ to the ‘logic’ of capitalism,therefore modulates ceaselessly between the
world-historical and the concrete-particular”.
2] A segunda logica foi desenvolvida por James em “ Beyond A Boundary”.
“This second ‘logic’ is that of what could be called na ‘imaginative structure”.James
‘imaginative structures’ enable him to register in profound and brilliant ways the manylayered connections between historical and social knowledge and place, the
presupposition here being that the places in which we are formed are the ‘loci’ of deep
currents of thought and feeling, currents which, in the words of ‘Beyond A
Boundary”,generate the ‘unstated assumptions’ we are ‘often not aware of’ end which are
‘usually the mainsprings of our thought’.[…]
“Throught the operation of imaginative structures, all cultural phenomena [ and this
includes bat and ball, implements of the game of cricket] have a political significance”.
Em uma nota Surin esclarece que “ I take over the term ‘imaginative structure’ from
Michael Sprinker, “Imaginary Relations: Aesthetics and ideology in the Theory of Historical
materialism [London:Verso,1987],p.33. James can persuasively be said to refer to
something like an ‘imaginative structure’ when he claims ,in Notes on Dialectics, that un
analysis of society requires understanding of ‘certain mass impulses,instictive actions,
spontaneous movements, the emergence of personalities, the incalculable activities of
which constitute a society”[p.9] .It is the function of an ‘imaginative structure’ to generate
these elements of ‘impulse’, ‘instinct’, ‘spontaneity’, ‘personality’, and ‘incalculable activity’,
and to give them their special and active characters.”
Surin prossegue e, aqui, traça uma afinidade fundamental entre Williams e james:
“An ‘imaginative structure’ characterized in this way would have several affinities with
Raymond Williams’s ‘structure of feeling’.
3] A terceira ‘logica’ é elaborada atraves das categorias de ‘microcosmo’ e ‘macrocosmo’.
“Using this ‘logic’ James is able to insit that West Indian [or indeed any so-called ‘Third
World”] culture is a ‘micro-cosm’ [among other such microcosm] of a greater entity which
for him amounts to something on the scale of a world civilization.The outcome is an
immensely productive emancipatory, popular-democratic,politics.For james can now
overturn, at a stroke, any kind of ‘core-periphery’ distinction.He is also able to excavate
radical traditions and historical figures that have been submerged or obscured by
dominant, often metropolitan,cultural and politics forms.James’s attachment to the ordinary
men and women of many cultures and ages comes through especially un this aspects of
his work; Edward thompson’s wonderful phrase [thought used in another context] - ‘to
rescue…from the enormous condescension os posterity’ - aptly characterizes this segment
of James’s ouvre”.
O exilio e a Diaspóra
[ Beyond a Boundary ]
Grant Ferred dedicou um ensaio ao livro “Beyond A Boundary”, mostrando que se trata
muito mais do que uma bibliografia ; marca o retorno mais ativo de james à ‘politica

cultural’ em detrimento do ativismo politico.[“is not so much an exceptional text as salient
one.As a seminal cultural and political text,Beyond A Boundary can only be understood
along the trajectory of James’s political life’].
“However, these works on real politics ,most of which precede James’s book on
cricket,contain the narrative outline of James as intellectual and political activist which
finds its most eloquent expression in “Beyond A Boundary”.The 1963 text marks James’s
turning away from the realm of ‘formal’ politics to continue his struggle in the arena of
cultural politics, signaling a minor disruption of his political trajectory but the major
accomplishment of his cultural activism. As a document of cultural politics, which takes
cricket as its point of departure for socio-political investigation, Beyond A Boundary
constitutes an aberrant, thought not unique, development in James’s intellectual life.”
“ Producing a new genre was a project James had to undertake because, in attempting to
locate himself within the Trinidadian working class, he had already exhausted the two
modes - the marxist essay and fiction- with which he was familiar. Ultimately, james’s
seminal work is more than part autobiography, part cultural history, part political
history,and part cricket commentary.Beyond A Boundary transgressed formal generic
conceptualizations in the process of creating a new genre: James was compelled to
produce a new form because he could no longer operate within the limitations of the
available to him”.
“Beyond a Boundary was produced out of a moment of extreme political crisis in which
James faced isolation from Trinidadians, the very community whose causes he had
championed relentlessly from the 1930s on, beginning with his 1933 critique of British
colonialism in the Caribbean in the essay “The Case for West Indian Self-Governement”.
“Beyond A Boundary” is a remarkable text in that it bears traces of but is not riven by the
problematic of the DIASPORA [grifo nosso].The diasporic work is usually marked indelibly
-and in part engendered- by the experience of living in the metropolis, while it
simultaneouly recreates the peripheral home.The need to keep vibrant a memory of the
peripheral home is often expressed through nostalgia, the deep-seated longing for a
previous space.”
“Beyond A Boundary was able to profile the radical potentialities of the aribbean proletariat
with an insight and brilliance that is matched only by his portrait of Toussaint and the
slaves in The Black Jacobins: Toussaint L”Ouverture and the San Domingo Revolution”
Como Mario Pedrosa, as ‘cambalhotas’ de James tiveram como pano de fundo um grande
itinerário:
“ the almost restless itinerary of movent between places that constituted James’s life:
Trinidad-Nelson-London/Paris-the
United
States-London-Trinidad-London-TrinidadLondon , com viagens à Africa e aos USA nos anos 60.”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mario PEDROSA e Benjamin PÉRET
[Indios e Negros . Arte e Politica ]
M.Pedrosa travou conhecimento com duas pessoas que estudaram a fundo
movimentos libertários dos negros. C.L.R.James, com seu trabalho pioneiro sobre “Os
Jacobinos Negros”[1938] do Haiti e, Benjamin Péret com seu estudo sobre o “Quilombo
dos Palmares” [1955] na região Nordeste do Brasil. Péret esteve duas vezes no

Brasil,uma na década de 30, outra na década de 50.
Benjamin Péret , quando esteve pela primeira vez no Brasil [1929-1931],ajudou a
fundar o primeiro grupo trotskista no pais: a Liga Comunista. Peret esteve casado com a
irmã da esposa de Mario Pedrosa,Elsie Houston. Entretando, está não é a única nem a
principal ‘afinidade’ entre Mario e Péret.
Em seu livro, “L’étoile du matin,surrealisme et marxisme”,Michael Löwy tece
considerações sobre a obra de Péret:
“ B.Péret é um dos autores cuja obra reflete a dupla luz, vermelha e negra.Ele é sem
duvidas de todos os surrealistas, o mais engajado na ação política no seio do movimento
operário e revolucionário marxista, de inicio como comunista,depois [nos anos 30] como
trotskista e finalmente, no pós guerra, como marxista revolucionário independente. Não
por acaso durante sua estadia na Espanha durante a guerra civil, ele escolheu para
combater o fascismo nos quadros da coluna libertaria dirigida por Buonventura Durruti.
Isto se expressa também nos escritos políticos ou históricos.Um exemplo interessante é
seu remarcavel ensaio de 1955-1956 sobre Palmares, uma comunidade de negros
‘marrons’ [fugitivos] do nordeste brasileiro que resistiu, ao longo do século 17,as
expedições holandesas e portuguesas que tentaram eliminar este reduto de insubmissos.
A “republica negra de Palmares” só foi vencida em 1695,com a morte de seus últimos
defensores e de seu ultimo chefe,Zumbi.
A intrepretação deste acontecimento por Péret é sem duvida marxista, mas seu
marxismo se diferencia por uma sensibilidade libertaria que dá a seu ensaio uma
amplitude de visão e uma originalidade marcantes.Sua intodução anuncia a cor: o desejo
de liberdade é o mais imperioso dos sentimentos humanos,porque significa,para o espírito
e para o coração,o oxigênio sem o qual eles se extinguem.Ao escrever que a historia
humana consiste essencialmente no combate dos oprimidos pela sua libertação, Péret
reinterpreta a tese marxista ‘clássica’ - a luta de classes como luta dos explorados contra
os exploradores - em uma ótica libertaria.É toda uma antropologia da liberdade que se
acha esboçada.
Esta mesma perspectiva libertaria o faz privilegiar, na analise da comunidade negra, os
aspectos ‘anarquicos’, antiautoritarios: o primeiro período do quilombo de Palmares se
caracteriza,iniste Péret, pela ‘ausencia de repressão’ e pela ‘liberdade total’ como também
uma ‘generosidade fraternal’ inspirada pela cosnciencia do perigo comum.Os escravos
fugitivos viviam em um estado natural,definido pela ‘ausência de toda autoridade’ e pela
solidariedade elementar.O modo de existência da Comuna de Palmares era um ‘estado
de incompatibilidade com toda forma de governo que implique uma autoridade regular’, na
medida em que a repartição igualitária dos recursos, a comunhão ao menos de uma parte
dos bens, não favorecia uma diferenciação social mais forte. Se inspirando de uma
formula utópica saint-simoniana [retomada por Marx],Perét afirma que o regime interior de
Palmares expressa sobretudo a administração dos bens que o governo sobre as pessoas.
A obra de Péret,como a de Breton...mostra que, no terreno propriamente político, o
surrealismo teve êxito, por uma operação de alquimia que só ele conhecia o segredo, em
fundir numa mesma linhagem a revolta e a revolução, o comunismo e a liberdade, a
utopia e a dialética, a ação e o sonho.Graças a ele, Blanqui e Baudelaire,Marx e
Rimbaud,Fourier e Hegel.Flora Tristan e William Blake, Leon Trotsky e Sigmund
Freud,Buonaventura Durruti e A Religiosa portuguesa embarcaram na mesma viagem...”
B.Péret é tido, entre os surrealistas, como o mais difícil de ser explicado; suas
obras,quando vivo, tiveram um numero pequeno de exemplares; a maior parte dos seus
textos são dispersos e/ou esgotados. Péret é um ignorado. Todavia, suas Obras
completas, cuja publicação foi iniciada apenas nos anos 70, formam 8 volumes,editados
por uma associação de amigos.
Para retraçar o percurso desconhecido e sujeito à numerosas controvérsias, Guy Prévan

[poeta,ex-militante trotskista, responsável dos 3 ultimos tomos das Obras Completas de
Péret] escreveu um pequeno ensaio , “Péret Benjamin, révolutionnaire permanent” [1999],
que traça um retrato vivo da vida e obra de Péret. Na introdução lemos uma citação do
amigo de Péret, Jean-Louis Bédouin:
“ Não podemos separar, em Benjamin, o poeta do militante revolucionário,o amoroso do
poeta,o revoltado do militante”.
Em seguida, esclarece que: “ Estas palavras de Bédouin, escritas um ano após a morte
de seu amigo, resumem maravilhosamente bem o ‘grand jeu’ deste poeta que, do Brasil
ao México,passando pela guerra na Espanha e a cadeia em Rennes, foi também este
intratável opositor de esquerda.Hoje,com base atual nos conhecimentos que temos, tornase possível e saudável retraçar as lutas, o companheirismo, os momentos de esperança,
os defeitos e os inconvenientes que,por mais de trinta anos, alimentaram a paixão política
deste revolucionário permanente na vontade de combater todas as barbáries deste
século”.
Prévan ,no segundo capitulo, “L’amour, la révolution”, fala-nos de Mario Pedrosa em
Berlim. Possivelmente, o único texto que encontramos de um estrangeiro escrevendo
sobre MP, mais que uma citação,como,por exemplo,encontramos na obra de Pierre Broué
sobre “Trotsky”.
“No mês de agosto de 1927 ,dois jovens brasileiros,selecionados pela comissão central
do Partido Comunista do Brasil, devem ir para Moscou....e para a Escola leninista
internacional.; são Heitor Ferreira Lima, futuro secretario-geral do PCB, e Mario
Pedrosa,então responsável [para o Brasil] do Socorro vermelho internacional.
Até o fim do ano, este ultimo embarca para Europa,com destino de Moscou.Mas , nunca
chegou a Moscou.Doente, ficou bloqueado em Berlim, onde teve encontros que o
tornaram receptivo as idéias da Oposição e, mais particularmente, às idéias da tendência
zinonievista.Foi assim que ele renuncia a sua viagem,e ficou na Alemanha e militando no
Partido Comunista.
No ano seguinte Pedrosa está em Paris e se aproxima do grupo que, depois janeiro
1928,publica a “La Lutte des classes”,revista que sucede à “Clarté”, tendo por principais
animadores Marcel Fourrier e Pierre Naville,e como linha política,a da Oposição de
esquerda.
Visitou Boris Souvarine, que , hoje mal avaliamos o prestigio que tinha,perto dos
espíritos íntegros, o fato de ter sido um dos fundadores do PCF,de ter conhecido
pessoalmente os principais lideres da revolução bolchevique,e ser excluído após a morte
de Lênin.
Como Zinoziev tinha capitulado muito rápido, com vistas a sua reintegração no PCUS,
foi na sua estadia na França que Pedrosa ajusta suas posições à base programática da
linha defendida por Trotsky que, nesta época, tinha por objetivo as mudanças
revolucionarias dos diversos partidos comunistas e da 3 a nternacional.
Foi nesta época que Pedrosa manteve uma correspondência com vários militantes do
PCB, aos quais expôs a situação política do Velho Continente e, claro, as idéias,as
propostas da Oposição face ao stalinismo ,então,chamado pelo que era: o “Thermidor” da
primeira revolução proletária do século XX.
Em Paris, Pedrosa se interessa à revolução mundial. Todavia , como jornalista, critico de
arte, ensaísta, ele não podia passar ao lado do que representava a vanguarda intelectual
e artística em todas suas exigências e audácias, ou seja, o surrealismo. Foi assim que,
quarenta anos mais tarde, ele recorda o encontro em que conheceu Magritte “ em Paris,
do lado da praça Blanche, em um ou outro café do local, em conpanhia de
Bréton,Éluard,Aragon,Péret, em 1928.”
E Pierre Naville,por sua vez, em uma carta à Fulvio Abramo,de 6 março 1985,evoca este
‘tempo do surreal’ e os encontros que, um engrendando outro, teciam sem saber a rede

de futuras amizades,de futuras organizações:
“ Conheci a existência de Pedrosa pela visita de sua sogra,acompanhada de duas de
suas filhas, à redação de ‘Clarté” em 1927. Ela vinha buscar documentação para seu
genro que residia na Alemanha.Creio que em Berlim;Pedrosa veio me visitar em 1928”
E,” é agora que encontramos Péret.Que saibamos, as duas irmãs que acompanhavam
sua mãe, Arinda Galdo Houston , na época, são Mary,companheira de Mario Pedrosa,e
Elsie Maryline,cantora brasileira, “cuja inteligência e sensibilidade são sem igual”[Geraldo
Ferraz].
Esta ultima, tornou-se parisiense para poder trabalhar sua voz na escola da soprano
Ninon Vallin, com o objetivo de trazer ao publico da capital a obra de seu compatriota
Heitor Villa-Lobos,compositor ainda não muito conhecido em seu Brasil natal...então, em
12 de abril 1928, ela se casa com Benjamin Péret na mairie do 7eme arrondissement; os
testemunhos desta união foram, não invento nada, André Breton e Heitor Villa-Lobos.
Um pouco antes de Mario Pedrosa, Elsie e Benjamin desembarcam no Rio de Janeiro
nos primeiros dias de fevereiro 1919.
No espaço de três anos [apenas] ,Péret vai criar um novo tipo de vida que fará dele
passo á passo ou simultaneamente: um opositor de esquerda declarado, um poeta
repórter curioso dos ritos da macumba e do candomblé, um revisor gráfico, um pai de
família [seu filho Geyser nasceu em 31 agosto 1931] e um preso político”.
Prévan traça uma cronologia de acontecimentos que foram importantes para Péret e
Pedrosa:
“ 28 fevereiro 1930 ,nasce a Oposição de esquerda belga; 30 março 1930,criação da
Oposição de esquerda unida Alemã; 6 abril 1930,conferencia internacional da Oposição
de esquerda,em Paris; 30 junho 1930,fundação de uma Oposição de esquerda na
Argentina e no Brasil.
Tres meses após o final do 6 o Congresso da 3a Internacional [17 julho-11 setembro de
1928],que programou a virada de ultra-esquerda chamada ‘terceiro periodo’,o 3 o
Congresso do Partido Comunista Brasileiro se situará também,no processo em curso de
total controle do aparelho e das filiais do Komintern pela fração stalinista.
Foi no coração destes debates que suscitou uma ampla ação de incitação à capitulação
ou expurgo dos opositores [Zinoziev e Kamenev capitularam no 10 dezembro
1927,denunciando a orientação ‘divisionista’ de Trotsky, e, no 27 janeiro 1928 foram
reintegrados] que Mario Pedrosa e Benjamin Péret chegam ao Brasil...Eles tomaram parte
ativa nos debates.
No Rio de Janeiro, a resultante dos enfrentamentos, destas lutas internas e externas
será ,de inicio, começo de 1930,a formação do Grupo Comunista Lênin[ GCL ], que se
organiza em torno de uma célula de operários do Livro,do jornal ‘O Paiz”. Em 8 de maio
1930, saiu o primeiro numero de “A Luta de classes”,publicação do GCL.
Logo,este grupo vai se ampliar ao encontrar jovens militantes de São Paulo que saíram
do PCB.esta contribuição faz com que o GCL se decida por formar a Liga Comunista
[oposição].
Foi o 21 de janeiro 1931 [sete anos após a morte de Lênin] que o GCL escolheu para
adotar o novo nome e se filiar à Oposição de esquerda internacional,fundada em uma
conferencia no 6 de abril precedente,em Paris.Entre os fundadores da Liga: Aristides lobo,
João Matheus,Manuel Medeiros, Mario Pedrosa,Benjamin Péret,Salvador Pintandes e
Livio Xavier.”
Aqui,façamos um parênteses para acrescer algumas observações feitas por Rober
Ponge à Introdução do livro de Péret, “ La Commune des Palmares”[1999]:
“ Em fevereiro 1929, ele desembarca no Brasil em companhia de Elsie Houston,cantora
brasileira que conheceu em Paris no ano precedente. A “Revista de Antropofagia”, do
grupo poético e artístico da Antropofagia, saúda seu chegada com entusiasmo: “O

Ocidente,que nos envia tantas mercadorias ruins,esta vez fez uma exceção.Péret traz a
magnífica coragem de uma liberdade”. Durante os 3 anos de sua estadia em São Paulo e
Rio de Janeiro, Péret se dedicou a varios aspectos da cultura do pais,militou no grupo
trotkista local e escreveu artigos sobre os cultos afrobrasileiros, textos políticos, um
prefacio à uma obra sobre a revolta de 1905 do cruzador russo Potemkine e um livro
intitulado “O Almirante negro”.Trata-se de um estudo sobre a rebelião,em 1910, no Rio ,
dos marinheiros de vários navios de guerra contra os castigos corporais na Marinha [uma
versão brasileira do motim de Potemkine].Em agosto 1931,Elsie pôe ao mundo seu
filho,Geyser.Em novembro, acusado de ser um’ agitador comunista’, Péret é preso pela
policia política brasileira. Após sua prisão, a edição inteira do “Almirante negro” foi
apreendida e destruída;o original desapareceu.Em dezembro, Péret é expulso do Brasil”.
Leonor de Abreu,em um pos-facio ao livro de Péret, “ La Commune dês Palmares”
retraça a vida de Péret no Brasil, mostrando a importância de sua passagem pelo pais na
conjugação de sua visão de mundo político-poética.
“ Em 1929, Péret busca as fontes puras da arte precolombiana: visitar as tribos indígenas
e estudar seus costumes, mitos e lendas, recolher cantos e musicas populares e
indígenas, produzir artigos,livros e filmes.Mergulha na realidade brasileira mais prosaica,
faz a dura experiência do trabalho e de militante na Oposição de Esquerda -com Mario
Pedrosa,seu cunhado, e Livio Xavier-, pesquisa novas experiências humanas e
poéticas.Sua atividade se articula diretamente com as exigências éticas e o projeto
estético do surrealismo.Livres de todo compromisso, suas posições radicais chocam e lhe
atrai o opobrio de muitos intelectuais.
No inicio, constrói uma base de apoio, “uma comunidade intelectual e passional”,o
surrealismo orienta seus passos.O movimento mais radical do modernismo brasileiro, a
“Antropofagia”,animada por Oswald de Andrade, se inscreve na atração exercida sobre a
modernidade pelo pensamento e as artes ‘primitivas’. O grupo acolhe Péret em sua
Revista de antropofagia.” O modernismo,no seu ramo antropofágico tinha como
referencial mítico o indio canibal.Foi para se contrapor esta visão idealista local que
negligenciava o aporte africano, que Pérett se voltou para o negro em suas dimensões
mágica e mística,histórica e política.
Para Leonor Abreu,”Péret começa a analisar as religiões africanas do Brasil, o
‘candomble’ e a ‘macumba’,
acompanhandos eus rituais no Rio de janeiro.
Contrariamente as religiões instituídas , estes ritos traziam a ‘poesia primitiva e
selvagem’.Durante muito tempo perseguidas,e proibidas e os terreiros destruídos,estas
manifestações culturais estruturam o imaginario dos Negros.Catalizaram a resistência à
escravidão e permitiram a canalização muitas aspirações populares.Desta ‘revelação’,13
artigos intitulados ‘Candomblé e makumba’ foram publicados no “Diário da Noite’,jornal do
Rio de Janeiro.
A condição dos Negros inspirou ao poeta-militante 2 ensaios pioneiros: “ O Almirante
negro” e o “Quilombo de Palmares”. A ‘capoeira’ lhe interessa como manifestação lúdica
da matriz cultural
africana em que ele observa a convocação dos arquétipos
mobilisadores e da expressão poética e das energias revolucionarias. Pèret aborda a
América latina sob o duplo aporte do mito e do político.Certos de seus poemas, os mais
violentos publicados posteriormente em “Je ne mange pás de ce pain-lá”[1936] são em
parte devedores das condições de vida que o poeta sofreu no Brasil.Próximo a miséria, a
existência brasileira lhe conduziu à consolidar seus ideais políticos e a confirmar suas
opções poéticas.Foi no Brasil que se operou sua conjugação. Igualmente,foi no Brasil,
que se esboçou uma reflexão que configura o motor mesmo de sua criação: o
pensamento mítico,encontrado,no inicio,nas religiões afro-brasileiras.O embrião da
“Antologia dos mitos,legendas e contos populares da América”[1960] ,fruto de sua
primeira passagem no Brasil; este pensamento amadurece e explode então no exílio

mexicano do poeta. Escrito no México, mas o prefacio de modo emblemático foi acabado
em São Paulo em 1955. Encontra-se analisadas a essência do ato poético e as relações
de ‘analogia’ que estabelece com o pensamento mítico, primitivo, ‘selvagem’.Enfim, com o
conhecimento intuitivo.
As visitas as tribos indiginas no fundo da floresta [ os Chavantes,os Carajás e as tribos
do Alto Xingu] e no Nordeste, Péret as realizou em 1955-56. Real e metafórica, a viagem
em plena floresta virgem explicita a simbiose operada entre a natureza tropical e a
descoberta poética.È como poeta doublé de etnólogo que Péret escreve os seguintes
artigos: “Visitas aos Índios” [“Índios” e “A Luz ou a vida”], “Do Fundo da Floresta”, “Artes
da festa e da cerimônia”, “Arte popular do Brasil”, “Aspectos precolombianos”, “B.Péret
entre os Índios”, todos ilustrados com suas fotos. Estamos longe do Índio mítico dos
‘antropofagos’ ou do ‘bom selvagem’.Descrito sem idealização nem complacência, o Indio
de Péret, que sofre os efeitos nefastos da ‘civilização’, permanece,para ele,no coração de
manifestações culturais ,resíduos de iluminações de um tempo imemorável, mítico,
destacado do contingente histórico.O poeta lamenta seu crepúsculo.
Péret não é fácil de engolir. Fora do real imediato ou do pitoresco à Cendras, seus
heróis são o povo anônimo oprimido [ trabalhadores,Índios e Negros] ou as personagens
históricas negras desconhecidas e desprezadas pela historia oficial . Brasil de pessoas
que vivem, têm ilusões,morrem.Pois Péret escreve e publica, em português,sobre os
aspectos do pais, no inicio para um publico brasileiro.
Os dois momentos de Péret no Brasil se acabam, de modo emblemático, pela prisão do
poeta. Em posição de distancia absoluta em relação a toda forma de compromisso, ele
pagou com sua liberdade a audácia de se imuscuir na vida do pais, onde o regime
tolerava mal a impertinência que consiste em ‘mostrar o Brasil aos brasileiros”.
Esta trajetória tumultuosa se iniciou para Péret em 1920 quando o poeta deixou
Nantes,sua cidade natal, e desejoso de entrar em contato com os meios de vanguarda
parisienses,se apresenta à Max Jacob; assim, ao lado de Jacob,Péret participa das
manifestações do grupo dadaísta. Escreve vários poemas que foram reunidos no livro
“Passager du transatlantique”,em 1921, tido como “um livro remarcavel”.Péret realiza
brilhantes sínteses das diferentes técnicas do surrealismo, a interpenetração do
consciente e do inconsciente, do racional e do irracional.
Sobre a poesia de Péret, Serge Fauchereau [que dedicou umc apitulo ao poeta ,em sua
obra “Expressionisme,Dada,Surrealisme et autres ismes”[1976], escreveu: “ A poesia de
Péret não requer preparação intelectual,mas, talvez mais raro, exige uma grande
disponobilidade, uma abertura ‘adolescente’ à tudo o que é maravilhoso e provocador. Um
humor raramente inocente,as vezes com ‘mau gosto’ ostensivel pode enraivecer os
amadores de vontades estilísticas e metafísicas. Tenho consciência que este grande riso
de Péret não é comunicável à todos...nem a inteligencia nem a sensibilidade estão postas
em questão, mas um certo estado de espirito; falei da abertura de um adolescente ao
maravilhosos ao provocador,e mesmo de infantilismo.É , um pouco, o mundo do pintro
René Magritte em que tudo é possível: pãos voando no céu, vestidos com a forma dos
seios, uma locomotiva saindo de uma chaminé, um tubo pega fogo...E,em Péret como no
pintor belga, os objetos os mais simples ou reputados os menos poéticos têm uma vida
própria e não se tornam símbolos. O absurdo,o incongruente são partes integrantes da
obra de Pèret, como as passagens grãs em Rabelais.”
Serge ao abordar o poema “ Les Rouilles encagées” (“ Os tomates enlatados”), retoma
esta afinidade traçada entre Péret e Rabelais: “ É mais uma grande farsa que um
romance pornográfico.Encontramos padres e militares, mas a violência de Péret dá lugar
ao riso, ao grane riso rabelesiano...é uma carga desmistificadora contra o romance erótico
e Péret deve ter se divertido muito ao escreve-lo”.
Os poemas,escritos no final da década de 20, de “Je ne mange pás de ce pain-lá”,

revelam uma forma de poesia propriamente inaudito no surrealismo:
“Les petits oiseaux n’ont pás de roulettes
mais Jésus a les pieds gelés
confia um jour à Jeanne d’Arc
une bouse de vache auréolée de mouches
voisine d’un vieux bout de bois pourri
que les crapauds s’exerçaient à franchir en sautant
Et chacun au passage se nommait
Saint Jean Saint Paul Saint Louis Sainte Thérése Saint Trouduc
Alors Jeanne comprit qu’elle était en face de Dieu
Et avala la bouse comme une relique
Aussitôt Dieu se cristallisa sous forme d’hemorroides
Et tous les chiens de Domrémy lui léchérent le derriére….”
De “ Les rouilles Encagées” :
“Pissa nossa que estais na cona
Arrombado seja o nosso cu
Venha à nos a vossa esporra
Que vossos colhões se esvaziem
Assim nas bocas como alhures
O broche de cada dia nosd ai hoje
Apalpai-nos senhor as nossas nádegas
Assim como nós vergastamos quem nos tem
Apalpado
E enterrai-nos o varal
Assim seja caralho”.
Em sua “Historia desenvolta do Surrealismo”, Jules-François Dupuis escreve : “Sempre
que Péret não leva às últimas consequencias a linguagem da violencia [Je ne mange pas
de ce pain-lá], a sua obra elabora uma especie de castelo de Silling linguistico onde, da
mesma forma que Sade ao tentar esgotar a totalidade das fantasias eroticas, procura o
absoluto das combinações metaforicas.E é,sem dúvida,o único a ter criado um mundo de
contra-linguagem, um mundo diretamente acessível às crianças e aos sonhadores
impenitentes, um mundo que necessita da revolução social para a todos revelar
naturalmente a sua banalidade...”.
Neste ‘mundo da contra-linguagem’,Péret se interessa aos argots [ ], “ as massas
populares que o criam e utilizam, revelam uma necessidade inconsciente da poesia que
não satisfaz mais a língua de outras classes e uma hostilidade elementar e latente contra
estas classes...Do argor das classes desherdadas surgem palavras novas ...”. A partir da
liberdade de invenção própria do argot, Péret criou seu próprio argot, um território poético
novo.
Serge remarca que Péret tem uma “imaginação tomada de emprestimo aos alimentos”:
cornichons, jambons,mayonnaise,garance,huile d’olive e de porto; um pais em que tudo é
comestível; o humor de Péret vem de uma longa tradição do absurdo que remonta a
Idade Media.
Voltemos ao relato de R. Ponge: “ Em Paris, fiel a si-mesmo,ele retoma suas atividades
no grupo surrealista e nas fileiras trotskistas.Em 1936-37, esteve na Espanha lutando
contra a peste franquista, de inicio nas milícias do POUM, depois na divisão anarquista

Durruti.Com a segunda Guerra mundial,ele é mobilizado.Acusado de atividade política na
armada,foi preso.Quando da derrota de 1940, ele foge,passa para zona de dominação de
Vichy e consegue se exilar no México onde viveu até 1948,data de seu retorno a França.
Sua segunda visita ao Brasil foi de junho 1955 até abril de 1956.Morreria na França em
1959”.
André Thirion em seu “ Révolutionnaires sans Révolution”[1972], fala sobre nosso poeta:
“ Na primavera de 1932 Benjamin Péret chega à Paris. Após 4 anos no Brasil com sua
esposa Elsie Houston.Um filho tinha nascido,chamado Geyser.Fomos acolhe-lo com
alegria. Encontramos Péret como se o tivéssemos visto no dia anterior, à vontade em sua
pele, desarmado diante da existência.Elsie estava um pouco mais opulenta que em 1928,
seu nariz estava um pouco mais grosso,mas ela continuava uma bela mulher.As
renegações de Aragon não espantaram Péret.Ele teve sempre o autor do “Paysan de
Paris” por um oportunista...O stalinismo do grupo o embaraçava mais...Ele era trotskista,
e o repetia,mas ele assinava com todo mundo para não incomodar Breton,..ele era mais
insubmisso que intransigente...Seu trotkismo não era muito racional.Ele tinha sobretudo
uma atitude moral de hostilidade a todo compromisso, um não conformismo
absoluto...Após dois ou três meses de uma tranqüilidade relativa, as dificuldades de toda
ordem, que estavam sempre em sua vida, voltaram.Péret lhe opõe uma espécie de
candura, de fatalismo, a coragem de se contentar com pouco,uma ausência total de
ambição...ele torna-se corretor de impressora.Elsie se engaja em um cabaret.Péret ia
espera-la todas as noites,para voltar com ela ...Por economia e para não ofender Elsie,ele
esperava sempre no vestuário ou do lado de fora...Numa manhã,Elsie recusa de sair com
ele e parte com um outro.Péret torna-se ainda mais pobre.Mal vestido, pouco cuidado de
si mesmo,vive o dia-a-dia,conhece dificuldades, mendiga aqui um jantar,lá uma nota de
cinqüenta francos.Esta miséria não altera seu bom humor extravagtante, reforça sua
recusa geral à obediência.Leva-o ao engajamento em 1936 nas legiões do POUM, o
partido revolucionário catalão de tendência trotskista. Esta miséria lhe assalta outra vez,
quando volta à Paris após alguns emses nas casernas de Barcelona e no front de
Aragon.Na verdade, ele não fez muita coisa na Espanha.Seu destino não era ser
soldado...Ninguém lhe pediu para ir para Espanha e,mesmo que a causa desta viagem
tenha sido sentimental, foi uma fuga de um caráter muito particular.”
Voltemos ao Brasil e a narrativa de Prévan: “A celula a qual pertence Péret é formada
por trabalhadores filiados a União Trabalhadores Gráficos [UTG]: Mario Pedrosa,Livio
Xavier,Wenceslao Escobar de Azambuja,João da Costa Pimenta e João Dalla Dea.
Mas ,sua situação de estrangeiro,frente a um governo adepto da repressão sistemática
contra os militantes revolucionários, restringe em parte sua atividade política direta.`E a
razão que o leva a dividir sua ação, de um lado,em direção aos meios artísticos e culturais
[é membro da comissão de agitação e propaganda dirigida por Livio Xavier] e,de outro
outro, para as tarefas interiores da Liga e para as relações internacionais.
É também a época onde, tendo em conta uma carta dirigida a um certo Antonio, visava
traduzir ‘Ma Vie” de Leon Trstsky [publicado em francês em 1930],entretanto, em
correspondência para Jean van Heijenoort de 28 dezembro 1928,podemos ler sobre
“Littérature et Révolution” do mesmo Trotsky:
“No Brasil, já traduzi este livro em português a partir de uma edição espanhola, mas
não tenho mais o livro, pois a policia o apreendeu junto com a tradução portuguesa
quando fui preso neste pais”.
Trabalhos que, apesar de ser estrangeiro, não impediram o camarada Mauricio
[pseudônimo de Péret] de assumir a função de secretario do comitê regional do RJ...nem
de fazer pesquisa de documentos para uma obra sobre a ‘revolta da chibata’ [tipo de

epopéia à Potemkine] e intitulada ‘L’Amiral noire”. Escreveu ao camarada Antonio,em 9
junho 1931:
“ Pensei ter acabado minhas pesquisas para “L’Amiral négre” mas existe um documento
que está arquivado nos arquivoss ecretos do Ministério da Guerra,e vou tentar conseguilo,através de um amigo de Livio e Mario, que chegou estes dias da Paraíba.Vou fazer
todo o possível para copiar este documento;se conseguir, será uma historia
formidável,pois certamente há coisas formidáveis, infâmias de primeira ordem”.
Inicio de setembro,ele envia o manuscrito a São Paulo para ser publicado.Mas, a
exceção de quatro paginas [anexadas ao processo contra Mario Pedrosa em 1937],este
manuscrito desapareceu...
“ O chefe da policia pede a expulsão do território nacional do Francês Benjamin
Péret,agitador comunista e orientador da Liga comunista do Brasil. Realizando uma ampla
propaganda subversiva nesta cidade [io de Janeiro], Péret possuía em sua
residência,42,rue carvalho Monteiro,casa 7, uma maquina de imprimir, tipo na
mimeografo, na qual tirava os boletins de agitação destinados aos meios proletários e
militares.A policia encontrou cartas de apresentação aos arquivos e as bibliotecas dos
ministérios da Guerra e da Marinha, e do palácio do ‘Catete’, reveladoras da audácia dês
eus objetivos”[Informação do inisterio da Justiça, 4 dezembro 1931]. “. No 30 dezembro
1931,Péret deixando esposa e filho no Brasil, embarcava no “ Siqueira Campos”,com
destino à França.
Ponge nos fala das atividades culturais de Péret.” É fácil de compreender o que motivou
Péret em sua primeira viagem ao Brasil em 1929.Não foi apenas o amor por Elsie
Houston,mas também o interesse que os dois partilhavam pelas artes ‘ primitivas’ e
populares do Brasil. Desde os anos 20, o surrealismo tinha paixão pelas culturas
‘primitivas’ e precolombianas e populares das Américas.
Elsie publicou em Paris,em francês, um livro: “Chansons populaires du Brésil”.Péret
sonhava conhecer as tribos de índios do Mato Grosso,de Goiás e da Amazônia. Quando
estava no Brasil,na primeira viagem,não pode fazer estas viagens;contudo, estudou os
cultos afro-brasileiros no Rio e,publicou uma serie de textos intitulados “ Candomblé et
makumba”, um trabalho pioneiro para época.
Estes escritos brasileiros de Péret , marcam o inicio de sua produção sobre as culturas
das Américas.De 1942 à 1947, no seu exílio mexicano,Péret organizou uma “ Anthologie
dês mythes,légendes et contes populaires d’Amerique”,com uma introdução
sua,também,escreveu um ensaio sobre “Lês Religions négres du Brésil”,elém de vários
textos sobre a cultura mexicana.
Enfim, em 1947, já de retorno à França,escreveu “Air Mexican”, um texto poético
inspirado pelas paisagens e pelos mitos americanos.
Todavia, voltemos a seu retorno à França,após ser expulso do Brasil. Chegando em seu
pais, Péret teve dificuldades com Naville para integrar o grupo trotskista. Mas, foi admitido
no Sindicato filiado à “Federação francesa dos trabalhadores do Livro.”Sua função era de
“correcteur” no Journal officiel do Sindicato. O espírito ‘anarco-sindicalista’ desta
federação sindical ,lhe permitia acolher ‘uma legião de revolucionarios”:
Monatte, Rosmer,Victor Serge,Daniel Guerin,Benjamin Péret,entre outros.
Péret se engaja na luta contra a guerra e, em 1936, Péret em companhia de Jean Rous e
de Leopold Sabas,parte para Barcelona para representar o bureau do Secretariado
Internacional no POUM.Benjamin tinha como tarefa as relações entre Trostsky e o POUM.
Péret se inscreveu na milícia anarquista, Divisão Duruti,Frente de Aragon. Péret voltaria a
Paris,após a derrota da revolução espanhola, com sua nova companheira,Remédios
Varo.
No final da década de 30, Péret tenta se refugiar na Bélgica para escapar da guerra. Seu

objetivo era se exilar no México, onde se encontrava Trotsky. Contudo,Péret foi
convocado para o estado-maior da 11a região,em Nantes,onde continua sua militância
nas fileiras trotskistas. Péret foi preso por estas atividades e, solto justo antes da chegada
dos alemães.
Em 1941,Péret foge para Marselha,para obter um passaporte que lhe permita fugir para
Lisboa. Emprega-se na cooperativa “Lê croquefruit” , que abrigava os antifascistas e
revolucionários da França. Em outubro de 1941,Péret embarca para Casablanca,onde
toma um navio para Lisboa.Em novembro,Péret faz o trajeto Lisboa,Casablanca,New
York,Bermudas,São domingos,Havana e Vera Cruz-México,onde chega em dezembro.
Seis meses antes, Trostski tinha sido assassinado!
No México,Pèret milita no Grupo trotskista espanhol dirigido por Grandizo Munis. Péret,a
pedido da sua organização,redige um texto contestando o Manifesto da préconferencia da
4a Internacional [1946]. A divergencia fundamental reside na questão da ‘natureza da
URSS’; Péret e seus amigos definem a URSS como um “Capitalismo de Estado” , o que
invalida a tese de defesa da Rússia.
Em 1947, Péret volta para Paris. Quando G.Munis,após seu afastamento da
4a.Internacional,vem para Paris,encontra seu colega da guerra civil espanhola Jaime
Fernandez, e,com Péret fundam uma nova organização; GCI da Espanha que,com outros
grupos, fundam em 1949, a União Operaria Internacional-UOI.
Em 1954, Péret pensa retornar ao Brasil. Separado de Remédios, Elsie Houston tinha se
suicidado em 1943,mas seu filho com Elsie vivia no Brasil. Péret ficou cerca de um ano
no Brasil.[junho 1955 a abril 1956].
A segunda metade dos anos 50 foi cheia de grandes acontecimentos políticos: guerra
na Argélia, revoltas na Hungria e Polônia. Neste período,Péret aproxima-se do grupo de
Lambert.Em 1958,Péret aproxima-se do grupo “Socialisme ou barbárie”:
“ Eu retomei contato com Chaulieu [Cornelius Castoriadis] que, adotou um pouco nossas
idéias...”. Em seu jornal “Vanguarda Socialista” [1935-1948], que Mario Pedrosa fundou
ao voltar do exílio nos EUA, encontramos idías que de certa forma anteciparam aquelas
propagadas pelo revista francesa,dirigida por Castoriadis.Mais uma afinidade entre Mario
e Benjamin.
Breve biografia de Benjamin Péret:
4 de julho 1899 - nasce Péret em Reze [França].
1914- primeira guerra.Péret,ainda adolescente,é obrigado pela mãe a inorporar-se no 1o.
Regimento de Encouraçados.
1920- Fixa-se em Paris,onde se liga ao movimento Dada e a André Breton.Colabora na
revista ‘Littérature’.
1921- Acusação e jungamento de Maurice Barres, anarquista literário, acusado por Dada
de atentado; Péret,vestido com um uniforme prussiano,depõe contra em alemão e
intervém como testemunha acusatória no papel do soldado desconhecido.
1922- ruptura formal,na companhia de Breton,Aragon,Éluard e outros com o
dadaísmo.primeiras experiências surrealistas.
Dez. de 1924 a julho 1925- dirige,com Pierre Naville, a revista “La Révolution Surrealiste”.
1927- adere ao PCF,que logo abandonará,rompendo com o stalinismo.
1931- adesão à Oposição de Esquerda trotskista durante sua permanência de 3 anos no
Brasil,onde será preso e expulso por atividades revolucionarias.
Agosto 1936- estadia em Barcelona logo após o golpe militar franquista e a insurreição
proletária que lhe seguiu.Em cata a Breton,escreve :”Se tu visses Barcelona como ela é
hoje, semeada de barricadas,engalanada de igrejas incendiadas,de que só restam as

quatro paredes,estarias como eu,exultarias....”
Março 1937- em carta a Breton, ve-se que Pèret se encontra em combate na frente de
Aragon ao lado dos anarquistas na coluna Durruti, 1 a. companhia do batalhão Nestor
Mackno.
1939- rebenta a segunda Guerra mundial. Péret,já na França devido a derrota da
revolução social espanhola,é chamado as fileiras.Desenvolve grande atividade de
propaganda internacionalista e antimilitarista entre os soldados.
1940- é preso em nantes como agitador.Será libertado coma confusão devida a chegada
dos alemães invasores.Vive alguns meses clandestino em paris.É denunciado por jornais
colaboracionistas.No inverno,consegue passar a linha que separa a França ocupada da
França dita livre [Vichy].refugia-se em Marselha.
1941- parte para o México no último barco a fazer a viagem.
1948-regressa à França.
1954- primeira publicação de “Lês Rouilles Encagées” [Os Tomates Enlatados],sob o
pseudônimo de Satyremont.
1955-1956- viagem à Amazônia,com visita aos índios.
18 setembro 1959- morre Péret;inscrição tumular: “Desse pão não como”[“Je ne mangé
pás de ce pain-lá”],titulo de uma série de violentos poemas de sua autoria,publicados no
numero 12 da Revista “La Revolution Surréaliste”.
O Periodo de “Vanguarda Socialista (1945-1948)
“ Os mineiros aprenderam socialismo com A Vanguarda Socialista”.
(Hélio Pellegrino,1978)
A importancia de Vanguarda Socialista está em que expressa o momento em que M.Pedrosa abandona o
trotskismo e passa a buscar um socialismo democratico na linha de Rosa luxemburgo.
O fundamental foi o periodo de exilio nos EUA,em que Mario ,lado a lado com CLR James,assimilou as
teses da Johson/Forest Tendence.
Izabel Loureiro mostra como Mario retoma em “A Opção Imperialista” (1966) algumas teses que defendia em
“A Vanguarda Socialista” (1945-1948).
“Numa palavra, o VS divulgava um marxismo arejado sem similar no Brasil...O mentor intelectual dessa
proposta inovadora era sem dúvida Mario Pedrosa.As estadias na Europa, os cursos na Universidade de
Berlim, o contato com os surrealistas, a militância na Oposição de esquerda,os oito anos de exílio nos Estados
Unidos, a ruptura com o trotskismo e a ligação com as idéias de Rosa Luxemburgo,a critica literária primeiro,
a critica de artes plásticas sem eguida, tudo isso fazia de Mario um marxista não dogmático,aberto às
necesarias releituras que os tempos exigiam do materialismo histórico” (Izabel ).
O projeto político pedrosiano,na época,é sintetizado por I.Loureiro:
“Mario publica então uma série de artigos no jornal ajustando contas com a Revolução Russa e o
bolchevismo,em que contrapunha à concepção autoritaria do partido de vanguarda leninista a concepção do
partido de massas e a defesa do socialismo democrático como criação autônoma das massas,centrado na
autogestão da sociedade em todos os níveis, a começar pela produção”.
“É basicamente o mesmo programa do VS, porém mais concreto,menos doutrinário, e pondo a ênfase na
critica ao capitalismo,enquanto no VS o alvo principal,como disse,era o stalinismo”. (I.Loureiro).
Podemos reconstituir o pensamento socialista de Mário Pedrosa, da época da "Vanguarda Socialista",
através do trabalho de Isabel M. Loureiro (Vanguarda Socialista. Um episodio de ecletismo na historia do
marxismo brasileiro), mesmo discordando fundamentamente de suas conclusões em relação ao "ecletismo" do
marxismo da "Vanguarda Socialista" *. Será possivel traçar um "ideario socialista" de Pedrosa desta época,
dividido em alguns eixos temáticos.
1.Socialismo e Hegemonia.
Um dos elementos caracteristicos do pensamento de Pedrosa, situa-se no que diz respeito ao papel dos

movimentos e sujeitos sociais no processo revolucionário, ampliando o leque de forças no bloco historico.
"Para haver socialismo, os negros precisam se organizar em busca da igualde social e da dignidade entre
brancos, seus iguais; as domesticas precisam organizar-se, os artesãos, os sapateiros, os garçons, os
empregados de escritorio, datilografos, os trabalhadores de enxada, os carregadores, os serventes, os colonos,
os funcionários, os maquinistas, os linotipistas, os estudantes, as maes, todos os que trabalham e não exploram
o trabalho alheio(...)".
* Conclusoes já revistas pela Autora ,pore xemplo, no ensaio do livro “Mario Pedrosa e o Brasil”(2001).
É por demais conhecida a influencia da idéias de Rosa de Luxemburgo no grupo da "Vanguarda Socialista",
principalmente sobre Mario Pedrosa. Este, aproxima-se, também, de Gramisci ao definir a luta pela
hegemonia dos trabalhadores e o socialismo como processo e construção:
"O socialismo começa antes da tomada do poder, começa na atitude de cada trabalhador em face do próprio
trabalho, de sua oficina, de seu escritório, de seus camaradas, de seu patrão. A luta de classes organizada é um
elemento civilizador. Só ela impede que o individuo se transforme num atomo social informe e inorganizado,
instrumento dos Estados totalitários modernos".
Ao modo da Luxemburgo, Pedrosa define o socialismo: "O socialismo não consiste apenas na conquista do
poder pelo proletariado e na execução da reformas de estrutura com a socialização dos meios de produção. O
socialismo é a ação consciente, cotidiana e constante das massas, mas por elas mesmas e não por meio de uma
procuração a um partido de vanguarda mais consciente".
A idéia de hegemonia já estava presente, assim: "A "ditadura" da classe trabalhadora não se exerce apenas
através do exercicio dos postos governamentais, dos poderes de coação do estado. A ditadura sobretudo se
exerce em sentido social, através dos vários setores que constituem a propria trama da sociedade, através da
vida economica, da gestão das empresas, através da distribuição da renda social, dos orgãos de cultura, dos
instrumentos de defesa do povo e através da mentalidade dos individuos. O poder precisa estar envolvido no
ambiente geral da sociedade e este por sua vez, inteiramente permeado de uma mentalidade proletaria, isto é,
socialista(...)".
Isabel Maria Loureiro, tece considerações sobre as "afinidades" entre Pedrosa e Gramsci. Portanto, "Parece
pertinente aproximar o conceito de "ditadura social" de Pedrosa do de "guerra de posição", de Gramsci, tal
como foi lido pelo eurocomunismo. Este entende "guerra de posição" como conquista gradual da hegemonia
ideologica pelas classes populares no interior da sociedade civil, como sua organização no interior da
sociedade politica e, finalmente, como sua possibilidade de tomar o poder do Estado através do jogo
democrático"(citação de M . Chauí ).
Apesar de forçar um pouco , quando estabelece afinidades com o eurocomunismo, a consideração é
importante no sentido de expressar a riqueza do pensamento de "VS".

2.HUMANISMO: O jovem Marx
Seguindo nossa autora, "o conteudo humanista do socilismo professado por Pedrosa fica muito claro numa
passagem como a que segue:
"O socialismo, único programa que pode conciliar a liberdade e o processo, o respeito a pessoa humana e a
planificação social e economica, não poderá nascer senão de uma luta tenaz, intransigente, contra todas as
formas politicas de carater totalitário. Seu inimigo principal hoje é o comunismo. Mas so´ o socialismo poderá
vence-lo(...)
Esse socialismo volta às velhas fontes historicas e classicas. Ele vai se abeberar no seu neo-humanismo
profundo, na luta eterna dos oprimidos contra os opressores, desde Spartaco até os cristãos primitivos do
começo de nossa civilização, as revoltas dos camponeses na Europa medieval, as seitas dos niveladores
ingleses, os utopistas do começo do século 19 e os grandes movimentos libetários e democrático que
levantavam as barricadas nas grandes cidades da Europa na primeira metade do século passado".
Socialismo universal e humanista. Vanguarda defensoras dos seculares valores morais e culturais dos

oprimidos dos contra os opressores. Assim como o jovem Marx dos Manuscritos Economicos-Filosóficos que
critica o comunismo "grosseiro" por querer estender a categoria de operários a todos os homens, para Pedrosa
o socialismo tem como objetivo tansformar o operário em homem, e n¦o o contrário. Os valores seculares são
valores extra proletários, isto é, os "valores fundamentais da cultura ocidental" ("Diretivas", 31/07/45), mas
qualificados pelas lutas contra as diferentes formas de opressão.
Outro desses valores extra-proletários seria o respeito pelo individuo concreto, ( e não o individuo
possessivo do mundo burgues). Aqui Pedrosa se assemelha bastante ao jovem Marx dos Manuscritos
Economicos-Filosoficos. Ao referir-se, por exemplo, a necessidade da organização dos movimentos sociais
como uma das frentes de luta visando o socialismo, escreve:
"Os interesses coletivos dos grupos organizados não visam defender entidades abstratas nem submeter-se
em holocausto ao Estado (18); visam a realidade concreta de ser indivivual, do homem que só assim, pela
primeira vez, terá condições para desevolver as virtualidades de sua propria personalidade.
O socialismo será a cúpula sobre a qual se arrumarão organicamente seus interesses, se harmonizarão as
rivalidades, e o individuo em cada uma dessas células manterá a integralidade, pois sua propria felicidade é o
supremo objetivo para o qual toda a mmáquina social trabalhará" .
3. =Os Conselhos Operários e a Autogestão Socialista
Como não poderia deixar de ser, o socialismo de Pedrosa apoia-se na concepção da autogestão, tão cara a
Rosa de Luxemburgo. Mário Pedrosa cita o programa de Liga Espartaco, com o qual está inteiramente de
acordo:
"Na luta tenaz contra o capital, ombro a ombro em todas as fábricas, mediante a pressão imediata das massas,
mediante as greves, mediante a criação de seus orgãos representativos, os operários podem apropriar-se do
controle da produção e finalmente de sua direção real e efetiva".
Afinal o lema de Vanguarda Socialista: "a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios
trabalhadores ".
Para Loureiro, “ a medida em que vamos sistematizando o corpo teórico de Vanguarda Socialista a sua
proposta politica ganha contornos mais nitidos: embora defenda no capitalismo o controle operário sobre a
produção, a co-gestão, e, de forma mais abrangente, o controle de todos os assalariados sobre o proprio
trabalho, tal controle é encarado como medida transitoria, educadora, visando a autogestão, não só da
economia, mas de toda a sociedade pelos prorpios trabalhadores.
Por isso não é de estranhar que Mário Pedrosa tenha se inscrito no PT encarando-o como "a única politica
realmente nova nesta década começante", justamente por ter sido criado a partir das bases. Assim, pretendia
ele "continuar fiel às idéias da mocidade (...) Quando Karl Marx, meu mestre, proclamou no século passado
que que a emancipação dos trabalhadores seria obra dos próprios trabalhadores' - está verdade não se apagou
mais da história." (Pedrosa, M., sobre o PT, SP,Ched, 1980).
4.Socialismo e Barbarie
Isabel Loureiro traça comparações entre "VS" e o grupo “Socialisme et Barbarie", em torno de Castoriadis.
“ Convém comparar a posição defendida por Vanguarda Socialista e a que assume, um pouco mais tarde o
grupo Socialisme ou Barbarie, que se coloca fundamentalmente as mesmas questões. Para este, a abolição
entre dirigentes e executantes " não é senão a gestão operária da produção, a saber, o poder total exercido
sobre a produção e sobre o conjunto das atividades sociais pelos orgãos autonomos das coletividades de
trabalhadores; pode ser também chamada de autogestão, desde que não se esqueça que não implica no arranjo
mas na destruição da ordem existente, e muito particularmente, na abolição do aparelho de Estado separado
da sociedade, dos partidos enquanto org¦os dirigentes; (...) que a experiencia da exploração e da opressão pela
burocracia, vindo após a do capitalismo privado, não deixaria as massas insurretas outra via senão a
reivindicação da gestão operária da produção, era uma simples dedução lógica, formulada desde 1947 e
amplamente confirmada pela revolução húngara de 1956.”
Enfim, quem foi e que papel teve "VS"? Apoiada no depoimento de Paulo Emilio Salles Gomes, Isabel
Loureiro nos afirma:
“ Em primeiro lugar, a contraposição entre o baixo nível teórico dos militantes do PCB e a melhor formação
teórica dos trotskistas. É aqui que Vanguarda Socialista se situa. Não é um jornal de orientação trotskistas, ao

contrário, critica o trotskismo, mas não só Pedrosa como parte do grupo vieram da oposição de esquerda, o
que explicaria a critica articulada e sem contemplação ao stalinismo. Ou seja, de acordo com Paulo Emilio,
os comunistas ligados ao PCB professavam um marxismo mecanicista e esquemático, pouco atraente para os
intelectuais. Vanguarda Socialista, negando-se a perpetuar essa pobreza mental, trazendo uma originalidade e
uma independencia até então desconhecidas, atrai uma parcela, ainda que pequena, dos que buscam novos
caminhos.
Por outro lado, o caráter altamente teórico e sofisticado do jornal fazia com que fosse lido apenas por
intelectuais, levando o grupo ao isolamento.
Em segundo lugar, para a opinião pública, a Rússia "está em plena glória". O que significa que Vanguarda
Socialista, optando por uma critica ao stalinismo, está forjando o isolamento. Sabe disso, mas se atemoriza.
Em terceiro lugar, entre os intelectuais de esquerda, a tendencia à abandonar a Rússia como "ponto de
referencia fundamental" e operar uma revisão do marxismo, via ex marxistas como Souvarine, Eastmam,
Hook, Burnham. Contudo, lê-se Marx, Engles, Kautsky, Plekanov. E inclusive os "Tratados escolares de
Filosofia da URSS". Ou seja, essa "revisão progressista do marxismo" está fundamentada nas leituras as
mais ecléticas. O que está sendo posto em questão não é o marxismo e sim o stalinismo. Este passa a ser alvo
de um veemente questionamento, o qual abre caminho para a elaboração de uma alternativa que dê conta da
questão do socialismo num mundo dilacerado pela experiencia do fascismo, do stalinismo e da guerra. Mário
Pedrosa, que desde o final dos anos 20 aderira a oposição de esquerda, que tem uma familiaridade com o
marxismo muito superior a grande maioria dessa jovem geração de esquerda, divulga através de Vanguarda
Socialista as grandes linhas que poderão futuramente servir de base para a criação de um partido socialista de
massas. Contudo, a grande confusão de que fala Paulo Emilio ao referir-se ao pensamento da jovem geração
de esquerda também existe em Mário Pedrosa e na Vanguarda Socialista como um todo. Confusão que resulta
do fato de ser uma tentativas pioneira no gênero.”
A influencia de "VS" foi ampla, no sentido de influenciar nomes importantes na esquerda. Ainda Isabel
Loureiro, desta feita atraves de Plinio Mello:
"Plinio Mello cita alguns nomes influenciados por "VS": Edmundo Moniz, Antonio Candido, Barreto Leite,
Hilcar Leite, Helio Pellegrino, Arnaldo Pedroso d'Horta, Paulo Emilio Sales Gomes, os irmãos Abramo
(Perseu e Fulvio), Miguel Macedo, Azis Simão, Febus Gikovate, Freitas Nobre, Patricia Galvão (Pagu),
Geraldo Ferraz, Luiz Bahia...".

O ‘ESPECIFICO NACIONAL’

" a situação internacional deve se considerar em seu aspecto nacional.A correlação "nacional" é realmente o
resultado de uma combinação "original",única - em certo sentido-,que deve ser compreendida e concebida
nesta originalidade e unicidade se se quer dominar e dirigir. É certo que o desenvolvimento tende até o
internacionalismo,porem o ponto de partida é "nacional" e neste ponto de partida há que se tomar pé".
(GRAMSCI).

Em seu último exilio, Pedrosa passou pelo México, Chile de Allende, Peru de Alvarado, Portugal dos
"cravos vermelhos", e, Paris. Com Rosa de Luxemburgo, "o espirito revolucionário menos eurocentrico"
despediu-se do "europeismo"; atraves da "revolução dos povos em autogestão" e, via Conselhos Operários de
Pannekoek, voltou ao Brasil, e assinou a ficha de inscrição no 1, do Partido dos Trabalhadores.
Esta Odisséia do velho militante trotskista, levou-o a "redescoberta" dos "danados da terra" e, marcou um
"mutação" teórico-politica estética na sua praxis. Seu trabalho sobre "A crise mundial do Imperialismo e
Rosa de Luxemburgo" tem a mesma conotação politica e epistemológica de a "A Crise Mundial" de
Mariategui; para este último, "A crise mundial repercute nos povos. Um periodo de reação na Europa será
também um periodo de reação na America. Um periodo de revolução na Europa será também um periodo de
revolução na América".

A crise européia dos anos 20, dissolveu toda e qualquer possibilidade de eurocentrismo em Mariategui e,
possibilitou a reflexão sobre sobre a América Latina. Afirmava:
"Esta situação nova pode se resumir em 3 fatos:
1) Europa carece de autoridade moral para subjugar os povos coloniais;
2) Europa perdeu sua antiga autoridade moral sobre estes povos e,
3) A consciencia moral das nações europeias não consente, nesta época, uma politica brutalmente opressora
e conquistadora contra o Oriente".
Como afirmava Pedrosa "A civilização burguesa imperialista está num beco sem saida. Deste beco não
temos que participar..."
.No livro sobre Rosa,Pedrosa afirma:"Ele (o imperialismo americano) não tem mais uma economia a
desenvolver,mas uma politica para impor ao mundo,pois diante de si não vê mais do que a hipotese do
desabamento,um dia ,do sistema capitalista,segundo o esquema de Marx e as previsões de Rosa
Luxemburgo...".
Mariategui viveu o periodo de passagem da hegemonia Britanica para Americana; Mário Pedrosa viveu a
plenitude da hegemonia imperialista dos EUA, sobre a qual escreveu um livro chamado "A Opção
Imperialista" (1966).
Se o texto de Mariategui, "O Nacional e o Exótico" marca o momento de virada de sua reflexão em direção ao
Peru e América Latina, para se "situar nacionalmente", na linha de Gramsci, da mesma forma, as "Teses" e o
"Discurso" de Pedrosa, assinalam a sua virada em direção aos "danados da terra".
Do ponto de vista metodologico o que pensava Mário do que Gramsci chamou de "o especifico nacional"?
Podemos determiná-lo, a partir de sua visão da arte .Em um texto chamado sintomaticamente de
"Internacional-Regional(anos 60), Pedrosa toma como base a reflexão de Lewis Mumford sobre a arquitetura
dos EUA, para afirmar a relação entre "universal-particular":
" ... caracteres regionais não podem ser confundidos com caracteres aborigenes. É um erro identificar o
regional com o argumento puramente local, grosseiro e primitivo"... Porque a adaptação de uma cultura a um
meio particular é um processo longo e complicado, e um caráter regional em pleno florescimento é o último a
emergir".
Lembra-nos Mário de Andrade, quando afirmava que "tentar ser universal desraçadamente é uma utopia". E,
também o Gramsci dos "Cadernos do Cárcere": nas notas "contra o bizantismo", Gramsci afirma que o
bizantismo é uma tendencia degenerativa ao tratar as questões teóricas como se tivessem valor em-si-mesmas,
independentemente de toda prática determinada. Pergunta: "Uma verdade teórica, descoberta em
correspondencia com uma determinada prática, pode generalizar-se e tornar-se universal, em outra época
historica?".
Para o marxista italiano, a universalidade não se situa na coerencia logico-formal; a teoria é um estimulo para
se conhecer melhor a realidade concreta de um ambiente distinto do qual foi criada e, tende a se incorporar a
esta nova realidade concreta como se fosse sua expressão original.
Mário nos dá o exemplo da vinha: "É medida que se torna mais requintada se contrai mais a regimes cada vez
menores, para acabar em alguns hectares apenas de terreno privilegiado". Este é o terreno em que a "teoria
engravida com a realidade", o "especifico nacional".
Apontando para a arquitetura, Pedrosa diz: "Para que um pais crie também formas regionais arquitetonicas
são precisas várias gerações... As formas regionais são as que mais de perto correspondem as condições reais
da vida e que melhor conseguem fazer que um povo se sinta completamente em casa, dentro do seu meio: elas
não apenas utilizam o solo mas refletem as condições correntes de cultura na região". Historializa a
arquitetura brasileira e conclue: "É um processo de cristalização de formas arquitetonicas brasileiras, quer
dizer, regionalização. Esta é a verdadeira tarefa do espirito criador dos arquitetos e artistas brasileiros , nos
dias de hoje".
Na mesma perspectiva,apontava Sergio MILLIET," AFASTAR-SE DELIBERADAMENTE DAS
SOLUÇÕES ADOTADAS EM OUTRO CLIMA,SOB OUTRAS IMPOSIÇÕES DE ORDEM
GEOGRAFICA,ECONOMICA,SOCIAL,EIS REALMENTE,NA MINHA OPINIÃO,O CAMINHO A SER
TENTADO PELOS ARTISTAS BRASILEIROS. PORQUE,CONQUANTO O MUNDO SEJA CADA VEZ
MAIS UM MUNDO SÃO AS CARACTERISTICAS DE CADA REGIÃO VARIAM E NA SUA

ORIGINALIDADE RESIDE SUA CONTRIBUIÇÃO MAIOR PARA A ARTE UNIVERSAL. POR ISSO,O
QUE CONSIDERO IMPORTANTE NA EVOLUÇÃO DE NOSSA PINTURA OU DE Nossa musica é antes
de tudo o realce de seu carater especificamente brasileiro.Não implicandoo essa aspiração nenhum desprezo
pelas pesquisas alheias,antes aceitando certa linguagem comum para a expressão do particular...".
Ou,ainda Milliet:"Do ponto de vista politico é sem duvida o internacionalismo um belo ideal.Do ponto de
vista artistico parece-me um erro.Os grandes centros culturais têm seu clima especifico,intransportavel,e o
que neles se produz não tem razão de ser alhures.Transplantado para o Brasil,por exemplo,o impressionismo
frances vulgarizou-se.Não havia em nossa terra a luz filtrada de Paris.Trazido para cá,como modelo a ser
copiado,o cubismo vira formula:carecemos da limpidez logica dos franceses".
HAROLDO CAMPOS aborda esta tematica en seu ensaio "Da razão antropofagica:dialogo e diferençaa na
cultura brasileira".Assim,"A questão do nacional e do universal (notadamente do europeu) na cultura latinoamericana,que envolve outras mais especificas,como a da relação entre patrimonio culturall universal e
peculiaridades locais,ou ainda mais determinadamente,a da possibilidade de uma literatura experimental,de
vanguarda,num pais subdesenvolvido,foi por mim enfocada,num trabalho de 1962,com auxilio de uma
reflexão de Engels sobre o problema da divisão do trabalho em filosofia,numa famosa carta a Conrad
Schmidt(27 out.1890)"
Acompanhemos a reflexáo engelsiana,"Enquanto dominio determinado da divisão do trabalho,a filosofia de
cada epoca supõe uma documentação intelectual (Gedankenmaterial) determinada,que lhe é transmitida por
seus predecessores e da qual ela se serve como ponto de partida.Isto explica porque pode acontecer que paises
economicamente retardatarios possam, não obstante,tocar o primeiro violino em filosofia.".Vejamos a
argumentação de Campos,"A supremacia do economico para Engels, aqui , não se registra diretamente,mas
nas "condições prescritas pelo proprio dominio interessado",ou seja,indiretamente,mediada pelo material
intelectual transmitido.Aqueles que não eram capazes considerar a complexidade desse movimento no plano
cultural,Engels reprovava,afirmando:"O que falta a esses senhores é a dialetica". É de Engels,tambem,a
imagem do "grupo infinito do paralelograma de forças",do qual resulta o evento historico,e que,não obstante a
postulada determinação economica em ultima instancia, não poderiam ser objeto de uma analise
simplista,mecanica,como se se tratasse da mera resolução de uma "equação de primeiro grau"(carta a Joseph
Bloch,21 set.1890).
Haroldo Campos,então,exemplifica a partir da cultura brasileira:"Creio que,no Brasil,com a "Antropofagia"
de Oswald de andrade,nos anos 20...,tivemos um sentido agudo dessa necessidade de pensar o nacional em
relacionamento dialogico e dialetico com o universal".
Nesse campo dialetico entre internacionalismo e nacionalismo,há um outro exemplo magnifico
em Pedrosa, sempre discorrendo sobre estética, da questão do "especifico nacional". Mário trabalha dois
conceitos opostos, mediados pela critica artistica, de um lado, a praxis criativa e, de outro, a praxis imitativa.
Analisando o "Opinião 65", do grupo teatral Arena, diz: "... surgiu uma formidável criação revolucionária e
simbólica que foi CARCARA de João do Vale... canto expressando a realidade implacavelmente feia,
malvada e egoistica da miséria natural e social do Nordeste... desde então CARCARA é um hino da revolução
social camponesa nordestina como a Carmagnole o foi da plebe urbana e dos sans-culottes da Revolução
Francesa, durante o terror". Segue: "Este calor de contemporaneidade é o que marcava para todos nós a
significação profunda do Opinião 65... atrasado, arcaico, a trezentos anos de nós, daqui da cidade, mas como é
nosso contemporaneo, como é atual!". Contrapõe, "em contraste, nem tudo o que se faz hoje em matéria de
arte é contemporaneo... No dito 66 (Opinião), há uma contradição insanável na idéia. Na sua formulação dois
critérios se chocam: o critério inspirador inicial, de conotações extra-estéticas para lá dos valores puramente
plásticos... e um critério de ordem puramente plástica. Este, com a repetição das mostras, acaba identificando
estas ao inúmeros salões anuais ou tradicionais, genero Bienal". Categoriza: "Não se faz obra de arte do seu
tempo, de sua época, por deliberação própria consciente. Muito menos por decreto". Sobre as obras do
"Opinião 65", declara: "Antes de o ser pelo conteúdo plástico das obras... ou pelo seu estilo ou proposições
técnicas, eram elas, por mais diferentes que fossem individualmente, esteticamente identificadas pela marca
muito significativa de emergirem todos os seus autores de um meio social comum, por igual convulsionado,
por igual motivado".

Pedrosa e Mariategui foram criticos da “arte pela arte”.Pedrosa,citando o "mestre incomparavel e
distante",Walter Benjamin,afirmava,"Estudando a arte do seu tempo,em pleno triunfo do fascismo,Walter
Benjamin via no manifesto futurista de Marinetti sobre a guerra da Etiopia "a perfeita revelação da arte pela
arte",o cortoamento de sua suprema palavra de ordem:"Fiat art,pereart mundus".
Em outro texto,desta feita analisando uma "tela" de PORTINARI,"A Primeira Missa no Brasil",Pedrosa
define-a como "Uma das realizações mais pujantes da arte brasileira de todos os tempos'.Nesta analise,mais
uma vez Pedrosa nos aponta o "especifico nacional"brasileiro.Portanto,"A missa de Portinari é um ato de
conquista cultural,de plantação de semente na terra virgem.Aquilo tudo vem de fora; é um enxerto de
civilização cristã em solo pagão.Eis porque não há indios, não há arvores, não há morros nem bichos a
participarem da cerimonia que só estrangeiros,brancos de
outros mundos,estão realizando.Aquela missa ainda é coisa de brancos".
Para Pedrosa,"O ambiente espiritual é tão distante das protuberancias do barroco tão do gosto
brasileiro,sensual,faceiro,indolente".
PRIMITIVO E CONTEMPORANEO
Em mais outro trabalho,"Contemporaneidade dos artistas brasileiros na bahia",Mario aponta outros elementos
na perspectiva do "nacional-popular".Analisando a Bienal da Bahia,diz-nos o critico:
"O Brasil artistico cultural tende,com efeito,a ser cada vez menos um mosaico de regi_es para ser um todo
cultural,um complexo nacional vivo em forma_¦o.Tera sido o CINEMA NOVO o acelerador dessa integra_¦o
de sensibilidade e modos de ver da imagistica atraves de VIDAS SECAS,DEUS E O DIABO,PORTO DAS
CAIXAS,O PADRE E A MOÝA,e outros filmes dos mesmos e de outros diretores do Norte ao Sul do
pais,alcan_ando seu desenlace emocional unitario no canto epico de VIDA E MORTE SEVERINA ? Lembrome ainda da estranheza com que VIDAS SECAS foi recebido por grande parte do publico paulistano...A
paisagem fisica e mesmo espiritual do interior,sobretudo do Nordeste,era talvez pobre demais,primaria,rala
demais para interessar a primeira vista um publico estranho.Eis porem,que n¦o so o Brasil mas,parece,o
mundo amanheceu para o Nordeste.O brasil apareceu unido nacional,moral,espiritual,emocionalmente pela
media_¦o da imagem na sensibilidade continentalbrasileira.\antes o Norte era,sobretudo,o aparentemente feliz
pitoresco baiano ou afro-brasileiro.Mesmo a musica ppular nordestina,a despeito do coco,do bai¦o,da
embolada,apesar dos esfor_os de um Gallet,de um Mario de Andrade,um Guarnieri e tantos outros,n¦o passava
nunca de mero acessorio do samba,da marchinha,de elenco carnavalesco carioca".
Pedrosa capta a importancia fundamental do Cinema Novo na cultura brasileira.Nas palavras de Paulo
Emilio:"O cinema novo é parte de uma corrente mais larga e profunda que se exprimil igualmente atraves da
musica,do teatro,das ciencias sociais e da literatura.Essa corrente -composta de espiritos chegados a uma
luminosa maturidade e enriquecida pela explos¦o dininterupta de jovens talentos - foi por sua vez a express¦o
cultural mais requintada de um amplisssimo fenomeno historeico nacional".Analisando a obra de Cicero
Dias,Brenand,Ruben Valentim,Joao Camara,entre outros,Mario assevera:
"Deduz-se de tudo o que é primitivo ou elementar tambem pode ser contemporaneo.Contemporaneo e
primitivo-brasileiro.O mundo planetario aberto dos astronautas e o mundo imenso dos subdesenvolvidos do
hemisferio sul são contemporaneos e contraditorios,como o Brasil por sua vez em face do mundo.O Brasil é
ao mesmo tempo um anacronismo e uma promessa.Para certos de seus artistas,a tarefa contemporanea
consiste em expressar esse anacronismo,como se se tratasse de uma operação de catarse,para a seguir
subsumi-lo ao universal.Outros porem,partindo do universal contemporaneo implicito na promessa aceitam,já
agora,no seu trabalho criativo,o condicionamento de amanhã e não o condicionamento de ontem".E,"A
distancia de pontos de partida entre um Francisco Brenand e mesmo um Rubem Valentim e Ligia Clark ou
Helio Oiticica é grande.Mas que há entre eles de comum alem do fato cultural e moral de serem brasileiros ?
A autenticidade de uma vivencia pessoal por que responde a propria obra? Antes a responsabilidade por uma
ideia ou uma atitude que,se se mantem,se desenvolve e os caracteriza atraves do trabalho criativo,não veio e
fora,por acaso ou por moda,mas brotou neles do complexo socio-economico-cultural-moral-artistico,onde se
situam,onde vivem,trabalham,Recife ou Salvador,São Paulo,Rio de Janeiro,Brasil...e inevitavelmente o
planeta".

Pedrosa inicou este texto sobre a Bienal da Bahia,afirmando: É axiomatico que toda arte,para ser viva,tem de
corresponder a seu tempo,ser contemporanea.mas no conceitode contemporaneidade esta o busilis.Todo
tempo responde a seu espaço historico,seja em projeção para o passado,seja em perspectiva para o futuro.Já
tive ocasião de apresentar como o unico salão coletivo de perfeita con.emporaneidade,o Salão do
Automovel.O anual de Paris,por exemplo.Nele a comtemporaneidade coincide em todos os produtos,numa
aproximação de ano,senão de meses...A produção artistica n¦o pode,ou n¦o oderá nunca,talvez (afirmação
arriscada de fundo romantico),competir nesse plano com o automovel ou qualquer objeto de uso de massa da
importancia daquele...um avião portatil,quem sabe?"
Sobre a contemporaneidade e a relação da arte primitiva e a arte moderna,Pedrosa aproxima-se da visão de
ERNST BLOCH sobre a "dialetica dos desniveis espaciais e temporais".Para o filosofo da Esperança "Todos
vivem no mesmo tempo cronologico e na superficie do mesmo planeta.Mas o tempo e o espaço não são
homogeneos,iguais para todos.Diversos tempos historicos se condensam ese interrelacionam a cada ano e nós
somos dispersos,distribuidos nestes espaços\tempos diferentes".
Para indicar a diferença entre tempos historicos não congruentes que coexistem no mesmo presente
cronologico,Bloch usa o termo "UNGLEICHZEITIGKEIT",isto é,"Não-comtemporaneidade" ou
"Asincronismo",sem querer significar "anacronismo".Este conceito expressa o caracter desigual de
desenvolvimento e a não-correspondencia mecanica e imediata entre a "estrutura economica" e os varios
segmentos da "superestrutura".Bloch propõe uma "dialetica revolucionaria com varios fragmentos e muitos
ritmos,ou musicalmente,uma dialetica "poliritmica",um "contraponto de tempos diversos".
Trata-se de uma dialetica militante,combatendo a concepção triunfalista,linear e indiferenciada do
progresso.Contra a aporia do conceito de progresso em uma visão mecanica da relação estruturasuperestrutura.Trata-se,também,de uma dialetica não triunfante,exposta ao risco,a aposta,uma dialetica não
meramente cumulativa e automatica,tornando possivel um avançar não retilineo e uma multiplicaiodade não
somente do espaço mas tambem do tempo.
Em seu livro "O Inconsciente Politico",F.Jameson relaciona "ungleichzeitigkeit" com "revolução
cultural","Portanto,vamos sugerir que este novo e definitivo objeto possa ser designado,com base na recente
experiencia historica,como ,revolução cultural,aquele momento em que a coexistencia de varios modos de
produção torna-se visivelmente antagonica,com suas contradições orientando-se para o proprio centro da vida
politica,social e historica...devemos ir mais longe e sugerir que todos os modos de produção anteriores foram
acompanhados por revoluções culturais especificas...o conceito de revolução cultural -ou mais precisamente,a
reconstrução de materiais da historia cultural e literaria sob a forma desse novo "texto" ou objeto de estudo
que é a revolução cultural- pode então projetar todo um novo quadro para as humanidades,em que o estudo da
cultura,em seu mais amplo sentido,possa ser assentado em uma base materialista".Jameson recorre a
Bloch,"Pode-se afirmar que a revolução cultural assim concebida está além da oposição entre sincronia e
diacronia,e corresponde,grosso modo,ao que Ernst Bloch chamou de Ungleichzeitigkeit (ou "desenvolvimento
não sincronico) "da vida cultural e social".
O conceito blochiano de "nao-contemporaneidade" tem uma longa historia nas ciencias sociais.E.Bloch foi
disipulo de G.Simmel,tido atualmente como o primeiro critico da modernidade,de quem certamente assimilou
os aspectos desta critica.
--------------------------------------------------------------------------------------Na própria vivencia de Bloch, tal qual a sistematizou em texto de 1924,"pequena Cidade",evidencia
elementos de analise de Simmel sobre os efeitos da metropolis sobre a percepçao social do tempo.Para
R.BODEI,que refez o itinerario do pensamento de Bloch a partir do conceito de "nao-sincronico", já no texto
de 1924 o filosofo alemão anunciava o "tema dos desniveis espaciais e temporais.
Todos vivem no mesmo tempo cronológico e sobre a superfície do mesmo planeta. Mas, o tempo e o espaço
não são homogêneos , iguais para todos.Diversos tempos históricos se condensam e se intercruzam no ano
vigente e somos dispersos , e distribuidos em longos eixos espaciais e temporais diferentes ou, melhor,
grandes desníveis que são históricos e geográficos distintos. A oposição entre a grande e a pequena cidade,
cidade e campo, centro e periferia é também temporal, histórica.A pequena cidade e o campo (com os seus
habitantes) não são simplesmente atrasados respeito à metropolis,não vivem exclusivamente em um tempo de
descartado, mas em um outro tempo,que não coincide com o das grandes cidades e de outros grupos sociais”.

Este carater precoce no pensamento blochiano está relacinado a sua experiencia pessoal.Diz Bodei:- sua
cidade natal,Ludwigshafen, foi a sede da que foi a maior fabrica alemã, a “BASF” ( Badische Anilin und
Sodafabrik), e de um notável porto fluvial.A presença determinante de um proletariado numeroso
contradistinguia o panorama social da cidade,que estava dividida em bairrros em que se produzia e em bairros
em que se consumia. Em frente a Ludwighafen, separada pelo Reno,diatnte suficiente para não ser
contaminada pelo funo e pelo proletariado,estava Mannheim,a cidade construída primeiro na carta,segundo
um plano geométrico racional,(...),com o seu imenso castelo,sede da corte desde 1777.De um lado ao outro do
Reno, dois tempos históricos faziam fronteira, não mediados,enquanto o rio mesmo,com os seus marinheiros
que vinham da Holanda,traziam para os rapazes do lugar as vozes e as lendas de terras distantes.A maior
fabrica e o maior castelo da Alemanha um frente ao outro...”.
---------------------------------------------------------------------------------------O termo "nao-contemporaneo'aparece em Bloch pela primeira vez na resenha de "Historia e Consciencia de
classe"de Lukacs,em 1924;aquiri uma incidencia teorica maior em "Heranca do Nosso tempo,de 1935:chave
teorica para interpretacao do marxismo e da estrutura de classes da Alemanha".Com este conceito,Bloch
combatia o de atraso',dominante no marxismo da epoca,para explicar a asencia de uma revoluçao na
Alemanha.esta ideia de ãtraso"supunha um desenvolvimento linear da historia e de progresso.Bloch
assinalava o carater desigual do desenvolvimento e a nao-correspondencia mecanica e imediata entre estrutura
economica e os vários segmentos da superestrutura.
- solução teorica que Bloch propoe para explicar globalmente seja os desniveis temporais entre as classes,seja
a possivel estrategia de avanco ate uma nova civilizacao é uma dialetica revolucionaria com varios estratos
ou,na linguagem musical,uma poliritmica e um contraponto de tempos diversos,em que a "voz
proletaria"FUNGE do cantus firmus".Para preencher a distancia entre passado e futuro,Bloch sugere duas
estrategias complementares,uma politica e uma teorica: politicamete,uma aliança a 3,entre
proletariado,camponeses pobres e a pequena burguesia,iguamente empobrecida,"sob a hegemonia
proletaria(unter proletarischer Hegemonie)".
Em 1955,com "Diferencas no conceito de Progresso",Bloch retoma,em forma militante,sua reflexão sobre os
temas da historia,do tempo e do progresso.Na decada de 50,tinhamos o rocesso de "desestalinizacao",em
seguida a insurreicao dos trabalhadores em Berlim(1953),a morte de Stalin(1953),o XX Congresso do PCUS
e a revolucao dos conselhos operarios na Hungria e na Polonia,em 1956.
Ernst Bloch promove,em marco de 1956,uma conferencia internacional sobre "O Problema da Liberdade á luz
do Socialismo ientifico",com participacao de Garaudy,H.Lefebvre,L.Kolakowsky,Agnes Heller.em
maio,escreve um texto intitulado "Sobre o significado do XX Congresso do partido",declarando-se favoravel
a um socialismo plural.
É neste contexto que se desenvolve o pensamento de Bloch.Em "Progresso Segundo o Imperialismo",combate
a concepcao triunfalista,linear e indiferenciada do prgresso;retoma e amplia,portanto,um dos temas centrais de
"Heranca de Nosso tempo":o da dialetica nao triunfalista,exposta ao risco,uma dialetica com varios
estratos,nao apenas cumulativa e automatica.
Com O"Principio Esperanca",e em sua ultima obra,”Experimentum Mundi”, Bloch retomaria sua reflexao
sobre o tempo e o progresso.
No capitulo sobre "o uso dialetico da critica dos generos",Jameson exemplifica,"...um genero é
essencialmente uma mensagem socio-simbolica,ou,em outros termos,que a forma é imanente e
intrinsicamente uma ideologia em si mesma.Quando essas formas são reapropriadas e remodeladas em
contextos sociais e culturais bastante diferentes,essa mensagem persiste e deve ser funcionalmente avaliada
sob a nova forma.A historia da musica oferece os exemplos mais dramaticos desse processo,pelo qual as
danças folclóricas são transformadas em formas aristocraticas como o minueto(da mesma forma que a
pastoral na literatura),para so entáo serem reapropriadas para novos propositos ideologicos(e nacionalistas) na
musica romantica;ou,de maneira ainda mais decisiva,quando uma velha polifonia,agora codificada como
arcaica,irrompe atraves do sistema harmonico do alto romantismo.A ideologia da propria forma,assim
sedimentada,persiste na segunda estrutura,mais complexa,como uma mensagem generica que coexiste- como
contradição ou,por outro lado,como uma mediação ou mecanismo harmonizante- com elementos de estagios
posteriores.

Esta noção do texto como unidade sincronica de elementos estruturalmente contraditorios ou heterogeneos,de
padrões e discursos genericos(que podemos chamar,seguindo Ernst Bloch,de Ungleichzeitgkeit ou
"desenvolvimento desigual" sincronico dentro de uma estrutura textual)...".
A relação universal x particular está presente no pensamento dos que tentam e tentam refletir sobre a cultura
brasileira.Como Pedrosa,Antonio Candido e tantos outros,Paulo Emilio chegou a conslusões interessante.
Assim,nas palavras de Jean-Claude Bernardett,para Paulo Emilio,"O brasileiro tera´ então que se restringir ao
nacional,o maior ambito que ele possa atingir,privado do universal.Em realidade,não penso que P.Emilio
pretenda se cortar do universal,mas é uma opção indispensavel,já que o universal se reduz ao estrangeiro
quando as relações são de dominação e de opressão.Há nisso um como que medo secreto.Por ser imbuida de
cultura estrangeira,mesmo apos ter feito a opção brasileira,se a inteligencia tentasse alcançar o
universal,correria o risco de deslizar em direção do pecado,pois não é suficientemente forte para que uma
regressão não possa acontecer".
===================================================================
MARIO PEDROSA
AS CARTAS CHILENAS : Socialismo ou barbarie

" En Chile es una revolución
que comienza com un reformismo,es un reformismo revolucionario,y por eso
es un modelo nuevo".
(Mario Pedrosa/Chile,agosto 1971)
A experiencia do exilio chileno(1970-1973) teve importancia enorme para
Mario Pedrosa, tanto no campo politico quanto no artistico.Em 72,Ele
fundava o Museu da Solidariedade,"para receber as obras doadas pelos mais
significativos artistas contemporaneos,num gesto universal de simpatia ao
governo democratico e popular de S.Allende".
Para Mario,a revolucao no Chile inseria-se num quadro maior de como via
a situacao do mundo:"Continuo a achar que a America (do Norte e do Sul) é
hoje mais contemporanea que a Europa.Um intelectual,um proscrito de
nossas bandas,onde deve estar é por aqui,ou por essas bandas.A nao ser
que já queira viver aposentado ou marginalizado".
Participando como animador (inclusive foi o autor do texto para o
debate) da mesa-redonda ,sobre arte e revolução, no Instituto de Arte
Latinoamericano,em agosto 1971,Mario Pedrosa afirmava: " La ideologia es
fundamental en todo el mundo,porque se trata hoy de saber si hay que
optar por el socialismo o por el barbarismo.No hay mas posibilidad de una
reforma en el mundo capitalista que sea progresista.Todas las reformas
hace mucho que son fascistas,son reformas contrarevolucionarias".
Assim,retomava o dilema posto muito antes por Rosa Luxemburgo,entre
socialismo e barbarie,e que,Mario tomará como uma constante em sua visão
do mundo da decada de 70.
Nas suas cartas,enviadas a parentes e amigos,Mario Pedrosa realca
sempre o papel da classe operaria no processo chileno.Vejamos o papel que
essa classe desempenhou,atraves de formas de luta e de organizacao
autonomas.
No Chile da UP,durante a crise de outubro de 1972,surgiram praticas
autogestionarias que marcaram o periodo de mobilizacao das massas
chilenas.Vamos retracar alguns elementos deste rico periodo da historia
do pais andino.
A Unidade popular foi uma alianca de partidos de esquerda formada com
vistas as eleicoes de 1970.repousava,essencialmente,na alianca entre PS e
PC.com avitoria da UP,em novembro de 1970,um novo periodo historico se

abriu para os trabalhadores chilenos.O programa basico da UP,em seu
capitulo referente a nova economia,estabelecia que ,
"As forcas populares unidas,buscam como objetivo central de sua
politica,substituir a atual estrutura economica,terminando com o poder
do capital monopolista nacional e estrangeiro e do latifundio,para
iniciar a construcao do socialismo".
O primeiro ano de governo da esquerda foi de euforia economica: aumento
da producao e do consumo,queda do desemprego e da inflacao.Foi o ano da
reforma agraria,das grandes nacionalizacoes e da formacao das Areas de
Propriedade Social(APS).
Sobre a reforma agraria: no primeiro ano surgem no campo,atraves de
lutas violentas,novos orgaos do poder de massa,sobretudo no Sul (Cautin e
Colchagua).Sao os Conselhos Comunais Camponeses formados pela
"base",superando os projetos iniciais do governo e acelerando a reforma
agraria.O Conselho Comunal de Cautin,por exemplo,foi fundado em eleicao
livre na base,em um congresso com 220 delegados.
Sobre as APS: em 7.11.,Allende subscreveu um Acordo com a
CUT,instituindo a participacao dos trabalhadores na transformacao da
estrutura economica e social do pais.Assim,surgiram as "Normas Basicas de
Participacao"dos trabalhadores nas empresas da area social e mixta da
economia.
O Acordo CUT-Governo defendia 5 organismos por empresa:Assembleia de
Trabalhadores da empresa; Assembleia de unidades produtivas; Comite
coordenador de trabalhadores e,Conselho de administracao.
A Assembleia de Trabalhadores tinha por funcao:
.discutir os planos e politicas de producao da empresa,de acordo com as
linhas gerais estabelecidas para o ramo respectivo pelos organismos de
planificacao nacional e setorial;
.eleger os representantes dos trabalhadores,perante o Conselho de
Administracao;
.solucionar os conflitos que surgem no comite Coordenador de
Trabalhadores da empresa,sobre a aplicacao da politica fixada pela
Assembleia de Trabalhadores.
O Comite de Producao,por sua parte,
.formar consciencia da importancia da propriedade social dos meios de
producao;
.assessorar o chefe da unidade produtiva,fazendo sugestoes convenientes
para o melhor funcionamento da unidade de producao,com discussao previa e
votacao no comite de Producao.
Em 21 de maio de 1971,Salvador Allende proclamava:
"No plano economico,instaurar o socialismo significa substituir o modo de
producao capitalista mediante uma mudanca qualitativa das relacoes de
propriedade e uma redefinicao das relacoes de producao.Neste contexto,a
construcao da Area de Propriedade Social tem um significado
humano,politico e economico...
No campo politico,a classe trabalhadora sabe que sua luta é por
socializar nossos principais meios de producao.Nao há socialismo sem Area
de propriedade Social...O estabelecimento da APS nao significa criar um
novo capitalismo de Estado,mas o verdadeiro inicio de uma estrutura
socialista.A APS será dirigida conjuntamente pelos trabalhadores e pelos
representantes do Estado..."
Na APS,os "comites de producao" foram os unicos organismos que
funcionaram em quase todas as empresas.A participacao só atingiu 20% da
classe trabalhadora.A extensao das APS iria refletir a pressao exercida
por numerosos setores da classe operaria.
Surgiriam inumeros conflitos sociais: os trabalhadores de empresas
ameacadas de falencia buscavam assegurar a estabilidade no emprego e na

renda,atraves de greves com ocupacao,seguidas de reivindicacao pela
intervencao do estado,preparando a passagem para a APS.
O numero de grevistas na industria privada foi multiplicado por 10 entre
maio de 1971 e maio de 1872.Mais de 250 empresas foram colocadas sob
regime de intervencao estatal em 1972;em 1971,essa cifra foi de 91
empresas.
Um total de 80 empresas,com cerca de 10.000 operarios,recusadas de
integracao a APS,foram convertidas em Cooperativas
Operarias,e,reagrupadas numa Federacao das Empresas e das Brigadas de
Trabalhadores.A APS e as Cooperativas foram as duas formas heterogeneas
de participacao tendendo a formacao de coletivos operarios,quase
proprietarios dos meios de producao.
As ocupacoes de fabrica foram impulsionadas pelo Movimento de Esquerda
revolucionaria(MIR) e pelo Partido Socialista(PS).A linha do entao
ministro Yuskovic,do PS,defendia o Controle Operario nas empresas,em
disputa com a DC.
O despertar da classe operaria teve sua origem no descontentamento que se
expressou nos trabalhadores e nos bairros populares frente a nova
politica economica,resultante de um acordo com a pequena e media
burguesia,e contra as altas de preco .
As lutas de outubro 1972,mostraram a necessidade de coordenacao das
tarefas nas areas industriais e de defende-las atraves de estruturas de
carater popular.Nasceriam,assim,os "Cordoes Industriais",a expressao mais
dinamica e vigorosa do poder popular chileno.Na historia das lutas do
continente,a classe operaria jamais havia demonstrado uma capacidade tao
grande de recursos politicos.os trabalhadores tiveram a totalidade das
fabricas em seu poder;durante 26 dias assumiram o controle da producao e
da distribuicao.
Nos principais centros industriais de Santiago foram criados 7
"Cordoes",exclusivamente baseados no proletariado industrial.O primeiro
deles,data de junho.Uma serie de greves explodiram neste mes na zona
industrial"Cerrillos-Maipu" numa serie de medias empresas.Os operarios
ocuparam as fabricas reivindicando a passagem para APS.O Governo envia os
carabineiros;18 fabricas entram em greve e um Comando Comunal foi
fundado.Os trabalhadores se declararam em assembleia permanente.
Em julho-agosto,o Governo assinou decretos de restituicao das fabricas
ocupadas.
Um dos objetivos dos "Cordoes"foi a constituicao de organismos mais
amplos,formados nao apenas por trabalhadores,mas tambem por outros
setores: populacao de bairros,estudantes,camponeses e organizacoes de
vizinhos(Clubes de Maes,Juntas de Distribuicao e consumo,etc).Esta
reuniao das forcas populares de um setor geografico foi chamada de
"Comando Comunal".Pretendia-se a criacao de um poder popular,alternativo
ao da burguesia.Em 1970,por exemplo,foi criada a "Comuna de Cisterna",no
bairro popular Clara Estrella;mais de 7.000 habitantes lutando por
asfalto,habitacao e transportes.Mais de 805 deles,eram operarios das
industrias de Santiago.
O outubro chileno,do qual Mario Pedrosa vai falar em suas cartas,marcou
o aparecimento de um projeto de socializacao das relacoes de
producao,vivido concretamente na luta.Nesse mes,a luta de classes atingiu
um nivel muito alto e violento.Em outubro,a batalha pela sustentacao da
producao,boicotada pela burguesia,e a batalha pelo poder de
classe,tornaram-se uma só luta,uma mesma linha politica de massa.
As hostilidades da burguesia comecaram no dia 11,com a greve ilimitada
dos proprietarios de transporte(camioneros);em seguida,diversos setores
da pequena e media burguesia aderiram e,enfim,os patroes tentaram para a
producao atraves do lock-out tecnico.

O carater esencial da crise de outubro,foi dado pela mobilizacao e
organizacao espontanea da populacao nos bairros populares e nas
empresas.Um fato magnifico,nas palavras de Mario Pedrosa.A partir de 15
outubro,os Coletivos Operarios asseguraram a producao e organizaram a
seguranca contra os atentados terroristas que se multiplicavam contra as
instalacoes fabris.
Em Santiago, e em torno da cidade,surgiram,entao,os novos orgaos do poder
operario: os "Cordoes Industriais".Assembleias gerais agrupavam os
operarios delegados em todas as empresas de uma zona industrial,criando
as coordenacoes operarias locais.Os "Cordoes"se
institucionalizam;reagrupam tambem os representantes dos orgaos populares
dos bairros vizinhos.
O conjunto das atividades necessarias a manutencao da producao,da
distribuicao e do consumo,dos servicos de saude ,é coordenado ao nivel
superior,pelos Comandos Comunais,representando as comunas suburbanas,os
conselhos camponeses e os centros de reforma agraria.
O movimento de outubro modificou a situacao nas empresas.Mesmo as
pequenas,menos estrategicas,haviam se transformado em nucleo de poder
populkar e de controle operario.Apos o fim da crise,o retorno dos patroes
a direcao das empresas parecia sem sentido para os trabalhadores que
tinham ocupado e posto em funcionamento as fabricas durante o lockout.Assim,os trabalhadores mantiveram as ocupacoes e reivindicavam a
passagem ao setor das APS.
Por exemplo,na fabrica "DEVA",serralharia,os operarios mantiveram a
ocupacao e reivindicaram a passagem ao setor Social.Era uma empresa
media,com 200 operarios.Foram ameacados de expulsao por ordem
judicial,contudo,foram protegidos pela solidariedade de toda a zona
industrial de CONCHALI,que se organizou em um Comite de Coordenacao.
Em setembro de 1973,no mes do golpe,um projeto de lei,chamado de
"MALLI",sobre a definicao do setor social foi enviado ao Congresso.O
projeto previa a expropriacao de 42 empresas, a maior parte já ocupada
pelos trabalhadores e posta sob "intervencao"estatal ou autogeridas pelos
comites de trabalhadores,eleitos durante o mes de outubro de 1972.Este
projeto previa a criacao de um "comite de casos especiais",gerido pelo
Ministerio do Trabalho e,nao excluia a devolucao das empresas aos antigos
proprietarios.Uma formula de compromisso,de cogestao entre EstadoTrabalhadores,chamada de "administracao integral",tambem estava prevista
no projeto.
Em 25 e 26 janeiro,os trabalhadores da zona industrial de
MAIPU,organizados desde a crise de outubro 72,ocupam o bairro e armam
barricadas.O projeto foi recolhido apos varias discussoes no interior da
UP.Os "Cordoes Industriais",de santiago,adotam uma Plataforma de luta:
"Nós,trabalhadores dos cordoes industriais,avancamos como programa de
acao de classe:
- a luta pela passagem as maos dos trabalhadores dos etor socializado de
todas as empresas que produzem os bens de primeira necessidade,dos etor
de alimentacao e das fabricas de material de construcao;
-a expropriacao das exploracoes de mais de 40 hectares
(irrigados);confiscacao da terra e nacionalizacao da exploracao agricola;
-constituir um controle operario da producao e um controle popular da
distribuicao.Os trabaladores decidirao o que produzir para o povo,o uso
dos lucros,e os locais para armazenar os alimentos.Para isto,nós chamamos
a constituicao imediata de comites de vigilancia operaria em todas as
empresas do setor privado;
- a luta para implantar uma direcao operaria em todas as empresas dos
etor socializado;

-nao devolucao de nenhuma empresa que esteja em maos dos
trabalhadores.retirada imediata do "Projeto MILLA";
-poder de sancao das Juntas de Distribuicao e Consumo(JAP) e dos comandos
das comunas.Controle do que é fornecido aos comerciantes e castigo para
aqueles que nao vendem,que especulam.Fechamento de seus comercios e venda
direta a populacao.Os operarios dos cordoes industriais se mobilizarao
para tornar este poder efetivo;
-chamamos todos os trabalhadores a constituirem os comandos industriais
por cordoes e os comandos comunais,unico meio para classe operaria de
dispor de um organismo de acao,eficaz,capaz de mobilizar e de propor
novas tarefas.
Nós cremos que,controlar os meios de producao e distribuicao,é
consolidar o processo,é criar uma nova economia em maos da classe
operaria,é avancar.É por isso que nos opomos a qualquer concessao a
burgesia...Exigimos que nos abram as portas para participarmos
diretamente na busca das solucoes dos problemas".
Cordoes Industriais de Santiago,Comandos Comunais,
Coordenacao nacional da Construcao,fevereiro de 1973.
As JAP,eram coletivos populares de bairro,aglutinando os consumidores e
os pequenos comerciantes,com o objetivo de gerir a distribuicao,controlar
os precos,lutar contra os atravessadores e o mercado paralelo.Foram
lancados em julho de 1972,representando uma forca organizada que se
desenvolvia baseada no controle que o Estado tinha sobre a
distribuicao,devido a nacionalizacao de varios monopolios de comercio em
grosso.
A primeira Assembleia provincial das JAP da grande Santiago,foi
realizada em 5 de marco.Para formar uma JAP,era suficiente uma assembleia
de bairro onde se ajuntavam as juntas de vizinhos,clubes de
mae,associacao de jovens e pequenos comerciantes.A Assembleia elegia uma
comissao e a registrava no bureau da "DIRICO"( Direcao Indutrial e
Comercial do Ministerio da economia) e no posto de carabineiros mais
proximo.
Em 22 e 23 de marco de 1973,foi realizado um Congresso Popular sobre a
distribuicao e consumo;participaram:
.62 delegados das "casas do povo",da comissao provincial;
.4 delegados dos cordoes industriais;
.5 delegados dos conselhos comunais camponeses das comunas suburbanas;
.80 delegados dos comandos de distribuicao da provincia.
Aprovaram as seguintes proposicoes:
-expropriacao de todas as grandes industrias privadas da alimentacao e
sua passagem ao setor de propriedade social,sob a direcao operaria dos
trabalhadores.O controle operario na pequena industria;
-expropriacao de todas as grandes empresas de distribuicao privada;
-expropriacao de todos os dominios agricolas superiores a 40 hectares de
terra irigadas ou equivalentes e a "portas fechadas"sem direito a reserva
para o patrao.Controle operario da producao em todos os dominios
inferiores a 40 hectares.Tudo isto sob a direcao dos conselhos comunais
camponeses;-a criacao de uma Central Unica de Distribuicao,centralizando
toda a producao nacional e as importacoes sob o controle popular;
.a distribuicao sob o controle dos Comandos comunais de Trabalhadores.A
criacao de casas do povo controladas e dirigidas pelos habitantes em
todos os bairros onde nao haja comercio privado já estabelecido.Onde
exista o comercio,o controle da distribuicao pelos habitantes utilizando
o cartao de distribuicao do consumo;
.eleicao e formacao de um comando provincial unico do consumo e de um
comando nacional unico;

.hoje,em cada comuna e mesmo nos bairros,existe uma grande diversidade de
organizacao(associacao de vizinhos,comites de casas do
povo,JAP,sindicatos,etc).Devemos unir os esforcos de todos os camaradas
numa só organizacao,os comandos de trabalhadores...".
Apos o mes de maio 1973,o golpe militar tornou-se a unica saida logica
para a direita.Em 21 de junho,no curso de uma manifestacao de
masas,convocada pela CUT,reunindo 700.000 participantes,Allende pela
primeira vez defendeu o reforco do poder popular atraves dos "Cordoes".Em
julho,ocorreu a tentativa de putsch chamada de "TANCAZO"(golpe dos
tanques) a partir do 2 regimento Blindado,que cercou o Placio do
governo,"La Moneda".A tentativa fracassou,mas serviu como balao de ensaio
para as forcas reacionarias.
Eder Sader,que viveu este processo afirma que "o movimento de massas
mostrou suas possibilidades no primeiro semestre de 1973.Em marco,apesar
de enfrentar o pior momento da crise economica sob a UP,o voto popular
assegurou 44% para o governo,impedindo as esperancas direitistas de um
golpe branco.Em junho,nova onda de ocupacoes de empresas e a esquerda
varreu os bandos fascistas das ruas de Santiago.Desesperado,um setor
aventureiro desencadeou a intentona de 29 de junho.O proletariado
respondeu com centenas de novas ocupacoes,novas formas de poder popular e
um acelerado processo de armamento.Porem,Allende entregou toda a defesa
da ordem aos mesmos institutos militares que sufocavam os golpistas ao
preco de controlar o pais e congelar a mobilizacao popular".
Os comandos comunais e os cordoes industriais mostraram uma grande
capacidade de mobilizacao e de resistencia .Um novo aspecto do poder
popular foi ,entao,desenvolvido: o militar.O comando comunal representava
o polo revolucionario.O secretario-geral da CUT,Manuel
Dinamarca,declarava:
"O comando comunal é uma organizacao nova que pretende realizar a
transferencia do poder institucionalizado burgues para a
institucionalidade proletaria.Isto deve desembocar num exercicio concreto
de poder...Por exemplo,no norte de Santiago,os comandos aplicam as
decisoes em materia de saude e transportes em comum(prolongamento ou
modificacao de itinerarios).Vai chegar um momento em que o Comando vai
dar as ordens sobre a colocacao dos creditos de uma sucursal bancaria
local,decidir sobre a implantacao de uma industria na zona e
finalmente,vai dar as ordens aos outros tipos de organismos,como as
prefeituras.Os comandos vao surgir com ou sem o consentimento do
Congresso e se fortalecerao como orgao do poder popular pela resolucao
dos problemas concretos e pela capacidade de mobilizacao da populacao na
busca de solucoes.Os Cordoes, como a CUT,sao organizacaoes de
trabalhadores, independentes do Governo,dos partidos,das instituicoes do
pais."
A classe operaria mobilizada nos "cordoes"apresenta um espirito
ofensivo formidavel.A "Instrucao numero 1"do "Cordao VICUNAMACKENNA"testemunha as medidas concretas adotadas pelo "cordao"e pela
CUT:
"-ocupar todas as fabricas;
-organizar as brigadas de 11 camaradas e um chefe.os chefes destas
brigadas e os membros da direcao sindical dirigirao a empresa;
-centralizar,no interior das fabricas,os veiculos e todo material,podendo
servir a defesa da fabrica,da classe operaria e do governo;
-de hora em hora,as fabricas tocarao suas sirenas para assinalar que a
situacao está normal.Se a situacao é anormal,a sirena deve soar de forma
continua para pedir ajuda;
-permanecer constantemente na escuta da "Radio Corporacao",mesmo se a
cadeia nacional funcionar;

-manter contato permanente com as fabricas vizinhas;usar mensageiros;
-organizar assembleias e divulgar a presente "Instrucao"aos camaradas de
todas as empresas".
Entretanto,a mobilizacao de massa,a epoca do "Tancazo",nao foi
utilizada no sentido de uma ofensiva contra as forcas militares,entao
divididas.
Os grupos de auto-defesa operaria nao foram considerados pelo Governo
como um ponto de apoio fundamental.A DC,atraves de Frei,denuncia no 8 de
julho,a formacao das milicias operarias.A partir desta data,a Armada
aplica sistematicamente a "Lei do controle de armas".Centenas de
perseguicoes violentas foram dirigidas contra as fabricas e as sedes dos
partidos de esquerda,em busca de armas.Tres dias antes do golpe,800.000
pessoas desfilaram para apoiar Allende e para reclamar armas.
A partir do "Tancazo",cerca de 100 fabricas foram ocupadas pelos
trabalhadores,exigindo a passagem a APS.A 10 de julho,a CUT se pronuncia
em favor do retorno a normalidade nas fabricas ocupadas.Ems setembro,os
fascistas dirigidos pelo gal.Pinochet,dao o golpe de Estado,estabelecendo
uma ditadura militar terrorista.
Vejamos duas experiencias importantes do periodos:
1a= do "Cordão Industrial" Cerrillos-Maipú.
2a= da Fabrica Textil YARUR
Em seu libro " La Lucha de Clases en Chile",Manuel Castells analisou a
" batalha da produção".
" sabemos que a " batalha da produção" tem um significado politico...mas
o problema que se poe é o da relação entre o cumprimento desta bandeira e
os interesses especificos da classe operaria.Mais ainda,supondo que esta
fosse uma linha politica justa, se presupõe a mais alta consciencia
operaria,em lugar de construi-la atraves de uma pratica que articule a
cosnciencia espontanea reivindicativa e a alta mobilização de luta luta
economica,com as tarefas politicas propostas.
Com efeito,a concreção politica e organizativa do papel politico
determinado (a batalha da produção) é a formação de " comites de
vigilancia da produção" em todas as empresas,cujas tarefas são: "
informar,discutir e resolver com os executivos da empresa os problemas
apresentados...Preocupar-se com a manutenção de maquinarias e equipe e
informar sobre os problemas que surgem ou que se possam prever do
abastecimento de reposição...Vigiar o
ausenteismo,injustificado,impulsionando e criando a reponsabilidade no
trabalho"(Documento da CUT).
Tal esttrategia,combina com a agudização da luta reivindicativa e com
o clima politico geral,conduz,em sua pratica,a varios resultados bastante
diferentes dos esperados na tatica da batalha da produção:
1) Por um lado,nas empresas em que a patronal tem a iniciativa,os comites
apenas têm apenas o papel de denunciar possiveis especulações e
agrupar fundamentalmente aos quadros politicos da UP.
2) No caso de empresas realmente fraudulentas ou abandonadas por seus
donos,se produz uma mudança natural da gestão da empresa para as mãos
dos trabalhadores,reforcando-se assim um processo já iniciado há 4
anos com a crise do capitalismo chileno e que chegou a constituir,em
1972,a Federação de Empresas e Brigadas de Trabalhadores, que
abrange,em todo Chile,80 empresas e 10.000 trabalhadores.Esta " Area
Social do Pobre" refurou,apos uma experiencia de capitalismo
cooperativo,a propriedade privada das empresas limitando-se a manter o
poder de decisão interno e ligando-se,como apendice auxiliar,na area

social,pese à resistencia de alguns funcionarios que raciocinavam em
termos de rentabilidade.
3) Mais importante é o caso em que a mobilização dos trabalhadores a
partir dos comites de vigilancia,os leva a " vigiar" verdadeiramente a
marcha da empresa, atraves de sua contabilidade,organização do
trabalho,etc...instaurando assim uma certa forma de controle
operario.Agora,na medida em que estas praticas vão além dos objetivos
prefixados pela CUT e em ques e impoêm só com uma correlação de forças
altamente favoravel aos operarios da empresa,desembocam com a tomada
da empresa e na petição de sua passagem para area social...
Um exemplo espetacular desse processo foi a serie de greves e
ocupações que se produziram em junho de 1972 no cordão industrial
Cerilos-Maipú,na periferia de Santiago,a maior concentração operaria
do Chile.Os trabalhadores da tres empresas medias e dinamicas
(Perlak,conservas; Fantuzzi,aparatos domesticos; Polycron,fibra
sintetica) se declararam em greve e ocupação das empresas,em apoio de
suas petições salariais e exigindo a intervenção e a passagem para
area social.Ao mesmo tempo,desenvolviam-se as conversações PC-PDC em
particular em torno aos limites da area social.Portanto,o Governo
diferiu a resposta e os carabineros começaram a patrulhar o setor,pois
a justiça ordenou o despejo.Os operarios de 18 industrias da zona
entraram em greve,formando um Comando Comunal e reunindo-se em
assembleias constantemente.Uma delegação invadiu a sede do Ministerio
do Trabalho,que aceitou discutir com os trabalhadores,aompanhada por
dirigentes comunistas da CUT.Como,estes tinham denunciado
violentamente o movimento como uma provocação,os dirigentes sindicais
de Perlak (socialistas) se opuseram a entrada dos cuadros do PC na
empresa.Na dicussão que se seguiu,os operarios trataram a ministra
comunista de " burguesa" e esta respondeu esbofeteando o secretario do
sindicato...No 24 de junho,o Comando de Trabalhadores de MaipúCerrillos construiu barricadas nas ruas de toda a zona,chamou à
mobilização geral e emitiu um manifesto politico de apoio ao
Governo,mas com limitações.
Diante da decisão e da força do movimento,o Ministro da economia
anunciou a requisição de " Perlak",a pronta intervenção de outras duas
empresas e a satisfação das principais reivindicações das restantes.O
movimento,levado a margem,e inclusive contra a Cut provincial,foi
conduzido por militantes socialistas,MIR,do PCR,do PCBR e de outros
grupos de extrema esquerda, e violentamente denunciado pelo PC.
Pela primeira vez,um movimento operario de massa se erigia em linha
de esquerda,autonoma,sem romper com a Unidade Popular,porem pondo-se
objetivos politicos mais amplos que a batalha da produção.O triunfo
desta linha no seio desse proletariado oscilando entre o economicismo
sindical e a batalha da produção,significava a liquidação definitiva
do esquema geral de aliança com uma fração da burguesia.Por isso,se
seu triunfo e sua amplitude surpreendeu o Governo,as ações operarias
subseguintes do mesmo estilo começaram a Ter outra cara".
Peter Winn,em seu livro " Weavers of revolution/the Yarur Woekers and
Chile"s Road to Socialism",resultado de uma pesquisa com os
trabalhadores da empresa textil " Yarur".Mostra esse processo em que
os operarios,apos tomarem a direção do sindicato do ramo,a nivel
local,ocupam e assumem a direção da empresa.
" Ex-yarur" foi a primeira industria chilena a inaugurar,em 25 abril
1971, o sistema de controle operario/autogestão.A empresa era dirigida
por "comites de produção" eleitos em cada seção de trabalho,e com
Assembleias periodicas.Ocorreu uma verdadeira "revoluçao cultural",uma

radicalizaçao ,pois ,no processo, " os apatronados se transformaram em
populistas;os populistas ,em reformadores radicais; e,os reformadores
radicais em revolucionarios".Em setembro de 1972,haviam 5 partidos
articulados na empresa (Comunista,Socialistademocracia Cristã,MAPU,e
MIR(FTR),com clara hegemonia de esquerda.Durante os 17 meses de seu
processo,Ex-Yarur foi um sucesso de gestão,economico,social e
politico." Ex-Yarur foi uma " escola de socialismo".
Assim," Ex-Yarur" foi a pioneira de um processo de " participaçao
operaria" que atingiu 40 empresas da Area de propriedade
Social,atraves do que P.Winn chamou de " Socialismo por baixo".
"Ex-Yarur" foi um dos principais fundadores do Cordão Industrial de
O"Higgins,ao lado do Cordão Cerrillos e do Cordão Vicuña Mackenna,era
dos maiores de Santiago.Em resposta a greve patronal de Outubro,os
trabalhadores fundaram os Cordões Industriais em todo o
pais.Assim,"Ex-yarur" ampliavam sua revolução a comunidade e a outras
fabricas.
Passemos a palavra a Eder Sader,que tambem viveu esta experiencia
chilena.Sader em "Um Rumor de Botas",( ofertado,entre outros,para Santos
Roemo,"trabalhador da Fabrica Perlak,no cordao industrial de Cerrillos de
Santiago,que assumiu com seus companheiros a direcao da empresa e quis
produzir alimentos para as criancas da periferia em vez de lucros para
seus patroes.Para voce,Santos Romeo,fuzilado com seus companheiros
naquela tarde de setembro de 1973 no Estadio nacional do Chile),dedica
varios capitulos ao Chile da UP.Dele,vamos nos limitar a analise das
forcas politico-partidarias de esquerda: O PC,o PS,o MIR.
Para Eder,"As diferencas de concepcao tatica foram,por certo,ainda
maiores que as estrategias no interior da UP.Assim,se no PS tendia a
prevalecer uma disposicao em por enfase nas tarefas socialistas e na
criacao de um poder alternativo,no PC prevalecia uma concepcao de etapa
democratica e antiimperialista mais marcada e uma maior oposicao aos
embrioes de poder popular".
Eder resume a politica da UP,"Trata-se,assim de,partindo do controle do
executivo,golpear a base economica do grande capital e estimular as
organizacoes de massaa a tomar todo o aparato estatal,criando,de tal
modo, um novo poder no mesmo espaco onde deveriam estar as defesas do
poder burgues".A UP no Chile "partia da posse de "uma parte do poder"para
iniciar a transicao economica para o socialismo,cujos resultados praticos
lhe faria ganhar a maioria necessaria para entao tomar o poder "em sua
plenitude".
EM relacao ao MIR,Sader afirma que ,no momento em que a classe
operaria,apoiada no Governo Allende,travava seu combate contra a
burguesia,o MIR constituiu -se num polo revolucionario: "a chegada da UP
ao governo nao resolvia o problema do poder,porem colocava-o ao criar uma
situacao pre-revolucionaria pelo inabsorvivel de sua politica e pelo
estimulo que dava a generalizacao e radicalizacao do movimento de
massas.Ao faze-lo,o MIR delineia,novamente,a politica revolucionaria,que
consistiria na criacao,a partir da propria dinamica desse movimento de
massas,duma alternativa de poder,escamoteada na concepcao da UP".
A linha revolucionaria estava "na politica de controle operario da
producao,controle popular da distribuicao,organizacao do poder popular
nos campos,acampamentos,comunas e cordoes se tornava o elemento
fundamental da politica revolucionaria".
Ainda com Eder Sader,vejamos uma Breve Cronologia da Unidade Popular":
1970
4 de setembro - Salvador Allende vence as eleicoes presidenciais com
36,3% dos votos,contra 34,9% de Jorge Alessandri(Partido Nacional) e

27,8% de radomiro Tomic(Democracia Crista).
22 de outbro- Um grupo terrorista de direita assasina o chefe das Forcas
Armadas,quando procurava sequestra-lo para pressionar o Congresso a nao
referendar a vitoria de Allende.
24 de outubro - O Congresso ratifica a vitoria de Allende (formalidade
necessaria,desde que ele nao obtivera 50% dos votos)
4 novembro - Posse de allende
7 dezembro - Acordo CUT-Governo pelo qual se institucionaliza a
participacao dos trabalhadores na gestao das empresas que estiverem sob
controle estatal.
1971
6 janeiro - Decreto que regulamenta a criacao de Conselhos Comunais
Camponeses,que intervirao na execucao da reforma agraria.
4 abril - Nas eleicoes municipais,os partidos da UP suplantam a votacao
dos partidos de direita.
8 junho - Grupo terrorista de esquerda assasina ex-ministro democratacristao.
11 julho - A nacionalizacao das minas de cobre é aprovada por unanimidade
no Congresso.
20 outubro - O projeto de constituicao da "area de propriedade social",a
base de um processo de nacionalizacoes de empresas monopolicas e
estrategicas,é rejeitado no Congresso.
10 novembro - Chegada de Fidel castro,para uma estadia de um mes.
1 dezembro - Marcha das "panelas vazias",promovida por donas-de-casa
vinculadas aos partidos direitistas.
1972
12 abeeil - "Marcha da democracia"contra a UP reune 200 mil pessoas em
Santiago.
18 abril - Como replica,em apoio ao governo,400 mil realizam uma "marcha
pela patria".
5 junho - No Conclave de "Lo Curro",reunidos representantes de todos os
partidos constituitivos da UP,abandona-se a linha economica de Pedro
Vuskovic(PS) que procurava avancar nas nacionalizacoes,em troca de uma
politica de estimulos a inversao privada e negociacoes com a Democracia
Crista.
27 junho - Surge o "Cordon Cerrilos": operarios da area industrial de
Cerrilos ocupam a zona para forcarem a nacionalizacao de 3 empresa.
27 julho - Reune-se em Concepcion uma "Assembleia do Povo",congregando
grande variedade de organizacoes populares.
11 outubro - Inicia-se grande paralisacao dos motoristas de caminhao.No
dia seguinte deflagra-se uma paralisacao geral das classes
proprietarias.É o chamado "paro de outubro",que visava criar o clima para
a derrubada de Allende.Mas,como resposta,estende-se pelo pais ampla rede
de organizacoes de poder popular,atraves da qual os proprios
trabalhadores e os militantes da esquerda asseguram a producao industrial
e o abastecimento nos bairros populares.
30 outubro - Constitui-se um ministerio com a inclusao de oficiais das
Forcas Armadas,que assegurariam os limites legais para as reformas
impulsionadas pela UP.Os organismos de poder popular sao contidos.A greve
patronal termina.
1973
24 janeiro - Divulgacao do plano Millas (o ministro da Economia,do PC,que
substituiu Vuskovic).Nos dias seguintes os trabalhadores do Cordon
Cerrilos erguem barricadas para oporem-se quaisquer devolucoes de
empresas.
4 marco - Nas eleicoes legislativas a UP obtem 44% dos votos e,assim,as
cadeiras obtidas pela direita nao sao suficientes para a votacao de um

impeachment contra Allende.
17 abril - Inicia-se a greve dos mineiros de El Teniente,impulsionados
pela Democracia Crista,por elevacoes salariais.Nas semanas que
seguem,ocorrem sucessivos conflitos de rua.
29 junho - Putch militar contra Allende,derrotado em poucas horas gracas
a intervencao energica do ministro da Guerra,general Prats.
26 julho - Inicia-se nova greve dos caminhoneiros em meio a varias acoes
terroristas de direita e provocacoes.Um grupo assasina o adido naval de
Allende.Ebquanto isso,as Forcas Armadas comecam a esquadrinhar empresas e
bairros populares para "apreeder armas".Marinheiros que denunciam
preparacao de golpe sao presos por "atentado a disciplina".
21 agosto - A maioria do corpo de oficiais pede formalmente a demissao de
Prats,já bastante isolado na alta oficialidade.
23 agosto - A Camara de deputados aprova mocao apresentada pelo Partido
nacional e pelo Partido Democrata Cristao,que declara ilegal o governo.
24 agosto - O general Prats se demite e em seu lugar é nomeado o general
Augusto Pinochet.
4 setembro - 800 mil pessoas saem as ruas no 3* aniversario da vitoria de
Allende para expressar-lhe seu apoio.
10 setembro - Os operarios da Textil Sumar resistem a uma operacao
militar que pretendia resgatar armas.
11 setembro - Levantamento militar comandado pelos chefes das Foecas
Armadas.Liquidadas as resistencias nos ministerios e empresas
nacionalizadas.A aviacao bombardeia o palacio do governo,onde Salvador
Allende encontra a morte.
Mario : a dinamica do poder popular
Vejamos,atraves de suas cartas,como Mario Pedrosa analisou o processo
chileno.
Eis como Pedrosa via a sua situacao de exilado.Em carta de julho 72,dizia
"A situacao do Chile está agora numa fase bem decisiva,e continuo a achar
do maior interesse.A fase critica comeca a aproximar-se,e o pessoal
comeca a dar-se conta disso.A experiencia que se vive é fascinante,apesar
das dificuldades que por vezes aparecem e chateiam".
Em setembro de 1972,escrevia a amigos,avaliando a situacao ."Nossa
avaliacao da situacao?Mas isso,apesar da fria analise que possamos
fazer,é tao subjetivo.
A crise de poder agravou-se enormemente no mes passado e inicio
deste.Com as altas de precos que o governo permitiu,subitamente,na
esperanca de poder frear o mercado negro e dar entao um reajuste geral
generoso as massas proletarias capaz de cobrir as altas,em outubro,a
burguesia inteira acreditou chegada a hora de,agitando cassarolas,tomando
as ruas,fechando o comercio,fazendo greves de caminhoes e autos,tratando
a porretes e correntes os que encontravam pelo caminho poder tornar a
situacao insustentavel para o governo,e obrigar Allende a capitular ou
entregar-se as forcas armadas.Com a CIA e o imperialismo,a ofensiva momia
era poderosa.Mas houve um basta.E quem o deu foi a classe operaria,agindo
a la 1917 na Russia".
Mario descreve entao a dinamica da participacao operaria,muito na sua
visao da revolucao ativa de masas.
"Ao chamado do governo e da CUT,as massas sairam a rua e desfilaram horas
diante do palanque presidencial,ocupando inclusive os bairros
momios,chics,como Providencia.A direita,que jamais esperou essa
formidavel resposta da massa a convocacao numa hora de tantas
dificuldades e altas incriveis de precos,encolheu-se.A DC,cuja base
proletaria da CUT formou com o resto da classe,e sua direcao,firmou o

apelo da CUT para ocupar fabricas usinas e tudo em caso de ameaca de
golpe,nao prosseguiu na ofensiva,com medo da resistencia no seu flanco
esquerdo a qualquer manobra de golpe com a direita parafascista e
fascista."
Pedrosa analisa as manobras "por cima"para conter as masas: "desde entao
desobriu-se o complot de setembro,a Op. Teve de desistir da marcha de 12
de setembro,e o movimento refluiu,ficando os boatos,inclusive de
sabotagem da parada (amanha) tradicional aqui das fiestas patrias,que é a
epoca do carnaval chileno".
Prossegue com grande visao politica ao discernir claramente a postura das
forcas reacionarias:"Foi esta a terceira ou quarta tentativa de virar a
mesa feita pela direita,desde a tentativa de impedir a posse de
Allende,pela ITT,e o assasinato do general Scheneider.Certamente novas
tentativas virao,mas sobretudo na tentativa de impelir as Forcas Armadas
a uma intervencao macica,cousa que para conseguir-se necessita tempo e
mais tempo,e um processo de politizacao nos seus quadros dirigentes que é
complicado.Nao há entre eles nenhum lider a vista ou em formacao...
Mario ressalta o papel dos trabalhadores no processo chileno,sem
duvidas,a partir de sua visao politica de forte conotacao luxemburgiana.:
"O que caracteriza a situacao politica atual é o processo de crescente
conscientizacao da classe trabalhadora.isso comecou a acentuar-se nas
fabricas e usinas tomadas da area social.A cousa é de tal ordem que ameca
os proprios burocratas dos partidos.E tudo culminou com o ato publico de
4 de setembro.A classe sente que o que está em jogo é o seu governo,que
esta é a sua hora.A pressao é tal alta que os dirigentes sindicais do PC
se sentem cada vez mais da classe,e menos do partido.Este,por sua
vez,teve que fazer uma reviravolta a esquerda,e para com o sectarismo
anti-esquerda.Toda a UP sabe hoje que afinal nao se trata de ganhar
eleicao,mas o poder".
Este processo operario de autogestao das fabricas,sem duvidas,levaria
Mario,já na Franca,a estudar a obra de Anton Pannekoeek,"Os Conselhos
Operarios",e lhe marcaria quando da volta ao Brasil,em outubro de 1977,na
situacao das greves de 1978 em diante.
Prossegue analisando a dinamica autonoma e autogestiuonaria dos
trabalhadores:
"Tomar usinas,fabricas,bancos,terras,com jeito,interpretacoes e perito se
faz e se tem feito,com mais ou menos acidentes e choques.O aparato
legislativo grita,o aparato da justica zurra,reclama,sabota.Mas a cousa
feita,feita fica,e nao se volta atras,em geral,pois os trabalhadores se
poem de permeio."
Para Mario,a politica economica do governo da UP chocava-se com a
"legalidade"do mercado."Impor,porem,que as mercadorias circulem pelos
seus canais de distribuicao "normais"e cheguem aos estuarios a tempo,em
quantidade e a precos cristaos,ah,isso é outra cousa.30% delas é
desperdicado de saida,contrabandeado e mais ainda é acambarcado.aqui as
interpretacoes da legalidade nao teem cabida,a barragem dos operarios nao
tem onde operar."
Neste contexto,"O que importa entao é chamar a iniciativa da base para ir
as fucas dos acambarcadores,controlar precos,o diabo.Sao as juntas
populares que se organizam por toda a parte.Enquanto isso se faz,o
governo trata de organizar seu aparelho de distribuicao proprio,com suas
frotas de caminhoes e transportes para pegar os generos nos centros
apropriados,portos,etc,e leva-los aos centros populares de consumo,onde
se instalam os armazens destinados a entrega-los ao povo."
"Para as classes medias há as cooperativas de distribuicao e
consumo.Quanto aos ricos,que se arrumem.Ao lado disso,a montagem de um
outro sistema de distribuicao de rendas...A burguesia vai chiar,as

classes medias gritam,mas se vao dividindo,como já o estao,inclusive
ideologicamente;a pata,porem,do poder proletario se vai fazendo sentir de
mais a mais.Este é o poder novo que está surgindo de dentro do velho.o
aparelho de Estado range por todos os cantos".
Mario sentia o desfecho do processo chileno.Nessa mesma carta
comenta:"Dei-me aqui a tarefa de criar e instalar o Museu da
Solidariedade,e nao largo a cousa para fugir para nao sei onde.A hora das
dificuldades nao passou.Mas sao os ossos do oficio para os que no Chile
botaram na cabeca que teem de fazer a famosa transicao ao
socialismo.Creio que a coisa vai se tornando cada vez mais
irreversivel.Esses proximos seis meses sao decisivos.Nao há porque
tragificar as cousas."
Aqui Mario revela seu apego e paixao a esse processo:"nao há porque
tragificar as cousas.isso é bom para meia duzia de brasileiros superrevolucionarios que se afastaram do Brasil mas nao chegaram ao Chile,e
vivem soberanamente alienados,a espera do momento de refugiar-se numa
embaixada...Sao revolucionarios que só admitem a revolucao no Brasil,e
segundo o figurino que confeccionaram...Eiste um processo no chile,mas
continua sendo ao modo chileno.e este é complicado,e dificil de se
entender.Mas está andando,e mais imconpreensivel ainda,com democracia".
Em outra carta,de 13-11-72,Mario assinala que "mando junto com esta
recortes de cartas minhas para varios amigos em que saliento alguns
tracos sobre a formidavel crise por que acabamos de passar.Sob muitos
aspectos, deu-se um passo a frente e,de certa forma,o famoso salto
qualitativo.Revi agora a carta que vos mandei,e verifico que ela foi
confirmada pelo desenvolvimento ulteior.Antes assim.".
Vejamos,numa especie de dossier chileno,o que Mario escreveu a varios
amigos.
Na carta de 12-11-72,destinada a L.M.,Pedrosa analisa a dinamica da luta
de classes no Chile,enfatizando,como sempre,o papel dos trabalhadores:
"A proposito do Chile(...)Temos vivido uma experiencia riquissima(...)A
tensao politica porem era alta,e sentia-se um clima pré ou pararevolucionario.Neste pais de povo moderado e,em geral,sem imaginacao,mas
de comportamento surrealista,tivemos a originalidade unica na historia de
uma greve geral burguesa,em nome da solidariedade gremial,contra o
governo,mas a favor da restauracao da ordem capitalista já em pandarecos
talvez irreversivel.
E todos os dias entrava mais um contingente social em
paro.Camioneros,comerciantes,medicos,dentistas,donas-decasa,putas,engenheiros,arquitetos,por um dia ou dois onibus e
taxis,bavcarios,servicos,construtores,estudantes,garotos armados de
estilingue,iam parando e o governo,nos primeiros dias,olhando tudo,sem
saber muito o que fazer,e dizendo besteira até que a cadeia de paros
estacou na porta das fabricas,usinas ,empresas industriais:
os operarios recusaram a ordem de parar,mesmo com a jornada paga.E nao só
foram para as fabricas,como as puseram a trabalhar.E nos dias em que os
onibus da cidade e os taxis nao funcionaram,andaram quilometros a pé,e
nao faltou um só,nem mesmo nas segundas feiras em que matam muito o
trabalho.Os patroes ficaram bestas,o Governo saiu do bobeamento em que
caiu,os partidos de esquerda enfim desencantaram,os comunistas a frente.
Restabeleceu-se um servico de distribuicao,sobretudo para os bairros
pobres,que nunca estiveranm tao bem sortidos,com carne de vaca,etc.E os
bairros chic na pendura...Atras dos trabalhadores sairam os
estudantes,professores universitarios,ao trabalho
voluntario,descarregando e carregando milhares e milhares de sacos de
arroz,farinha,acucar,o diabo(...)
Na carta para Hervé Fischer,pedrosa conclue seu relato do mesmo

processo:"A outra surpresa foi a atitude de lealdade ao governo por parte
das forcas armadas.A sublevacao burguesa despertou a consciencia operaria
e popular: isso foi magnifico".
Para George Boudaille,escreveu na mesma epoca:"...o governo Allende é
muito sólido.Mesmo se perdeu as eleicoes gerais em marco.(...) Nao direi
que nao haverao novas crises,mas será dificil uma outra tao grave quanto
essa que vivemos...A grande burguesia e os imperialistas receberam um
golpe muito duro com esta derrota que sofreram".
Contudo,na carta para critica de arte norte-americana,Dore
Ashton,finaliza nos seguintes termos:"But that doesn"t mean that a new
crisis will not come again.It will.But I believe that a new step was
taken now".
Em carta de 1973 (sem data),Mario escrevia mais uma vez para seus
parentes,tambem exilados."Isto aqui está atravessando uma fase
chata,sobretudo depois do paro,quando havia tensao nos espiritos e certa
excitacao,sinal dos tempos.Agora há pasmaceira,e algumas colas chatas
para se prover de cousas...O caminho da revolucao chilena é
complicado.Vale a pena segui-lo de perto.A experiencia é cada vez mais
rica...".maria fala da tarefa no Museu,"Aqui,tudo ainda devagar,sobretudo
em materia de arte ou cultura.E o Museu com excelentes perspectivas nao
faz excecao,e o trabalho de preparar sua sede,instala-la,etc,é
demorado...
Em agosto de 1973,Pedrosa encontrava-se na Europa,promovendo o seu
Museu.Nos dias 6 e 9 ,escreve de Madri,mais uma vez analisando o quadro
chileno:
"Quanto a situacao politica,3 coisas achei importantes agora:
1) a poderosa contra-ofensiva da DC que parece ter quebrado o monopolio
pratico do Allende das manobras com o Exercito.Ela agora já tenta
manobrar com ele contra o governo...Mas o que quer agora a DC é fazer do
Exercito o arbitro bonapartista acima das classes.
2) a ocupacao macica das empresas pelos trabalhadores e destas fazer os
bastioes do poder proletario...
3) indicios mais claros de divisao dentro da UP.Que há divisoes no PS é
certo,mas no PC?
Tudo indica que vamos chegando proximo a ponto de desenlace.Pero,tendo em
conta o surrealismo politico que aí domina - esperamos o
desenvolvimento".
Na carta seguinte,Mario volta a falar do Chile: Pelo que vejo - todo o
palavreado politico se reduz aos que detem poder de fato: exercito e
povo.Este -numa posicao tipicamente chilena- no seu reduto final: a
fabrica,a empresa.A grande vantagem estrategica do governo UP é terem
como principal aliado os operarios ocupando as empresas e armados dentro
delas."
Comenta a participacao dos chefes militares no novo gabinete,:"...apos
longas conversacoes,resolveram refazer mais uma vez o gabinete,desta
vez,com os altos chefes militares no governo e mais o chefe dos
carabineiros (os que fazem a repressao geral).isso,para que ? Para
evitar que o Exercito se divida ou se divida "antes"do tempo e o Allende
continue a ser chefe de governo...obedecido? Na realidade,este governo é
tao debil que só agora (treze dias da greve estalada) há decreto de
prisao contra o Villarin...Repete-se outubro, com mais
radicalismo.Agora,o Exercito nao pode mais bancar o neutro em toda essa
embrulhada.E o governo Allende só se sustenta se puder baixar o pau nos
Villarins & Cia e sustentar incolume as empresas com seus trabalhadores e
armas.( A lei do registro de armas foi aprovada por inepcia,ineficiencia
ou negligencia dos deputados da UP...
Mario ressalva que

"isto foi um exercicio de analise que fiz,com as poucas noticias que
tenho,para tentar-me esclarecer a situacao.Coincide com a de voces ai?".
Em 26 de agosto,outra carta:"Sua carta ultima,hoje recebida,é
otimista,mas eu nao...espero que voces já tenham recebido minha ultima
carta em que fiz uma analise da situacao,polarizada entre a greve
subversiva dos camioneros e a ocupacao das fabricas pelos obreros.Ou
Allende punha termo a greve e dava uma cana seria nos Villarins,ou estava
frito.Daqui o que ressalta é que nao teve forca para jogar os seus
milicos contra os Villarins,acabar com a greve,o que levou a demissao de
Pratts (pressionado pelas mulheres dos generais de sua casta),o
reforcamento da direita e a demonstracao de impotencia da UP".
Mario Pedrosa,entao,tirava conclusoes proximas do que iria ocorrer no
Chile,em 11 setembro de 1973.
"Nessas condicoes,podem nao derrubar o Allende mas este será forcado a um
acordo com a DC e milicos para evitar a guerra civil,etc.isso significa
que eles todos vao transar.Ficam de fora os "extremistas" sobretudo de
direita que poderao tentar um golpe de mao contra o proprio Allende (
assassinando-o,etc ).O preco da acomodacao ou da capitlacao é que vai
depender de muita negociacao,que se fará sob a hegemonia das classes
medias".
Mario Pedrosa voltou ao Chile em 9 setembro,dois dias antes do golpe
militar.Ficou 17 dias escondido em casa de amigos e ,depois,mais 17 dias
na embaixada do Mexico.Em seguida iria para Franca.Mais um exilio.De
Paris,escreveria,em 12.03.74: "Mas que o mundo está tenebrosamente
interessante está".iniciaria suas "Teses para o Terceiro Mundo",ou como
dizia,"as dez teses que abalaram o mundo".Neste periodo,Mario passou
alguns dias em Lima,vendo in loco o processo peruano.Tambem
esteve,durante uma semana ,em Lisboa,em fevereiro de 1976.
===========================================================
Chile= Arte e revolução
" Toda vez que un pueblo,un Estado
revolucionario,empieza a hacer la gran tarea de cambiar el mundo,de
destruir el mundo burgues,eso es para mí el arte"
(Mario Pedrosa/Chile,agosto 1971)
No Chile,Mario participou da fundação do Museu de Solidariedade,a
pedido do presidente Allende.
O Governo da Unidade Popular suscitou um grande debate em torno do tema
"Arte y revolucion".Em varias instituiões artisticas realizaram muitas
exposições em torno da questão " arte latinoamericana".Assim,"America no
invoco tu nombre em vano" (Instituto de Arte Latinoamericana da
Universidade do Chile);"Encuentro de Artistas del Cono Sur";" ncuentro de
artistas del mundo andino";" La historieta latinoamericana".
Tambem foram organizadas exposições e projetos: " Homenaje al triunfo del
pueblo";" El arte brigadista";"El pueblo tiene arte com
Allende".Inclusive,a mais polemica exposição de artes visuais,no Museu de
Arte Contemporanea: " Las 40 medidas de la Unidad Popular".
" El espiritu que privilegiaba tendia hacia una liberacion de las
ataduras clasicistas e imperialistas del arte y la cultura de las
naciones del continente.la ideia era estabelecer un caracter ideologico y
artistico proprio y preparado al mismo tiempo para situar-se en el
contexto de un destino y desarrollo comum de los pueblos
latinoamericanos" (Gaspar galaz C.)
A plataforma ideologica do Governo estabeleceu 40 medidas basicas para
organizar a realização desta nova postura cultural.
Estas medidas despertaram muitas polemicas.Mario Pedrosa expressa a

dinamica e o espirito que tomaram conta do processo chileno:
" O povo se transformará com o aprofundamento da revolução,os artistas
jovens vendo o processo revolucionario quando este processo toma formas
mais profundas,mais radicais,mais emocionais,mais arrebatadoras.Neste
sentido creio que temos que falar como disse Mariategui,quando fala do
mito de um ideal que levante o ar;isto houve em Cuba,e na Revolução
Russa.Nos primeiros momentos da revolução Russa,os artistas não esperaram
por ninguém;sairam à rua.Tratava-se de uma junta de artistas geniais,mas
que ninguém sabia que eram geniais,e que foram às ruas e falaram o que
era a arte revolucionaria.E,hoje se vê que a arte revolucionaria eles a
fizeram,e não após com a geração que cumpriu,apenas,os ditames do grupo
dirigente.porque ninguém em arte é eminentemente passivo,eminentemente
revolucionario.tambem não se pode passar por cima da contradição que
existe na posição do artistana sociedade atual.Em todas,desde a sociedade
que não é fundada na economia competitiva; a crise da sociedade dos
paises socialistas é patente,é profunda e fecunda.
Falei que os revolucionarios encontraram os mecanismos e mobilização do
povo já institucionalizados; na Russia,que é também a equiparação para
nós que vale,o Partido se formava com a formação da arte.Ao mesmo tempo
que Malevitch,ou que Maiacovsky,ou que Tatlin andavam pelas ruas e por
todas as partes fazendo coisas,o que hoje espanta a
todos,Lenin,Trotsky,todos;improvisavam,criavam.Este é o carater mais
claro,mais completo e conjunto da revolução.No Chile é uma revolução que
começa com um reformismo, é um reformismo revolucionario, e por isso é um
modelo novo.E isto tem também um lado patetico,que deve surpreendernos
todos os dias,em todos momentos,a intelectuais,artistas,a todos.Ao mesmo
tempo há uma luta em duas frentes: a luta revolucionaria,a luta que se
faz pela propaganda,e a luta cultural da arte mesma...Há sempre uma
transfusão de cultura de uma sociedade a outra...O que importa nesse
sentido é verificar que o artsita tem que mostrar a cara,e ao mesmo tempo
trabalhar com os politicos,os militantes,os ativistas,na rua,como este
trabalho formidavel das Brigadas Ramona Parra,que tem um valor exemplar
no mundo,e com o afiche,com a propaganda,como se faz em Cuba.Mas,ao mesmo
tempo,os artistas fazem experiencias que são inevitaveis."
O processo politico chileno desencadeou diversas formas de participação
dos artistas.Por exemplo,a OPERACIÓN VERDAD,que correspondeu ao convite
do Governo de Allende a um grupo de artistas e intelectuais,em 1971,para
irem ao Chile e ficarem durante duas semanas,experimentando contatos com
a realidade,que era deformada pela propaganda da midia capitalista.Foi
durante esta operação que alguns convidados resolveram dar seguimento a
sua ação,organizando o Museu da Solidariedade,tarefa confiada por Allende
a Mario Pedrosa.
DISCURSO DE ALLENDE / INAUGURAÇÃO MUSEO
Em 17 de Maio 1972, foi inaugurado o Museu.Salvador Allende discursou na
abertura :
“ Muito estimadas companheiras e estimados companheiros:
É uma honra para mim, muito significativa,receber em nome do povo do
Chile estas mostrass ,estes quadros, estas obras que nos enviam,como
expressão solidaria, artistas dos distintos continentes.
Quero destacar que na profundidade das palavras e na beleza da forma,
como corresponde a um artista, o compánheiro MARIO PEDROSA , tem
assinalado que este é o único museu do mundo que tem uma origem e um
conteúdo de tão profundo alcance.
É a expressão solidária de homens de distintos povos e raças que, apesar
da distancia,entregam sua capacidade criadora,sem reticências ao povo do
Chile,nestacriação de sua luta.E o fazem nos momentos em que também minha

Pátria é distinguida ao ser designada como o lugar para que se reúnam
representantes de 141 paises na terceira Conferencia de Comercio e
Desenvolvimento....
Porém,sempre entendi o conteúdo, o alcance e a significação que têm e
terão estas demonstrações dos criadores da beleza, dos plasmadores da
inquietude,em suas telas,em suas estátuas,em suas obras.
E, por isto que o 1o de Maio, em um ato de massas de grande importância
para nós, quandos e congregam os trabalhadores do Chile,para remomorar
aqueles que tombaram para tornar possível -entre outras coisas- que os
nossos se reúnem sendo Governo,anunciei que ia inaugurar este ‘MUSEO DE
LA SOLIDARIDA’ e li os nomes daqueles que estimei,representavam,não por
hierarquia apenas, de suas condições de criadores, mas por terem sido os
primeiros,os nomes, repito daqueles que enviaram ao ‘ Comite de
Solidaridad’,com mais pressa ,sua expressão de afeto a nosso povo e a
nossos trabalhadores.
Hoje,quero,não cumprindo ritualmente,e em forma protocolar,mas porque é
justo faze-lo,recordar aqui o comitê que integravam Louis Aragon, Jean
Lamarie, Rafael Alberti ,Carlo Levi,Aldo Pellegrini,Mariano Rodriguez e
José Maria Moreno galvan.
Quero destacar aqueles que como MARIO PEDROSA e Danilo Tréllez foram os
representantes de nossos artistas para coordenar a entrega e aos
companheiros José Balmes e Miguel Rojas...
Que bem o disse o companheiro MARIO PEDROSA !: este não será um Museu a
mais.Este de vê ser o Museu dos Trabalhadores,porque por eles foi doado e
quando um Governo Popular que presidiu,lutou,porque foi assim, para que a
UNCTAD II possa se realizar no Chile,...(...)
Por isto, companheiro PEDROSA,Eu lhe asseguro que este Museu não irá se
desmembrar,que este Museu se manterá em sua integridade e creio que suas
palavras assinalam também , a possibilidade que se amplie...”.
Em carta à Senna Figueiredo,Pedorsa faz referencia este dia.
“O catalogo é da 1a exposição com os primeiros envios chegados, e que se
realizou a 17 de maio numa inauguração puxada a solene em que me dirigi
ao “Compañero Presidente” e este ao “Compañero Pedrosa”.Recortes de
jornais mostrarão como foi.Guarda o recorte -‘orgulho da familia’ - e
assim é que mandei o recorte para nossa família ‘momia’ pois ler nome da
gente nas folhas,ao lado do “Presidente,qualquer que seja, é arretar na
certa qualquer pequeno-burgues,mesmo se é inimigo político”.
S.Allende também cita um grande artista,amigo de Pedrosa:” Em JOAN MIRÓ,
ancião respeitado e respeitavel,pintor sem fronteiras rendo a homenagem
agradecida do povo do Chile,pela atitude de tantos que têm entendido o
que aqui fazemos,as metas que queremos alcançar,nossa luta dura,frente a
interesses poderosos - nacionais e extrangeiros - que quiseram que o povo
continue dominado e à margem da instrução e da cultura”.
Voltemo a fala de Mario no debate,tomado pelo entusiasmo, fala de algumas
experiencias," Me tocó a mi,unos meses atrás,acompañar a los muchachos de
la Brigada Ramona Parra en una parada de bus para pintar.Antes de eso fui
a la sede de las Brigadas ramona Parra y habia escritos que sonaban como
Paris de 1968,y lei allá,com mucho agrado,LA REVOLUCIÓN ES ARTE'; TOMAR
LAS TIERRAS ES ARTE, y despues ? QUE ES ARTE? NO SE QUE ES.
Punto.Entonces yo he leido eso com mucho entusiasmo,porque para mi es
verdad.
La revolucion es para mi el punto más alto del arte,porque es la
transformacion misma del arte,que propone el arte.Yo decia en mi juventud
que Lenin era el mayor poeta.Porque hoy en dia estamos en una situacion
en que,como todo el mundo habla del mundo en transicion,existe una crisis

de la sociedad,de la cultura.Toda vez que un pueblo,un Estado
revolucionario,empieza a hacer la gran tarea de cambiar el mundo,de
destruir el mundo burgues,eso es para mí el arte.La mais grande
creacion.Pero despues hay los otros niveles,y entonces llegamos al nivel
de los artistas,que son artistas porque no puden ser outra cosa.Como
nunca en outra epoca,los mejores artistas sienten dos cosas: por un
lado,la crise profunda de todos los valores y la crise del arte; y por
outro,la necesidad,de uno u outro modo,de configurar el mundo,transformar
las condiciones para el hombre nuevo,completo,libre,individual.Esta es
una tarea gigantesca".
Para Pedrosa,"...la primera tarea de todos,artistas y no artistas,es
hacer la revolución,es transformar la sociedad;la revolucion no se mueve
sólo en el plano politico,no se trata de pensar que quienes tienen el
poder politico saben mas que nosotros.No saben más.Saben,tal vez,menos
que nosotros,pero tienen la condicion y la capacidad para, no
dirigir,porque es imposible,pero para poner com más claridad de la que
los artistas puden,esta situacion.Y entonces es aqúi que es fundamental
la iniciativa del artista por sí mismo; que busque soluciones,que exista
la necesidad de una criatividad inmanente en el arte, que es la voluntad
de iniciativa general.Yo estoy,inclusive,de acuerdo com Lenin,que decia "
la iniciativa es el pueblo; mientras más iniciativa del pueblo,más
creatividad,desde (ininteligible) más bajo,hasta lo último de la
superestructura".
SOCIALISMO E REVOLUÇÃO CULTURAL
" Em sua essência, a luta pelo socialismo é a
luta pela cultura".
(Mario Pedrosa,Chile,1971)
Anteriormente,em texto de fundamentação para Mesa-Redonda do debate
acima descrito,Mario afirma que o processo chileno " define um modelo de
socialismo,novo em relação ao historico modelo russo de 1917" e assinala
a diferença do papel dos artistas em ambos modelos:
No primeiro (russo) pelo menos na fase inicial,predominou a improvisação
geral,politica,economica,cultural,artistica,necessariamente emd
ecorrencia do fato de ser a primeira experiencia de socialismo que se
fazia na historia moderna.Em tal situação, no dinamismo de sua energia
criativa,os artistas tendem a adiantar-se aos nvos dirigentes politicos
que provêm das diversas facções de um partido revolucionario ainda em
ebuliçao.
No segundo(chileno) os artistas,por sua vez,defrontam-se com uma nova
equipe dirigente formada em diversos partidos na luta eleitoral e os
seguem em suas diretrizes
Segundo o modelo russo,tal como se apresentou na historia,o socialismo é
aberto,ninguem o define a priori,nem o proprio Lenin,que viu mais longe
no espelho do futuro.
O modelo chileno,ao contrario,quer definir-se levando em conta a
experiencia passada,de 1917 até hoje,comtodos seus erros e
acertos.Segundo ele, que papel está reservado à frente cultural e a seus
artistas ?".
Para Pedrosa," A arte hoje não é mais um simples meio privilegiado de

expressão plastica,é também um formidavel meio de comunicação com o povo,
um meio de informação insubstituivel. A luta pelo socialismo faz de seu
uso e direcionamento uma condição de sua vitoria.A conquista das massas
hoje em dia não se faz mais pela palavra,mas sobretudo pela imagem,e a
imagem é o dominio privilegiado dos artistas.
Mario argumenta numa perspectiva similar à Mariategui ,quando este
afirmava que " Ao mesmo tempo que é conquista do poder,a revolução é
conquista do pensamento...é conquista do pão,e também da beleza,da
arte...".Para Pedrosa," o processo revolucionario aberto no Chile tende a
conduzir de muitas formas a luta pela conquista dos meios de comunicação
de massa,que são verdadeiras unidades castrenses onde se dispõe das armas
ideologicas indispensaveis à transformação dos espiritos nos entido do
humanismo socialista...Em sua essência, a luta pelo socialismo é a luta
pela cultura. Por sua propria natureza,essa luta é a mais profunda e
universal de todas..."
Em " Arte e revolução" (1967),Pedrosa já argumentava nesta mesma
perspectiva: " A revolução politica está a caminho;a revoluçao social se
vai processando de qualquer modo;nada poderá dete-las.Mas a revolução da
sensibilidade, a revolução que irá alcançar o amago do individuo, sua
alma, não virá senão quando os homens tiverem novos olhos para olhar o
mundo, novos sentidos para compreender suas tremendas transformações e
intuição para superá-las.Esta será a grande revolução,a mais profunda e
permanente, e não serão os politicos, mesmo os atualmente mais radicais,
nem os burocratas do Estado que irão realizá-la.Confundir revolução
politica e revolução artistica é, pois, um primarismo bem tipico da
mentalidade totalitaria dominante".
Em outro trecho,Mario pergunta: ".. Nâo é isso a revolução ? De fato, a
luta pela cultura é, em linguagem mais militante, o que se chamou
"revoluçao cultural".Ela parte dos mais baixos niveis culturais tendo
como prioridade elimina-los.A revolução Cultural começa aqui,por
exemplo,no nivel dos povoados e rincões mais desolados dos
camponeses,onde tudo se passa num nivel de mero consumo de
subsistencia.Parte-se daí para chegar sem interrupção aos niveis mais
altos que o progresso tecnico,cientifico,estetico,moral,politico possam
alcançar.Que função os artistas têm nesse processo cultural? Quanto mais
alto for o nivel dessa revolução,mais proximo o homem estará do limiar do
socialismo.O extremo mais baixo do subconsumo é inadmissivel para a
dignidade humana.Antes de tudo é preciso reconhece-lo.Sua importancia
decisiva consiste sem er necesario elimina-lo como primeiro passo na
realização do projeto socialista chileno".
Politica e Cultura
A " sensibilidade romantica socialista"

Apos a experiencia do Chile, Mario segue para França, e estuda a etapa
em curso do Imperialismo atraves de Rosa Luxemburgo(" era o espirito
menos " europeu-centrista" de todos)."Tendo definido a crise na qual se
está mergulhado como uma crise capitalista de ambito,anfim,mundial,,é
oportuno que se vá às estantes da imensa biblioteca marxista já imersa na
poeira dos tempos e que se pegue nela a obra mais aberta a esse tema: " A
Acumulação do capital",de Rosa Luxemburgo.Não é uma obra
irrefutavel;longe disso,mas melhor,trata-se de uma obra ainda
oportuna,atual e cheia de contradições".
Edmon Moniz,em resenha deste livro de Mario,afirma que " A obra de
Mario Pedrosa sobre Rosa Luxemburgo e a crise do imperialismo retoma,em

profundidade,o exame cientifico de um tema obsecante que é da mais alta
importancia para o mundo atual.Não se trata apenas da apresentação das
idéias de Rosa Luxemburgo e da analise do que elas significam no
desenvolvimento das doutrinas economicas.Trata-se também de amplia-las,
tendo como objetivo a atualização de suas concepções sobre o
imperialismo".
Pedrosa abandona o "europeismo" e aponta para a "revolucao dos povos em
auto-gestao", referindo-se as lutas do Terceiro Mundo. Seus últimos
trabalhos tomam os "danados da terra", expressao do revolucionário
Argelino Frantz FANON, como os sujeitos da revolucao. Contudo, nao há
nenhuma conotacao de defesa do "lumpen", como era moda nos anos 60, a
partir de posicöes de Marcuse. Apenas reflete sua visao sobre o quadro
mundial que se configurava no final dos anos 70.
Tambem,no campo artistico,Pedrosa empreende grandes
mudanças,retomando,aprofundando e atualizando sua sensibilidade romantica
socialista.
Mario Pedrosa em "Arte dos Caduceus, Arte Negra, Artistas de
Hoje",(1968) afirma: "Ao inicio do seculo, quando artistas individuais
como um Matisse ou Picasso, em Paris, ou um Mark, em Oresdem, na
Alemanha, tiveram a revelacao da arte negra, nao foi nos museus de Arte
ou galerias de Arte, onde nao havia lugar para ela. Foi nas lojas de
exotismo ou em alguns museus de Historia Natural que so entao se abriam.
O que os abalou foi a vitalidade plástica, a beleza formal daquelas
imagens, daquelas fetiches negros ali expostos como
curiosidade exotica...Ou, "O cubismo nasceu das costelas desses
fetiches... A arte negra continua a valer para nos com todas as suas
eminentes qualidades esteticas e formais... O artista primitivo cria um
objeto `que participa'".
Artesanato e Economia Solidaria/Popular
"...O artesanato participa ativamente na
transformação da sociedade.tanto na medida em que é um campo onde se
avança na "destruição" dos valores de classe,quanto na que contribui para
a desalienação cultural ques e expressa inclusive na concepção do lar:
trata-se de criar um novo ambiente intimo para o chileno"
(Mario Pedrosa,exilio em Paris,1975).
Nos debates no Chile,Pedrosa retoma sua ideia de " uma crise que ocorre
em todo o mundo da arte na sociedade de consumo de massas..A arte moderna
terminou.Hoje em dia há uma arte que eu chamo de arte pos-moderna".
Em contrapartida,Mario valoriza a arte popular,sobretudo,aquela
relacionada à forma do trabalho associado ou cooperativo.
Mario,em uma Comunicação para um Seminario de " Arte Popular",Mexico
1975,intitulada " Arte Culta e Arte Popular",reflete sobre mais um
aspecto da experiencia chilena ,desta vez,articulando arte e
cooperativismo popular,mostrando o papel multiplo da arte em um processo
de transformaçao social.Mario analisa a " experiencia artesanal no Chile
de Allende".
" O crescimento da atividade criadora correspondeu, de maneira natural,
ao avanço de uma classe.Desde o periodo da democracia Cristã, existia uma
cooperativa nacional que organizava a venda e a produção do artesanato:
Cocema(Cooperativa Centro de Maes).A função desta instituição era,
contudo, fundamentalmente comercial. Na realidade, servia de

intermediaria entre o artesão e o cliente, centralizando a venda dos
produtos.Sem deixar de lado esta função, importante pois contribuiu para
criar um mercado de que necessita o povo desempregado,a Unidade popular
orientou em outros aspectos o sistema cooperativo. A popularidade que as
produções artesanais adquiriram e o mercado interno e de exportação que
se criou em torno delas, onde a demanda superava amplamente a oferta,
permitiu não só o estimulo dessa atividade, como tambem a criação de
numerosas pequenas industrias e a incorporação em forma de centros de
maes ou comunidades de bairro,de novos setores à produção.Assim,por
exemplo, formou-se em Ilha Negra, uma cooperativa de " tecelãs" que ficou
famosa pelo impulso que lhe deu um dos moradores, que organizou uma
exposição de seus trabalhos em Paris: Neruda.urante tres anos, todas as
mulheres dos pescadores trabalharam tecendo tapetes. Em outras regiões,
desenvolveram-se inclusive, vilas em torno de uma industria, como é o
caso de Toconao, ao norte do Chile, onde os habitantes se dedicavam ao
talhe de estatuetas em pedra-sabão.
A expansão do artesanato a estes niveis produziu, de imediato,
importantes efeitos sociais.Em primeiro lugar, mudou a condição do
artesão.No Chile, até então, essa era el hombrecito aquél...ou la
mujercita aquélla. Sua condição continuava sendo uma clara expressão do
sistema " patronal".Dependia totalmente dos donos de boutiques, que lhes
pagavam preços infimos.Seu produto destinava-se a um comercio de luxo,
exclusivamente para turistas.O melhor exemplo desta forma de exploraçao
era, em antiago, o Chilean Art, cujo nome basta para indicar o tipo de
emrcado a que nos referimos. Com a organização das cooperativas
artesanais, que se ocupam diretamente da venda, o artesão se liberta do
comerciante dirigente intermediario.Simultaneamente, surge um novo
mercado.A redistribuição da renda durante a UP, que favorece os setores
mais desprovidos, cria um novo publico.isso terá um duplo efeito: de um
lado, dá uma gande liberdade criadora ao artesão, pois o aumento da
demanda garante sua subsistencia e da sua familia, sem que ele eseja
sujeito a um patrão que lhe impõe um único modelo; por outro lado,a
difusão do artesanato entre oss etores populares também contribui para a
desalienação do "gosto". Nas casas da pequena burguesia e nos lares
proletários, lentamente ,os tapetes " criollos",as tecelagens de palha e
crina,as estatuetas policromadas de Melipilla ou as pedras de Toconao vão
substituindo, nas paredes, as más reproduçoes e as folhas de calendario,
contribuindo assim para a formação de um novo ambiente plástico intimo
para o chileno.
Desse modo, a condição da mulher é profundamente afetada pelo
desenvolvimento dessa industria.Modifica-se sua condição no lar.A mulher
do campones ou do operario, antes dedicada exclusivamente aos mais duros
trabalhos domesticos e,frequentemente, tendo que contribuir para o
orçamento trabalhando como criada nas casas da burguesia local
(lavando,cozinhando,limpando etc), descobre uma atividade que, além de
liberá-la dessas necesidades, compensando-a economicamente com
vantagens,dá-lhe um prestigio que afirma sua situação no lar, assim como
no interior do grupo local e familiar.
A nova condição do artesão motiva tambem a burguesia a incorporar-se a
esta atividade, até então vista como indigna de sua classe.Todo oficio
manual sempre pareceu improprio para a alta burguesia e para a chamada "
classe média", salvo, naturalmente, aqueles que podiam ser considerados
artisticos e que, consequentemente, alcançavam uma cotação especial no
mercado,como a chamada joalheria artistica. Com esse titulo, o suposto
artista pretendia ( e pretende) diferenciar sua produção da do joalheiro
operario,tanto do ponto de vista do status como do economico. Neste
ponto,opera-se no Chile, como em toda sociedade em que o processo

revolucionario começa a pagar as diferenças de classe, uma ruptura na
ideologia burguesa.A distinção entre artesão e artistia se desvanece e o
artesão assume a condição social de artista.Esta transformação atinge
imediatamente outros setores.A universidade percebe que é oportuno
preocupar-se com o artesanato e, nas escolas de arte, ele torna-se uma
das atividades que têm preferencia.Os artistas, por sua vez, "descem de
seu pedestal" e se interessam pelo "oficio", o qual não faz distinção
entre a soldagem do escultor e a do artesão.O artesanato chega a parecer
uma atividade tão importante como a ointura ou a escultura.Além disso,
torna-se remunerativa.
Por outro lado, os objetos artesanais mudam de significado. Antes eram
um souvenir turistico e a maioria deles trazia gravada sua condição: liase Recuerdo de Chile nos cinzeiros de cobre, etiqueta que,
frequentemente, podia ser lida em varias linguas.Com a UP, a situação
muda: o artesanato passa a ser prestigiado e seu publico mais importante
começa a ser, em primeiro lugar, a propria burguesia chilena,
especialmente a dee squerda, que começa a decorar suas casas buscando uma
identificação nacional ou latino-americana.E logo abre-se uma
possibilidade de demanda para as classes tabalhadoras, que adquirem uma
capacidade de consumo tal que lhes permite atender a suas necesssidades
diretas e ascender a outros mercados.Assim, o artesanato participa
ativamente da transformação da sociedade.Tanto na medida em que é um
campo onde avança na "destruição" dos valores de classe, quanto na que
contribui para a desalienação cultural que se expressa inclusive na
concepção do lar: trata-se de criar um novo ambiente intimo para o
chileno.
Naturalmente, este auge leva à criação de uma politica de fomento, a
qual é realizada, primeiro, por instituições universitarias em ativa
colaboração com as empresas recém-estatizadas.Em Santiago,o Instituto de
Arte latino-americana realiza um primeiro projeto e, juntamentee com a
mina de El teniente,uma das grandes jazidas de cobre da região, funda a
Casa de la Cultura de Coya.Nela se instala um grupo de artesãos que abre
diversas oficinas destinadas aos trabalhadores: tear,cinzelamento em
cobre,escultura,pintura etc.A resposta é imediata: uma grande quantidade
de operarios, aproveitando suas horas livres, incorpora-se `as
oficinas.Mas são sobretudo suas mulheres que acorrem a elas.O incremento
das possibilidades economicas permitiu-lhes liberar parte de seu tempo
para novas atividades.Um exemplo: a capacidade de comprar uma maquina de
lavar ou de costura, para uma mulher que tem quatro ou cinco filhos,
permite-lhe reduzir consideravelmente seu horario de trabalho e lhe dá a
oportunidade des e dedicar a outras tarefas.O interesse pelo trabalho nas
oficinas era tão grande que estas tinham que permanecer abertas depois
dos turnos normais e mesmo nos dias de festa.
Os grupos artesanais geram, por sua vez, outras atividades.Como se
convertem em centros de reunião, no seio de uma prolongada convivencia,
tomam iniciativas.No inicio, pequenas festas em comum, porém logo são
convidados cantores para dar recitais e grupos de balé e de teatro.de vez
em quando,realiza-se, inclusive ,um grande espetaculo.Com a colaboração
da embaixada em Santiago, é apresentado em El teniente o grande show de
músicos cubanos "DE Santiago a Santiago".O exito dessas "aventuras"
culturais entusiasma os trabalhadores, os quais descobrem sua capacidade
organizativa e sua possibilidade de participar, inclusive de montar,
espetaculos que antes eram o apanagio da burguesia.Duas instituições da
Universidade Central de Santiago participaram ativamente da coordenação
deste trabalho: o Instituto de Extensão Musical e o Instituto de Arte
latino-americana.
É preciso assinalar, por ultimo, que a organização do trabalho

artesanal nos centros operarios dá origem ,como em outros casos, a uma
pequena industria que, embora nos primeiros tempos apenas seja capaz de
financiar uma oficina, logo se projeta como uma fonte de receita para a
comundade local.
A experiencia de El teniente se repete, em outras industrias. Em EL
Salvador, outra das grandes minas de cobre do apis, e nas empresas
estatizadas da capital: Texti Progreso etc.Ao mesmo tempo, criam-se nos
bairros operarios, que rodeiam a cidade de Santiago, " centros de
mães",nos quais se reunem as mulheres dos moradores em torno de uma
atividade artesanal, de rpeferencia a tecelagem.Por sua vez,as Casas de
Cultura (havia uma em cada municipio) não querem ficar atrás e organizam
cursos para os vizinhos do setor.
O que dava uma nova dignidade a esses grupos era o fato de que o povo
se incorporava a uma tarefa criadora, nela encontrando um explendido
alargamento de suas faculdades de inteligencia,sensibilidade e
sociabilidade.O povos entia-se com uma nova consciencia de seu papel na
grande sociedade.Por isso mesmo,os " centros de mães" constituiram-se
numa forma de estruturação politica em nivel de bairro, a partir dos
quais frequentemente se organizaaram as JAP,ou seja, as juntas vizinhas
de abastecimento e preço,atraves das quais o governo de Allende tentou
romper o bloqueio economico com que o cercavam o capitalismo estrangeiro
e o nacional com seus aliados,as associações de transportes e os pequenos
comerciantes.Era natural que, depois do golpe, o fascismo não hesitasse
em perseguir esses centros e tentassem controlá-los, porque representavam
outro dos avanços que o povo realizou durante a experiencia de Allende.
Não se pode tratar desinteressadamente da arte popular,assim como,na
arte erudita,se analisam as qualidades de suas grandes obras.isto só
existe emd eterminados contexto.Nas grandes economias monopolistas, a
arte popular não tem condiçoes de subsistir, pois de uma forma ou de
outra, é absorvida e negada desde que tenha obtido algum exito em algum
de seus centros provincianos.O mecado não permite que nenhuma outra
atividade sobreviva fora dele.as economias primitivas ou
subdesenvolvidas, quando sobrevivem, essas atividades vegetam.Nas
sociedades em vias de transformação revolucionaria, em um sentido de
libertação nacional e socialista, essa arte pode florescer desde que haja
duas condições essenciais para isso: a liberdade criativa e a alegria
popular.Quanto à arte erudita, não há mais condições para a sua
existencia, nem nas grandesd emocracias do Ocidente, nem nos paises de
economia socializante.Nos paises imperialistas ou capitalistas,não se
pode confundir " liberdade de criação" com o " exercicio experimental da
liberdade" que praticam ou podem praticar seus artistas; nos paises não
mais capitalistas, até agora, falta a seus artistas,no geral, uma
autentica liberdade de criação; quanto ao exercicio experimental, as
condições sociais existentes ainda não permitem que seus artistas o
pratiquem.Nessas condições, a arte erudita é sempre um produto hibrido".
----------------------------------------------------------------------Apos seu retorno ao Brasil, Mario prossegue com esta ideia,e,por
exemplo,em seu texto " Variações sem Tema ou Arte da Retaguarda"( I
Bienal Latino-americana,janeiro 1978),finaliza com uma citação do balanço
("Bienal,de lá para cá")que fez antes de partir para o exilio chileno,em
1970:
" Não há mais lugar nesta sociedade para a arte moderna...Por ter ficado
elitista...ela saiu da ordem do dia...Uma arte pós-moderna inicia-se".
Pedrosa enfatizou cada vez mais a arte indigena, chegando a promover
uma Exposicao sobre o mundo indigena, que tomou o nome, bem no seu

espirito "barroco", de "Alegria de Viver", Alegria de Criar". Sempre
atraves da Arte, já na decáda de 1950, apontava a importancia do
inconsciente na criacao artistica, valorizando, depois, o "Museu da
Imagem do Inconsciente" da Dra. Nise da Silveira.
"Quando volta ao Brasil em 1977 de seu ultimo exilio,Mario declarava
nao mais querer ser considerado como critico de arte,preferia ser
reconhecido como pensador politico,pois para ele a arte no mundo inteiro
estava em crise,uma crise de saturacao...Foi dai que propos uma exposicao
dos indigenas para que o pais retomasse um pouco suas origens,pois o
indio possui uma cultura muito rica em criacoes artisticas"(Franklin
Pedroso).
Sobre essa questao,Pedrosa daria um depoimento a LigiaPape=
"Alegria de viver-Alegria de criar,é uma maneira de voce levantar o
sentido profundo da cultura indigena no Brasil mostrando que se dava numa
epoca em que havia de tal ordem uma unidade entre a natureza e o
homem,entre a natureza e o habirtante da floresta,havia uma tal unidade
que fazia com que o indio nao pudesse ter uma atividade senáo integrada.O
indio nao podia se separar da floresta.O indio nao podia se separa do
meio ambiente em que vivia.
Ele aprendia as coisas na luta por viver.Para ele nao havia empecilho
fundamental nessa luta por viver porque esta luta por viver e' a luta em
que ele se integrava com a natureza,com os outros bichos,com tudo cobria
por ele mesmo,por sua habilidade,por sua acao,por seu trabalho que nao
era uma pena.Nao era uma condenacao.
O trabalho do indio era um trabalho feito de alegria e de dominacao cada
vez maior e de integracao cada vez mais,dele com a sua terra,dele com as
suas casas,dele com a sua rotina,com o seu aprendizado de todo o dia para
criar o que ele queria.Quando ele descobria as coisas,ele descobria em
alegria.
Ele via aumentar o seu poder de integração entre o que ele fazia e o
que a natureza dava.
Daí que eu digo que é raro, muito raro, só em certas epocas da historia é
que há essa extraordinaria unidade de ação entre o indio e a natureza,
entre o indio e os bichos, entre o indio e o que a natureza prodigializa
todos os dias.
O indio não tinha nada que o impedisse de ser alegre.O indio não vivia
submetido como mostrava toda uma velha antropologia, ausbmetido a uma
necessidade de cada vez trabalhar mais para se sustentar.
Isto está errado.
Marshal Sahlins mostra que quando o homem trabalha, o trabalho é
libertador,o trabalho é criativo.
E é por isso que a arte - trabalho não é digno de pobreza nem de
obrigação.
É uma integração da maneira do indio viver no seu terreno, na sua terra e
ao mesmo tempo trazer para o mundo uma arte alegre.
Um trabalho alegre em que não está dominado por nenhum impecilho e por
uma obrigação terrivel de produzir mais para poder Ter mais para
comer.Marshall Ahlins mostra que no paleolitico houve uma época em que a
abundancia era o normal na civilização do indio,na civilização primitiva.
A ideia de que era preciso cada vez mais trabalhar para poder produzir
mais, é uma lei da escravidão, do capitalismo desde oss eus inicios.
Hoje está provado que isso não se deu na historia da produção primitiva
dos homens.
Esse foi um conceito para criar a obrigatoriedade da acumulação aos que
tinham por objeto acumular riquezas sem outro proposito senão o de
dominar os outros"(Mario Pedrosa,abril de 1979).

========================================================================Parte V:
“A Opção Socialista” de Mario Pedrosa.
MARIO PEDROSA:
A Revolução Ativa de Massa ,
( a critica revolucionaria da "revolução passiva" )

Em Mario Pedrosa vamos encontrar elementos fundamentais sobre o conceito gramsciano em sua obra de
1966 “”A Opção Imperialista”) , mas que retoma ensaios da época em que estava exilado nos EUA.”A Opção
Imperialista” traz um capitulo intitulado “ Reformas contra-revolucionarias “. Nele, Mario assinala que , “ O
FATO DECISIVO, realmente, de toda essa época que se poderia chamar de nazi-rooseveltiana foi a
transformação não somente política mas econômica por que passou o mundo.Não se pode coomprender na
sua essência e na sua dinâmica o complexo sócio-economico capitalista ocidental de hoje sem a consciência
clara e objetiva das transformações iniciadas com a grande depressão de 1929-30 e o Plano Marshall de 1947.
Que se passou então ? O capitalismo liberal,impotente para vencer a depressão e repor em marcha o
mecanismo produtivo e econômico mundial, cedeu lugar a regimes transitórios e
totalitarios,cujo obscurantismo politico,moral e cultural revelava profundo retorcesso da propria civilização
ocidental.O terrivel paradoxo foi que,no plano economico e financeiro,aqueles regimes quebraram varias
ortodoxias intocaveis do capitalismo classico decadente.A epoca atual provem,em grande parte,daquele
paradoxo.Conhece-lo é indispensavel a comprensão dos acontecimentos e de muito dos traços caracteristicos
de agora.É o que nos propomos demonstar neste capitulo.
A mais importante daquelas ortodoxias era a irremovibilidade do padrão ouro como fundamento sine qua
non de todas as transações comerciais,financeiras do sistema capoitalista dentro e fora das fronteiras nacionais
dos paises.Nos Estados Unidos,Roosevelt quebrou o padrão monetario do dolar,desligando-o do
ouro,interveio nos bancos para contorola-los,lançou,segundo a receita keynesiana,vasto programa de obras
publicas em pleno recesso,para absorver o desemprego em amssa,enquanto na Alemanha Hitler,sem um
tostão em ouro nos cofres do Tesouro Nacional,cria varias especies de marcos,controla bancos,poe fabricas
em funcionamento,mesmo sem levar em conta sua rentabilidade contabil e milhões de trabalhadores
desempregados a abrir e pavimentar estradas para os futuros exercitos,contentando assim militares e oficiais
ociosos e dando satisfação aos grandes magnatas do ferro e do aço,do carvão,da industria quimica e da
eletricidade que o financiaram e cuja febril atividade encheria o pais de
quarteis,depositos,fabricas,minas,armamentos de toda sorte.A Alemanha sai da depressão,apresenta-se
forte,com aparencia de prospera.Hitler fez reformas,Mussolini fez reformas,mas essas reformas tinham
socialmente,culturalmente,politicamente carater anti-historico e obscurantista:eram o que me
permiti,então,chamar de "reformas contra-revolucionarias".
Em nota de pé-de-pagina Pedrosa acresce,"A ascensão da classe operaria,que se fazia em nome dos direitos
democraticos que ela ia conquistando,um a um,numa luta de sacrificios durante mais de um seculo,deixou de
ser sua obra,para o ser de um punhado de especialistas e funcionarios,de burocratas que em nome dela
decidiam de tudo,sem consulta-la.Ao contrario,mistificando-a.Eis a essencia das reformas contrarevolucionarias da epoca.Eis ai porque fascistas e nazistas puderam organizar partidos de estrutura analoga a
dos partidos comunistas e com tais metodos e instrumentos puderam fazer amplas incurs_es no seio do
movimento operario,com os resultados que se sabe".
Para Pedrosa,as ” reformas contra-revolucionarias” definiram toda uma epoca entre as duas guerras.Pedrosa
define as alternativas politicas que surgiram nessa epoca;de um lado,"a solução fascista":consistiu
precisamente em deformar a economia do mercado livre,mas ao preço da extirpação das instituições
democraticas.Os fascistas criaram as moedas dirigidas,intervieram no mercado de trabalho para impedir as
greves,controlaram os bancos e,finalmente,para repor em marcha a economia,entregaram-se ao surto
armamentista que constituiu o grande mercado para as forças produtivas,inativas ate então por falta de
escoadouros.
Essa foi a reforma contra-revolucionaria dos paises fascistas totalitarios",conclui Mario.

Em relação a União Sovietica,Pedrosa afirma:"Essas economias que prolificaram ate a Segunda Grande
Guerra,tiveram a sua expressão mais acabada sob o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão.Não
foram,contudo,liquidadas com a guerra.Dariam lugar a formações identicas,embora em graus de acabamento
diferentes e de origens as vezes opostas.Hoje temos,sob outras formas politicas e com outra
ideologia,sistemas economicos semelhantes.A economia mais acabada nesse sentido é a da propria União
Sovietica...
Na Russia,deu-se uma evolução no serntido da totalitarização da economia e da sociedade...O Estado tornouse senhor de todos os meios de produção.Nesta base,uma nova casta dominante surgiu...Todas as formas de
organização economica e politica perderam a sua autonomia,integradas no aparelho estatal.Não existe ali
nenhum contrapeso de controle democratico.O estado dispõe ao mesmo tempo da totalidade do poder
economico e do poder politico."
(Mario Pedrosa,"Os socialistas e a III Guerra Mundial",Rio,1948).
Pedrosa analisa o resultado dessa situação, no campo teorico,"Nos partidos comunistas imperavam o
monolitismo safaro e,no fundo,retrogrado do stalinismo,a mais terrivel estreiteza teorica e uma combinação
do oportunismo com um sectarismo organizatorio do mais completo feitio totalitario.A União Sovietica fazia
então uma politica de feroz realismo nacional russo nos paises ocupados (amigos ou inimigos) e no jogo com
as outras grandes potencias de um oportunismo realmente digno delas.Os socialistas(ou comunistas) restantes
pelo mundo,quando lucidos,eram impotentes;quando carreando ainda poderosas massas trabalhadoras atras
deles,não tinham independencia em face de seus respectivos governos nacionais e ainda mais rotineiros e sem
principios,no seu oportunismo visceral,que os stalinistas.Dai resultou a impotencia teorica generalizada no
mundo imenso do socialismo numa pratica,consequentemente,inconscistente,contraditoria,do mais baixo
empirismo.
...Quanto a União Sovietica,...,retomava sua politica de intensificação da industria pesada,tentando aqui e
acola conquistar novas posições no exterior,na base da mesma velha estrategia de antes da guerra e de velhas
formulações teoricas num mundo que assistia ao desmentido mais acabado as perspectivas
socialistas,comunistas,marxistas quanto ao futuro do capitalismo;...O mundo está pagando caro essa
impotencia teorica"."
Mario Pedrosa expo,em detalhes o que chama de "arsenal totalitario das reformas contrarevolucionarias","Sob o regime das reformas contra-revolucionarias institucionalizadas,inclusive nos paises
democraticos ocidentais,a eficiencia produtiva aumentou,a racionalidade economica cresceu,a cultura chegou
as "massas",mas tudo em detrimento do homem,do homem com seus fins e aspirações
contraditorias,substituidos esses por jornadas de trabalho cada vez mais curtas mas infinitamente mais
intensas e um dia cada vez mais cheio de mata-tempos,distrações e divertimentos organizados,sistemas de
informações crescentes em quantidade e relativa diminuição do valor,propaganda das vantagens da melhor
democracia,da melhor cerveja,do melhor calista,do melhor negocio,da melhor igreja,do melhor cinema,circo
ou jogo,do melhor politico,do melhor campeão,do melhor governo,do melhor trabalhador ou patrão,do melhor
doutor,da melhor mãe,etc,etc.O melhor no pior tambem é objeto de admiração.Todas as manifestações
culturais de nosso tempo participam desse otimismo,desse enfechamento sobre o presente - é o opio do povo."
Conclue Pedrosa,"As categorias sociais desaparecem,o homem é atomizado; é o ideal da democracia,da
boa,isto é,representativa.Esse ideal foi criado pelo fascismo.É o que impera nos Estados Unidos".
Essa é a essencia do neocapitalismo;neste contexto,qual o problema fundamental?Como repensar a estrategia
revolucionaria?
Diz-nos Mario Pedrosa,"Por vezes,de certos circulos inesperados veem luminosas observações que ajudam
a colocar o problema fundamental -de paises subdesenvolvidos e massas trabalhadoras com suas aspirações
sociais- em face do neocapitalismo,quer dizer,o problema da reforma ou revolução." Mario fala da obra de
E.Staley,"O Futuro dos Paises Subdesenvolvidos"(1963).Entretanto,será na obra de Myrdall,"An International
Economy"(1956) que Pedrosa extrairá elementos fundamentais.Assim,Myrdal situa a questão:"
"...mas,mesmo assim,as reformas não são provavelmente dadas as pobres massas populares só por causa da
racionalidade e benevolencia das classes privilegiadas;como sempre previamente na historia,as reformas teem
de ser conquistadas pela luta,vencendo a resistencia tenaz da maioria dos que teem aceitar sacrificios.E sem
diminuir a importancia dos conselhos e da pressão de fora,como exemplificados pelos varios grupos das
Nações Unidas,a luta decisiva tem de ser travada no terreno domestico.As reformas terão de vir como

resultado de um processo politico de eficacia crescente".
Comenta Mario,é que-diz ele- esssas lutas,acarretam em si mesmas uma preparação,um exercicio
educacional insubstituivel na democracia";"Esse processo,afirma, é cumulatico em carater e,do ponto de vista
oposto, nada é mais apto a fortalecer a base para os frageis começos da democracia politica nos paises não
desenvolvidos do que embarcarem com sucesso nas reformas necessarias para quebrar as desigualdades
sociais e economicas".
Essa visão de Mario Pedrosa está inspirada nos trabalhos de Andre Gorz,basicamente em "Estrategia
Operaria e neo-capitalismo"(1964)."Num livro sob muitos aspectos novo e construtivo pela originalidade e
sobretudo pela maneira de repor o problema capital da estrategia da revolução socialista em nossa
epoca...".Vamos seguir o pensamento de Pedrosa:
"O problema da revolução nos paises subdesenvolvidos é diferente,sem duvida,do da revolução nos paises de
alta industrialização.A diferença maior,quanto a forma,está em que a velha alternativa entre a luta pelas
reformas e a insurreição armada deixou praticamente de existir,principalmente nos velhos paises altamente
industrializados do Ocidente."Mario fala do desenvolvimento tecnologico e as mudanças no que Marx
chamava de "assalariados produtores".".
Assim,"A revolução socialista opoe ao consumismo alienante do neocapitalismo outra concepção das
necessidades.E´ uma gigantesca tarefa social,economica,cultural,etica,desalienante...";"A reforma
revolucionaria nos paises de neocapitalismo é a transformação deste,por dentro,em socialismo.Este se vai
impondo e introduzindo na estrutura daquele ate transforma-lo,fazendo dele o seu contrario.As nossas
reformas são a revolução dos subdesenvovlidos- revolução mais ampla e menos definivel,mais contraditoria e
complexa,mais impetuosa e mais plebeia,mais popular,isto é,menos homogenea socialmente...Ela tambem
visa a dar as populações que vivem no interior de seu territorio um sentimento novo,o de uma participação
coletiva num todo nacional cultural enfim acabado ou completo,capaz de falar,entender-se,comunicar-se com
o mundo num acento que lhe é proprio".
No próximo capitulo iremos voltar à estas idéias de Pedrosa.

Mario Pedrosa: Um projeto nacional Cultural
“O Poder Nacional não pode antecipar-se ao estado
fluidico da propria sociedade,e só alcancara a plenitude de sua força e de sua coesão quando aquelas classes (
as “classes oprimidas”)encontrarem,dentro do todo nacional,o seu lugar ao sol”.(Mario Pedrosa)
Retomando o livro de Mario Pedrosa, “A Opção Imperialista”, vemos que Mario volta a um texto de 1948(
“Os socialistas e a guerra”),em que analisa os fenomenos do nazi-fascismo,do americanismo-fordismo,do
stalinismo,emprega o conceito de “reformas contra-revolucionarias”, para chegar a definição das revoluções
nos paises do chamado “Terceiro Mundo”.
Vimos que este conceito tem afinidades com o gramsciano de Revolução Passiva,elaborado,sobretudo,no seu
estudo sobre o americanismo,no QC numero 22(1934).Gramsci pôe o americanismo como uma das formas de
revolução passiva,e pensa o seu corolario: a revolução ativa socialista.
Tal qual Gramsci nos anos 30,Pedrosa nos anos 40,tenta repensar a questão da revolução no
neocapitalismo,incluindo a questão dos paises subdesenvolvidos.O velho debate Oriente x Ocidente.
Pedrosa caracteriza o pensamento marxista e socialista no quadro da revolução passiva imperante em todo o
periodo entre as duas guerras .”Nos partidos comunistas imperavam o monolitismo safaro e,no
fundo,retrogrado do estalinismo,a mais terrivel estreiteza teorica e, uma combinação do oportunismo com um
sectarismo organizativo do mais completo feitio totalitario...Dai resultou a impotencia teorica generalizada no
mundo imenso do socialismo numa pratica,consequentemente,inconsistente,contraditoria,do mais baixo
empirismo”.
Para Pedrosa,a URSS agia na “base da mesma velha estrategia de antes da guerra e de velhas fornulações
teoricas num mundo que assistia ao desmentido mais acabado as perspectivas socialistas,comunistas,marxistas
quanto ao futuro do capitalismo;este era,com efeito,capaz de novo surto de desenvolvimento de suas forças
produtivas,por uma notavel transformação de suas estruturas.O mundo está pagando caro essa impotencia

teorica...Não há,assim,por que se admirar se se dá com um mundo na mais formidavel revolução tecnologica e
mesmo cientifica de que há memoria - mas engolfado ainda num primarismo politico positivamente
indecente”.
Dai,a necessidade de repensar a questão da transformação social.
Assim,Pedrosa afirma que o problema fundamental -de paises subdesenvolvidos e massas trabalhadoras com
suas aspirações sociais- em face do neocapitalismo,é o problema da reforma ou revolução.
Citando Myrdal,Pedrosa avança sua reflexão:”(..)Como sempre na Historia,as reformas têm de ser
conquistadas pela luta,vencendo a resistencia tenaz da maioria dos que têm de aceitar sacrificios.Então,a luta
decisiva tem de ser travada no terreno domestico.As reformas terão de vir como resultado de um processo
politico de eficacia crescente”.Diz Pedrosa,”Assim,em lugar de condenar as lutas pelas reformas como um
mal,o economista europeu socialmente consciente tende a considera-las como inevitaveis e tambem
fecundas.É que essas lutas,diz ele,acarretam em si mesmas uma preparação,um exercicio educacional
insubstituivel na democracia.Myrdal que não é narxista,aproxima-se aqui do velho Marx na sua maneira
propedeutica de educar democraticamente os povos e os homens na ação e pela ação”.
“Só reformas dessas é que não são “contra-revolucionarias”,mas reformas “revolucionarias”.Para os
subdesenvolvidos não há outras”.Pedrosa afirma a “necessidade,a fecundidade da intervenção ativa do povo
na efetivação das reformas verdadeiras,estruturais;sem essa intervenção não poderão elas vingar...A
experiencia historica tem mostrado que ao concorrer para a melhor organização dos elementos de defesa e
afirmação social das camadas populares e proletarias da sociedade vai a luta de classes perdendo em
violencia,em virulencia,em explosões subitas,como outrora,de rebeldes famintos,de escravos oprimidos,de
negros perseguidos(nos EUA e na Africa,e outrora no Brasil,no Haiti) e a se desenrolar em processos de luta
organizados,bem delimitados,viris mas disciplinados”.
Adiante define que “As reformas de estrutura de que tanto se fala,precisam de dois requesitos para assim
serem definidas: participação direta,cooperação ativa na sua execução,do povo,das camadas de rendas baixas
e medias,ao contribuirem para “controlar o consumo dos ricos”,e termino da exploração das massas
proletarias pelo imperialismo”.
Aqui,Pedrosa aproxima-se da definição de hegemonia.Citando o “velho marxista Karl Kautsky”,do “Caminho
do Poder”(1909): a “revolução proletaria”seria dirigida - nos paises de alto desenvolvimento naturalmentepor uma classe operaria senhora de seus destinos,tendo o que perder,rica em quadros experimentados em
todos os setores da vida social e cultural,forte de suas poderosas organizações
sindicais,politicas,culturais,etc...A luta de classes,assim -e o pensamento vem direto de Marx e de Engels- não
é necessariamente um processo de agravamento de violencias e subversões,nem de caos,mas pode ser um
processo de disciplinação,educação e criatividade das massas proletarias”.

Neocapitalismo , mundo do trabalho e autogestão
Pedrosa dialoga com Gorz (“Estrategia Operaria e neo-Capitalismo”-1964),para retomar suas questoes sobre
”revolução e reforma”, “ Ocidente e Oriente”.
”Num livro sob muitos aspectos novo e construtivo pela originalidade de conceitos e sobretudo pela maneira
de repor o problema capital da estrategia da revolução socialista em nossa epoca,Andre Gorz retoma de
alguma forma a questão da natureza das reformas e contra-reformas,revolução e contra-revolução de que é tão
cheia nossa epoca...Gorz trata o problema posto por nós nos idos de 40: a natureza de certas transformações
havidas ou por haver no funcionamento ou nas estruturas do capitalismo.Gorz dirige-se especialmente ao
movimento socialista nos paises desenvolvidos da Europa ocidental.Dir-se-ia não nos tocar.Engano.
O problema da revolução nos paises subdesenvolvidos é diferente,sem duvida,do da revolução nos paises de
alta industrialização.A diferença maior,quanto a forma,está em que a velha alternativa entre a luta pelas
reformas e a insurreição armada deixou praticamente de existir,principalmente nos velhos paises altamente
industrializados do Ocidente.Quanto a força motriz dos movimentos,contrariamente ao que se pensa,continua
nos paises de alto desenvolvimento,a poder ser representada pela classe trabalhadora redefinida.Os
“assalariados produtores” a que se referia Marx não podem mais ser confinados a noção de “trabalhadores
manuais,criadores de mais-valia , pagos por peça ou hora.O desenvolvimento tecnologico e produtivo
ampliou extraordinariamente essa noção”.

No “capitalismo global”,diz Pedrosa ,”a alienação que outrora recaia sobre os operarios,como produtores
mutilados pela sua concentração nas tarefas parceladas na fabrica,agora se completa quando ele aparece como
consumidor,ao qual a publicidade arrebatou a possibilidade de escolher ou mesmo de reconhecer suas
proprias necessidades pessoais”.
Para Pedrosa,esse capitalismo global é resultante das reformas contra-revolucionarias dos anos 20 e 30.
”Sob o regime das reformas contra-revolucionarias institucionalizadas,inclusive nos paises democraticos
ocidentais,a eficiencia produtiva aumentou,a racionalidade economica cresceu,a cultura chegou as
“massas”,mas tudo em detrimento do homem,do homem com os seus fins e aspirações
contraditorias,substituidos estes por jornadas de trabalho mais curtas mas infinitamente mais intensas e um dia
cada vez mais cheio de mata-tempos,distrações e divertimentos organizados,sistemas de informação
crescentes em quantidade e relativa diminuição do valor,propaganda das vantagens da melhor democracia,da
melhor cerveja,do melhor calista,do melhor negocio,da melhor igreja,do melhor cinema,circo ou jogo,do
melhor politico,do melhor campeão,do melhor governo,do melhor trabalhador ou patrão,do melhor doutor,da
melhor mãe,etc,etc...Tudo isso vem do arsenal totalitario das reformas contra-revolucionarias.As categorias
sociais desaparecem,o homem é atomizado;é o ideal da democracia,da boa,isto é,representativa.Esse ideal foi
criado pelo fascismo.E’o que impera nos Estados Unidos”.
Claramente,vê-se que Pedrosa assimilou profundamente sua vivencia nos EUA.”Nos Estados Unidos,o
mecanismo da produção em massa do neocapitalismo criou uma suprema categoria social,medida pelo maior
numero de bens duraveis que possui um cidadão.A classificação do homem na sociedade tende a desligar-se
de seu trabalho e de sua função na produção para caracterizar-se pelo grau de seu consumo.(...) Ao fabricar
em massa as coisas mais espontaneas ou casuais,por definição artesanais ou do fazer manual,são
institucionalizadas,como a torta,a maionese,a pipoca,o sorvete,o brinquedo,a gravata,o bonde,o berimbau,o
saxofone,a esteira,o rosario,o santo,a imagem,a lembrança,o amor,o casamento,etc.Assim,a população
inteira,todos os dias,de norte a sul,de leste a oeste do pais,come a mesma torta,a mesma salada,nas mesmas
horas,de alto a baixo da escala social”.
Para Mario,”a revolução socialista opôe ao consumismo alienante do neocapitalismo outra concepção das
necessidades.É uma gigantesca tarefa social,economica,cultural,etica,desalienente.A equipe dos trabalhadores
cientistas representa papel primordial.Onde o trabalho é percelado,é subordinado a norma de rendimento,onde
produz fadiga nervosa e fisica,periodicamente,sistematicamente,onde se faz um ambiente de massa ou
coletivo,seriado,mas no qual não tem o trabalhador uma visão de conjunto do produto em elaboração,onde o
estatuto pessoal do trabalhador é subsumido no grupo ou categoria na fabrica,no laboratorio,no escritorio,na
empresa,no empreendimento,onde as relações pessoais entre o trabalhador,o assalariado individual e o
diretor,o gerente,o patrão,não existem mais -estamos em face do produtor assalariado,seja um trabalhador
manual,um operario qualificado,um tecnico,um engenheiro,um pesquisador,um sabio.E na categoria de
produtor assalariado são todos membros,potencialmente,essencialmente,da classe operaria.Não é o
capitalismo,nem mesmo o neocapitalismo que dispôe ainda de fronteiras abertas.O mundo do trabalho é o
mundo de fronteiras abertas;ele não pode,porem,como mostra Belleville( “Une Nouvelle Classe Ouvriere”1963),esperar passivamente que suas fileiras crescam.Tem ele,em compensação,a possibilidade de reivindicar
as fronteiras novas.Compete a ação sindical moderna esse reivindicar de novas fronteiras para o trabalho”.
Uma civilização do trabalho,obra da praxis da classe operaria e’ a alternativa a civilização neocapitalista.
Bases de um Projeto nacional cultural
Pedrosa retoma sua questão da reforma. ”A reforma revolucionaria nos paises de neocapitalismo é a
transformação deste,por dentro,em socialismo...As nossas reformas são a revolução dos subdesenvolvidos revolução mais ampla e menos definivel,mais contraditoria e complexa,mais impetuosa e mais plebeia,mais
popular,isto é,menos homogenea socialmente.Ela e’todo um processo de mudanças continuas nas estruturas
da sociedade,desde uma alteração profunda no dinamismo social das populações rurais,em que uma velha
classe de proprietarios fundiarios desaparece para dar lugar a uma nova classe de capitalistas agricolas em
face de um novo proletariado rural direta e organizadamente assalariado,a uma modificação não menos
radical na ordem economica geral,com crescimento consideravel do setor da propriedade publica ate colocar
sob o seu controle as principais alavancas de comando da economia nacional.O peso especifico da classe
trabalhadora tende a aumentar e o crescimento das forças produtivas irá depender de mais a mais das tecnicas
de planejamento e de uma politica de investimentos de carater acentuadamente social.Ela tambem visa a dar

as populações que vivem no interior de seu territorio um sentimento novo,o de uma PARTICIPAÇÃO
COLETIVA NUM TODO NACIONAL CULTURAL (grifo nosso) enfim acabado ou completo,capaz de
falar,entender-se,comunicar-se com o mundo num acento que lhe é proprio”.
Segue Pedrosa,”Esse é o modelo que a historia e a experiencia empirica têm elaborado para o Terceiro
Mundo.As revoluções dos paises do Terceiro Mundo tendem a refletir-se umas sobre as outras e a revelar uma
face internacional cada vez mais pronunciada.As revoluções nacionais dos subdesenvolvidos têm não só
problemas comuns mas tambem inimigos comuns.Elas não podem vencer sem uma reforma profunda na
estrutura do comercio internacional e,logo,da economia internacional...A revolução dos subdesenvolvidos é
absolutamente antiimperialista.A luta antiimperialista,para ser vitoriosa,tem de ser levada a efeito numa frente
comum dos paises subdesenvolvidos,como sua politica permanente,independentemente de conjunturas
nacionais criticas ou cronicas...Nessa politica externa esta’contida a condição fundamental para a realização
do objetivo nacional permanente - a emancipação.As tarefas internas urgentes serão irrealizaveis -ou para
realiza-las o esforço e o sacrificio serão ainda mais penosos- sem uma ação coletiva das nações incompletas
em marcha para a integração nacional no plano regional e no plano internacional”.
A Revolução Dupla
( Anti-imperialista e Anti-capitalista )
“A revolução dos subdesenvolvidos é assim dupla: a emancipação nacional em face dos interesses
imperialistas alheios e contrarios.A emancipação social das classes oprimidas e de baixos e medios
rendimentos,internamente.Não basta que desenvolvamos ou criemos uma industria,equipando-a com todos os
recursos de que precise,arrancando os capitais onde estiverem para aquele fim,mas -nas proximas decadas-já
não se poderá tolerar que essa tarefa se faça exclusivamente as custas da miseria das nossas
populações.E’preciso que ao mesmo tempo se alimente o povo,se vista o povo,se abrigue o povo,se o
eduque,para uma nação moderna e modernamente equipada.O controle das rendas terá de ser severo,o
controle dos investimentos implacavel,a redução dos ganhos improdutivos será uma necessidade,a
estandardização dos bens de consumo e duraveis uma imposição social ,o monopolio do comercio exterior e
do cambio sem brechas,prioridade absoluta dos instrumentos publicos de ensino e educação tecnologica para
o povo(inclusive guerra ao analfabetismo); destruição do velho aparelho estatal e sua remodelação completa
para servir as transformações da economia e da sociedade,abolição das forcas armadas e sua substituição por
milicias populares,aproveitamento de seus serviços tecnicos e industriais para aplicações civis no
desenvolvimento das infra-estruturas sociais e economicas”.
“Não há,assim,reformas de meio termo para contentar alguns grandes Estados ricos e protetores.Toda reforma
que nos paises subdesenvolvidos se confinar a alterações administrativas,tecnicas ou legais de ordem
interna,será reforma tipicamente contra-revolucionaria,pois visa a enquistar ou calcificar a subordinação da
economia primaria a do Estado ou Estados imperialistas,controladores dos recursos financeiros
internacionais.Não emancipa o pais.Ao contrario.E implica a permanencia no estagio da estagnação ou dos
niveis do subconsumo ou da mediocridade.Quer dizer da dependencia.
Nos paises altamente industrializados,o problema da revolução ou reforma contra-revolucionaria é
diferente.Andre Gorz o coloca nos seguintes termos:
“E’possivel do interior do capitalismo -quer dizer,sem antes o ter abatido- impor soluções anticapitalistas que
não sejam incorporadas e subordinadas ao sistema?” .E volta ele a velha questão: reforma ou revolução? Era
questão primordial quando o movimento parecia ter a escolha entre a luta pelas reformas ou a insurreição
armada.Não é mais o caso da Europa Ocidental.E por isso mesmo a questão já não tem a forma de
alternativa.A questão agora diz respeito a reforma.Mas,sustenta Gorz,trata-se de saber se são possiveis o que
chama de “reformas revolucionarias”,ou “reformas que vão no sentido de uma transformação radical da
sociedade”.
A Autogestão Socialista
“ Onde a liberdade individual é subjugada ? no setor mais
importante da vida moderna, no local de trabalho, na oficina, na fabrica,na empresa.Como é possível reinar aí
a autocracia e a liberdade em outras partes ? “.
“Eis o Socialismo. Mas deixemos o galo cantar

ainda na madrugada”.
(Mario Pedrosa,”A Opção Imperialista”)
Podemos afirmar que toda a obra de M.Pedrosa,intitulada “A Opção Imperialista”(1966), tenta responder a
pergunta que citamos acima;e que, sua resposta ao aplicar o marxismo de “O Capital” ao processo de
produção capitalista da grande ‘corporação’ norte-america,ponta de lança,vanguarda do Capital, é a do
socialismo com base na autogestão.É o que veremos adiante !
Para Mario,a grande crise de 1929 e o advento dos regimes fascistas na Europa trouxe um fenomeno
novo,que causou perplexidades nas arraiais dos socialistas e comunistas.Nessa atmosfera surgiram as
reformas-contra-revolucionarias,ineditas: eram dirigidas contra o capitalismo liberal,eram reformas “anticapitalistas”,de alguma forma.
Gorz,segundo Pedrosa,fala de “reformas revolucionarias”: as que vão no sentido de uma transformação
radical da sociedade.”Ele tomou a questão pelo seu lado positivo,e nós,pelo negativo,numa situação
anterior,bem diferente da em que escreveu seu livro,em 1964”.
Na verdade, nos anos 40, Pedrosa analisou o fenomeno das “revoluções passivas”e,Gorz , nos anos 60,analisa
seu corolario,as “revoluções ativas”.
As reformas estruturais,revolucionarias,não tratam de delegar ao Estado a tarefa de emendar o sistema.( diz
Mario: Emendar o sistema não é a tarefa dos subdesenvolvidos: estes o que têm a fazer é CRIAR um
sistema,o sistema deles,um sistema novo.A reforma de estrutura é para o autor aqui comentado uma
REFORMA APLICADA OU CONTROLADA PELOS QUE A RECLAMAM (grifo nosso).O que importa é
que surjam de todos os campos novos centros democraticos de poder - ao nivel das
empresas,escolas,municipalidades,regiões,orgãos de planejamento,etc”.
Aqui,Pedrosa nos fala da autogestão social,um dos elementos da revolução ativa de massa.
Izabel Loureiro,em texto para o Seminário do centenário de Pedrosa,captou muito bem a proposta de
Mario,inclusive,mostrando como está aprofundada em relação à época da “Vanguarda Socialista”.
“ Numa critica ao socialismo burocrático,Mario defende a idéia de que uma sociedade socialista é aquela em
que os indivíduos se autodeterminam a partir da esfera da produção: é portanto em primeiro lugar em torno da
empresa e na empresa que gira a luta pelo socialismo.A verdadeira transformação econômica socialista só
ocorrerá no momento em que a empresa for “uma comunidade cooperativa e não uma organização
antagônica” (“A Opção Imperialista” ,pág. 394), em outras palavras, no momento em que deixar de existir a
separação entre dirigentes e executantes, ou seja, quando for implantada a autogestão ou gestão coletiva da
produção(...).
Segue Loureiro: “ As idéias de Mario a respeito da autogestão são bastante rápidas,mais indicativas de uma
direção do que propriamente de uma reflexão original, em que retoma a tradição conselhista,aliás mencionada
por ele (revolução alemã, conselhos de fabrica de Turim,Frente Popular na França, Barcelona da Guerra Civil
e,bem entendido,os sovietes russos (p. 354-5)”.
E , “ o que garantiria a vitória da revolução ,tanto na metrópole como na periferia, é que ela seria feita e
controlada pelo poder popular.São necessário “novos centros democraticos de poder”
(empresas,escolas,municípios,regiões,etc),ou seja,descentralização do poder de decisão,restrição aos poderes
do Estado e do capital, “uma extensão do poder popular,quer dizer, uma vitória da democracia sobre a
ditadura do lucro”(p.324). Assim como no VS,Mario continua a pensar que o controle dos trabalhadores sobre
toda a vida social é o caminho para o socialismo democrático, e este começa já, “antes da tomada do poder”.
É verdade o que nos diz Loureiro sobre sobre a ausencia de uma reflexão original sobre a autogestão por
parte de Pedrosa.todavia,Mario sempre escreveu de uma forma ‘barroca’,nos obrigando a um olhar muito
apurado embaixo da ‘nevoa embruxadora’,termo que gostava de usar,de seus escritos.
Deste ponto de vista, na parte III de seu livro,intitulada “Os Órgãos Supremos do Imperialismo”, no capitulo
dedicado a ‘grande corporação’ norte-americana,que o ‘velho’ Pedrosa ,baseado em “O Capital” (cita: “Karl
Marx,The capital,Vol. III, Process of capitalist production, Interest and Profit,Chicago, 1909,págs. 447-459 ),
mostra como a autogestão é o conteúdo do socialismo.É assim,analisando a principal criação do Capital ,que
Mario desenha o que deveria ser o futuro do trabalho liberto do capital.
Mario não chega à autogestão,apenas ou somente, através das lutas operarias,mas,o que é
fundamental,analisando as relações entres os 3 eixos do núcleo de metabolismo do Capital (Meszaros),o
Estado,o Trabalho e o Capital.
Sem duvidas,uma influencia do método dialético dominante na Tendência dirigida por CLR James e Raya
Dunayevskaia, em seus estudos sobre o movimento operário norte-americano.

Com uma leitura deste tipo,João Bernardo definiu “A Opção Imperialista” , “entre as mais notáveis da
literatura marxista mundial”.
Possivelmente,Loureiro,como aconteceu em sua leitura de Mario ,na Tese sobre “vanguarda Socialista”,em
que o classifica de ‘marxismo eclético”, como diz o próprio Mario em relação a James Burnham: “Ouviu
cantar o galo , mas não soube onde” !
Para Pedrosa “a questão do destino da grande corporação na própria sociedade americana é de importância
incomesuravel”,e que,”O problema sai do campo de uma técnica econômica para um campo bem mais vasto
da teoria social ou organizatória da sociedade”.Nesta pisada,o pernambucano de Timbaúba nos leva à
Autogestão Social.
Mario inicia dizendo que ‘por toda parte,a burocracia tende a usar o Estado como sua prorpiedade
privada”,nos EUA ,”uma formação social,senão nova,amadurecida e consciente de seu poder,a oligarquia dos
dirigentes das grandes corporações,tende a dar aos negócios do Estado a tonica de sua presença”.Para Ele,a
“essência da corporação moderna” é guardar as relações capitalistas de produção e ao mesmo tempo enredar
em torno de si mesma a trama das relações públicas.
Baseado em uma ampla literatura norte-americana da época*,Mario mostra como a corporação” levanta
incessantemente problemas de poder”,e que, “um padrão de distribuição de seus lucros que sugere uma
EVENTUAL SOCIALIZAÇÃO NÃO-ESTATAL DESSES LUCROS’.-grifo nosso-.
Em sua analise,Mario traça uma contradição fundamental na dinâmica da grande corporação; a crescente
separação entre a Propriedade e o Controle. Contradição que,no Direito americano da época,se traduz em
‘aplicar à ‘corporação quase pública’ a tradicional lógica da propriedade”.
Para Pedrosa, “A evolução do processo é,como se vê, no sentido de DESAPROPRIAR OS
PROPRIETARIOS CAPITALISTAS EM BENEFICIO DO PESSOAL DE DENTRO DA SOCIEDADE’-gn.
A propriedade privada vai sendo expelida da grande unidade produtiva, que é a corporação.Mas,para
Mario,na Forma jurídica, “o grupo de direção continua a gerir e controlar a corporação para o beneficio dos
proprietarios”.cita,então,o jurista francês George Rippert: “o direito civil não conhece a empresa, mas só o
proprietário”. E que, “ a lei não cobre a complexidade dessa entidade nova que é a corporação...Os tribunais
não estavam capacitados para julgar”.
Ou Berle,quando diz que ,”Separam-se propriedade e direção(controle).Os acionistas são os proprietários da
exploração,mas não podem dirigi-las eles próprios.Assim o proprietário não é mais o empresário”.
Essa contradição,segundo Mario, tornaria ‘o processo histórico irreversível”; tornar independente,autônoma a
corporação como um todo e dentro dela, dar o poder ao grupo controlante.MARX PREVIU E DESCREVEU
O PROCESSO quase 70 anos antes. Veremos adiante”,conclui Pedrosa.
“ Marx , há cem anos afirmava que o capitalista investidor derivava a pretensão ao lucro da empresa...não de
sua propriedade de capital mas de ‘sua função na produção’ distinta da forma na qual ela é apenas
propriedade inerte.Isso aparece como contraste onde quer que ele trabalhe com capital emprestado,de modo
que lucros e interesse da empresa cada qual vai para diferentes pessoas”.
Em nota de pé de página,Mario esclarece: “Ora,é precisamente esta a grande tese de Marx.Ainda aqui foi o
primeiro a ver no funcionamento moderno das sociedades por ações, no desenvolvimento prodigioso do
sistema de créditos,as premissas organizatórias, técnicas, políticas e funcionais para a nova ordem de
produção.As paginas condensadas de O Capital sobre as sociedades por ações assim demonstram.”
Citando Hilferding (“Das Finanzkpital”):”Em sua obra clássica,ao tratar da questão e referindo-se à
contribuição de Marx,escreve: “Nossa concepção da economia da sociedade por ações vai além da exposta
por Marx.Marx apreende em seu esboço genial – a parte da execução que lhe ficou infelizmente vedada – o
apel do credito na produção capitalista, a formação da sociedade por ações como conseqüência do credito e
traçou suas conseqüências”. E com toda a razão,Hilferding conclui o que Marx considerara antes de tudo
“foram as conseqüências econômico-politicas do papel da sociedade por ações”.
Mais adiante : “Como se vê ,o segredo da direção empresarial das grandes corporações é velho com a Sé e o
velhíssimo Marx o define em termos que o presidente da DuPont Company,Sr. Crawford H.
Greenewalt,repetiu,quase cem anos depois,como se o tivesse lido: Talvez a melhor analogia com o trabalho
do executivo é o condutor de sinfonia sob cujas mãos uma centena ou por ai de especialistas altamente
qualificados e muito diferentes se ajustam num único esforço de grande eficácia”.
Assim,diz Pedrosa “Marx reconhece ser isso uma espécie de ‘trabalho produtivo que tem de sere exercido
em todo modo de produção que requeira uma combinação de trabalho...esse trabalho de superintendência
necessariamente surge em todos os modos de produção, que se baseiam no antagonismo entre o trabalhador
como produtor direto e o dono dos meios de produção”.

Para Mario, citando “Philosophy of Manufacturers” de Ure : “As fabricas cooperativas fornecem a prova de
que o capitalista se tornou justamente tão ‘superfluo’ como agente na produção,como ele mesmo,na sua forma
mais desenvovlida ,acha supérfluo o proprietário da grande propriedade territorial”.
Mario considera,então,dois planos da grande corporação:
1) a autonomia da empresa em relação ao mundo exterior;
2) a sua evolução internamente para chegar a ser uma COMUNIDADE COOPERATIVA –gn- e não
uma organização antagônica”.
“Levando-se o pensamento até mais adiante poder-se-ia dizer – o comunismo não é a norma de ‘ cada
um, segundo suas necessidades’, mas antes, dentro da empresa,o momento em que a vigilância ou a
superintendência se socializa”,em outras palavras, a autogestão.
Assim,”A analise de Marx sobre o processo de produção capitalista na empresa é de maior alcance que a
dos economistas e mesmo juristas que se debruçaram sobre o problema.Afastando o enredado de
relaç~oes puramente jurídicas e financeiras, que encobrem o fenômeno social que se está processando
com a famosa separação da propriedade e do controle do capital, o processo de produção ‘é simplesmente
um processo de trabalho’.
Para Mario,neste debate,Marx traz um elemento novo “O Trabalho”. E, a seu modo irônico de “ir às
realidades concretas”, pergunta:
”Que tem com efeito,o trabalho com essas altas questões de propriedade,de lucro,de juros,de interesses e
e direção nas corporações em que são dezenas,centenas de milhares? Nada.São instrumentos...de
trabalho”.
Com grifos nossos,citamos Pedrosa sobre a originalidade da analise de Marx:“No estudo especifico da
sociedade por ações,em seu aparecimento moderno,Marx introdua outras categorias que lhe vão permitir
encara-la no seu dinamismo e não estaticamente.nela o capital apóia-se ‘num MODO SOCIALIZADO
DE PRODUÇÃO e de força de trabalho e se reveste diretamente da forma de capital social ( CAPITAL
DIRETAMENTE DE INDIVIDUOS ASSOCIADOS) distinto do capital privado. A sociedade por ações
assume a forma de empresas sociais distintas das individuais.É a ABOLIÇÃO DO CAPITAL como
PROPRIEDADE PRIVADA dentro dos limites da própria produção capitalista”
Seguindo com as idéias de Marx,Mario continua sua analise: “Nas sociedades por ações a separação que
se verifica não é apenas a função que é separada da propriedade do capital,mas – e Marx insiste em dizer
e incluir tal separação na analise de todo o processo- O TRABALHO NATURALMENTE É
SEPARADO POR COMPLETO DA PROPRIEDADE DOS MEIOS DE PRODUÇÃO E DA MAISVALIA DO TRABALHO.
Segundo Mario, “desde 1865, quando Marx escrevia as linhas acima, até 1890, quando ENGELS editou o
terceiro volume.Numa frase realmente à la Marx,o seu colaborador e editor resume a analise:
“Isto é a abolição do modo capitalista dentro da própria produção capitalista” e acrescenta,numa
expressão que vai inspirar Schumpeter (“Capitalism, Socialism and Democracy”,1914) a formular sua
talvez tese básica sobre o desenvolvimento do capitalismo – “uma autodestrutiva contradição”, que
representa em sua face mera fase de transição a nova forma de produção...É a produção privada sem o
controle da propriedade privada”.
Enfim, ainda na pisada de Marx,Pedrosa fecha essa parte de sua analise:
“As companhias por ações,prossegue Marx,põem a nu o antagonismo, o tornam visivel: se os meios
sociais da produção são propriedade privada, a conversão à nova forma de ações ainda permanece nos
limites do capitalismo.Assim, em lugar de superar o antagonismo entre o caráter social da riqueza e seu
caráter privado, aquelas companhias desenvolvem o antagonismo até uma nova forma.AS FABRICAS
DE COOPERATIVAS DOS PROPRIOS TRABALHADORES representam dentro da velha forma os
PRIMEIROS COMEÇOS DA NOVA, embora elas naturalmente reproduzam e tenham de reproduzir,por
toda parte,na pratica da organização,todas as limitações do sistema prevalecente.Nesles,contudo,O
ANTAGONISMO ENTRE CAPITAL E TRABALHO É SUPERADO,pois os PROPRIOS
TRABALHADORES SE FAZEM SEUS PROPRIOS CAPITALISTAS, o que lhes possibilita usar os
meios de produção para o emprego de seu próprio trabalho.Eles MOSTRAM O CAMINHO PELO
QUAL UM NOVO MODO DE PRODUÇÃO PODE NATURALMENTE SURGIR DE UM VELHO,
quando o desenvolvimento das forças materiais da produção e das formas correspondentes da produção
social alcança um certo estagio.As companhias por ações capitalistas bem como as fabricas cooperativas
podem ser consideradas como FORMAS DE TRANSIÇÃO DO MODO CAPITALISTA AO MODO
ASSOCIADO, com esta distinção – o antagonismo é enfrentado negativamente numa, positivamente
noutra”.

E, tenta,via Marx,explicar essa forma dupla de antagonismo:
”Marx tenta explicar essa formula algo vaga de distinguir as duas formas de produção em que o capital já
se apresenta socialmente e não privadamente.” O salario de superintendência,tanto do gerente comercial
como do industrial,aparece completamente separado dos lucros da empresa nas fabricas cooperativas dos
operários como nas sociedades por ações.A separação dos salários da superintendência dos lucros da
empresa,que é em outros casos acidental,aqui é constante.Na fabrica cooperativa o caráter antagônico do
trabalho de superintendência desaparece,uma vez que o gerente é pago pelos trabalhadores em lugar de
representar o capital contra eles”.
Fechando esse capitulo 12, Mario Pedrosa pôe os pontos nos ii,numa verdadeira Proclamação da
Autogestão:
“ Os teóricos e panegiristas da corporação pretendem ter ela ultrapassado a esfera do capitalismo
econômica,social,cultural,cientifica,tecnológica do pais, o móvel intimo que a impele,que a dirige e a põe
em movimento é ainda privado.Sua finalidade intrinsica é – em ultima ratio- o lucro,o lucro que,se
dispersa em parte,se acumula também,se concentra em relativamente poucas mãos,estas as dos
priprietarios de fato , os grandes,os que decidem dos destinos da corporação; é,pois, ainda um lucro de
fato privado,personalizado”.
E,arremata: “Não é,pois , ‘socialista’, mas ‘feudalista”.Assim,para transformar-se não será preciso
muito,apenas uma alteração nas relações jurídicas que a regem,redefinindo-a na ordem do Estado; dentro
dela,há que faze-la passar à GESTÃO COLETIVA,segundo o principio de que não pode mais haver
separação entre direção e execução,dirige quem executa,executa quem dirige, são dirigentes os que
trabalham,são trabalhadores os que dirigem.dentro dela os que trabalham são todos,em maior ou menor
grau,trabalhadores produtivos.Os trabalhadores não querem mais ser um parafuso mecânico na
engrenagem produtiva.Querem saber o que estão fazendo,ter participação no processo total,tomar
conhecimento de para onde vão,deixar de ser alienados no processo social do trabalho de que são, peças”.
E conclui, na linha da autogestão,inclusive citando a experiencia da Yugoslavia:
“ A direção capitalista da corporação, com toda a sua abertura progressista, é alienante, antisocial e
reacionária,privatista.Se ela quer fazer do Estado seu Estado, mas sem intermediários,sem representantes,isso
corresponde,em planos paralelos, à reivindicação mais profunda e de maior alcance social e cultural dos
trabalhadores dos paises de alto desenvolvimento,na Rússia como nos Estados Unidos,na Inglaterra como na
Alemanha,Suécia e até na YUGOSLAVIA, onde há um esforço conscientemente oficial nesse sentido: o de
que as FUNÇÕES GESTIONARIAS SEJAM COLETIVAS,não havendo mais lugar para medianeiros e
representantes seus na produção,mas eles mesmos,como trabalhadores,como produtores,com sua
experiência,seus conhecimentos,seu ângulo de visão próprio.A ‘DEMOCRACIA DIRETA” que proclama
Rosseau como meio de exprimir a vontade do povo ou da maioria é aí que se manifesta ou se pode realizar.O
conceito de representação da vontade do povo,da maioria,deve ser arquivado num museu de
antiguidades.pertenceu a uma outra civilização,civilização de minorias que encontrou no mecanismo das
representações o segredo da perpetuação do seu poder,de sua riqueza e propriedade.A vontade da maioria não
é o monstro abstrato incapaz de expressar-se a si mesmo inventado por Rosseau.É hoje um conceito
manejável, sociologicamente verificável, que se exprime diretamente de mil maneiras e em mil escalões, nos
limites dos vários ‘todos sociais’ de que se compõe a sociedade. Mas é sempre uma relação direta e
mútua,como corrente e contra corrente,entre dirigentes e executantes.Quer dizer sempre intercambiável.EIS O
SOCIALISMO.MAS DEIXEMOS O GALO CANTAR AINDA NA MADRUGADA”.
O ‘braseiro revolucionário dos sovietes”
Mas,em paginas anteriores,Pedrosa se pergunta sobre esse processo nos Estados Unidos.”O que estamos
vendo nos Estados Unidos não é propriamente tentar-se fazer da cooporação empresa já socialista ou
socializante.Mas é proclamar o sistema econômico americano como um sistema tendo ultrapassado o
capitalismo e se transformado num sistema também ‘social’ ou com as vantagens,apenas proclamadas,apenas
teóricas do socialismo,já realizadas.Então o que se tornou ‘superfluo’ não foi o ‘capitalista’ mas a revolução
socialista, a ‘expropriação dos expropriadores’.
Analisando a revolução tecnológica da informática e da automação, Mario diz que, “ O que Marx descreve é
o capitalismo chegado ao apogeu de seu desenvolvimento tecnológico,dos novos métodos de produção”. (
Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie, Rohenentwurf,1857-1858.Dietz,Berlim,1953).
Pedrosa faz referencias as lutas operarias,os CONSELHOS OPERARIOS na Alemanha.
“Ao sair da guerra vencido e emprobecido,a social democracia alemã assumia timidamente o poder,asob

pressão de um proletariado que iniciava mal e atabalhoadamente,na empresa,na fabrica,uma luta insurrecional
pelo poder,através dos cosnelhos de empresa que se espalharam por toda a Alemanha e acabaram por ter a
chancela, no papel, de um artigo da nova constituição democratissima de Weimar.A luta,vitoriosa na letra da
lei constitucional,foi perdida realmente nas ruas,nas fabricas.Os conselhos de empresa tinham, então, uma
coloração vermelha,reflexos do braseiro revolucionário dos sovietes na Rússia de Lênin e Trotski”.
Na Itália, “Antes de Mussolini,comunistas e socialistas ,em face a este problema,deram com GRAMSCI a
expressão acabada teórica revolucionaria desses conselhos (...) quando,em 1936,em França,com Leon Blum
como primeiro-ministro,os operários entraram em greve pelo pais inteiro,criando uma modalidade nova de
greve,greve com ocupação em massa da empresa.Ao ocuparem as fabricas,’os operários não tinham o menor
sentimento de atentar contra a propriedade alheia.Era a sua fabrica que ocupavam.Abusavam ? dizer que
abusavam de seu direito já é reconhecer que tinam um direito”(George Rippert).
Na Europa os aspectos sociais mais profundos da empresa,quer dizer,seu destino em outro modelo de
sociedade,tomavam vulto,em virtude do clima revolucionário,anticapitalista,ali presevalecente.A IDEIA DE
SOVIETES AINDA ESTAVA NO AR,COMO A SUPREMA ASPIRAÇÃO DA CLASSE OPERARIA.Os
operários,por seus partidos e lideres,queriam disputar ao capitalista,ao industrial,o domínio sobre a
empresa.Todo o poder aos sovietes”,lançado então pelos comunistas e socialistas independentes,queria dizer
extamente isto; O CONTROLE OPERARIO SOBRE A EMPRESA CAPITALISTA. Aqui,em pé de
pagina,Pedrosa cita GRAMSCI:
“ Antonio Gramsci,o líder teórico e revolucionário italiano que passou em prisão,e nela nela morreu,enquanto
Mussolini reinava sobre a Itália,em relatório de julho de 1920 sobre ‘o movimento turinense dos conselhos de
fabrica”,assim o descrevia :
“ os conselhos de fabrica cedo criaram raízes.As massas acolheram voluntariamente esta forma de
organização comunista,se juntaram em torno dos comitês executivos e apoiaram energicamente a luta contra a
autocracia capitalista...Os conselhos e comitês obtiveram notável exito:esmagaram os agentes e os espias dos
capitalistas, ataram relações de ordem financeira e industrial nos negócios fazendários; concentraram em suas
mãos o poder disciplinador e demonstraram às massas desuinidas e desagregadas o que significa a gestão
direta dos operários na industria” ( A.Gramsci,’Antologia degli Scritti’,editori Riuniti,Roma,1963,pág. 46).
Prossegue Mario: “ A nova ordem revolucionaria socialista viria.Quando a vaga insurrecional na Europa
Central e na Itália refluiu, a empresa capitalista,campo de batalha decisivo entre classes em conflito – a classe
trabalhadora e a patronal- foi largada à sua sorte: voltou a ser a fabrica do patrão.A França da Frente Popular
em 1936, onde a vaga revolucionaria das massas operarias chegou bem depois ,em virtude,
provavelmente,dos despojos da vitória terem concorrido para estabilizar a situação econômica do pais por
mais tempo,e a Espanha republicana,em face do assalto internacional fascista com Franco à frente de tropas
mouriscas, foram os últimos palcos políticos onde os sovietes voltaram a ser objeto de luta.Aliás,também em
Barcelona,lideradas pela Federação Anarquista,os operários ocuparam as fabricas.depois veio a Guerra,com a
ocupação de toda a Europa pelo nazismo e fascismo,e a derrota generalizada de comunistas e socialistas de
todos os matizes.O capitalismo em debandada conseguiu reerguer-se no Ocidente e inaugurar no pós-guerra
fase de verdadeira restauração na Europa, graças em grande parte ao maciço auxilio norte-americano.Deu-se
um verdadeiro renascer do capitalismo e nos Estados Unidos a grande corporação ressurgia como o centro de
toda a vida econômica do pais.Mas o problema da empresa,da corporação,não deixou por isto de existir.desta
vez,porém,o que se vê é uma fase de evolução do lado “de cá,isto é,do lado patronal-capitalista,quando, em
outra etapa histórica,ela era vista do “lado de lá”,isto é,do lado dos “bárbaros”,ao de fora da cidadela.DA
“COMUNA”.
Assim,Pedrosa fecha seu raciocínio com ‘chave de ouro”: A Comuna de Paris !

Socialismo ou Barbarie
No periodo do exilio europeu(1973-1977),Mario Pedrosa mantinha a mesma pisada.Assim,em suas “Teses
sobre o Terceiro Mundo”,parte do seu estudo/balanço do quadro economico dos anos 70 ( “Rosa Luxemburgo
e a Crise do Imperialismo”(1975),marcando sua despedida do europeismo,em que define a revolução dos
“condenados da terra”:
Citando Samir Amin e pondo-se ao seu lado: “na crise atual,há duas perspectivas.Eu me sinto

voluntariamente ao nivel mundial,e não ao nivel do ocidente separado dos paises atrasados da periferia”.
No paragrafo, “Crise e Revolução”,afirma Pedrosa : “A crise atual é literalmente mundial.Para comprende-la
é preciso,primeiramente,que cada um se erga a uma consciencia do mundo.A obra do mundo sobre o planeta
está em pane.Conserta-la,salva-la,só será possivel desta vez pelos grandes meios: uma Revolução de ordem
total,global,universal e radical.Radical,porque descerá até as raizes das coisas;universal,porque não poupará
nenhum canto da terra;global,porque não será somente politica ou social,mas cientifica,ecologica,etica.Ela
deveria ser a ultima,porque,se não ocorrer,significara a abertura da crise em toda a sua potencialidade
destrutora,cujas transformações sociais,politicas,fisicas,ecologicas,em seu seio terminarão por levar a
humanidade ao fundo do abismo.Os paises ricos e poderosos podem resignar-se a prolongar a ilusão do seu
status quo até a catastrofe final.Os paises pobres do terceiro (e do quarto)mundo,sendo mais ou menos
desprovidos dessa ilusão perniciosa,não podem resignar-se;eis porque é preciso ver neles os portadores da
Revolução”.
Nos anos 80,em artigo intitulado "O Futuro do Povo",afirmava:
"O Brasil,voltado para si mesmo,para empreender a sua revolução moral,politica e tecnologica,não se
confinará a imitar como até este momento,as tecnicas e ideias do capitalismo internacional.A revolução que
deverá ser bandeira do PT não se limita aos velhos moldes do capitalismo das nossas classes dirigentes.Sua
dinamica é outra.Ela irá as diversas regiões do Brasil desprezadas e sufocadas pelo poder central de
Brasilia,que trata desigualmente em estados da Federação,e as chamará para constituirem-se em assembleias
soberanas que levarão em seu tempo,a uma Constituinte verdadeiramente nacional,seus cadernos de
reivindicações...
Tudo está assim a mudar pela raiz...A renovação do Brasil pede novos metodos e uma ação politica nacional e
democratica."
Neste texto,Mario Pedrosa parecia profetizar sobre as campanhas civicas que iriam surgir: a das diretas
já´(1984) e,sobretudo,a da participação popular na Constituinte,de 86 a 88;e,porque não nas marchas do MST
e outros movimentos sociais e partidarios do final da decada de 90 ? Inclusive,quando fala do "caderno de
reivindicações",lembra-nos as "emendas populares" da Constituinte.
Em outro texto,"A Missão do PT", Pedrosa retoma e completa sua fala anterior:
"O que se passa na realidade é que nos encontramos em face de um impasse burocratico total do Brasil.O
quadro estrutural do estado brasileiro não pode sobreviver;tem que ser alterado de alto a baixo para que de
novo a Federação reviva.E é desse impasse que temos que recomeçar.E eis porque todas essas palavras de
ordem de Assembleia Constituinte,com João ou sem João,não funcionam nem estão na ordem do dia.De que
se necessita é recomeçar por baixo,a partir realmente da vocação das regiões e dai sim iniciar um trabalho
imenso de reconstrução da nação atraves de assembleias constituintes regionais que permitiriam ir ao
encontro das necessidades fundamentais do povo que habita essas regiões.Ir porém `a busca da vocação das
regiões não significa projetos grandiosos do Brasil potencia,mas significa dar precedencia aos povos que
habitam esssas regiões malfadadas para que eles entrem afinal na vida social e publica do brasil
contemporaneo...
Quando falamos em assembleias regionais,é para que os estados recobrem sua autonomia e os povos seus
direitos democraticos fundamentais desta nação até hoje incompleta que é a nação brasileira.A grande tarefa e
imediata do povo brasileiro é a organização dessas assembleias constituintes reginais,convocadas por
partidos,que sobem de baixo,como o PT,é também uma tarefa essencial de outra instituição fundamental do
Brasil de hoje,que é a Igreja dirigida por bispos,pastores e cardeais como Dom Paulo Evaristo Arns,Dom
Helder Camara,Dom Tomas Balduino,Dom Valdir Calheiros e outros.Estes não se podem negar a essa tarefa
instrinsicamente primordial que é a de descobrir a vocação das regiões,pois é nela que a vocação do povo vem
a tona.
O PT é o povo organizado.As CEBs da Igreja contém no seu seio grande parte deste povo.Nesta tarefa
fundamental de chamar o povo das profundezas onde jaz,ao plano politico,que Dom Paulo me perdoe,mas
esta é a missão mais autentica de sua Igreja no Brasil atual...”.
Pedrosa associa-se a sensibilidade arendtiana do espaço publico da visibilidade.Segundo L.Boella , partindo
de um certo "radicalismo populista de inspiração luxemburgiana "e do sentimento de justiça de Marx , Hanna
Arendt "sente o impacto na historia moderna da exploração e da opressão,da necessidade de vastas
massas,condenadas a invisibilidade da total sujeição na "pena"do trabalho,de sair á luz,de conquistar uma
relevancia no plano politico e social".
Prossegue Mario,”Cabe já a esssas assembleias constituintes regionais abrir o processo politico decisivo no

Brasil.E poderia ser essa uma função conjunta do PT e das CEBs da Igreja,mesmo que ems eu inicio essas
iniciativas não tenham propriamente carater oficial.Basta que sejam populares e sejam legitimas,convocadas
por essas respectivas instituições,que não ferem,assim agindo,nenhum preceito constitucional. Se essas
assembleias são asssim regionais no seu inicio,nada impede que possam terminar num formidavel
coroamento,numa Assembleia Nacional Constituinte...",conclue Mario.
O processo constituinte ,buscou dar vida a essa perspectiva.Os comites de participação popular
constituinte,as assembleias municipais realizadas(como em Guarulhos e Vila Velha,São Joao Meriti),a ideia
de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva,as emendas populares;tudo isso,tinha sintonia com a
ideia pedrosiana de "vocação das regiões",de luta pela construção de uma esfera publica democratica,e da
cidadania ativa.

O “Capitalismo Mundial Integrado “
( os "ismos modernismos" )
Na década de 60, Mario Pedrosa desenvolveu seu principal trabalho de critico das Artes. Assim, quase todos
os textos da coletanea "Mundo, Homem, Arte em Crise", situam-se nessa década .
Na década de 70, há passagens fundamentais no itinerário de Pedrosa: o golpe no Chile (1973), a Revolução
dos "cravos vermelhos", em Portugal (1974), o quadro político do Peru de Alvarado (1968-1975), o fim do
colonialismo de Portugal, em Angola, Moçambique, Guine Bissau e Cabo Verde; a Guerra do Vietnam; a
Assembléia Popular na Bolivia de Torres (1971).
Pedrosa escreveu cartas muito lúcidas sobre os processos de Chile, Peru e Portugal. Suas cartas (Retratos do
Exílio), estão plenas de análises da evolução política destes paises.
Seu retorno ao Brasil, em final de 1977, coincide com a retomada das lutas democráticas e, em seguida, as
grandes greves operárias de 1978, 1979 e 1980. Portanto, um período muito rico em movimentos sociais.
Ademais, ocorre a Revolução Sandinista, em 1979, as lutas revolucionárias de El Salvador e, o
"Solidariedade" na Polonia, em agosto de 1980.

Na analise de GUATTARI, "A historia das lutas dos anos setenta esboçou já o processo de recomposição e
de libertação sociais...Estas fases de luta foram sobretudo significativas como experiencia de descoberta e de
compreensão operaria das fragmentações e sobrecodificações corporatistas impostas ao socius proletario,e
como experiencia de luta interna contra a violencia pela qual o Capitalismo Mundial Integrado tentou
constantemente interditar os processos de inovação nos diversos dominios considerados...Os anos setenta
foram marcados pois pela emergencia continua de momentos de ruptura...Do 77 italiano á Grosse Bruch na
Europa central(Alemanha,Suiça,Holanda),da revolução iraniana a epopeia do Solidarnosc e ao retomar das
lutas revolucionarias na America Central,ate os movimentos de libertação de enorme alcance que começam a
irromper no Cone Sul...".
Em texto para o seminario sobre os "500 anos", promoção da secretaria municipal cultura cidade de São
Paulo, XAVIER GOROSTIAGA afirmava,
"Na decada dos 60 e 70, a America Latina viveu uma ruptura epistemologica tanto intelectual como politica.A
teoria da dependencia e a teologia da libertação acompanharam profundas transformações politicas e sociais
como a Revolução Cubana,o movimento guerrilheiro,o populismo militarista de Velasco Alvarado no
Peru,Torrijos no Panama com sua luta latinoamericana pelo Canal,a experiencia do socialismo com liberdade
do Chile,as insurreições revolucionarias na Nicaragua,El Salvador e Guatemala,a revolução em Granada e a
continua luta pela democracia e a igualdade em todo o continente.
A ruptura epistemologica dos 60 e 70 supôe uma forma de pensar,um horizonte,uma visão de futuro e uns
sujeitos sociais que hoje estão em crise,sobretudo depois do colapso do socialismo estatista do
Leste.Precisamos um novo paradigma epistemologico,e encontrar novas mediações sociais para enfrentarmos
ao que temos chamado de "a avalanche do Norte contra o Sul,o capital contra o trabalho" e a uma profunda

crise de civilização.Quais são os sujeitos historicos desta nova era e qual é a proposta para entender e
enfrentar as rapidas e profundas transformações de fim de seculo e,possivelmente,o maior desafio e a
necessidade mais urgente aos 500 anos do chamado descobrimento".
É importante salientar que o PT nasceu deste e neste contexto.
Por um lado,o esgotamento historico da estrategia da Comintern e,pela crise de outras alternativas
(maoismo,guevarismo,trotskismo,eurocomunismo,etc);
De outro lado,pelo surgimento de novas estrategias que tiveram suas expressões historicas na Revolução
Popular da Sandinista e,na praxis do Solidarnosc.Esse,representando o acumulo de forças das lutas dos
trabalhadores do Leste europeu,a partir das revoluções de 1956,1968.A Revolução Sandinista,como apice do
ciclo de lutas aberto pela Revolução Cubana(1959) e pelas retomadas das lutas operarias e populares na
America Latina e Central.
Portanto,Solidarnosc e Sandinismo como expressões de grandes movimentos de massa.Solidarnosc,em sua
primeira etapa(1980-81),desenvolvendo uma hegemonia dos trabalhadores,com base em conselhos operarios
e na autogestão social. A Revolução Sandinista,desenvolvendo uma hegemonia popular e assumindo o poder
via insurreição das massas urbanas.As caracteristicas principais destes movimentos se expressamm nos
seguintes elementos:
independencia de classe,sujeitos coletivos, movimentos de massa, direção hegemonica,unidade e pluralismo.
Uma periodização: duas rupturas
Em ensaio brilhante de 1985,Fredrick Jameson tenta periodizar os anos 60". Apresenta a hipotese de que
"parece plausivel fixar o fim dos anos 60 em torno de 1972-1974". Isto é, no período em que Pedrosa saía do
Chile e ia para Paris , onde escreveu seu livro sobre Rosa e o Imperialismo,além,como já vimos,as Teses do
Terceiro Mundo, O Discurso aos Tupininquins e aos Námbas ,e,o texto sobre a Arte de Retaguarda.
Em relação ao modelo baseado na "teoria do foco" (Regis Debray), Jameson diz que "para todos os efeitos,
esse poderoso modelo exauriu-se, mesmo antes da trágica morte de "Che" na Bolivia em 1967, com o fracasso
dos movimentos de guerrilha no Peru e na Venezuela, em 1966". A década "finda com o golpe chileno em
1973 e a queda de virtualmente todos os paises da América Latina em várias formas de ditadura militar".
Pedrosa viveu o início deste ciclo de ditaduras militares, iniciado no Brasil e, sobre ele, escreveu a "A opção
Brasileira" e "A Opção imperialista".
Para F.Jameson, "estes dois momentos de ruptura -um em 1967, outro em 1973- servirão de enquadramento
para uma hipótese sobre a periodização dos anos 60 em geral. Começando com o segundo momento de
ruptura, toda uma série de outros eventos aparentemente não relacionados na faixa dos anos 1972 e 1974
sugere que esse não é um momento decisivo somente no nível relativamente especializado da política radical
do terceiro mundo ou da América Latina, mas sinaliza de maneira muito mais global, o encerramento
definitivo do que é chamado anos 60".
"Isto porque 1973-74 é o momento em que se inicia uma crise econômica de âmbito mundial, cuja dinâmica
permanece conosco até hoje... ".
Vimos que , à esta crise mundial, Pedrosa dedicou seu livro sobre "A crise Mundial, o Imperialismo e Rosa
Luxemburgo", escrito em Paris. Trouxe como projeto na volta ao Brasil, a finalização dolivro que chamava de
“A Internacional da Contra-Revolução” ou de “A Malha das Multinacionais”. Dizia que ‘Se há um fato novo
no mundo é a emergência de uma burguesia internacional...São elas que estão transformando a estrutura do
capitalismo internacional.Foram elas que herdaram a Terra”.
Para Jameson, Ernst Mandel em seu "Capitalismo tardio", apresenta-nos uma hipótese sobre esta crise, atraves
dos ciclos "Kondratiev". Assim, "o último desses ciclos Kondratiev foi aquele mercado pela tecnológia da
computação, pela energia nuclear, e a mecanização da agricultura...que Mandel data de 1940 na América do
Norte e do período pós-Guerra nos outros países imperialistas. O decisivo, no presente contexto, é sua noção
de que, com a recessão mundial de 1973-74, a dinâmica dessas última "onda longa" esgotou-se.
Jamenson conclui que, "O capitalismo tardio pode portanto ser definido como o momento em que os últimos

vestígios de natureza que sobreviveram ao capitalismo clássico são finalmente eliminados: a saber, o terceiro
mundo e o inconsciente. Os anos 60 terão sido então o momentoso período de transformação em que essa
reestruturação sistématica se fez em escala global".
A analise de Guattari complementa a de Jameson,"Não é necessario porno-nos a advinhar para nos
apercebermos de que o ciclo da revolução se reabriu em 68...A grande deflagração antagonistica de 1968
mostrou que as novas modalidades investiam no dominio da reprodução...A familia,a vida pessoal,o tempo
livre,e talvez os fantasmas e o sonho,tudo apareceu a partir de então sujeito às semioticas do capital...Os
aocntecimentos de 1968 instauraram-se como tomada de consciencia antagonistica dessa transformação da
qualidade social da produção e dos processos de trabalho".
Continua Guattari,"Generalizando a exploração a todos os niveis da sociedade e da vida humana,esta
redefinição do produzir fez surgir cargas suplementares de infelicidade e trouxe a luz do dia novos tipos de
conflitualidade politica e micro-politica...A força essencial de 68 residiu no fato de,pela primeira vez na
historia das revoltas humanas contra a exploração,o seu objetivo não ter sido uma simples emancipação mas
uma verdadeira libertação".
Mario Pedrosa capta, da Europa, esse momento de ruptura e, despede-se do "europeismo", justamente, através
da análise da Crise Mundial, assentado em Rosa Luxemburgo. Suas "Teses para O Terceiro Mundo", e o
"Discurso aos Tupininquins e Námbas", espelha os desafios do novo período, do ponto de vista, dos "danados
da terra".
Aqui cabe,mais uma vez,Guattari,"Nós não somos uns atrasados do "Terceiro Mundismo";não temos a
pretensão de o transformar pela via do "insurrecionalismo" tradicional; não acreditamos de modo algum na
sua capacidade independente de desenvolvimento e de "redenção" - pelo menos no contexto capitalista
atual.Nenhuma das revoluções triunfantes,nos paises desenvolvidos,conseguiu transformar de forma
duradoura as estruturas de Estado. É pouco provavel que as do Terceiro Mundo consigam fazer melhor! Não,
é sobretudo para o lado da cooperação revolucionaria e da agregação das forças do proletariado intelectual e
operario do Norte com a massa imensa do proletariado do Sul que convem voltar-se para cumprir esta tarefa
historica".
Na mesma linha dizia Mariategui,"...O socialismo presupõe a tecnica,a ciencia,a etapa capitalista;e náo pode
importar o menor retrocesso na aquisição das conquistas da civilização moderna,mas ao contrario,a maxima e
metodica aceleração da incorporação destas conquistas na vida nacional".
Jameson prossegue: "Definimos os anos 60 como um momento em que a expansão do capitalismo em escala
global produziu simultaneamente uma imensa liberação ou desprendimento de energias sociais, uma
prodigiosa escapada de forças não-teorizadas: as forças técnicas dos negros e das "minorias" ou dos
movimentos que eclodiram por toda parte no Terceiro Mundo, os regionalismos, o desenvolvimento de novos
militantes portadores de surplus conscioudness, nos movimentos estudantis e de mulheres, bem como um
sem-número de lutas de outros tipos".
Ainda Guattari,"As lutas sociais que explodiram em 68 e nos anos que se seguiram conferem uma grande
força a tomada de consciencia dos estudantes e dos jovens,dos movimentos de mulheres aos movimentos para
a defesa e a reconquista da natureza, para a reivindicação das diversidades culturais,raciais ,sexuais e
igualmente as tentativas de renovação das concepções tradicionais da luta social,a começar pelas dos
trabalhadores".

Mario Pedrosa vivenciou esses dois momentos de ruptura, assinalados por Jameson, que irão , por sua vez,
assinalar uma " mutação" em sua vida. O primeiro momento, 1967, Pedrosa o vivenciou ainda no Brasil,
quando do golpe militar de 1964 e da posterior resistencia da esquerda. Em 1970, perseguido pelos militares,
exilava-se no Chile.
O segundo momento, do golpe no Chile em 1973, viveu-o pessoalmente. Em outubro de 1973 foi para o
México e depois para Paris. Na Europa, teve oportunidade de fazer o balanço desta época.
Portanto, a “mutação” ocorrida em sua praxis, reflete os dois momentos de ruptura que encerram, segundo

Jameson, os anos 60, de outro lado, sua nova visão (Discurso, Teses) apresenta elementos que só ficaram
claros no final dos anos 80.
Guattari analisa a reestruturação capitalista nos anos setenta,na qual os mecanismos de comando passaram
por uma reestruturação do poder."A transição fundamental,neste sentido,opera-se na fase de iniciativa
nixoniana em materia monetaria e em politica internacional.Entre 1971 e 1973...O abandono da paridade ouro
por parte do dolar e a crise petrolifera articulam,sob um mesmo comando monetario(subtraido a qualquer
função de valor), as regras da organização do trabalho e as da hierarquia produtiva no plano internacional".
Nos anos 70, explode a "crise" do marxismo. Comenta Jamenson: "Com o fim dos anos 60...a força
unificadora é a nova vocação de um capitalismo doravante global...esta é também a solução para a chamada
"crise" do marxismo e para a amplamente inaplicabilidade de suas formas de análise de classes as novas
realidades sociais com que os anos 60 nos confrontaram o marxismo "tradicional", se foi "falso" durante esse
período de proliferação de novos sujeitos da história, deve necessariamente tornar-se de novo verdadeiro
quando as sombrias realidades da exploração, da extração da mais-valia, da proletarização, e a resistencia que
a isso se opôe sob a forma da luta de a que parece, lentamente se reafirmam numa nova e ampliada escala
mundial como a que parece hoje estar em processo".
Neste texto do inicio dos anos 80,Guattari já assinalava que,"a contradição fundamental que atravessa hoje o
modo de produção do Capital integrado a nivel mundial se distribui emblematicamente entre o Norte e o Sul...
a estruturação capitalista e\ou socialista dos anos setenta,chocou frontalmente com as novas subjetividades
revolucionarias...A vitoria da direita ficou a dever-se a capacidade de neutralizar a recomposição desta
subjetividade revolucionaria...Esta viragem reacionaria conseguiu assumir,inverter e fazer explodir tudo
aquilo que,em 68,se tinha revelado como nova força do proletariado...".
Este contexto explica uma certa "desilusão" de Mario Pedrosa em relação as novas possibilidades da
Arte.Araci Amaral assinala mesmo um certo "desalento diante da desfunção social da arte".Assim,em seus
ultimos anos de vida,Mario Pedrosa voltou a se interessar mais pela politica.
A ORDEM EM PANE
Jameson nos fala, certamente, da década dos 90 (seu texto é de 1985). Pensamos que os acontecimentos
históricos mundiais ocorridos no Leste europeu em 1989 e, também na URSS, talvez, não a curto prazo, mas
lentamente, só confirmam a visão de Jameson. Ademais dos processos de "africanização" da América Latina e
de "latino-americanização" do Leste europeu.
Neste sentido , a obra de ROBERT KURZ, o “ Colapso da Modernização” , "nos fornece elementos
preciosos.No capitulo intitulado "A piramide do mercado mundial",Kurz afirma,"Mas alem de ideologias de
rendimento individualistas e das ilusões socio-darwinistas dai resultantes,o que distorce a perpectiva das
massas do Leste - e este é o fator mais importante- a a concentração do olhar naquelas economias ocidentais
de concorrencia que,por enquanto,se apresentam com sua economia nacional como vencedoras.No fundo
restaram destas apenas a RFA e o Japão.Do mesmo modo,portanto,que não se quer ver as massas de pobres e
perdedores na RFA,vencedora no mercado mundial(e naturalmente,toda a Europa Oriental,a oeste do
Ural,crava os olhos "neste nosso pais"),deixa-se assim tambem de perceber a grande maioria das economias
nacionais ocidentais dentro da OCDE que,em comparação `RFA, são perdedoras,apesar de todas elas
possuirem tambem o "modelo certo" da economia de marcado,isto é, participarem realmente no processo cego
do mercado mundial.
"De fato,prossegue Kurz,já existem hoje,mesmo nos sete "grandes" nações da OCDE(alem do Japão e da
RFA,estas são os EUA,a Gra-Bretanha,a França,a Italia e o Canada),o supra-sumo das economias de
concorrencia ocidentais,vastas regiões e parcelas crescentes da população que estão em grande parte excluidas
da produção de riqueza abstrata,e isto em grau muito mais alto do que o terço de pobres da RFA".Neste ponto
nosso Autor assinala em nota -de-pe',"A esse respeito,o Japão distingue-se em todo caso das condições
ocidentais,porque nunca chegou a superar efetivamente em suas estruturas internas as condições do Terceiro
Mundo.A pobreza dos idosos é em parte de uma brutalidade desconhecida na Europa,os salarios e o nivel de
vida das massas de trabalhadores ocupados nas industrias fornecedoras das empresas multinacionais são
muitas vezes indignos de seres humanos,e a infra-estrutura encontra-se no nivel europeu dos anos

50:apartamentos sem banheiro e com latrina no patio coonstituem antes a regra do que a exceção,e as
estruturas de dependencia,de pensamento e culturais,ainda teem de tom feudalista,com sua qualidade
negativa,incompativel com a individualidade abstrata da sociedade de mercadorias,podem competir com o
coletivismo militarista da economia de guerra do Leste e da URSS,situação que se reflete em patologias
sociais e perturbações psiquicas...".
Retoma Kurz sua analise das economias ocidentais...
"É conhecida a agonia dos antigos centros industriais do norte da Inglaterra,do mesmo modo que os cortiços
dos EUA,verdadeiros infernos dantescos de completa depravação humana.Em algumas partes de Nova York,a
metropole simbolica da liberdade e da economia de concorrencia ocidentais,o nivel e a expectativa de vida
encontram-se abaixo do nivel de Bengladesh.E a "chance" de acabar em cortiços já é muito maior nos EUA e
na Gra-Bretanha do que na RFA,porque aquelas ex-potencias mundiais já se tornaram paises de segunda
categoria.
Isso se aplica muito mais a periferia europeia,sobretudo a do sul.O nivel de vida no sul da Italia,na
espanha,em Portugal,na Turquia e na Grecia,todos eles partes da economia de mercado ocidental,encontra-se
para a maioria da populaçãoo,sem duvida,muito abaixo do nivel da RDA da era Honecker.E nem é preciso
falar da grande maioria dos paises do Terceiro Mundo,de orientação ocidental,com sdua depauperação
inegavel...
O Japão e a RFA encontram-se hoje em primeiro lugar,mesmo assim,produziram sua propria probreza de
massas interna.A essas economias nacionais vencedoras segue a segunda categoria dos sete "grandes paises",
onde a pobreza e a destruição não apenas se apresentam em maior escala,como tambem se dividem de forma
muito mais acentuada em vencedores e perdedores as regiões do pais,os bairros das cidades,etc.Ainda maior é
a distancia a periferia capitalista,cujas economias nacionais,abstraindo-se das regioes favorecidas pelo
turismo,se aproximaram durante os anos 80 cada vez mais das condições do Terceiro Mundo.Formam a base
da piramide,por fim,os "casos sociais mundiais" da Africa,da America Latina e de outras regiões de miseria
do Terceiro Mundo,cuja situação piorou dramaticamente e onde já fazem parte da vida cotidiana aquelas
catastrofes de fome que na imprensa sovietica são apenas profecia fatidica".
Quanto ao Leste,afirma Kurz, "Um unico olhar perspicaz a situação mundial efetiva deveria revelar que o
Leste somente pode esperar agora uma unica coisa,a saber,ser encaixado no penultimo segmento,ou em parte
ate no ultimo e inferior,da piramide do mercado mundial..
R.Kurz extrai consequencias politicas estrategicas deste quadro mundial:"O que hoje faz sofrer as massas do
Terceiro Mundo não é a provada exploração capitalista de seu trabbalho produtivo,conforme continua
acreditando ,de acordo com a tradição,a esquerda,mas sim,ao contrario,a ausencia dessa exploração.Por
isso,tambem não pode haver nesses paises uma reforma social-democrata burguesa.Ninguem" precisa" da
grande maioria dessas massas desarraigadas,levando esta parte uma vida miseravel e improdutiva fora de
qualquer estrutura de reprodução coerente.
Boaventura Santos tambem faz sua periodizacao da modernidade.”O projeto socio-cultural da modernidade
constitui-se entre o seculo XVI e finais do seculo XVIII...E esse momento coincide com a emergencia do
capitalismo enquanto modo de producao dominante nos paises da Europa que integram a primeira onda de
industrializacao”.Para Boaventura, a emergencia e a generalizacao de um sistema de trocas
caracterizadamente capitalista,”isto só ocorre a partir de finais do seculo XVIII ou mesmo meados do seculo
XIX e,portanto,depois de estar constituido,enquanto projeto socio-cultural,o paradigma da modernidade”.
Mesmo advertindo que nao é facil periodizar o processo historico deste desenvolvimento...apesar disto ,é
possivel distinguir tres grandes periodos”.
= O primeiro periodo cobre todo o seculo XIX,ainda que descaracterizado nas duas ultimas decadas como
consequencia da fase descendente da curva de Krondratieff que se iniciara em meados da decada de setenta.É
o periodo do CAPITALISMO LIBERAL.
=O segundo periodo inicia-se no final do seculo XIX e atinge o seu pleno desenvolvimento no periodo entre
as guerras e nas primeiras decadas depois da segunda Guerra Mundial.É o periodo do CAPITALISMO
ORGANIZADO.
=O terceiro periodo inicia-se em geral nos finais da decada de sessenta,nalguns paises um pouco mais

cedo,noutros um pouco mais tarde,e é nele que nos encontramos hoje.Alguns o chamam de Capitalismo
Financeiro,outros de Capitalismo Monopolista de Estado.Desigino-o provisoriamente por periodo do
CAPITALISMO DESORGANIZADO.
Boaventura identifica dois pilares fundamentais no projeto socio-cultural da modernidade:
1. O pilar da regulacao;
2. O pilar da emancipacao.
Cada um destes pilares é complexo,constiduido por tres principios.Assim,o pilar da regulacao é constituido
por:
1.o principio do Estado ( Hobbes)
2.o principio do mercado (Locke)
3.o principio da comunidade (Rosseau)
Por sua vez,o pilar da emancipacao é constituido por tres logicas de racionalidade:
1.a racionalidade estetico-expressiva da arte e da literatura;
2.a racionalidade moral-pratica da etica e do direito;
3.a racionalidade cognitivo-instrumental da ciencia e da tecnica.
Para B. Santos,”a racionalidade estetico-expressiva articula-se privilegiadamente com o principio da
comunidade,porque é nela que se condensam as ideias de identidade e de comunhao sem as quais nao é
possivel a contemplacao estetica”.O que explica a relacao intrinsica entre arte e vida na sensibilidade
romantica anti-capitalista.
O processo da modernidade é simbolizado na sequencia historica e semantica de tres conceitos,todos eles
inscritos na raiz do projeto moderno:modernidade,modernismo e modernização
(ou,racionalidade,racionalismo e racionalizacao).
Modernidade,Modernismo e Modernizacao
Num famoso debate sobre Modernidade x Pos-Modernidade,Perry Anderson polemiza com Marsahal
Berman.este afirma que “ser moderno é fazer parte de um universo em que,como disse Marx,tudo o que é
sólido se evapora no ar”.Anderson pergunta: O que gera esse redemoinho? Para Berman,é uma multidao de
processos sociais (enumera os descobrimentos cientificos,os conflitos trabalhistas,as transformacoes
demograficas,a expansao urbana,os estados nacionais,os movimentos de massa),impulsionados todos eles,em
ultima instancia,pelo mercado capitalista”.A estes processos chama,para abreviar,MODERNIZACAO SocioEconomica.
Continua Anderson,”Da experiencia nascida da modernizacao surge,por sua vez,o que Berman descreve
como a “assombrosa variedade de visoes e ideias que se propoem fazer dos homens e das mulheres tanto os
sujeitos quanto os objetos da modernizacao,dar-lhes a capacidade de mudar o mundo que os está
mudando,sair do redemoinho e apropiar-se dele: sao umas visoes e uns valores que tem passado a ser
agrupados sob o nome de MODERNISMO”.
Para Anderson,”a ambicao de seu livro é,pois,revelar a dialetica da modernizacao e do modernismo”.Entre
um e outro se ebncontra,como vimos,o termo medio da propria MODERNIDADE,que nao é nem um
processo economico nem uma visao cultural,senao a experiencia historica que medeia entre um e outra”.
Vejamos como Marilena Chaui define estes 3 conceitos chaves.Em “Pos-modernismo,modernismo e
marxismo”,afirma:
“Evidentemente,há uma diferenca profunda entre modernidade,modernismo e modernizacao.Isto é importante
para se entender um pouco o pos-modernismo”.
“Podemos dizer que a MODERNIDADE é aquilo que tem seu alvorecer no final do seculo XVI e seu apogeu
durante o seculo XVIII.É o que constitui o ponto final da Renscenca e o surgimento do racionalismo
classico.A modernidade,entao,se desenvolve no seculo XVII e XVIII e encontra na Ilustracao o seu ponto
mais alto.Enquanto,o MODERNISMO é aquilo que se desenvolve no final do seculo XIX e no seculo XX,até
pelo menos o ano de 1960.O modernismo está muito ligado a um instante no qual a sociedade industrial se
pensa a si mesma e,a partir deste pensamento sobre si mesma,elabora um conjunto de categorias
sociais,politicas e culturais,pelas quais ela exprime a maneira como compreende e desenvolve a sociedade

industrial”.
M.Chaui resume,”o modernismo,isto é,algo que se desenvolve fundamentalmente no final do seculo XIX e
durante o seculo XX ate os anos 60...
Chaui elenca uma serie de tracos no inicio do seculo que vao marcar,do ponto de vista cultural,o modernismo:
“...No 1922 brasileiro,paulista-paulistano,aparece com muita forca.No campo do saber,o que é esta implosao
que foi realizada no campo da politica em 1848 e 1871?As geometrias nao-euclidianas,a musica atonal,o
aparecimento da linguistica,a fisica da relatividade,o inconsciente,o taylorismo,o tempo para Proust,Joyce,a
pintura de Picasso,de Matisse,a escultura de Brancusi,o trabalho de Klee e de Kandinsky.O que caracteriza
esta multipliidade de eventos culturais?”.
A partir da obra de Davis Harvey, “A Condicao da Pos-Modernidade”,Chaui assinala:”Eles se caracterizam
pelo prestigio da tecnica,da maquina,o prestigio da ideia de funcao e da ideia de plano .Eles se caracterizam
pela ideia de que a cidade é o lugar privilegiado,onde tudo se passa,tudo adquire sentido,e onde tudo se
transforma.Desta maneira,a cidade,o processo de urbanizacao,a fabrica,o processo de industrializacao,o
transporte e a comunicacao de massa,o mercado de massa,unindo as nocoes de tecnica,maquina,funcao e
plano,tendo como cenario a cidade entendida como uma maquina que deve funcionar e a casa como uma
maquina que deve funcionar,que é a visao que a arquitetura modernista tem da cidade e da casa,tudo isso vai
colocar a racionalidade modernista ligada a nocao de funcionalidade,eficiencia,organizacao e plano”.
Prossegue Chaui,”Assim,a ideia modernista é a de que é preciso organizar de modo funcional e eficaz o
capital,para que,atraves do seu crescimento e da distribuicao dos seus resultados,se de a emancipacao.É claro
que este é o que nos chamamos de modernismo progressista,o modernismo democratico e um modernismo
que caminhará num rumo revolucionario.Ele tem uma contrapartida..que é aquilo que é conhecido como o
modernismo reacionario,de que o nazi-fascismo é o caso exemplar”.
Olhando o seculo XXI
O contexto em que Mario Pedrosa escreveu suas Teses para o Terceiro Mundo,foi o do ainda inicio da
terceira fase do capitalismo,na analise de Boaventura Santos,iniciada nos anos 60.
Mario interrogava:"Mas de que sao orgulhosos os imperialismos ?"
No "Discurso aos Tupiniquins e Nambas",afirmava ,"Na fase historica em que estamos vivendo,o Terceiro
Mundo,para nao marginalizar-se de todo,para nao derrapar da estrada do contemporaneo,tem de construir seu
proprio camino de desenvolvimento,e’ forcosamente diferente do que tomou e toma o mundo dos ricos do
hemisferio Norte.A historia cultural do Terceiro Mundo já nao será uma repeticao em racoourci da historia
recente dos EUA,Alemanha ocidental,Franca,etc.Ela tem que explulsar do seu seio a mentalidade
"desenvolvimentista" que e’ a barra em que se apoia o espirito colonialista.
“A civilizacao burguesa imperialista está num beco sem saida.Deste beco nao temos que participar os bugres
das baixas latitudes e adjacencias.As populacoes destituidas da America Latina carregam consigo um passado
que nunca lhes foi possivel sobrepujar ou sequer exprimir,quer dizer,faze-lo teoricamente...As vivencias e
experiencias destes povos nao sao as mesmas dos povos do norte.Sao muito diferentes,ainda que suas
aspiracoes sejam contemporaneas...os pobres da America Latina vivem e convivem com os escombros e os
cheiros inconfortaveis do passado...Mas e’ ai que se passa o futuro.(e Pedrosa assinala mais uma Opcao):Aqui
está a opcao do Terceiro Mundo: um futuro aberto ou a miseria eterna...A tarefa criativa da humanidade
comeca a mudar de latitude.Avanca agora para as areas mais amplas e dispersas do terceiro Mundo...Existe
mesmo em processo,em andamento um pouco por toda parte,um projeto a realizar,condicao sine qua non para
conceber o futuro...A unica positivamente concebivel como a tarefa historica do vigesimo primeiro seculo...".
Talvez,possamos pensar que Mario Pedrosa estava sonhando.Entretanto,as transformacoes globais
ocorridas,sobretudo,na decada de 80,assinalando de vez uma crise de transicao paradigmatica,de esgotamento
do processo civilizatorio da modernidae,(que Mario Pedrosa expressou nos seus textos dos anos 60!) trouxe a
tona muitas analises na mesma perspectiva de Pedrosa.
Por exemplo,a obra de Boaventura Santos,”Introducao a uma Ciencia Pos-Moderna”(1989)e

,principalmente,”Pela mao de Alice=O Social e o Politico na Pos-Modernidade”(1994),estao carregadas deste
“espirito pedrosiano”.
Boaventura,Atraves de Schiller ,afirma a centralidade da forma estetica,uma nova relacao entre ciencia e
arte.Mas,será principalmente quando analisa o que chama de “epistemicidio”:
“Contra o epistemicidio,o novo paradigma propoe-se revalorizar os conhecimentos e as praticas nao
hegemonicas que sao afinal a esmagadora maioria das praticas de vida e de conhecimento no interior do
sistema mundial.Como medida transitoria propoe que aprendamos com o Sul,sendo neste caso o Sul uma
metafora para designar os oprimidos pelas diferentes formas de poder...Esta opcao pelos conhecimentos e
praticas oprimidas,marginalizadas,subordinadas,nao tem qualquer objetivo museologico.Pelo contrario,é
crucial conhecer o Sul para conhecer o Sul nos seus proprios termos,mas tambem para conhecer o Norte.É nas
margens que se faz o centro e é no escravo que se faz o senhor”.
Esta postuira de Boaventura esta toda ela calcada numa analise do terceiro e atual periodo do
capitalismo,iniciado nos anos 60. ”O problema fundamental do espaco-tempo-mundial é a crescente e
presumivelmente irreversivel polarizacao entre o Norte e o Sul,entre paises centrais e paises perifericos no
sistema mundial.Este problema comporta uma grande pluralidade de vectores.Salientarei apenas tres deles: a
explosao demografica,a globalizacao da economia e a degradacao ambiental”.
Intuições de um Socialismo Comunal e Ecologico
A grandeza de Mario Pedrosa, foi ter antecipado, nos anos 60 e depois no exilio (ate 1977)europeu, passando
pelo Chile, tendencias que so’ assumiriam plenitude no final dos anos 80 e inicios dos 90, definindo as
coordenadas e problemas fundamentais do proximo seculo.
Esta capacidade de ver,de perguntar-se radicalmente,ate a raiz,e’ a atitude imprescindivel para pensar
alternativamente.
Neste sentido dizia Pedrosa,"A sociedade de consumo de massa na propicia as artes.Desde a passagem do
tachismo que a sucessividade dos movimentos vanguardistas,ao contrario de se vir atenuando,veio se
acelerando.Em face disso,comecamos a falar na "lei do aceleramento dos ismos...Uma arte pos-moderna
inicia-se.”
Com o sentimento agonico,Pedrosa está sempre falando de "um mundo em vias de transformacoes
imprevisiveis";de Tudo isso e’ incerto.O futuro e’ inseguro.Uma revolucao precisa passar e varrer o Brasil
como um tufao".
Diante desse quadro,dizia"Ai de quem nao se fizer uma visao global do conjunto do fenomeno artistico da
epoca,ou se armar de uma concepcao filosofica,cientifica,sociologica,estetica,historica para enfrentar o
caleidoscopio dos ismos,sem faniquitos de impaciencia,sem timidez,sem seguidismo acrilico ou boco,sem
frustacoes de incompreensao,sem negativismos,mas aberto,aberto e critico!".
Nada melhor para captar esse “sentimento agônico” da visão de mundo de Mario,que suas palavras em uma
longa entrevista coletiva, realizada por Elizabeth Carvalho (de 1977,só publicada 20 anos depois,em 1997)
,envolvendo Darci Ribeiro, Ferreira Gullar,Glauber Rocha,Zuenir Ventura e, o ‘velho’ Mario Pedrosa.

Renovar e inovar
Principalmente, apos a bancarrota material e espiritual do socialismo estatal burocratico, a perspectiva
romantico-revolucionaria do socialismo toma um carater fundamental enquanto alternativa a "modernidade
realmente existente".
Contudo, na perspectiva de não se tratar de restauração do passado, ou como diz Lowy:"não se trata de voltar
do moinho eletrico ao de vento, mas de ir adiante, ate um sistema produtivo novo":
"a reflexão socialista autogestionaria sobre a democracia economica e a dos ecologistas sobre as novas
tecnologias alternativas -a geotermica, a energia solar-são os primeiros passos nesta direção.Mas, são
objetivos que exigem uma transformação revolucionaria do conjunto das estruturas socio-economicas e
politico-militares atuais".
Ou, na perspectiva de outro socialista romantico:"Em suas proposições para um projeto socialista renovado,
Raymond Williams quer renovar com o passado como tambem inovar.".

FINAL :

ESPERANÇA e UTOPIA:
a “ressurreição” de Mário!
Com este titulo, Hélio Pellegrino, prefaciou o livro escrito por Carlos Eduardo Senna Figueiredo
(“Retratos do Exílio” - 1982), em homenagem a Mario Pedrosa. Pellegrino traçou, então, elementos
importantes sobre Pedrosa.
“Fiel às raizes marxistas de seu pensamento, Mario Pedrosa fez sempre da luta de classes a regra de ouro a
partir da qual buscou compreender a política e a história. Sua confiança na força ascendente da massa
trabalhadora - ética, estética, política-, em nenhum momento desfaleceu. ()Pelas décadas afora, passando por
exílios e perseguiçoes, nunca perdeu a paciência e a esperança na iniciativa libertadora das massas. Tendo
chegado à sabedoria de não confundir o tempo da história com o tempo de sua própria biografia.()
A publicação das cartas de Mario...faz parte do processo social de sua ressureição, que interessa a toda a
cultura brasileira...Pedrosa é da raça dos homens que não morrem...Quando ocorre a conjunção da bondade,
da abundância de coração, com a ciência da história, eis que surge o verdadeiro revolucionário: raça eleita,
difícil diamente, garantida investidura de mestre...Eis porque a cultura brasileira, necessitada, começa a
providenciar a ressureição de Mario Pedrosa. Ele foi, como disse Barreto Leite Filho, “O mais alto pensador
socialista que o Brasil já teve”.
“As classes ricas, nacionais e multinacionais, chegaram a um tal grau de corrupção e convivência com a
injustiça que, delas, pouco -ou-nada se pode esperar. Resta o pobre, a opção pelo pobre, a mobilização e a
organização do pobre, nas comunidades eclesiais de base, nas associações de bairro, nos sindicatos operários,
nos morros e favelas, em todo o lugar onde houver explorados e oprimidos. Resta o despertar das grandes
massas camponesas, na sua luta centenária pela posse da terra. Resta, portanto “a opção brasileira”, socialista
e democrática.
“Resta o PT. Para ele se encaminhou Mario Pedrosa, sem qualquer titubeio... Sem qualquer dogmatismo ou
sectarismo. Certo de que a iniciativa das massas da qual o PT é, no Brasil, a mais alta expressão politica,
constitui a via segura para o Socialismo democrático.
“Esta é, a meu ver, a grande lição que nos legou Mario Pedrosa, através de sua vida e do seu texto. Não há
revolução sem prática revolucionária. Para que a prática seja possível, junto às massas, é preciso quebrar
qualquer ilusão sobre a onipotência das idéias, fechadas em si mesmas. N¦o há prática sem massa. Não há
revolução no isolamento ou na auto-suficiência de um dogmatismo arrogante.
“Não há revoluções sem modéstia. São as massas trabalhadoras que sabem, ou podem vir a saber, sobre o seu
próprio caminho. Qualquer vanguardismo intelectual que se arroge o direito de substituir as bases proletarias,
torna-se fonte envenenada de erro e ilusão.O verdadeiro revolucionário não vive de ilusão. Ele vive de
esperança.
Se as derrotas chegam , e são amargas, é preciso aprender com elas, através da consciencia que se toma dos
erros praticados.A autocrítica também é uma pratica, e só como tal escapa ao masoquismo e ao rancor. É
preciso voltar `a fonte, retomar a militância junto ao povo pobre, aprender com ele o segredo da paciência, da
generosidade - e da alegria.
Se assim for feito, a vida se torna inspirada e fecunda. Mesmo na derrota e na desgraça.Mesmo na dor e no
luto.
Havemos de amanhecer”. Finaliza Pellegrino !

Podemos, certamente, afirmar que Mario Pedrosa nos legou sua esperança ,

Sem medo de ser feliz!
Anexo=Mario Pedrosa e Mariategui.

MARIO PEDROSA Y MARIATEGUI
( Recursos de Hegemonia Cultural )

Claudio Nascimento

"Pedrosa es de la raza de los hombres que no mueren... Cuando ocurre la conjunci¢n de la
bondad, de la abundancia de corazon, con la ciencia de la historia, he aqui que surge el
verdadero revolucionario: raza escogida, dificil diamante, garantizada investidura de
maestro... He aqui por que la cultura brasilena, necesitada, comienza a buscar la
resurreccion de Mario Pedrosa."
(Helio Pellegrino)
Para Luis Dulce,
minero "agonico"
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ENTRAR EN CRISIS!
Los acontecimientos de porte mundial de este fin de siglo nos obligan a una revisi¢n
te¢rica de la izquierda (ciertamente, no en el sentido de la postmodernidad, de botar al bebe
junto con el agua sucia, principalmente cuando se trata de socialismo y marxismo.
Es importante un movimiento en el sentido de rescatar algunas
"fuentes" en el campo del marxismo y, ademas, "ir a las fuentes",
no como un mero retorno en busca de la pureza teorica, sino como un paso para la
reconstruccion y desarrollo de la teoria, de
acuerdo con las cuestiones actuales. Por lo tanto, "Ad Fontes".
En este sentido, mirar hacia America Latina es importante. Y, en esta optica, se destacan
el pensamiento y la practica de Mariategui. ¨Por que Maria tegui? Sobre todo, por haber
"nacionalizado el marxismo" (o "peruanizado"). Y, dentro de "Nuestra America mirar
hacia Brasil y, de alli, a la figura de Mario Pedrosa.C¢mo, entonces, hacer convergir a estos
dos "socialistas agonicos"?
A partir del metodo desarrollado por Lucien Goldmann, podemos trazar
convergencias basadas en "analog¡as estructurales" entre marxistas de epocas distintas.
Pero,por que Mario Pedrosa? Solo porque anticipo, en su praxis de te¢rico de la critica
del Arte, elementos importantes en el campo de lo que hoy se llama "Modernidad versus
Postmodernidad" ?; y, no bastando con eso, tal vez, principalmente, porque a su vuelta del
exilio, en 1977, redirecciono sus pasos hacia los "condenados de la tierra". Abandona el
"europeismo" y responde, en sus ultimos trabajos, la gran pregunta: Como ser marxista en
America Latina sin caer en el "europeismo" o en el "exotismo"?
"Diez anos despues de su muerte, sus ideas y reflexiones estan todavia presentes y
actuales, confirmando su nombre como el mas expresivo critico de arte del pais. Fue, con
seguridad, un revolucionario que hizo grandes contribuciones a la cultura brasilena,
contribuciones que quedan para la historia", afirma Franklin Pedroso. Su companero de
lucha, Edmond Muniz, categoricamente, declara: "M rio Pedrosa fue, sin duda, la figura
mas expresiva del marxismo en Brasil, y estuvo al mismo nivel de los grandes teoricos
mundiales. Poseia una extraordinaria vision, que se extendia desde la economia y la
historia a las letras y las artes. No era solo un hombre de escritorio, sino tambien un
militante partidario de los mas activos y los mas ardientes. Porque Mario Pedrosa era un
enamorado de sus propias ideas, y siempre se colocaba a la vanguardia de la vanguardia."
El objetivo de este ensayo "barroco" es: convergencias entre Pedrosa y
Mariategui.Cuales? El significado de la crisis de la civilizaci¢n, la cuestion de lo
"especifico nacional", lo nacional y lo internacional, arte y sociedad, la revolucion
socialista, America Latina, el Tercer Mundo, etc.
En las palabras de Luis Washington Vita, "Mario Pedrosa es, por asi decirlo, filosofo del
arte, viendo en el objeto artistico, especialmente plastico, el exclusivo motivo de sus
reflexiones." Es de alli, de donde tenemos que extraerlo. F. Pedroso declara que: "En
verdad Mario nunca llego a escribir libros sobre arte, pero eso no importa, porque sus
articulos publicados en sus columnas de diversos periodicos siempre abordaron cuestiones

profundas, con una simplicidad de lenguaje donde ninguna palabra es gratuita. El no llego
a formular teorias del arte, pero este conjunto de textos y reflexiones hace eso posible."
A Pedrosa le gustaba una expresion sacada de Wittgenstein: "nevoa embruxadora"
("niebla embrujadora"). "La sabiduria de las brujas formaba parte de una totalidad, de una
cosmogonia, y fue reprimida junto con su medicina, junto con su astrologia, junto con su
mistica." Segun Gramsci "sabiduria que la mujer heredo de las brujas". Por lo tanto, Mario
Pedrosa esta en excelente compana; ¨no fue el quien dijo que la humanidad no puede vivir
sin una cosmogonia, y que solo los visionarios pueden crearla?
Ademas, el "distanciarse" como forma de conocer lo real; los exilios de M rio y
Mariategui, tuvieron el efecto de "corte" en sus pensamientos. Araci A. Amaral enfatiza y
senala que
"El sentimiento latinoamericanista, o la conciencia de una cultura latinoamericana,
frecuentemente se adquiere, no en el pais de origen, sino en el exterior del Continente, en
confrontacion con otras culturas con las que se es circunstancialmente impelido a convivir.
Sea en Europa, Oriente o Estados Unidos, el latinoamericano se da cuenta de sus
afinidades, a despecho de diferencias ocurridas en el proceso historico de sus paises. Y es
entonces que estudiantes, profesionales, artistas o exiliados se unen con naturalidad, por la
identificaci¢n a nivel de comportamiento, a traves de la herencia cultural iberica mestizada
con la indigena, africana y, en dosis mayores o menores, con la inmigraci¢n europea, del
Medio Oriente e inclusive asiatica, tipicas de la vivencia latinoamericana, fenomeno unico
en el mundo... Pero, aun para Brasil surgiria, en funcion del exilio en varios paises de
America Latina de personalidades de nuestro medio cultural y politico, un intercambio que
nunca antes ocurrio a ese nivel y con consecuencias que son todavia prematuras para una
evaluacion. Me refiero a los brasilenos esclarecidos e ilustres que se radicaron en Peru,
Chile, Mexico, Argentina, a partir de los anos 60 (como Ma rio Pedrosa, Augusto Boal,
Ferreira Gullar, Almino Afonso, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Francisco Juliao, entre
tantos otros), en una vivencia, a mi ver, enriquecedora, y que senala el despertar de una
conciencia latinoamericana."
Que nos queda de Mariategui? "Queda la propuesta de una optica revolucionaria,
que no es un "ersatz" intelectual, sino una resultante coherente de la aplicacion del
materialismo historico a la interpretaci¢n de la realidad peruana (y, por desdoblamiento y
ampliacion de la realidad latinoamericana)", dice Florestan Fernandes, y pregunta: ¨Quien
fue mas lejos? ¨Y cuando?"
Segun expresan F. Guibal y A. Iba¤ez, "la cualidad excepcional de esta obra viene
de su estilo, o sea, de como, de modo siempre concreto, supo abrirse a los mejores aportes
de la cultura europea, occidental y mundial, aunque profundizando simultaneamente en la
singularidad nacional (peruana) y continental (latinoamericana) de su mundo."
Que nos queda de Mario Pedrosa? "Fiel a las raices marxistas de su pensamiento,
Mario Pedrosa siempre hizo de la lucha de clases la regla de oro, a partir de la cual, busco
comprender la politica y la historia. Su creencia en la fuerza ascendente de la masa
trabajadora -etica, estetica, politica- en ningun momento desfallecio" dice Helio Pellegrino.
Para que mas, en estos tiempos de "fin de la historia", de "adios al proletariado", de "fin del
marxismo y del socialismo"?
Mario Pedrosa, con su vision innovadora del arte, anticipo cuestiones que estan,
todavia hoy, en pleno debate, cuestiones de gran complejidad. Afirma F. Pedroso: "Es
verdad que Mario fue siempre muy polemico, cuestiones planteadas por ele tales como
realismo versus arte abstracto, internacionalismo versus regionalismo, funcion

comunicativa y social del arte, intuicion, subjetividad versus objetividad, concretismo
versus informalismo, el arte de los alienados, el arte de los ninos, entre muchas otras,
siempre causaron muchas discusiones e indagaciones."
Araci Amaral afirma que "La gran contribucion de Mario Pedrosa al arte brasileno
no reside, a nuestro ver, en haber sido un estimulador de las vanguardias, sino en su
configuracion como critico, alerta a las inquietudes del intelectual y del artista, en dialogo
con su tiempo, cuestionando permanentemente la articulaci¢n entre arte y politica." Para
Araci,en los anos 30, "en el area cultural, Mario Pedrosa fue, sin duda, la figura
exponencial... personalidad de interacci¢n simultanea tanto en el plano
cultural como politico."
El ultimo de los objetivos es trazar aspectos del pensamiento socialista de aquel que
firmo la ficha numero 1 de inscripci¢n en el Partido de los Trabajadores (PT). Una de las
formas de rescatar crisoles de la cultura socialista, tan necesitada y desprovista en nuestro
pais.
AD FONTES
Mariategui, en una conferencia en la Universidad Popular (junio de 1923), invitaba a la
vanguardia del proletariado a estudiar el proceso de la crisis mundial. Apuntaba "varias
razones trascendentales": La primera razon es que la preparaci¢n revolucionaria, la cultura
revolucionaria, la orientacion revolucionaria de esta vanguardia proletaria se formo en base
a la literatura socialista, sindicalista y anarquista anterior a la guerra europea, o anterior, por
lo menos, al periodo culminante de la crisis. Libros socialistas, sindicalistas, libertarios, de
anos atras, son los que generalmente circulan entre nosotros. Aqui se conoce un poco la
literatura clasica del socialismo y del sindicalismo; no se conoce la nueva literatura
revolucionaria. La cultura revolucionaria es aqui una cultura clasica, ademas de ser, como
vosotros, companeros, lo sabeis muy bien, una cultura muy incipiente, muy incompleta.
Ahora bien, toda esa literatura socialista y sindicalista anterior a la guerra, esta en revisi¢n
y esta no es una revision impuesta por el capricho de los te¢ricos, sino por la fuerza de los
hechos. Esta literatura, en consecuencia, no puede ser usada hoy sin beneficio de
inventario. No se trata, naturalmente, de que no siga siendo exacta en sus principios, en sus
bases, en todo lo que hay en ella de ideal y de eterno, sino que ha dejado de ser exacta,
muchas veces, en sus inspiraciones tacticas, en sus consideraciones historicas, en todo lo
que significa accion, procedimiento, medio de lucha. La meta de los trabajadores sigue
siendo la misma; lo que cambio, necesariamente, por causa de los ultimos acontecimientos
historicos, fueron los caminos escogidos para llegar, o para aproximarse, a esta meta ideal."
Cuales son los acontecimientos historicos de los que habla Mariategui? Entre ellos,
la Revoluci¢n Sovietica, la Guerra, la Revoluciones en Europa, el Fascismo, la crisis de la
civilizaci¢n capitalista, el Imperialismo, el Reformismo y el Revisionismo.
Podriamos hoy, 1993, parodiar a Mariategui en su exposicion si tomaramos como
referencia los acontecimientos historicos mundiales de 1989 (la Perestroika, la Glasnost, los
hechos del Este europeo, etc.), y dijeramos: "Pues bien, toda esta literatura socialista esta
en revision..."
Para algunos, en el campo neoliberal, es el fin del socialismo y de todo lo que tiene
que ver con el marxismo; inclusive en el seno de la izquierda nace una "nueva" Izquierda
que se "deshace del bebe junto con el agua sucia".

En un seminario reciente(1991), promovido por el Instituto Cajamar, el marxista
italiano, Lucio Magri puntualizaba: "...quiero subrayar, todo esto implica y presupone, no
solo para los comunistas, sino para todos, una transformacion radical, una verdadera
refundacion, el desarrollo y la superacion de las convicciones que caracterizaron,
particularmente al socialismo real, pero, que en verdad, fueron comunes y compartidos en
toda la historia del movimiento obrero.
El economicismo, o sea, la identificacion entre progreso y expansion cuantitativa de
la produccion, en particular, la produccion industrial, la sublevacion de los momentos y de
las dimensiones no directamente economicas en las calificaciones de la vida individual y
colectiva;
El estatismo, o sea, la supervalorizacion del papel del poder politico centralizado, de
la propiedad estatal de los medios de produccion, de la abolicion del mercado por decreto,
como instrumento de la transformacion socialista, en lugar de la valorizacion del
autogobierno y de la reforma intelectual y moral como construccion de una nueva
hegemonia;
El jacobinismo, o sea, la superacion de una vanguardia iluminada, el partido, en
relacion a las masas y, por lo tanto, una forma organizativa burocr tica del propio partido;
El eurocentrismo, o sea, la idea de que el modelo occidental fuera posible de ser
extendido al mundo de los sujetos sociales y de la cultura de otros pueblos, a nivel de
subdesarrollados o de simple aliados.
Todo esto, de hecho, no solo contribuy¢ a producir la degeneracion que conocemos
en la sociedad donde una revolucion habia sido realizada, sino que impidio e impide a la
izquierda occidental resolver sus relaciones con los movimientos del Tercer Mundo y, hasta
movilizar a los nuevos sujetos sociales que emergen en el capitalismo avanzado.
Es cierto que tal reflexion sobre el socialismo como proceso social fortalecido por la
democracia no nace de la nada. En la teoria de Marx y en muchas fuentes del marxismo
(pienso en Gramsci, en Lukacs, en Korsch) estaba bien presente una concepcion del
socialismo y del comunismo fundada en la critica del desarrollo cuantitativo, de la division
del trabajo social, de la democracia delegada.
Pero, innegablemente, todo esto, ademas de haber permanecido marginal en la
historia real del movimiento obrero, no podia, en esa epoca, ser expresado de forma
te¢ricamente adecuada y, menos todavia, producir una politica eficaz.
El mundo actual, al contrario, permite, y hasta obliga a una nueva definicion te¢rica
y practica, para la cual, no por acaso, es indispensable hasta la contribuci¢n de culturas y
experiencias diferentes del marxismo y del movimiento obrero: no es, por cierto, casual el
papel que en America Latina desempenan las corrientes avanzadas del mundo catolico, ni el
papel que en Europa asumieron la ecologia, el pacifismo, el feminismo. Existen, por lo
tanto, condiciones objetivas y los primeros embriones de subjetividad para un trabajo,
ciertamente no facil, ciertamente muy largo, de reconstruccion de una izquierda antag¢nica
al sistema actual y de un proyecto revolucionario que conjugue democracia y socialismo.
Pero solo a condicion de no reposar sobre una ortodoxia nostalgica y de no
ilusionarse con que basta el crecimento espontaneo y confuso de los momentos de conflicto
para producir una alternativa. Porque, por el contrario, todo lleva a creer que, hoy, sin
teoria y practica politica organizada, los movimientos se desarrollan, pero son derrotados y
el sistema se recompone mas fuerte que antes. Exactamente porque no puede separarse
mas de la democracia, el socialismo tiene tanta necesidad de conciencia de programas, de
organizacion y educacion.

MARIO PEDROSA, en la introduccion a su libro sobre "el Imperialismo y Rosa",
afirma: "Habiendo definido la crisis en que se esta sumergido como una crisis capitalista
de ambito, finalmente, mundial, es oportuno ir a los estantes de la inmensa biblioteca
marxista, ya inmersa en el polvo de los tiempos, y tomar de ella la obra mas abierta a ese
tema: A Acumulacion do Capital, de Rosa de Luxemburgo".
Gorostiaga define el rol de la izquierda latinoamericana: "La cristalizaci¢n de la
nueva izquierda latinoamericana, que en muchos sentidos responde a la historica visi¢n de
fines y comienzo de siglo que tuvieron Marti, Mariategui, Haya de la Torre, Sandino,
Zapata, Recabarren y otros, de racionalizar la teoria, corresponde a lo que, en el mismo
periodo en Europa, fue sintetizado por el contemporaneo Gramsci."
Por que ese "retorno a las fuentes"? En su epoca, Gramsci "recurrio" a Labriola;
Mariategui, a Sorel; Pedrosa "recurre" a Rosa; L. Magri busca "fuentes" del marxismo.
Para el checo Karel Kosik, "La palabra de orden ad fontes, que resuena
periodicamente como reaccion contra la pseudoconcreticidad en sus mas variadas
manifestaciones ...encuentra su fundamento y su justificacion en la destruccion materialista
de la pseudoconcreticidad. Sin embargo, el propio retorno "ad fontes" presenta dos
aspectos completamente diferentes... Bajo el aspecto mas profundo y mas significativo... la
palabra de orden "ad fontes" significa critica de la civilizacion y la cultura; significa intento
-romantico o revolucionario- de descubrir por tras de los productos y de las creaciones la
actividad y laboriosidad productiva, de encontrar "la autentica realidad" del hombre
concreto por tras de la realidad reificada de la cultura dominante, de descubrir el autentico
objeto hist¢rico bajo las estratificaciones de las convenciones fijadas."
Aqu¡ es necesario distinguir entre las varias formas de romanticismo, pues no todo
romanticismo es reaccionario. Michel Lowy senala cuatro corrientes romanticas:
1. El romanticismo "pasadista" o "retrogrado", que pretende restablecer el estado social
precedente. Estos terminos parecen preferibles a "reaccionario", que es muy restrictivo por
su referencia directa a la reaccion contra la Revoluci¢n Francesa.
2. El romanticismo conservador que, contrariamente al precedente, desea simplemente el
mantenimiento de la sociedad y del Estado tal como existen en los paises no tocados por la
Revoluci¢n Francesa (la Inglaterra y la Alemania de fines del siglo XVIII), y el
restablecimiento de las estructuras que existian en la Francia de 1789.
3. El romanticismo desencantado, para el cual el retorno al pasado es imposible,
cualesquiera hayan sido las cualidades sociales y culturales de las sociedades
precapitalistas, y el capitalismo industrial, a pesar de sus defectos y de la decadencia
cultural que implica. En ciertos aspectos es un fenomeno irreversible al cual es necesario
resignarse...
4. El romanticismo revolucionario (y/o utopico), que rechaza, al mismo tiempo, la ilusion
de retorno a las comunidades del pasado y la reconciliacion con el presente capitalista,
buscando una salida con la esperanza del futuro. En esa corriente... la nostalgia del pasado
no desaparece sino que se transforma en tension hacia el futuro postcapitalista.
Para Lowy, "la caracteristica esencial del anticapitalismo romantico es una critica
radical a la moderna civilizacion industrial (burguesa), incluyendo los procesos de
produccion y de trabajo, en nombre de ciertos valores sociales y culturales precapitalistas."
La "concepcion de Socialismo de Marx esta intimamente ligada a su critica radical de la
moderna civilizacion industrial capitalista: es mucho mas que propiedad colectiva y
economia planificada. Implica un cambio cualitativo, una nueva cultura social, un nuevo
modo de vida, un tipo diferente de civilizacion que restableceria el papel de las "calidades

sociales y naturales" en la vida humana y el papel del valor de uso en el proceso de
produccion."
Sobre el "romanticismo y marxismo despues de Marx", afirma Lowy: "Despues de
la muerte de Marx, la tendencia dominante en el marxismo, ha sido la "modernista"; ella
tomo solo un lado de la herencia marxiana y desarrollo un culto acritico al progreso
tecnico, al industrialismo, al maquinismo, al fordismo y al taylorismo. El stalinismo, con
su productivismo alienado y su obsesion por la industria pesada, es una caricatura
deplorable de este tipo de "corriente fria" en el marxismo (parafraseando a Ernst Bloch).
Sobre una "corriente caliente" en el marxismo, Lowy senala que se ha desarrollado en los
paises de capitalismo avanzado de hoy: Inglaterra, USA, Alemania. Cita autores como
Rosa de Luxemburgo, G. Lukacs, E. Bloch, la Escuela de Frankfurt (particularmente, W.
Benjamin y H. Marcuse).
Por consiguiente,"ad fontes" no es un "mero retorno". Segun G. VACCA, "Gramsci
se propuso reelaborar la categoria gnoseologica del materialismo historico... Para tal tarea,
el unico punto de referencia en toda la historia del marxismo fue para Gramsci, A. Labriola.
No se trata de una simples recuperacion o "retorno" a Labriola: ni una restauracion teorica,
ni una obra de filologia marxiana o marxista, son las tareas que Gramsci se propuso. El
indica, por el contrario, la necesidad de proceder "desarrollando la posicion de Labriola".
Por otro lado, el marxismo no puede ser concebido solo a traves del "mirar
europeo". En America Latina se destaca el pensamiento de Mariategui. Para Anibal
Quijano: "Lo que nos espanta todavia hoy en la obra de Mariategui es que, a pesar de sus
ambiguedades conceptuales y de la insuficiencia de su formacion teorica, el haya hecho los
descubrimientos teoricos mas importantes de la investigacion marxista de su tiempo en
America Latina, y que constituyen puntos de partida necesarios para la critica
revolucionaria actual de nuestras sociedades." Anade: "En el plano internacional, europeo,
en particular, el interes actual por Mariategui de algun modo es parte del activo proceso de
revitalizacion de la investigacion y la reflexion marxistas, en busca de superar el gran
periodo de dominio burocratico para reencontrar las bases genuinas de vitalidad
revolucionaria del marxismo en la propia obra de sus creadores y en el rescate de las
contribuciones hechas por Rosa de Luxemburgo y Gramsci, relegados durante este periodo
a una discreta sombra mistificadora de su herencia teorica."
Por ironias de la historia, Mariategui se encontraba en Italia cuando surgio el
movimiento de "ritorno a Labriola". Como afirma R. Paris, no deja de ser interesante ver a
Mariategui citar, aunque episodicamente, el nombre de A. Labriola cuando no se puede
negar que en su marxismo teorico persiste la rapida lectura de Materialismo Storico ed
Economia Marxistica. Esta obra fue objeto de cinco ediciones; la de 1921 aparecio cuando
el "Amauta" estaba en Italia.
Con todo, el propio Pedrosa nos proporciona pistas metodologicas importantes en
relacion a recurrir "ad fontes". En un texto de los anos 60, Pedrosa afirma: "Es siempre
una tendencia de todos nosotros andar procurando precedentes y antecedentes a las
manifestaciones y movimientos artisticos mas actuales o recientes... quien busque encontrar
siempre algo que pueda recordar o sugerir multiples y sucesivos ismos modernismos... En
las dos primeras decadas del siglo todo fue intentado y descubierto, pero como centelleos
de un dia, anticipaciones (...) brotes extemporaneos de fenomenos que solo van a reaparecer
maduros mas tarde en otro contexto social, economico, politico, despues de una o dos
generaciones ("Dada", por ejemplo)... Las consecuencias, entonces imprevisibles, de su
virulencia intrinseca no se extinguieron, sin embargo, pues van a explotar, a germinar 40 -

50 anos despues, en una sociedad revuelta en sus bases por la Segunda Guerra Mundial... y,
finalmente, el impasse generalizado a que llego, en su planeta, la humanidad de nuestro fin
de siglo. Pero todos los impasses de ahora estaban en germen en aquellos comienzos de
siglo."
En este texto, Pedrosa nos da elementos de metodo importantes, especialmente si
pensamos en buscar convergencias con Mariategui; las decadas del 20 al 30 y las decadas
del 70 al 80, medio siglo en el medio.
Y si, en lugar de "Dada", colocaramos el nombre de Mariategui? Como afirma Jose
ARICO: "En la medida en que el proceso de construccion del movimiento obrero y
campesino peruano estaba todavia en ciernes, la actividad teorico-practica de Mariategui
fue de cierto modo fundacional antes que dirigente." Serian los brotes tempranos,
anticipaciones, centelleos, en el decir de Pedrosa?
Exponiendo sobre el "marxismo latinoamericano", Arico defendia una "breve
incursion historiografica", "no porque crea que el pasado arroja lecciones que deben ser
recogidas en el presente", sino por el hecho de que "nada de lo que alguna vez sucedio
puede darse por perdido." En este sentido, se apoya en W. Benjamin en la busqueda de una
"genuina y creadora interpretacion de Marx."
"Fue en Peru, con Mariategui, que fueron sentadas las premisas para un efectivo
proceso de "nacionalizacion" del marxismo; no bajo la forma acabada de una teoria, sino en
estado inorganico de intuiciones. Y porque, mas que un sistematico trabajo de desarrollo
de la teoria y de refundacion de la politica, lo que Mariategui produjo fue la iluminacion de
un camino, o tal vez una senda prematuramente abandonada en el fragor del combate,
podemos retornar casi medio siglo despues a esta imagen del pasado, a este centelleo de
lucidez y clarividencia para reiniciar desde la sabiduria del presente este dialogo
interrumpido que reclama su consumacion..."
Arico afirma que el "via crucis" del marxismo latinoamericano ha sido la "cuestion
nacional", que "el verdadero sujeto de la investigacion, que es el "movimiento real", esta
siempre nacionalmente situado." En este sentido, "Mari tegui incorporo la experiencia
europea como leccion y no como paradigma."
Las palabras de Arico confirman la justeza de los elementos metodologicos de
Mario Pedrosa. Tenemos aqu¡ elementos de metodo que ya habian sido senalados por otro
critico de las artes: L. GOLDMANN, un pensador muy querido por Pedrosa. Este senala
el metodo estructuralista genetico goldmaniano desarrollado en sus estudios sobre Pascal y
Racine. En "Estructura Genetica: Chagall, etc. Segall", Pedrosa, apoyandose en Goldmann,
afirma: "Del punto de vista del analisis estructural genetico de la obra chagalliana, lo que
interesa es poder llegar a descubrir "un contenido coherente" o una "visi¢n del mundo" tal
como Goldmann realizo en relacion a Kant, Racine y, sobre todo, Pascal."
MARIATEGUI Y MARIO PEDROSA: EXILIOS
"A veces es necesario alejarnos de
poner un mar de por medio, para ver las cosas de
(Alejo Carpentier)

las cosas,
cerca."

En otros parajes del mundo, un "socialista agonico", "redescubrio" el mundo de los
"condenados de la tierra" (Fanon) pues a Brasil ya lo conocia muy bien. Despues de su
ultimo exilio (1970-1978), MARIO PEDROSA podria decir, con las palabras de

Mariategui: "Europa me revelo hasta que punto yo pertenecia a un mundo primitivo y
caotico", y "Al mismo tiempo, me impuso y me aclaro el deber de una tarea americana."
Los "7 Ensayos" de Mariategui se finalizan con la siguiente frase: "Por los caminos
universales, ecumenicos, nos vamos cercando cada vez mas a nosotros mismos." Por su
lado, Pedrosa, en las "Teses", cita a Samir Amin: "En la crisis actual hay dos perspectivas.
Yo me situo voluntariamente a nivel mundial, y no a nivel del Occidente separado de los
paises atrasados de las cercanias." En Alma Matinal, afirma Mariategui: "El emigrado no
es siempre un posible "desenraizadao"; por mucho tiempo el descubrimiento del mundo
nuevo es un viaje para el cual habra que partir de un puerto del viejo continente."
Cual es la actitud de Mariategui frente a Europa? Igual que Pedrosa, "El joven
Mariategui cuando toma el barco es ya un intelectual formado, reconocido por sus lectores
y que no quiere contemplar a Europa sino interrogarla a partir de su condici¢n de peruano;
mirar el Occidente desde un pais dominado y atrasado." En Europa, Mariategui fue testigo
de las repercusiones de la Revolucion Sovietica en Hungria, Alemania e Italia: la
formacion de los soviets, tomas de fabricas, insurrecciones urbanas; y asistio a la formacion
del PCI. Europa fue un aprendizaje indispensable para descubrir las diferencias con
America Latina. "Termino encontrando parentesco entre un movimiento (el surrealismo)
que reivindicaba la imaginacion y la espontaneidad, con un continente distanciado del
nacionalismo y del iluminismo, donde el sentimiento valia mas que lo racional."
Para Galindo, "de los tres anos y siete meses europeos nace la doble vertiente
mariateguina: la defensa de lo nacional y la necesidad del internacionalismo." El viaje a
Europa le salvo del "nacionalismo lejos de Marx" y le "llevo a pensar la relacion dialectica
entre el marxismo y la tradicion nacional." Por otro lado, "¨era posible ser marxista en
America Latina? o, en otras palabras, ¨como seguir el camino marxista sin derivar en el
europeismo? Cuestion crucial para cualquier intelectual de izquierda en America Latina."
M. Lowy senalaba dos tentaciones del marxismo latinoamericano: "el exotismo,
absolutizando la especifidad del continente llegando, finalmente, a un "populismo
eclectico", y el "europeismo", basandose en un trasplante mecanico a America Latina de
modelos europeos. El europeismo fue el lecho de Procusto del marxismo en el continente.
Este fue el nucleo de la disputa ideologica entre Mariategui y Haya de La Torre.
Cuando Mario Pedrosa se exilio en 1970, ya habia recorrido un largo camino por
Europa e incluso EE.UU. Ya era un militante maduro de las luchas de Brasil. Por lo tanto,
su punto de partida fue de un escalon mas alto al del "Amauta". Sin embargo, lo
fundamental es lo que ocurre en el retorno con ambos revolucionarios. En Mario, en
verdad, los cambios ya se dan en Europa, a partir del corto exilio chileno; lo que se explica
por la acumulacion practica y teorica que llevo para el exilio. Por su parte, Mariategui
parte para Europa en una fase de "maduracion" de su pensamiento y sin la misma riqueza
de luchas de Pedrosa.
Tracemos, sinteticamente, los itinerarios de Jose Carlos y Pedrosa.

ITINERARIOS
Trazar los itinerarios de estas dos vidas militantes se hace altamente sugestivo para
nuestros propositos.

Mario Pedrosa: "Desesperadamente Socialista"
Mario Pedrosa nacio en el Ingenio Jussaral, Timbauba (PE), el 25 de abril de 1900.
A los 13 anos fue a estudiar a Europa (Suiza). En 1916, volvio a Brasil y, con la eleccion
del padre para el Senado, la familia se cambio a R¡o de Janeiro. En 1917, ingreso a la
Facultad de Derecho. Entre los anos 1920 y 1923, estudio el marxismo e hizo amistad con
Livio Xavier.
En 1924, fue a trabajar a Sao Paulo, donde se hizo amigo de Mario de Andrade. En
1926, por influencia de Otavio Brandão, ingreso en el PCB, asumiendo la direccion del
"Socorro Vermelho". En 1927, el PCB lo envio a la "Escuela Leninista" de Moscu. Antes
de llegar a Moscu, se enfermo y se quedo en Alemania, donde estudio Economia, Filosofia
y Estetica, y milito en el PC aleman En esa epoca, en que fue alumno de filosofia de la
Universidad de Berlin (1927-1929), Pedrosa tomo conocimiento de las teorias gestalticas.
En Paris, las puede discutir con Pierre Naville. Veinte anos mas tarde, Pedrosa retornaria al
estudio de la Psicologia de la Forma. En este sentido redacto una tesis, rara en el plano
mundial: "Da Natureza Afetiva da Forma na Obra de Arte".
En 1928, viajo a Paris, entrando en contacto con el lider trotskista Pierre Naville,
director de la revista comunista "Clarte", conociendo tambien a escritores surrealistas como
Andre Breton, Joan Miro, Aragon, Paul Elluard. Se encontro con Heitor Villa-Lobos. En
el mismo ano volvio a Berlin y entro en contacto con la oposicion trotskista. Trotsky habia
sido expulsado del PCUS en diciembre de 1927. Mario Pedrosa adhiere al trotskismo.
En Berlin, estudia en la Facultad de Filosof¡a de la Univesidad sigue los cursos de
filosofia, estetica y sociologia. Tiene contacto con el expresionismo aleman a traves de
Piscator, Grosz y Sterheim. Escribe un libro llamado Sinal de Partida, posteriormente
encautado por la policia.
En 1929, vuelve a Brasil. Se realiza, entonces, el Tercer Congreso del PCB. La
mayoria de la "Juventud Comunista" (entre otros, Pedrosa, Livio Xavier, Aristides Lobo,
Rodolfo Coutinho) rompe con el partido y funda el "Grupo Bolchevique Lenin". Mario
trabaja en "O Jornal", en Rio. En mayo, el Grupo Bolchevique lanza el diario "A Luta de
Classe". En esta epoca, Prestes adhiere al PCB, Pedrosa va a Buenos Aires a encontrarlo.
En 1931, Pedrosa va a Sao Paulo, debido a que es perseguido en Rio. El 21 de
enero, con Aristides Lobo y L. Xavier, fundan la "Liga Comunista Internacionalista"
(Oposicion Leninista al PCB) asociada a la "Oposicion Internacional de Izquierda" formada
en Paris en abril de 1930.
La LCI controla la Uniao dos Trabalhadores Graficos (UTG) de Sao Paulo y lucha
contra el integralismo. Todavia en 1931, lanza el "Boletim de Oposicao". Pedrosa trabalha
en el periodico "Diario da Noite". Se enferma y se muda a Campos de Jordao para
tratamiento, donde se queda hasta 1932.
Vuelve a Sao Paulo y funda la Editora "Unitas" para publicar textos marxistas y
traducir las obras de Trotski. En 1932, explota la "Revolucion Constitucionalista". Pedrosa
y Mary Houston fueron apresados.
En 1933, debuta como critico de arte pronunciando una conferencia sobre la pintora
alemana Kathe Kollwitz. En 1934, representa a la UTG en la Federacao dos Sindicatos de
Sao Paulo. Se forma la "Frente Unica das Esquerdas", en la lucha contra el Integralismo,
que acaba en conflicto en la Praca da Se, en octubre de 1934. Mario Pedrosa fue herido en
esta confrontacion callejera. Para la profesora Otilia B. F. Arantes, "Bajo todos los
aspectos, M. Pedrosa fue una figura excepcional en la historia de nuestra critica de arte. En

1933, siendo la atmosfera general de la opinion marcada por el mas agudo sentimiento de
urgencia social, inicia su carrera como critico, como es recordado, con la primera y, desde
luego, mas consistente interpretacion marxista del arte que se intentaba en Brasil, en
ocasion de una exposicion de Kaethe Kollwitz en Sao Paulo.
La "Frente Unica" lanza el periodico "Homem Livre". Pedrosa escribe textos sobre
la pintura de Candido Portinari. En 1935, se cambia a Rio y se casa con Mary Houston.
Con el levantamiento comunista de noviembre vino la represion y Pedrosa escapa, entrando
en la clandestinidad. En enero de 1936, nace su hija. La LCI lanza a Prestes,
simbolicamente, a la Presidencia de la Republica.
Ocurre la primera escision en la LCI: Pedrosa y otros fundan el Partido Operario
Leninista (POL). Aristides Lobo mantiene a la LCI. Con el "Estado Novo", en 1937,
diversos lideres trotskistas son detenidos. Mary fue apresada en Rio y Pedrosa se va al
exilio. Mario trabaja en Paris para la fundacion de la IV Internacional. Participa del
Congreso de fundacion de la IV Internacional como delegado de la seccion brasile¤a; fue
elegido como miembro del comite ejecutivo.En esta epoca,conoce a C.L.R.James,tambien
elegido como miembro del comite ejecutivo.
Con la eclosion de la guerra, en 1938, la secretaria se cambia a Nueva York, para
donde va Pedrosa. En 1940, fue excluido de la secretaria, cuando la reorganizacion
promovida por Trotsky. Pedrosa reve sus posiciones politicas y rompe con el bolchevismo.
En 1941, vuelve clandestinamente a Brasil: Peru, Bolivia, Argentina, Uruguay y
Jaguarana (RS); llega a Rio, donde es detenido. Su familia consigue su libertad,
condicionada a su partida a los EE.UU.
En los EE.UU., Pedrosa se torna corresponsal del periodico "Correio da Manha". En
1945, con el proceso de democratizacion, vuelve a Rio. En abril, participa de la fundacion
de la "Uniao Socialista Popular" (USP), integrada por trotskistas de la LCI, disidentes del
PCB y socialistas independientes; tenia la finalidad de crear un partido socialista. Pedrosa
idea su periodico "A Vanguarda Socialista", de la que fue director. Buscaba una revision
del bolchevismo y del socialismo europeo, especialmente con Rosa de Luxemburgo y
Kautsky.
En una entrevista al PASQUIM (en diciembre de 1978), afirmaba: "Fue en ese
momento que abandono la ortodoxia trotskista y cuando volvi a Brasil queria probar una
serie de ideas nuevas, inclusive la creacion de un partido socialista independiente que no
siguiera ni a la UDN ni al stalinismo y que intentara una politica diferente al PC."
En 1947, conoce el trabajo de la Dra. Nise da Silveira con enfermos mentales, que
mas tarde daria origen al "Museu da Imagem do Inconsciente".
Con la creacion del PSB, en agosto de 1947, surge otra escision: la fraccion dirigida
por Edmundo Muniz no acepto la fusion con el PSB. Pedrosa es reemplazado en la
"Vanguarda Socialista" por Hermes Lima.
Tambien en 1947, Pedrosa va a Europa como corresponsal del "Correio da Manha".
Se entrevista con Gide, Malraux, Camus. En 1949, se inscribe en la catedra de Historia del
Arte y Estetica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Brasil, con una tesis
sobre el arte y la Gestalt; tal vez haya sido uno de los primeros en el mundo en tratar ese
asunto. En 1949, crea la seccion de artes plasticas del "Correio da Manha". En 1951, se
cambia para la "Tribuna da Imprensa" de Carlos Lacerda, con quien no se entiende.
Participa en el concurso de la Facultad de Arquitectura, tornandose libre docente. En 1952,
hace clases en el Colegio Pedro II.

En 1953, organiza el programa de la II Bienal de Sao Paulo. Este trabajo le exigio
quedarse alrededor de un ano en Europa, donde participo de un Congreso Internacional de
criticos de arte en Dublin. En 1954, vuelve a Brasil e ingresa en el "Jornal do Brasil", con
una seccion de artes plasticas. Participa del Congreso de la Asociacion Internacional de
Criticos de Arte (AICA), siendo escogido delegado para estudiar las relaciones artisticas
entre Japon y Europa y America, con un proyecto de la UNESCO. Viaja en 1958 a Japon,
quedandose alli hasta comienzos de 1959.
Vuelve a Brasil y organiza el congreso de la AICA en Brasilia: presento una tesis
"Brasilia, a Cidade Nova. Sintese das Artes". En 1961, fue elegido secretario general de la
IV Bienal de Sao Paulo y nombrado director del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Al
servicio de la Bienal, viaja a Europa y a la URSS. En 1962, viaja a Mexico, como
delegado, al Congreso de la AICA.
Retorna en 1963, despues de participar en otro Congreso de la AICA, esta vez en
Israel.
Se cambia de Sao Paulo a Rio, haciendo clases en el Pedro II y escribiendo en el
"Correio da Manha".
En 1964, con el golpe militar, comienza a escribir dos libros politicos: "A Opcão
Imperialista", y " A Opcão Brasileira", ambos publicados en 1966. En 1965, viaja a
Europa, yendo a Portugal con una beca de estudios y a Paris como presidente de la
comision del jurado de la Bienal de los jovenes.
Volviendo a Rio, en 1966, se lanza como candidato a diputado federal por MDB,
obteniendo una suplencia. En 1968, viaja a Polonia para formar parte del jurado de la
Bienal del Grabado de Varsovia. En Brasil, la dictadura militar edita el AI-5.
Para no ser detenido, Pedrosa estira su estadia en Europa, quedandose en Lisboa.
Vuelve en marzo de 1969 y viaja a Japon, a la Bienal del Grabado de Tokio.
En 1970, fue procesado con otras 8 personas mas. Permanece en libertad durante la
primera fase del proceso. En julio, la Auditoria Militar de la Marina decreta su prision
preventiva. Mario busca asilo en la Embajada de Chile. El "The New York Times Review
of Books" publica una carta firmada por mas de 100 personalidades internacionales
(Calder, Picasso, etc.), responsabilizando al gobierno brasile¤o por su integridad fisica.
En 1971, en Chile, Mario Pedrosa pasa a formar parte del "Instituto de Arte
Latinoamericano" y hace clases de historia del arte latinoamericano en la Facultad de Bellas
Artes de Santiago.
En ese mismo ano, viaja a la India como jurado de la Trienal de Nueva Delhi.
Vuelve a Chile, donde Salvador Allende le encarga la organizacion del Museo de Arte
Moderno de Chile. Consigue donaciones de obras de Picasso, Calder, Miro, etc. En mayo
de 1972, realiza su primera exposicion, con mas de mil obras. El Museo paso a llamarse
"Museo de la Solidaridad".
En 1973, Pedrosa viaja a Europa en busca de nuevas donaciones. Regresa a Chile
en septiembre, dos dias antes del golpe pinochetista. Se asila en la Embajada de Mexico,
yendo a Ciudad de Mexico y, en octubre, a Paris.
Lucha por la recuperacion de las obras del Museo, encautadas por los militares.
Comienza sus "Memorias" y publica varios articulos en revistas de varios paises. Escribe
un trabajo titulado "A CRISE MUNDIAL DO IMPERIALISMO E ROSA
LUXEMBURGO", publicado en 1979 en Brasil. Tambien es publicada en Brasil una
coletanea de sus textos: MUNDO HOMEM, ARTE EM CRISE.

A comienzos de 1977, ya bastante enfermo, Pedrosa piensa en regresar a Brasil.La
Marina habia suspendido la prision preventiva. Aumentaba la lucha por la amnistia. A
comienzos de octubre de 1977 regresa a Rio. Es absuelto en el proceso. Pasa a colaborar
con "A Folha de Sao Paulo", en 1978. Comanda un grupo de trabajo comunitario
voluntario para la reconstruccion del Museu de Arte Moderna de Rio De Janeiro, que habia
sido quemado.
Desde su retorno trabaja en la construccion del PT. Publica su tesis sobre "A
Natureza Afetiva da Forma na Obra de Arte", junto con otros ensayos, bajo el titulo:
Arte/Forma e Personalidade. En 1979, colabora con el nuevo "Jornal da Republica" de Sao
Paulo.
Sus 80 anos, en 1980, fueron conmemorados con una exposicion en Rio, de la cual
resulta el catalogo "Homenagem a Mario Pedrosa". En 1980, fue el primero en afiliarse al
PT. Tiene la ficha de afiliacion numero uno. Coordina la edicion del libro Imagem do
Inconsciente de Nise da Silveira. Lanza el libro "Sobre o PT", escribe la segunda parte del
libro "Arte Agora, Agora", de Herbert Read; lanza "Dos murais de Portinari aos Espacos de
Brasilia". Deja inconclusos su autobiografia "A Pisada é Esta", y ,"Discurso ProConstituinte". Fallecio el 11 de noviembre de 1981.
Mariategui: "Socialismo Agonico"
Jose Carlos Mariategui nacio en Moquegua el 14 de junio de 1894. Termina sus
estudios primarios en 1908 y comienza a trabajar como grafico en el diario "La Prensa".
Conoce las ideas vanguardistas del "futurismo". Funda una revista: "Colonida". Escribe
cr¢nicas sobre hipismo. En 1917, es elegido vice presidente del "Circulo de Periodistas".
Se preocupa por cuestiones religiosas, llegando a hacer un "retiro espiritual". Va para el
diario "El Tiempo", de orientaci¢n de izquierda. Funda, con amigos, la revista "Nuestra
Epoca". Escribe un articulo de critica al Ejercito, siendo atacado por un grupo de militares.
Desafia a un teniente a un duelo a muerte, suspendido despues. En 1919, funda el "Comite
de Propaganda Socialista". Lanza el diario "La Razon", defendiendo al movimiento obrero.
El gobierno impone su salida del pais, junto con su amigo Cesar Falcon.
Mariategui sale de Peru el 8 de octubre de 1919. La primera escala fue Nueva York.
A su llegada, los portuarios estaban en huelga. Las reivindicaciones obreras y el gran
desarrollo industrial de los EE.UU. impresionan a Mariategui. Dias despues, parte a Paris,
adonde llega a fines de octubre. Permanece dos meses en Paris y viaja a Italia.
Mariategui, en total vivio tres anos en Europa, marcados por la lucha revolucionaria
suscitada por la crisis capitalista de postguerra y por la Revolucion Sovietica de 1917.
Mariategui aprende en la escuela de la vida, a traves de sus viajes por Francia, Italia,
Alemania, Austria, Hungria y Checoslovaquia. Participa de debates.
Pasa mas de dos anos en Italia, donde se caso. En 1921, asiste a la fundacion del
PCI en el Congreso de Livorno, donde conoce a Gramsci. A traves de la familia de su
esposa conoce al filosofo B. Croce. En Francia, conoce a los fomentadores de la revista
"Clarte", Barbusse y otros; mantiene contacto con Pierre Naville, de "La Lutte de Classes",
de orientacion trotskista. Estudia a Labriola y Sorel.
Regresa a Peru en 1923. Realiza conferencias en la Universidad Popular "Gonzalez
Prada", sobre la crisis mundial. Se dedica al estudio de "Peru profundo", y tambien de la
Revolucion Mexicana de 1919. Participa de la fundacion del Partido Socialista de Peru, y
de la Confederacion General de Trabajadores Peruanos. Funda revistas y diarios, como:

"AMAUTA", "LABOR". La revista "Amauta" juega, en el Peru, el mismo papel que
"Ordine Nuovo" en Italia y "Clarte‚" en Francia.
En 1926-1928, son publicados los "7 Ensayos". A comienzos de 1927, la policia de
Lima "inventa" un "complot comunista", "Amauta" es cerrada y Maria- tegui apresado.
Enfermo, es conducido al Hospital Militar. Romain Rolland, Gorky, Barbusse,
Lunatcharsky, Waldo Frank protestan contra la prohibicion de "Amauta". La revista vuelve
a aparecer en diciembre de 1927.
En 1928, Mariategui rompe con el populismo del APRA de Haya de La Torre y
funda el Partido Socialista de Peru, del que es elegido Secretario General. Entre 19261930, Mariategui publico diversos articulos de critica literaria sobre autores europeos. Sus
libros "Defensa del Marxismo", y ,"La Novela y la Vida" forman su testamento sobre el
marxismo, el psicoanalisis y el surrealismo.
Funda el quincenal "Labor", organo de los trabajadores al servicio de la
construccion de la CGTP.
En el Segundo Congreso Antiimperialista Mundial, realizado en Frankfurt,
Mariategui fue elegido miembro del Consejo General, a pesar de estar ausente.
En 1929, la policia prohibe "Labor" y saquea la casa de Mariategui. Este piensa en
mudarse a Buenos Aires, donde podria seguir sus actividades lejos de la represion.
Entretanto, a comienzos de marzo de 1930, fue internado debido al agravamiento de
su dolencia, que ya le habia hecho perder una pierna, amputada, y que lo habia colocado en
una silla de ruedas. Fallece el 16 de abril de 1930.

MARXISMO Y CULTURA
Creemos que el divorcio entre cultura y politica llevo a la negligencia o, al menos, a
colocar "entre parentesis" a constelaciones intelectuales del pensamiento socialista
brasileno; principalmente a los que trabajaron la cuestion cultural como forma de pensar y
actuar sobre la sociedad.
La hegemonia del marxismo "vulgar", subordinando la cultura a cuestiones que se
dicen "objetivas", asociado a la concepcion elitista y aristocratica de la cultura en nuestra
formacion social, tuvieron peso en este divorcio.
Inclusive, en el conjunto de America Latina el marxismo "oficial" de los PCs tuvo
pocos opositores, uno de ellos, tal vez el principal, fue el marxista peruano Mariategui. No
fue por accidente que se vinculo intelectualmente a lo que existia de mas rico en el
pensamiento socialista y marxista, como tambien a otras corrientes. Remo "contra la
corriente" de la Cominform, llegando a ser el "primero marxista de America Latina."
Estudiando el marxismo latinoamericano, Portantiero afirma: "A no ser
ocasionalmente, en momentos muy puntuales o parciales de la produccion teorica y de la
practica politica, los socialismos clasicos ligados a la tradicion de las Internacionales no
fueron capaces de elaborar un proyecto hegemonico o de avanzar problematicas que
pudieran colaborar en esta direccion... En la obra de Mariategui aparece por primera vez un
proyecto amplio de constitucion de una voluntad colectiva nacional-popular."
De igual modo, para O. Nunez y R. Burbach "es necesario comprender el legado
historico del marxismo en las Americas, con la notable excepcion de Cuba y, en cierto

sentido, Chile, ningun pa¡s capitalista en el hemisferio tiene una tradicion marxista
plantada." y "La sumision de los PCs de las Americas, en relacion a las propuestas politicas
de la Tercera Internacional, refleja la debilidad fundamental del marxismo en el continente:
su incapacidad para desarrollar una estrategia revolucionaria independiente y nativa."
Es en esta perspectiva que se destaca la figura de Mariategui; puede ser visto como
paradigma de un "socialismo hegemonico", que tiene como ejes la "cuestion cultural" y lo
"especifico nacional".
LA "CONSTELACION MARIATEGUINA"
Recientemente A. Bosi afirmo que "hablar de las ideas politicas de Maria- tegui en
los dias de hoy, en tiempos de Perestroika y Glasnost y en vias de (o casi) cerrarse el
obscuro ciclo de las dictaduras del Este europeo, deja en la boca un sabor agridulce de
ambivalencia... La memoria es acre, repito, pero tambien es dulce. Releyendo los 7
Ensayos... y otros textos de critica ideologica, se ve cuanto ejercio su inteligencia en
funcion de problemas todavia hoy basicos para el marxismo y para la vida p£blica
latinoamericana."
En la concepcion de revolucion de Mariategui, tanto la creacion artistica cuanto la
reflexion critica y el entusiasmo de juventud son elementos fundamentales. "La idea
revolucionaria debe desalojar la idea conservadora, no solo de las instituciones sino de la
mente y del espiritu humanos. Al mismo tiempo que conquista el poder, la revolucion
conquista el pensamiento." En Mariategui, la revolucion debe ser "conquista no solo del
pan, sino tambien de la belleza, del arte, del pensamiento..." Mariategui articula la
"revolucion cultural" y la "revolucion social" en un mismo movimiento. En este sentido es
un precursor del "marxismo de las superestructuras" de Gramsci.
Guiado por su temperamento estetico y utopico, se dedico con exito a la critica
artistica y literaria. La principal convergencia con Gramsci se situa en la cuestion del papel
de los intelectuales en la accion colectiva, teniendo como objetivo la formacion de una
voluntad "nacional-popular", o sea, la "reforma intelectual y moral" de las masas.
En que campo incidio mas el pensamiento de Mariategui? La teoria del modo de
produccion? La teoria de la revolucion? La estructura economica? La teoria de la
superestructura?
No encontraremos en su pensamiento, de forma sistematica, una teoria del Estado o
de la revolucion; del partido o de las alianzas y tacticas... Sin embargo, su contribucion
teorica mayor esta en la teoria de la superestructura: la cuestion de la conciencia social, los
modos de "representacion", las ideologias, la teoria de la cultura.
En este sentido el marxismo mariateguino fue anticipador y lucido, sobre los
problemas principales de la conexion entre infra/superestructura en el pensamiento marxista
de este siglo. Su obra trae una marca de un "clasico" y senala una "red intelectual" en el
pensamiento socialista y marxista de America Latina.
En Brasil, por ejemplo, encontramos varios pensadores que se insieren en esta
"constelacion mariateguina", no como epigonos tardios o discipulos, sino como los que no
"imitan la letra, sino el espiritu."
En fin, para retomar la expresion de A. Bosi, lo "dulce" en el ideal del Amauta es la
configuracion de una "cultura politica autogestionaria", que visualiza la consolidacion del
progreso de autogobierno de los explotados en forma democratica y unificada, lo que
supone impulsar la generalizacion de las iniciativas autogestionarias de democracia directa

de base, en las diversas esferas de la sociedad, construyendo "por lo bajo", en la vida
cotidiana, la democracia y el socialismo.
El Pensamiento "Socialista Hegemonico"
Cabe una nota: cuando hablamos de "hegemonico" solo queremos designar un
socialismo combatiente por la construccion de la hegemon¡a, y no, como la terminologia
podria parecer, algo acabado y ya definido.
En Brasil, sin pretension de agotar nombres, en esta "red" encontramos dos
vertientes, a saber:
1a. Mario Pedrosa, A. Candido, S. B. de Holanda (Sergio Milliet, Paulo Duarte, Helio
Pellegrino, Oto M. Carpeaux, Raimundo Faoro, Dante Moreira Leite, Cruz Costa, etc.).
2a. Caio Prado Jr., Florestan Fernandes, Octavio Ianni, etc.
El principal separador de aguas se situa en el corte de la critica del Arte, que
caracteriza a la primera vertiente, y actua mas en el campo de la historia, sociologia, etc.
Florestan se destaca por la amplitud tematica (folclore, indios, negros, universidad, etc.); tal
vez sea lo que A. Candido llamo "hombre-puente" entre las dos vertientes, refiriendose a
Sergio Milliet.
Enfatiza C. G. Mota: "Las trayectorias de Florestan y Candido ofrecen,
al estudioso de la produccion cultural de Brasil, un campo fecundo para la reflexion.
Integrados en una misma tradicion radical, se dirigian en los anos 50 hacia DOS
VERTIENTES (destaque nuestro) que teniendo en la base una orientacion sociologica,
terminaron por encaminar a aquel hacia el estudio de las relaciones de raza y clase, y a este
hacia la teoria literaria y la critica."
Los itinerarios de algunos, en ambas vertientes, se entrecruzan muchas veces, tanto
en el campo de la produccion teorica como en el de la praxis politica. Pensamos que la
"red", formada por Pedrosa, Candido y Holanda, constituye la "fuente" mas rica y mas
proxima de la "constelacion mariateguina". Destacamos algunos aspectos caracterizadores
de esta "red":
- Concepcion no linear del tiempo, o sea, no contemporaneidad;
- Sensibilidad romantico-cultural;
- Marxismo romantico;
- Critica social de la modernidad;
- Vision de las vanguardias artisticas;
- Influencia de la cultura alemana;
- Rompimiento con el stalinismo, ya en los anos 40, y con el "marxismo
ortodoxo";
- Critica del arte;
- Marxismo de las superestructuras;
- Pensamiento utopico;
- Praxis cultural (pensar lo "especifico nacional");
- Exilios y/o vivencias en el campo internacional;
- Marxismo heterodoxo (Rosa, Lukacs, Trotsky, Adorno, Benjamin,Gramsci,Horkheimer).
- Aspiraci¢n a organizacion socialista democratica (pasaje por la "Izquierda Democratica"
y PSB, hasta la afiliacion al PT);
- "Filo rosso", casualidad interna en la cultura brasilena (S.Romero, F. Azevedo, M. de
Andrade, etc.).
Mario Pedrosa se destaca de los demas por haber asociado, de forma mas
sistematica, la praxis de dirigente revolucionario con la produccion teorica, principalmente

en el campo de la critica artistica, hecho singular en el pensamiento socialista brasileno,
donde encontramos estos elementos divorciados: accion politica, militancia critica y
politica cultural.
MARIATEGUI Y PEDROSA: CONVERGENCIAS
Pensamos ser posible establecer una "red intelectual", una "constelacion" entre el
marxista peruano y el marxista brasileno. Un "fuente hermeneutica" abriendo nuevas
posibilidades de reconstruir el marxismo "barroco", matizado alrededor de lo "especifico
nacional" y de la hegemonia cultural.
Retomando nuestra prosa ¨por que Mario Pedrosa? El marxismo de Pedrosa esta
envuelto en una "niebla embrujadora" cultural; critico de arte; esteta de lo que podemos
llamar "materialismo cultural". En este aspecto, Pedrosa, analizando y reflexionando sobre
las artes, anticipo elementos importantes en los anos 60-70, que solo maduraron en la
decada siguiente en el contexto de la llamada "postmodernidad politica". Pedrosa operaba
en el campo de las artes, literatura, arquitectura, pintura, donde la postmodernidad llego
primero.
En este sentido, para A. Huyssen, "la trayectoria y las migraciones del termino
"postmodernismo"... En la critica literaria la expresion remonta al final de la decada del
50... Fue recien, desde el comienzo hasta mediados de la decada del 70 que el termino paso
a ser mas general, aplicandose primero a la arquitectura y luego a la danza, al teatro, a la
pintura, al cine y a la musica... En algun momento, a fines de la decada del 70, la expresion
"postmodernismo", no sin el estimulo norteamericano, migro a Europa..." En ningun otro
lugar la ruptura con el modernismo parece mas obvia que en la arquitectura reciente
norteamericana." Afirma Pedrosa en "Crise ou Revolucão do Objeto": "El proceso de
cambio no se verifica en una curva continua subiendo, sino en un ritmo pulsante, pendular,
para un lado y para el otro. Ha sido asi desde el comienzo del ciclo llamado "arte
moderno" hasta sus desarrollos ultimos, cuando se abre un nuevo ciclo de caracteristicas e
incluso finalidades tan diferentes que me llevaron a hablar de "arte postmoderno".
En su praxis artistica, Pedrosa anticipo elementos de lo que hoy se llama la "Crisis
de la Civilizacion". Para X. Gorostiaga, "La profundidad y rapidez de los cambios globales
hacen de la decada del 90 una coyuntura estrategica por estarse definiendo a corto plazo la
correlacion de fuerzas internacionales que dominaran el comienzo del siglo XXI. El
caracter estructural de esos cambios y su globalidad tienen el sentido de una cuarta onda
larga de los ciclos anunciados por Kondatrief. En otro sistema de coordenadas tambien
vivimos una encrucijada de cambios copernicanos, inclusive superiores a lo que significo
1914-1917. En este ano comenzo, con atraso, el siglo XX, con la gran confrontacion entre
el capitalismo y el socialismo. El siglo XX termino en 1989 con la caida del muro de
Berlin y la confrontacion Este/Oeste. El siglo XXI comenzo con la confrontacion
Norte/Sur, capital/trabajo, lo que supone una nueva fase en la vieja confrontacion, aunque
con parametros cualitativamente nuevos."
"En estas condiciones, el modelo de sociedad, que carga el estilo de civilizacion de
los paises del Norte, es un modelo de sociedad no universal... Esta crisis no es solo de
distribucion y equidad, es una crisis de valores y destino para la humanidad. Por eso, la
calificamos como crisis de civilizacion."

La conciencia de esta crisis fue creciendo gradualmente, alimentandose de multiples
focos o de crisis particulares que, de a poco, se interrelacionan. Si 1968 fue un separador
de aguas, 1989 fue el momento decisivo de la vision de totalidad de esta crisis.
Afirma Mario, en Do Pluralismo da Bauhaus ... Aldeia Global: "Ese proceso de
crecimiento-envolvimiento (del hombre) encuentra su punto de transformacion cualitativa
en el advenimiento de la electronica, insertada en la vida social y moral como un huesped
casero y en la banalizacion de la comunicacion audiovisual como instrumento a nuestro
servicio, sin hablar, del intrinseco dinamismo de la epoca. A partir de ese punto entramos
'en un mundo de aldea global'."
Pedrosa fue un precursor critico de muchas cuestiones que solo afloraron con
plenitud a fines de los anos 80. Sus textos de critica del Arte traen, bajo una "neblina
embrujadora" (termino que tomo de Wittegenstein), un "materialismo cultural", la "cultura
como praxis", segun una expresion de Z. Bauman. De alli viene "marxismo embrujado".
Finalmente, ¨por que Mario Pedrosa? Si no por todo lo que vimos, entonces por el
simple hecho de que "Mario Pedrosa fue, por encima de todo, una figura inspirada e
inspiradora."
¨Y por que Mariategui? Por todo lo que ya vimos, y mas. Para Quijano: "A pesar
de que en la obra publicada por Mariategui cerca de un 40% esta dedicado a la critica
literaria y a la reflexion sobre las relaciones entre sociedad y literatura, este aspecto de su
trabajo es, en general, poco conocido y estudiado. La gran atencion que dedico a estos
problemas muestra que no se trata tan solo de un tributo a sus inclinaciones literarias, sino
de una conviccion sobre la importancia pol¡tica de primer orden que estos problemas tienen
en la lucha ideol¢gica por el surgimiento de una cultura en el curso de la revolucion
socialista. En este sentido, su obra se parece a la de Trotsky, critico literario y teorico de la
critica literaria, cuya orientacion sigue Mariategui, y se parece a la vision gramsciana del
papel de estas cuestiones en la lucha revolucionaria." Mariategui es considerado como "el
fundador de la ciencia literaria en America Latina". Entre otras cosas, fue Mariategui quien
escribio uno de los primeros ensayos latinoamericanos sobre Joyce.
Pedrosa desarrollo su pensamiento marxista bajo esa "neblina embrujadora", lo que
no le quita el "titulo" de "el mayor pensador socialista de Brasil; por el contrario, en un
pais, o un continente, de marxismo subdesarrollado, este elemento solo enriquece la figura
de Mario Pedrosa, como tambien la de Mariategui. Tal vez, haga menos conocido su
pensamiento teorico sobre las cuestiones fundamentales del marxismo, siendo mas
conocidos sus trabajos en el campo estrictamente politico y economico; por ejemplo, "A
Opcão Brasileira", "A Opcão Imperialista", etc.
Sin embargo, no se puede separar la obra politica de Mario Pedrosa de su obra de
critico de arte y de las letras.
Otro aspecto interesante de destacar es que no se aislaron en la "torre de marfil"
caracteristica del "marxismo occidental", segun expresa P. Anderson. Al contrario, como
criticos de arte estuvieron siempre a la vanguardia de las luchas sociales y politicas de sus
epocas.
En este sentido, Mariategui y Pedrosa son "avis raras" en el marxismo
latinoamericano. Para Arico, "su peculiaridad, lo que hace de Mariategui una figura
completamente extrana al estilo caracteristico del teorico y el politico de la III
Internacional, consiste en que por su formacion cultural tendia a mantener constante una
concepcion del marxismo que enfatizaba su capacidad de recrearse en el propio proceso de
desarrollo de la lucha de clases, su capacidad de superar los esquema dogmaticos

acumulados en el camino... En la sigularidad del pensamiento de Mariategui... reside la
demostracion m s contundente de que el marxismo solo podia ser creador con la condicion
de mantener abiertos los vasos comunicantes con la cultura contemporanea." Son palabras
que caen como guante en Mario Pedrosa.

LO "ESPECIFICO NACIONAL"

"...la situacion internacional debe ser considerada en su aspecto nacional. La correlacion
"nacional" es, realmente, el resultado de una combinacion "original", unica que en cierto
sentido, debe ser comprendida y concebida en esta originalidad y unicidad si se quiere
dominar y dirigir. Es cierto que el desarrollo tiende al internacionalismo, sin embargo el
punto de partida es "nacional" y en este punto de partida hay que hacer hincapié‚."
(GRAMSCI).
En su ultimo exilio, Pedrosa paso por Mexico, el Chile de Allende, el Peru de
Velasco Alvarado, el Portugal de los "claveles rojos", y Paris. Con Rosa Luxemburgo, "el
espiritu revolucionario menos eurocentrico", se despidio del "europeismo"; a traves de la
"revolucion de los pueblos en autogestion" y via "Consejos Obreros" de Pannekoek, volvio
a Brasil y firmo la ficha de afiliacion n.1 del Partido de los Trabajadores.
Esta Odisea del viejo militante trotskista, lo llevo al "redescubrimiento" de los
"condenados de la tierra", y marco una mutacion teorico-politica en su praxis. Su trabajo:
A Crise Mundial do Imperialismo e Rosa Luxemburgo, tiene la misma connotacion politica
y epistemologica de "La Crisis Mundial", de Maria tegui; para este ultimo, "La crisis
mundial repercute en los pueblos. Un periodo de reaccion en Europa ser tambien un
periodo de reaccion en America. Un periodo de revolucion en Europa ser tambien un
periodo de revolucion en America."
La crisis europea de los anos 20 disolvio toda y cualquier posibilidad de
eurocentrismo en Mariategui y, posibilito la reflexion sobre America Latina. Afirmaba:
"Esta situacion nueva puede resumirse en tres hechos: 1) Europa carece de autoridad moral
par subyugar a los pueblos coloniales; 2) Europa perdio su antigua autoridad moral sobre
esos pueblos; e 3) la conciencia moral de las naciones europeas no consiente, en esta epoca,
una politica brutalmente opresora y conquistadora contra el Oriente." Como afirmaba
Pedrosa: "La civilizacion burguesa imperialista esta en un callejon sin salida. De este
callejon no tenemos que participar... En el libro sobre Rosa, Pedrosa afirma: "El
(imperialismo americano) no tiene ya una economia para desarrollar, sino una politica para
imponer al mundo, pues delante de si no ve mas que la hipotesis del desmoronamiento, un
dia, del sistema capitalista, segun el esquema de Marx y las previsiones de Rosa de
Luxemburgo..." Mariategui vivio el periodo de pasaje de la hegemonia britanica a la
americana; Mario Pedrosa vivio la plenitud de la hegemonia imperialista de los EE.UU.,
sobre la cual escribio un libro llamado A Opcão Imperialista (1961).
Si el texto de Mariategui, "Lo Nacional y lo Exotico", marca el momento de viraje
de su reflexion en direccion a Peru y America Latina, para "situarse nacionalmente", al
estilo de Gramsci, de la misma forma las "Teses" y el "Discurso" de Pedrosa senalan su
viraje en direccion a los "condenados de la tierra".

Desde el punto de vista metodologico que pensaba Mario de lo que Gramsci llam¢
"lo especifico nacional"? Podemos determinarlo a partir de su vision del arte. en un texto
llamado sintomaticamente "Internacional-Regional" (anos 60), Pedrosa se basa en la
reflexion de Lewis Mumford sobre la arquitectura de los EE.UU., para afirmar la relacion
entre "universal/particular". "...caracteres regionales no pueden ser confundidos con
aborigenes. Es un error identificar lo regional con el argumento puramente local, grosero y
primitivo..." Porque la adaptacion de una cultura a un medio particular es un proceso largo
y complicado, y un caracter regional en pleno florecimiento es lo ultimo en emerger."
Nos recuerda a Mario de Andrade, cuando afirmaba que "intentar ser universal
desraciadamente es un utopia", y tambien al Gramsci de "Cadernos do Carcere"
("Cuadernos de la Carcel"): en las notas "contra el bizantinismo", Gramsci afirma que
bizantinismo es una tendencia degenerativa al tratar las cuestiones teoricas como si tuvieran
valor en si mismas, independiente de toda practica determinada. Pregunta: "¨Una verdad
teorica, descubierta en correspondencia con una determinada practica, puede generalizarse
y hacerse universal, en una epoca hist¢rica?" Para el marxista italiano, la universalidad no
se situa en la coherencia logico-formal; la teoria es un estimulo para conocer mejor la
relidad concreta de un ambiente diferente del cual fue creada y tiende a incorporarse a esta
nueva realidad concreta como si fuera su expresion original.
Mario Pedrosa nos da el ejemplo de la vina: "A medida que se hace mas refinada se
limita mas a regiones cada vez menores, para acabar en algunas hect reas apenas de terreno
privilegiado." Este es el terreno en que la "teoria se prena con la realidad": lo "especifico
nacional".
Apuntando para la arquitectura, Pedrosa dice: "Para que un pais cree tambien
formas regionales arquitectonicas se necesitan varias generaciones... Las formas regionales
son las que mas de cerca corresponden a las condiciones reales de la vida y que mejor
consiguen hacer que un pueblo se sienta completamente en casa, dentro de su medio: ellas
no solo utilizan el suelo, sino tambien reflejan las condiciones corrientes de cultura en la
region." Historia la arquitectura brasilena y concluye: "Es un proceso de cristalizacion de
formas arquitectonicas brasilenas, es decir, regionalizacion. Esta es la verdadera tarea del
espiritu creador de los arquitectos y artistas brasilenos, en los dias de hoy."
En la misma perspectiva, apuntaba Sergio MILLIET: "Apartarse deliberadamente
de las soluciones adoptadas en otra atmosfera, bajo otras imposiciones de orden geografico,
economico, social, he aqui realmente, en mi opinion, el camino a ser intentado por los
artistas brasilenos. Porque, si bien que el mundo es cada vez mas un mundo solo, las
caracter¡sticas de cada region varian y, en su originalidad, reside su contribucion mayor al
arte universal. Por eso, lo que considero importante en la evolucion de nuestra pintura o de
nuestra musica es, antes que todo, el realce de su caracter especificamente brasileno. No
implicando esa aspiraci¢n ningun desprecio por las investigaciones ajenas, antes aceptando
cierto lenguaje comun para la expresion de lo particular..." O, como todavia Milliet dice:
"Desde el punto de vista politico el internacionalismo es, sin duda, un bello ideal. Desde el
punto de vista artistico me parece un error. Los grandes centros culturales tienen su
atmosfera especifica, intransportable, y lo que se produce en ellos no tiene razon de ser en
otra parte. Por ejemplo, al transplantar el impresionismo frances a Brasil, este se vulgarizo.
No habia en nuestra tierra la filtrada luz de Paris. Traido para aca, como modelo a ser
copiado, el cubismo se vuelve formula: carecemos de la claridad logica de los franceses."
Haroldo Campos trata esta tematica en su ensayo "Da Razao Antropofagica:
Dialogo e Diferenca na Cultura Brasileira". Asi, "La cuestion de lo nacional y de lo

universal (notadamente de lo europeo) en la cultura latinoamericana, que envuelve otras
mas especificas como la relacion entre patrimonio cultural universal y peculiaridades
locales, o, todavia mas determinantemente, la posibilidad de una literatura experimental, de
vanguardia, en un pais subdesarrollado, fue enfocada por mi, en un trabajo de 1962, con la
ayuda de un reflexion de Engels sobre el problema de la division del trabajo en filosofia, en
una famosa carta a Conrad Schmidt (27 de octubre de 1890).
Sigamos la reflexion engelsiana: "En cuanto dominio determinado de la division
del trabajo, la filosofia de cada epoca supone una documentacion intelectual
(Gedankenmaterial) determinada, que le es transmitida por sus predecesores y de la cual
ella se sirve como punto de partida. Esto explica por que puede suceder que paises
economicamente retardatarios puedan, no obstante, tocar el primer violin en filosofia."
Veamos la argumentacion de Campos: "La supremacia de lo econoico para Engels,
aqui, no se registra directamente, sino en las "condiciones prescritas por el propio dominio
interesado", o sea, indirectamente, mediada por el material intelectual transmitido. A
aquellos que no eran capaces de considerar la complejidad de ese movimiento en el plano
cultural, Engels los reprobaba, afirmando: "Lo que les falta a esos senores es la dialectica".
Es de Engels, tambien, la imagen de un "grupo infinito de paralelogramos de fuerzas", del
cual resulta el evento historico, y que, a pesar de la postulada determinacion economica, en
ultima instancia, no podrian ser objeto de un analisis simplista, mecanico, como si se tratara
de una mera solucion de una "ecuacion de primer grado" (carta a Joseph Bloch, 21 de
septiembre de 1890).
Haroldo Campos, entonces, ejemplifica a partir de la cultura brasilena: "Creo que,
en Brasil, con la "Antropofagia" de Oswald de Andrade, en los anos 20, ... tuvimos un
sentido agudo de esa necesidad de pensar lo nacional en relacion dialogica y dialectica con
lo universal."
Marios: Pedrosa y de Andrade
Mario Pedrosa, en su obra "Dimensões da Arte"(1964) teje consideraciones
fundamentales sobre el papel de Mario de Andrade, bajo el angulo de la relacion
internacional/nacional. Araci Amaral, analizando las fuentes de la semana de Arte
Moderno de 1922, define el "doble objetivo del modernismo" en dos puntos: actualizacion
y lo nacional. "Es doble, en verdad, el enfoque que se propusieron los renovadores de
1922: renovar actualizando y el estudio de nuestras tradiciones indigenas o de las aqui
establecidas, procedentes de Europa como de Africa, sin complejos." Citando a Graca
Aranha: "esa exposicion, aglomeracion de horrores, solamente en Brasil o en America
Latina podria causar tumulto, ya que en Europa seria una tranquila y eclectica muestra
colectiva de las ultimas tendencias anteriores al cubismo..." Por eso, Araci dice: "La fuente
para la actualizacion solo podria ser, de momento, Paris."
Pedrosa analiza, a traves de la trayectoria de Mario de Andrade, el pasaje de ese
"internacionalismo" al "nacionalismo". Esta conciencia de lo nacional por los modernistas,
ocurre mediante la relacion que tuvieron con las artes plasticas, la pintura de Malfatti y la
escultura de Brecheret. Para Mario Pedrosa: "Gracias a ese contacto, desde los primeros
pasos, con la plastica moderna, pudieron, los literatos y poetas del modernismo brasile¤o,
tener, de paso, una vision global del problema del arte y de la creacion contemporanea. Se
educaron a traves de la pintura y de la escultura moderna. Sin ese contacto, sin esa
iniciacion preliminar, el movimiento, limitado al campo de la literatura, podria no haber

tenido la universidad que tuvo, ni la profundidad de su toma de conocimiento del medio
cultural, social y geografico brasileno... Habria quizas acabado como una escuela literaria
mas..."
Pedrosa senala la relacion entre esta revolucion cultural en busca de las raices de los
padres y las manifestaciones en otros campos de la produccion teorica: "La propia -del
modernismo- de orientaci¢n nacionalista, de descubrimiento y revelacion de Brasil, no
habria tenido la sistematizacion, la profundidad, la busqueda de raices con que se destaco".
Pedrosa habla de la relacion con las artes plasticas. De esa atmosfera es que surgio
probablemente, la idea de "RAIZES DO BRASIL", el agudo libro de Sergio Buarque de
Holanda.
Concluye Mario Pedrosa, de forma acertada y barroca: "Por paradojico que pueda
parecer, fue por la conciencia de su "internacionalismo modernista" en la expresion de
Mario, que el movimiento llego -otra expresion de Mario- a su "nacionalismo
embravecido".
En ese campo dialectico entre internacionalismo y nacionalismo, Mariategui se
referia al socialismo en America: "El socialismo no es, ciertamente, una doctrina
indoamericana... aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es, tampoco,
especifica ni particularmente europeo... no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en
America Latina, imitacion ni copia. Debe ser creacion heroica. Tenemos que dar vida con
nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano... esa es
una de las principales tareas de las nuevas generaciones socialistas de nuestro continente."
Hay otro ejemplo magnifico en Pedrosa, siempre discurriendo sobre estetica, el de
la cuestion de lo "especifico nacional". Mario trabaja dos conceptos opuestos, mediados por
la critica artistica: por un lado, la praxis creativa y, por el otro, la praxis imitativa.
Analizando el "Opinião 65", del grupo teatral Arena, dice: "... surgio una formidable
reaccion revolucionaria y simbolica que fue CARCARA de João do Vale... canto que
expresa la realidad implacablemente fea, malvada y egoista de la miseria natural y social
del Nordeste... desde entonces CARCARA es un himno a la revolucion social campesina
nordestina como Carmagnole lo fue para la plebe urbana y de los sansculottes de la
Revolucion Francesa, durante el terror." Prosigue: "Este calor de contemporaneidad es lo
que marcaba para todos nosotros la significacion profunda del "Opinião 65"... atrasado,
arcaico, a trecientos anos de nosotros, de aqui , de la ciudad, pero -como es nuestro
contemporaneo! - como es actual!". Contrapone: "en contraste, no todo lo que se hace hoy
en materia de arte es contemporaneo... En el mencionado 65 (Opinião), hay una
contradiccion irremediable en la idea. En su formulacion dos criterios se chocan: el
criterio inspirador inicial, de consideraciones extraartisticas, mas alla de los valores
puramente plasticos... y un criterio de orden puramente plastico. Este, con la repeticion de
las muestras, termina identificando estas con innumeros salones anuales o tradicionales,
genero Bienal." Categoriza: "No se hace obra de arte de su tiempo, de su epoca, por
deliberacion propia conciente. Mucho menos por decreto." Sobre las obras del "Opinião
65", declara: "Antes de serlo por el contenido plastico de las obras... o por su estilo o
propuestas tecnicas, eran ellas, por mas diferentes que fueran individualmente,
esteticamente identificadas por la marca muy significativa de emerger todos sus autores de
un medio social comun, por igual convulsionado, por igual motivado."
En otro texto, esta vez analizando una "tela" de PORTINARI, "A Primeira Missa no
Brasil", Pedrosa la define como: "Una de las realizaciones mas pujantes del arte brasile¤o
de todos los tiempos." En este analisis, una vez mas, Pedrosa apunta hacia lo "especifico

nacional". Por lo tanto, "A Missa" de Portinari es un acto de conquista cultural, de
plantacion de semilla en la tierra virgen. Todo aquello viene de fuera, es un injerto de
civilizacion cristiana en suelo pagano. He aqui, por que no hay indios, no hay arboles, no
hay morros ni animales participando de la ceremonia, que solo extranjeros, blancos de otros
mundos estan realizando. Aquella misa todavia es cosa de blancos." Para Pedrosa, "El
ambiente espiritual es tan distante de las protuberancias del barroco, tan del gusto brasileno,
sensual, vistoso, indolente."
MARIATEGUI, GRAMSCI, PEDROSA: LA REVOLUCION CULTURAL
El legado del peruano es actual y, en muchos aspectos anticipo a Gramsci. Por
ejemplo, la maxima "convergencia" esta en la definicion del intelectual en la praxis
colectiva, vuelta hacia la construccion de una "voluntad nacional-popular", y en la
construccion de la hegemonia y del Bloque hist¢rico. Maria- tegui afirma que el
proletariado busca algo mas que una satisfaccion de sus necesidades y aspiraciones
materiales; que la tarea suprema de la revolucion es crear un "Hombre Nuevo", con bases
socialistas. Como Gramsci, busca articular la revolucion social con una "revolucion
cultural" de masas.
En este sentido afirmaba Gramsci: "Toda la revolucion fue precedida por inmenso
trabajo de critica, de penetraci¢n cultural."
A su vez Pedrosa, a traves del "surrealismo" (otra afinidad con Maria- tegui), apunto
elementos sobre "la revoluci¢n cultural". En el texto "Surrealismo Ontem, Super-Realidade
Hoje", apoyandose en Breton, afima: "El surrealismo quiso siempre ser la poesia y la
revuelta en estado permanente. El arte para el era apenas un medio, como otro, de
modificar al hombre por dentro, mientras la revolucion modificaba por fuera a las
instituciones. El revolucionairo, como cualquier otro, suena... Breton oponia "una
voluntad de transformacion de las causas del asco del hombre, una voluntad de
transformacion general de las relaciones sociales, una voluntad pratica que es la voluntad
revolucionaria. Dentro de ese esquema, el surrealismo toco en todas las claves de la accion
humana. La accion, para el, no tenia solo un sentido exterior, sino tambien interior. El
hombre era tanto lo que esteriorizaba en la accion como lo que se introvertia en el sueno o
en las experiencias subjetivas de todo tipo. No admitian que despues de la gran revolucion
iniciada y esperaba en europa, o en el mundo, la vida privada continuara en las
frustraciones que eran su cotidiano vivir en la sociedad capitalista no transformada."
Continua Mario: "El hombre viene siendo, a pesar de las advertencias del poeta, la
presa continua de esos "errores, interpretativos, incluso alli donde las transformaciones
sociales ya estaban iniciadas. La crisis contemporanea, que no solo es politica o social,
sino etica y psiquica tambien, esta mas viva que nunca, principalmente en la juventud del
mundo. Por eso mismo... la critica surrealista continua valida, su etica y su estetica no
desaparecieron... Si del lado de la transformacion social hay todavia mucho que hacer, del
lado de las transformaciones en el comportamiento humano nada todavia fue hecho."
En "Arte e Revolucão" (1967), Pedrosa habla de la "revolucion de la sensibilidad".
"En la realidad cotidiana, las masas no muestran ningun interes por las artes. Incluso, las
llamadas elites tampoco muestran un interes mas profundo por ellas. Lo que interesa a las
masas es el cine, el futbol, el box, el circo, el teatro soez y vodevilesco, el carnaval. El gran
movil de ellas es divertirse... Es natural que eso suceda... El ritmo de la vida moderna, a su
vez, no deja, al hombre, tiempo para la contemplacion... La vida interior del hombre,

mientras, se destruye dia a dia... Por eso mismo Bachelard, en un magnifico ensayo, la
radio, abogaba por el lar moderno, ya tan invadido, enteramente a merced de las potencias
externas, la creacion de un rinconcito del "inconciente colectivo", donde el hombre pudiera
entregarse por unos momentos a los juegos de su imaginacion, al capricho de la fantasia, a
los impetus del sueno despierto." Concluye: "La revolucion politica esta en camino; la
revolucion social se va procesando de cualquier modo. Nada podra detenerlas. Pero la
revolucion de la sensibilidad, la revolucion que ir a alcanzar el centro del individuo, su
alma, no vendra sino cuando los hombres tengan nuevos ojos para mirar el mundo, nuevos
sentidos para comprender sus tremendas transformaciones e intuicion para superarlas. Esta
sera la gran revolucion, la mas profunda y permanente..."
EXPRESIONISMO Y SURREALISMO: UN CULTURA LIBERTARIA Y
AUTONOMA
Las trayectorias de Pedrosa y Mariategui en direccion al expresionismo parten de
sus vivencias en Berlin, en la decada del 20. Este hecho, el contacto con la cultura alemana
moderna es un elemento disonante en la cultura lainoamericana de la epoca. Segun J.
Schwartz: "La literatura expresionista alemana fue poco divulgada en America Latina (y
esta ignorancia esta unida al desconocimiento que Francia tuvo de este movimiento, ya que
es a traves del frances que estos paises, en general, tuvieron acceso a las literaturas
extranjeras)... En lo que respecta a las relaciones entre la vanguardia europea y la
latinoamericana, cabe indagar las razones por las cuales el cubo-futurismo generado en
Paris tuvo una difusion y una influencia infinitamente mayores que las del expresionismo
aleman. Primero, la fascinacion que Paris siempre ejercio sobre la comunidad artistica
internacional, en especial la latinoamericana, es incomparablemente mayor que la ejercida
por Berlin. No debe ser menospreciada, tambien, la estrecha afinidad con la tradicion y la
cultura francesa que hizo que los intelctuales latinoamericanos, en especial los del siglo
XIX y de las primeras d‚cadas del siglo xx, tuvieran los ojos mucho mas vueltos a Paris que
a cualquier otra capital europea." Entre tanto: "El hecho de que el futurismo haya dejado
marcas indelebles en el panorama artistico de los anos 20 no significa que no existan
ejemplos excepcionales de la herencia expresionista en America Latina. En las letras
hispanicas, Borges es el primero en entrar en contacto con la vanguardia alemana a traves
de lecturas durante la epoca en que, todavia adolescente, reside en Zurich (1914-1918).
Mucho mas sorprendente es el caso de Mariategui que, estando en Berlin a fines de 1922 y
comienzos de 1923, tiene ocasion de convivir con el nucleo del grupo expresionista Der
Sturn. En Brasil, las repercusiones son mas amplias, dandose tanto en la pintura como en la
literatura."
Entre esos "casos excepcionales" esta Mario Pedrosa que, como vimos, vivio en
Berlin. Tambien podriamos destacar el caso de S. B. Holanda. Jorge Schwartz destaca la
presencia de Anita Malfatti y Lesar Segall en Brasil, a comienzos de siglo. Para Ana M. de
M. Belluzo: "Por la senda del expresionismo y tambien del surrealismo, llegarian a Brasil
Lasar Segall, con pasaporte del movimiento aleman, exponiendo en 1913 y radicandose en
Sao Paulo en 1923; Anita Malfatti, en condiciones de provocar el escandalo de la
exposicion de 1917; Oswaldo Goeldi, en 1919. Ismael Nery podria revelar la estrategia
surrealista del artista inquiriendo a si mismo. Cicero Dias iria a dejar que las figuras
gravitaran en sus fluctuaciones interiores. Representan singularidades y disonancias de los
anos 20." Y: "Pocos podrian entender la poetica de las vanguardias historicas en esos anos

heroicos. Mario de Andrade invento la moderna critica del arte brasileno y, con ella, el
mejor entendimiento de las experiencias del expresionismo y del surrealismo."
En relaci¢n a Mario Pedrosa, Otilia B. F. Arantes destaca: "Con la exposicion, en el
fatidico ano 1933, Kaethe Kollwitz, se afirmaba decisivamente en nestro medio artistico,
pasando a ejercer gran influencia sobre los j¢venes grabadores que iniciaban su carrera
bajo el signo de la "funcion social" del arte." El debut de Pedrosa como critico de artes
plasticas se dio en 1933, con una conferencia sobre K. Kollwitz. En 1930 se habia
realizado el famoso congreso de Karkov, marcado por la vision stalinista en el campo de la
estetica. Otilia senala el distanciamiento de Pedrosa del "realismo socialista": "Militante
de vieja data, y habiendo acompanado de cerca las discusiones sobre tales asuntos, en la
Republica de Weimar (cuando por primera vez entro en contacto con la obra del Kollwitz),
o en Paris, con los surrealistas (cuando la cuestion mayor era la revolucion) se hallaba bien
distante del sectarismo de las posiciones defendidas en el Congreso de Karkov, en 1930."
Mario intentaba, por primera vez en Brasil, una interpretacion marxista del arte, fuera del
dogmatismo reinante en el campo marxista.
MARIATEGUI Y EL SURREALISMO
En un articulo titulado "Arte, Revolucion y Decadencia", publicado en Amauta (N
3, 1926), Mariategui analiza las vanguardias artisticas europeas. Comienza afirmando: "En
el mundo contemporaneo coexistem dos almas, la de la revolucion y la de la decadencia.
Solo la presencia de la primera le confiere a un poema o a un cuadro valor de arte nuevo."
Critica, entonces, la vision de que todo lo que es moderno es un progreso artistico: "No
podemos aceptar como nuevo un arte que solo nos trae una nueva tecnica... Ninguna
estetica puede rebajar el trabajo artistico a una cuesti¢n de tecnica." Para Mariategui, el
mito de la revolucion social estaba en la delantera del mito de la tecnologia, presente en
algunas corrientes de vanguardia. En Peru, junto con el poeta Cesar Vallejo, Mariategui
cuestionaba la relacion mecanica entre vanguardia y modernidad. "Hace falta establecer...
que no todo arte nuevo es revolucionario... ni tampoco verdaderamente nuevo", anticipando
una cuestion que seria sistematizada por Walter Benjamin en la decada del 30. En las
palabras del critico de arte y literatura peruano Mirko Lauer: "Lo que Vallejo y Mariategui hacian era poner en duda la relaci¢n positiva entre la modernidad de las maquinas y la
idea de progreso, y en eso hay una vision diferente, no europea, de la revolucion."
Mariategui entendio el sentido revolucionario del movimiento de las vanguardias.
"El cubismo, el dadaismo, el expresionismo, etc., al mismo tiempo que acusan una crisis
anuncian una reconstruccion... El sentido revolucionario de las escuelas o tendencias
contemporaneas no esta en la creacion de una tecnica nueva. No esta tampoco en la
destruccion de la tecnica vieja. Esta en el repudio, en el desahucio, en la befa de lo
absoluto burgues. El arte se nutre siempre, concientemente o no -eso es lo de menos- de lo
absoluto de su epoca. El artista contemporaneo, en la mayoria de los casos tiene el alma
vacia. La literatura de la decadencia es una literatura sin absoluto. No obstante, asi, solo
puede dar algunos pasos. El hombre no puede vivir -marchar- sin una fe, porque no tenr
una fe es no tener una meta. Vivir sin una fe es "patiner sur Place". El artista que mas
exasperadamente esceptico y nihilista se confiesa es, generalmente, el que tiene mas
desesperadamente necesidad de un mito."
En "Balance del Surrealismo", de 1930, Mariategui difine su opcion por esa
corriente: "Ninguno de los movimientos literarios y artisticos de vanguardia de la Europa

occidental tiene, contra lo que las faciles apariencias pueden sugerir, la significacion y el
contenido hist¢rico del surrealismo. Los otros movimientos se han limitado a la afirmacion
de algunos postulados esteticos, a la experimentacion de algunos principios artisticos."
Luego de analizar el futurismo italiano de Marinetti, Mariategui define el surrealismo: "El
surrealismo tiene otro genero de duracion. Es, verdaderamente, un movimiento, una
experiencia. No esta , hoy, en el punto en que lo dejaron hace dos anos, por ejemplo, los
que lo obervaron con la esperanza de que se desvaneciera o se pacificara. Ignora
totalmente al surrealismo quien se imagina conocerlo y entenderlo por una formula, o una
definicion, de una de sus etapas. Hasta en su surgimiento, el surrealismo se distingue de las
otras tendencias o programas artisticos y literarios. No nacio listo y perfecto de la cabeza
de sus inventores. Hubo un proceso. Dad es el nombre de su infancia. Siguiendo
atentamente su desarrollo, se descubre una crisis de pubertad. LLegando a la edad adulta,
sintio su responsabilidad politica, sus deberes civicos, y se inscribio en un partido, se afilio
a una doctrina.
Y en ese plano, se comporto de modo muy diferente al futurismo. En vez de lanzar
un programa de politica surrealista, acepta y suscribe el programa de la revolucion
concreta, presente: el programa marxista de la revolucion proletaria. Reconoce validez en
el terreno social, politico, economico, unicamente al movimiento marxista."
MARIO PEDROSA Y EL SURREALISMO
Analizando la obra de Herbert Head, Mario Pedrosa define al surrealimo: "Hay
todo un arte que huye de la realidad o del ideal de una pura estrutura conceptual o
matematica, no susceptible de ser revelado en su misterio por los parametros del analisis
formalista. Es el movimiento llamado surrealismo."
Con todo, sera en trabajos de la decada de los 60 que Pedrosa esbozar elementos
mas ricos sobre el surrealismo. Asi, en "Surrealismo Ontem, Super-Realidade Hoje"
(1967), afirmaba: "El surrealismo quiso ser siempre la poesia y la revuelta en estado
permanente. El arte para el era apenas un medio, como otro, de modificar al hombre por
dentro, mientras que la revolucion lo modificaba por fuera en las instituciones. El
revolucionario, como cualquier otro, suena. La etica surrealista quiere que este
revolucionario "tome conocimiento de su propio comportamiento, y en el esfuerzo de
ponerse de acuerdo, bajo todos los puntos, consigo mismo", el surrealismo piensa no haber
emprendido otra cosa sino engrandecerlo."
"Uno de los pecados para loa cuales los surrealistas no tenian perdon era hacer la
apologia del sueno como terreno de evasion o apelacion a la vida sobrenatural... A tal
voluntad Breton oponia "una voluntad de transformacion general de las relaciones sociales,
una voluntad pr ctica que es la voluntad revolucionaria. Dentro de ese esquema el
surrealismo toco en todas las claves de la accion humana. La accion, para el, no tenia s¢lo
un sentido exterior, sino tambien interior. El hombre era tanto lo que exteriorizaba en la
accion como lo que se introvertia en el sueno o en las experiencias subjetivas de todo tipo.
En "Crise ou Revolucão do Objeto, Homenagem a Andre Breton" (1967), Pedrosa
habla de "arte postmoderno": "Todo el "arte moderno", desde sus origenes, vino
destacandose como un proceso de destruccion sistematica del naturalismo reinante en la
estetica del siglo XIX, siguiendo al neoclasico. Como una etapa logica, a esa primera
destruccion le siguio otra, que fue la del objetivismo. El objeto pasa aun a partir del
cubismo, del fauvismo y, naturalmente, del expresionismo, a ser disecado, desestructurado

y disuelto. El "modelo exterior" es, al final, substituido por otro modelo que el formidable
poeta y descubridor del surrealismo, muerto en octubre del ano pasado, Andre Breton,
designara como "modelo interior". A partir de este el objeto se disuelve."
PEDROSA, TROTSKY Y BRETON
En 1938 fue redactado, en Mexico, luego del encuentro entre Trotsky y Breton, el
manifiesto titulado "Por un Arte Revolucionario Independiente. En Brasil, ese manifiesto
seria divulgado por el grupo articulado en torno del periodico "Vanguarda Socialista",
dirigido por Mario Pedrosa. El periodico combatia al "realismo socialista", desarrollando
una politica cultural sobre todo mediante los articulos de Patricia Galvão, "Pagu".
MARIATEGUI, TROTSKY, PEDROSA: Literatura e Revoluccion
Mariategui dedico varios trabajos a Trotsky. Incluso, a fines de los anos 20,
mantuvo contactos con la revista "Lutte de Classes", organo de la IV Internacional. El
peruano nunca negou la contribucion de Trotsky. El PSP mantenia relaciones con los
primeros grupos trotskistas de Francia.
Segun Robert Paris, Pierre Naville, director de "Lutte de Classes", le escribio
diciendo: "Recibi el libro "7 Ensayos" con gran dedicatoria de Maria- tegui".
Mientras tanto, una parte de los trotskistas comenzo una polemica por causa del
legado de Mariategui, acusandolo de responsable por la ampliacion del APRA en direccion
a los trabajadores peruanos; por demorarse, obedeciendo a Comintern, a negar su
colaboracion al APRA y por comenzar la organizacion autonoma del proletariado.
LLegaron a calificarlo de "nacionalista hostil al marxismo".
No obstante, Mariategui admiraba e incorporaba las tesis de Trotsky sobre la cultura
proletaria. Mariategui pensaba que el proletariado no podia producir una arte propio,
porque las artes como las otras superestructuras de la sociedad, sera siempre el resultado de
la plenitud de un orden social. Se basaba en el Trotsky de "Literatura e Revolucão", a
quien cita varias veces. Incluso, basaba algunos elementos de su etica socialista en Trotsky.
Asi, "el orden nuevo, el orden revolucionario, racionalizara y humanizara las costubres...
Consentir la liberacion de la mujer de la servidao domestica y asegurara la educaci¢n de
los ninos, libertar de las preocupaciones domesticas al matrimonio. El socialismo resulta...
desde este punto de vista, un revindicacion, un renacimiento de los valores espirituales y
morales, oprimidos por la organizacion y los metodos capitalistas."
Para Meseguer, "Esta vision etica del socialismo depende de la interpretacion
trotskista y de la literatura revolucionaria de la epoca, sobre todo, Sorel." En "Questoes do
Cotidiano", Trotsky trata profundamente estos elementos.
Por su lado, Pedrosa estuvo ligado al trotskismo desde temprano, como vimos en su
itinerario. Y, cuando rompe organicamente con el, no lo hace en cuanto teoria marxista e,
sobre todo, critica del Arte. En su departamento, en la region sur de Rio de Janeiro,
despues de su vuelta, nos decia: "El trotskismo de hoy es una caricatura".
MARIATEGUI, PEDROSA: los nuevos sujetos/"los danados de la tierra"
En "A Opcão Imperialista" (1966), Pedrosa analiza los cambios ocurridos en la
clase obrera, "La nueva revolucion tecnol¢gica pone en relevancia problemas de entera

originalidad. La clase obrera clasica fue el primer agrupamiento social que sufrio
colectivamente sus embates. Su peso especifico en la produccion tiende a bajar..."
Apoyado en los trabajos de Andre Gorz (Strategie Ouvriere et Neo-capitalisme, 1964) y de
Pierre Belleville (Une Nouvelle Classe Ouvriere, 1963), Mario Pedrosa senalaba que: "Los
"assalariados produtores" a que se referia Marx no pueden mas ser confinados a la nocion
de "trabajadores manuales, creadores de plusvalia, pagados por pieza o por hora. El
desarrollo tecnologico y productivo amplio extraordinariamente esa nocion." Esos
elementos redefinian, para Pedrosa, la estrategia de reforma y revoluciones, tanto en el
capitalismo avanzado como en los paises "subdesarrollados". Asi, "La reforma
revolucionaria en los paises neocapitalistas es la transformacion de este, por dentro, en
socialismo... Nuestras reformas son la revolucion de los subdesarrollados -revolucion mas
amplia y menos definible, mas contradictoria y compleja, mas impetuosa y mas plebeya,
mas popular, o sea, menos homogenea socialmente." Hablaba, entonces de "todo un
proceso de cambios continuos en las estructuras de la sociedad", y de "una participacion
colectiva en un todo nacional cultural finalmente terminado o completo..."
Pedrosa abandona el "europeismo" y apunta para la "revolucion de los pueblos en
autogestion", refiriendose a las luchas del Tercer Mundo. Sus ultimos trabajos toman a los
"danados de la tierra", expresion del revolucionario Argelino Frantz FANON, como los
sujetos de la revolucion. Sin embargo, no hay ninguna conotacion de defensa del
"lumpen", como era moda en los anos 60, a partir de posiciones de Marcuse. Solo refleja
su vision sobre el cuadro mundial que se configuraba a fines de los 70.
Mariategui analizo profundamente la gran revolucion de su epoca en America
Latina: la revolucion mexicana. Desde 1923, volviendo de Europa, Mariategui comenzo a
interesarse por la realidad latinoamericana. Comenzo, entonces, el estudio de la revolucion
de Mexico, que contribuyo en el sentido de que se aproximara mas a la realidad de nuestro
Continente, en busca del "especifico nacional".
Que pensaba Mariategui? A partir de la realidad europea, pensaba que el
proletariado fuese el motor de la revolucion. A traves del analisis de la revolucion
mexicana, valoriza mucho mas al campesinado. Esta revolucion se incorporo a sus
conferencias sobre la "Crisis Mundial y el Proletariado", lo situo mas en la realidad
latinoamericana que la revoluci¢n sovietica. Esta le permitio realizar un trabajo de critica
revolucionario para entender mejor la dialectica de la historia.
Si Mariategui valorizo a los indios y al campesinado en la transformacion de la
sociedad, Pedrosa, a traves del arte, llego a posiciones semejantes. Mariategui no
confundia internacional como sinonimo de Occidente. Sus estudios sobre Turquia, Japon,
China, fuera del Imperio Inca, fueron fundamentales en la valorizacion de los pueblos de
estas civilizaciones.
Mario Pedrosa en "Arte dos Caduceus, Arte Negra, Artistas de Hoje", afirma: "A
comienzos de siglo, cuando artistas individuales como un Matisse o Picasso, en Paris, o un
Mark, en Dresden, en Alemania, tuvieron la revelacion del arte negro, no fue en los museos
de Arte o galerias de Arte, donde no habia lugar para ella. Fue en las tiendas de exotismo o
en algunos museos de Historia Natural que en aquellos entonces se abrian. Lo que los toco
fue la vitalidad plastica, la belleza formal de esas imagenes, de esos fetiches negros alli
expuestos como curiosidad exotica... "El cubismo nacio de las costillas de esos fetiches...
El arte negro continua valiendo para nosotros con todas sus eminentes cualidades esteticas
y formales... El artista primitivo crea un objeto "que participa".

Despues de su vuelta a Brasil, Mario enfatizo cada vez mas el arte indigena,
llegando a promover una Exposicion sobre el mundo indigena, que tomo el nombre, en su
espiritu "barroco", de "Alegria de Viver, Alegria de Criar". Siempre a traves del Arte, en la
decada de 1950, mostraba la importancia del inconciente en la creacion artistica,
valorizando, despues, el "Museo de la Imagen del Inconciente" de la Dra. Nise da Silveira.
"Cuando vuelve a Brasil, en 1977, de su ultimo exilio, Mario declaraba que no
queria ser considerado como critico de arte, preferia ser reconocido como pensador politico,
ya que para el el arte en el mundo entero estaba en crisis, una crisis de saturacion... Por
eso, propuso una exposicion de los indigenas para el pais retomara un poco sus origenes,
puesto que el indio posee una cultura muy rica en creaciones artisticas." (Franklin
Pedroso).
Sobre ese tema, Pedrosa daria una entrevista a Ligia Pape: "Alegria de Vivir,
Alegria de Crear es una manera de mostrar el sentido profundo de la cultura indigena en
Brasil, mostrando que se daba en una epoca en que habia de tal forma una unidad entre la
naturaleza y el hombre, entre la naturaleza y el habitante de la selva; que habia una unidad
tal que hacia que el indio no pudiera tener una actividad sino integrada. El indio no podia
separarse de la selva. El indio no podia separarse del medio ambiente en que vivia.
El aprendia las cosas en la lucha por vivir. Para el no habia un obst culo
fundamental en esa lucha por vivir porque esa lucha por vivir es la lucha en que el se
integraba con la naturaleza, con los otros animales, con todo
por su accion, por su
trabajo que no era una pena, no era una condena. El trabajo del indio era un trabajo hecho
de alegria y de dominacion cada vez mayor y de cada vez mas integracion, de el con su
tierra, de el con sus casas, de el con su rutina, con lo aprendido todos los dias pra crear lo
que el queria. Cuando el descubria las cosas, el descubria en alegria..."
La vision de Pedrosa sobre el inconciente y el arte, tiene sus raices en la obra de su
maestro, el "anarquista noble", britanico, Herbert READ. Decia Pedrosa: "El guia que
condujo H. Read hasta las profundidades del infierno, donde viven los arquetipos, y all
abajo se retuercen y se remueven como animales antidiluvianos, fue, como ya dijimos, C.
G. JUNG." Definia el valor de la obra de JUNG: "La innovacion de Jung es que, este
eminente clnico, no se atiene solo al dominio exclusivo de la psicologia, a su elenco
psiquico. El va mas alla de esas fronteras timidas y va a explorar el inmenso campo de la
mitologia, de los folclores, de las religiones, a traves de la literatura, la iconografia tan
vasta de aquellas disciplinas." Con base en
esas intuiciones y descubrimientos de Jung, H. Read vive como critico con los pies en el
suelo de hoy, en sus ojos estan siempre atentos a todo lo que sube de la dentro de
nosotros, del pozo poligenetico del inconciente humano, ahora tan remecido", dice Mario.
Jung asimilo y desarrollo los fundamentos surgidos con el surrealismo y con Freud,
segun Pedrosa, "como devassadade regiones desconocidas, que trajo al concepto de
inconciente en el individuo una amplitud inconmensurable, la de inconciente en la
colectividad." Finaliza Mario, "la dialectica junguiana es particularmente apropiada para
esbozar el proceso creador", e, citando a Read: "En suma, el inconciente es dotado de una
capacidad creativa mas alla de la esfera del conciente."
Con el concepto de "ZEITGEIST", Read explica la "desincronizacion entre los
fenomenos economicos, sociales y la floracion criativa". En este sentido, el interes por la
vida de los pueblos "primitivos" seria una revuelta "en el inconciente colectivo" frente al
racionalismo del siglo XVIII.

La cuesti¢n del arte primitivo es para Pedrosa "el punto central" de la critica de H.
Read. Este se dio cuenta de la profunda analogia cultural entre el artista de nuestro tiempo
y el artista de las culturas primitivas", si bien que "no vio que esa analogia deriva sobre
todo de las relaciones socio-economicas que prevalecen en la sociedad de hoy", concluye
Mario Pedrosa.
MARIATEGUI, PEDROSA: las sinfonias inacabadas
Un analista de la obra de Mariategui afirma que "Los 7 Ensayos constituyen el
mayor esfuerzo te¢rico realizado en America Latina para introducir una critica socialista de
los problemas y de la historia de una sociedad concreta y determinada. A partir de sus
resultados, y como sintesis teorica del proceso politico de construccion del movimiento de
masas y del partido politico de los trabajadores en que estaba empenado, Mariategui
trabajaba en un nuevo libro sobre la evolucion politica y ideol¢gica de Peru, donde seria,
sin duda, explicitado un conjunto de elementos que solo aparecen en Los 7 Ensayos como
intuiciones."
Que fue lo que ocurrio con esta ultima obra de Mariategui? "Este ultimo libro
(escribe Mariategui a su companero Arroyo Posadas) contendra todo mi legado doctrinario
y politico. A el remito a los que en los 7 Ensayos pretendian buscar algo que no tenia por
que formular en ninguno de sus capitulos: una teoria o un sistema politico; como tambien a
los que , desde puntos de vista hayistas, me reprueban por excesivo europeismo o por
insuficiente americanismo."
Segun Jose Arico, "Pero, el destino o el secretarismo ideologico y politico no
quisieron que "Ideologia y Politica" -asi fue titulado por Maria- tegui- fuese un hecho. Los
originales, enviados en sucesivas remesas a su amigo Cesar Falcon, director en Madrid de
la Casa Editorial, que habria de publicarlos, parece que nunca llegaron a su destino. Y,
nadie puede decir con absoluta precision si hubo o no copias, aunque algunos afirmen
haberlas visto, y otros, que fueron quemadas despues de la muerte del autor. Tal vez...
alguna vez aparezcan en los archivos de algun dirigente internacional y, por que no, en los
de la propia Comintern...
La caida del Muro de Berlin podria habernos dado esta alegria: que de sus
escombros surgiera el libro derradero de Mariategui.
Galindo senala que, "Para apoyar la lucha, el libro era indispensable, sobre todo,
admitiendo que en los 7 Ensayos... el diagnostico del pais no tenia una alternativa... El
desaparecimiento del libro sobre politica obliga a sus lectores a entregarser a una
complicada exegesis."
Por su parte, Mario Pedrosa tuvo mas suerte, a pesar de que sus memorias aun no
fueron publicadas, es solo una cuestion de tiempo. Las escribio durante el exilio y se titula
"A Pisada é Esta".

LA POSTMODERNIDAD: o los "ismos modernismos"
Mario Pedrosa desarrollo su trabajo como critico de Arte, principalmente, en la
decada del 60. Por eso, casi todos los textos de la coletanea "Mundo, Homem, Arte em

Crise", se situan en esa decada. Por lo tanto, seria interesante y necesario una analisis de
esa decada.
En la decada del 70 hay pasajes fundamentales en el itinerario de Pedrosa: el golpe
en Chile (1973), la Revolucion de los "cravos vermelhos", en Portugal (1975), el cuadro
politico del Peru de Alvarado (1968-1975), el fin del colonialismo de Portugal en Angola,
Mozambique, Guinea Bissau y Cabo Verde; la Guerra de Vietnan, la Asamblea Popular en
la Bolivia de Torres (1971).
Pedrosa escribio cartas muy lucidas sobre el proceso chileno, sobre Peru y Portugal.
Sus cartas (Retratos do Exilio) estan plenas de analisis de la evolucion politica de estos
paises.
Su vuelta a Brasil, a fines de 1977, coincide con el retorno de las luchas
democraticas y, luego, las grandes huelgas obreras de 1978, 1979 y 1980. Por lo tanto, un
periodo muy rico en movimientos sociales. Ademas, ocurren la Revolucion Sandinista, en
1979, luchas revolucionarias de El Salvador, y el "Solidaridad" en Polonia, en agosto de
1980.
En el analisis de GUATTARI, "La historia de las luchas de los anos setenta ya
esbozo el proceso de recomposicion y de liberacion sociales... Estas fases de la lucha
fueron, sobre todo, significativas como experiencia de descubrimiento y de comprension
obrera de las fragmentaciones y sobrecodificaciones corporatistas impuestas al socius
proletario, y como experiencia de lucha interna contra la violencia por la cual el
Capitalismo Mundial Integrado intento constantemente obstaculizar los procesos de
innovacion en los distintos dominios considerados... Los anos setenta fueron marcados por
el continuo emerger de momentos de ruptura... Desde el 77 italiano al Grosse Bruch en
Europa Central (Alemania, Suiza, Holanda), desde la revolucion irani a la epopeya de
Solidaridad y el retomar de las luchas revolucionarias en America Central, hasta los
movimientos de liberacion de enorme alcance que comienzan a irrumpir en el Cono Sur..."
En un texto para el seminario sobre los "500 anos", promovido por la Secretaria
Municipal de Cultura de Sao Paulo(1992), Xavier Gorostiaga afirmaba: "En la decada de
los 60 y 70, America Latina vivio una ruptura epistemologica tanto intelectual como
politica. La teoria de la dependencia y la teologia de la liberacion siguieron las
transformaciones politicas y sociales, como la Revolucion Cubana, el movimiento
guerrillero, el populismo militarista de Velasco Alvarado en Peru, Torrijos en Panama , con
su lucha lainoamericana por el Canal, la experiencia del socialismo con libertad de Chile,
las insurrecciones revolucionarias en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la Revolucion
en Granada y la lucha continua por la democracia y la igualdad en todo el continente.
La ruptura epistemologica de los 60 y 70 supone una forma de pensar, un horizonte,
una vision de futuro y unos sujetos sociales que hoy estan en crisis, sobre todo, despues del
colapso del socialismo estatista del Este. Necesitamos un nuevo paradigma epistemologico
e encontrar nuevas mediaciones sociales para enfrentarnos a lo que hemos llamado "la
avalancha del Norte contra el Sur, el capital contra el trabajo", y a una profunda crisis de
civilizacion. Cuales son los sujetos historicos de esta nueva era? y cual es la propuesta para
entender y enfrentar las rapidas y profundas transformaciones de fines de siglo, y,
posiblemente, el mayor desafio y la necesidad mas urgente en los 500 anos del llamado
descubrimiento."
Es importante enfatizar que el PT nacio de este y en este contexto. Por un lado, el
agotamiento historico de la estrategia de la Comintern y la crisis de otras alternativas
(maoismo, guevarismo, trotskismo, eurocomunismo, etc.); por el otro lado, por el

surgimiento de nuevas estrategias que tuvieron sus expresiones historicas en la Revoluci¢n
Popular Sandinista y en la praxis del Solidarnosc. Este, representando el cumulo de fuerzas
de las luchas de los trabajadores del Este europeo, a partir de las revoluciones de 1956,
1968. La Revolucion Sandinista, como pice del ciclo de luchas abierto por la Revolucion
Cubana (1959) y por el recomenzar de las luchas operarias y populares en America Latina y
Central.
Por lo tanto, solidarnosc y Sandinismo, como expresiones de grandes movimientos
de masa. Solidarnosc, en su primera etapa (1980-1981), desarrollando una hegemonia de
los trabajadores, em base a consejos obreros y en la autogestion social. La Revolucion
Sandinista, desarrollando una hegemonia popular y asumiendo el poder por la insurreccion
de las masas urbanas. Las caracteristicas principales de estos movimientos se expresan en
los siguientes elementos: independencia de clase, sujetos colectivos, movimientos de masa,
direccion hegem¢nica, unidad y pluralismo.
Frederic Jameson, en un brillante ensayo de 1985, intenta periodizar los anos 60.
Presenta la hipotesis de que "parece plausible fijar el fin de los anos 60 alrededor de 19721974", o sea, en el periodo en que Pedrosa salia de Chile e iba a Paris.
En relacion al modelo basado en la "teoria do foco" (Regis Debray), Jameson dice
que "para todos los efectos, ese poderoso modelo se agoto, aun antes de la tragica muerte
del "Che" en Bolivia, en 1967, con el fracaso de los movimientos de guerrilla en Peru y en
Venezuela, en 1966." La decada "finaliza con el golpe chileno, en 1973, y la caida, de,
virtualmente, todos los paises de America Latina, en variadas formas de dictadura militar."
Pedrosa vivio el comienzo de este ciclo de dictaduras militares, empezado en Brasil.
Acerca de este escribio "A Opcão Brasileira" y "A Opcão Imperialista".
Para F. Jameson, "estos dos momentos de ruptura -un en 1967, el otro en 1973serviran de encuadramiento para una hipotesis sobre la periodizacion de los anos 60 en
general. Comenzando con el segundo momento de ruptura, toda una serie de otros eventos,
aparentemente no relacionados, a lo largo de los anos 1972 y 1974, sugiere que ese no fue
un momento decisivo, solamente en el nivel relativamente especializado de la politica
radical del Tercer Mundo o de America Latina, pero senala, de modo mucho mas global, el
cierre definitivo de lo que es llamado anos 60."
"Esto porque 1973-1974 es el momento en que comienza una crisis economica de
ambito mundial, cuya dinamica permanece con nosotros hasta ahora..." A esta crisis
mundial, Pedrosa dedico su libro "A Crise Mundial, o Imperialismo e Rosa Luxemburgo",
escrito en Paris.
Para Jameson, Ernst Mandel, en su "Capitalismo Tardio", nos presenta una hipotesis
sobre esta crisis, a traves de los ciclos "Kondratiev". Asi, "el ultimo de esos ciclos
Kondratiev fue aquel marcado por la tecnologia de la computacion, por la energia nuclear y
la mecanizacion de la agricultura... que Mandel fecha en 1940, en America del Norte y, en
el periodo de postguerra, en los otros paises imperialistas. Lo decisivo, en el presente
contexto, es su nocion de que, con la recesion mundial de 1973-1974, la dinamica de esa
ultima "onda longa" se agoto."
Jameson concluye que, "El capitalismo tardio, por lo tanto, puede ser definido como
el momento en que los ultimos vestigios de naturaleza que sobrevivieron al capitalismo
clasico son finalmente eliminados: a saber, el Tercer Mundo y el inconciente. Entonces,
los anos 60 habria n sido el
periodo de transformacion en que esa reestructuracion
sistematica se hizo en escala global."

El analisis de Guattari complementa la de Jameson, "No es necesario adivinar para
darnos cuenta de que el ciclo de la revolucion se reabrio en el 68... La gran deflagracion
antagonistica de 1968 mostro que las nuevas modalidades invertian en el area de la
reproduccion...la familia, la vida personal, el tiempo libre e, tal vez, los fantasmas y el
sueno, todo aparecio, a parte de entonces, sujeto a las semioticas del capital... Los
acontecimientos de 1968 se instauran como toma de conciencia antagonistica de esa
transformacion de la calidad social de la produccion y de los procesos de trabajo."
Continua Guattari, "Generalizando la explotacion en todos los niveles de la sociedad y de la
vida humana, esta redefinicion del producir hizo surgir cargas suplementares de infelicidad
y trajo a la luz del dia nuevos tipos de conflictualidad politica y micropolitica... La fuerza
esencial del 68 residio en el hecho de, por primera vez en la historia de las revueltas
humanas contra la explotacion, su objetivo no haber sido una simple emancipacion, sino
una verdadera liberacion."
Mario Pedrosa capta, de Europa, ese momento de ruptura y se despide del
"europeismo", justamente, a traves del analisis de la Crise Mundial, asentado en Rosa
Luxemburgo. Sus "Teses para o Terceiro Mundo", y el "Discurso aos Tupininquins e
Nambas", refleja los desafios del nuevo periodo, desde el punto de vista de los "danados de
la tierra".
Aqui cabe, una vez mas, Guattari: "Nosotros no somos unos atrasados del "Tercer
Mundismo"; no tenemos la pretension de transformarlo a traves del "insurreccionalismo"
tradicional; no creemos, de forma alguna, en su capacidad independiente de desarrollo y de
"redencion" -por lo menos, en el contexto capitalista actual, ninguna de las revoluciones
triunfantes, en los paises desarrollados, logro transformar, de forma duradera, las
estructuras del Estado. Es poco probable que las del Tercer Mundo logren hacerlo mejor.
Conviene mirar, sobre todo, hacia el lado de la cooperacion revolucionaria y de la union de
las fuerzas del proletariado intelectual y obrero del Norte con la masa inmensa del
proletariado del Sur, para cumplir esta tarea hist¢rica." En la misma linea decia
Mariategui, "...El socialismo presupone la tecnica, la ciencia, la etapa capitalista; e no
puede importar el menor retroceso en la adquisicion de las conquistas de la civilizacion
moderna, sino al contrario, la maxima y metodica aceleracion de la incorporacion de estas
conquistas en la vida nacional."
Jameson prosigue: "Definimos los anos 60, como un momento en que la expansi¢n
del capitalismo en escala global produjo simultaneamente una inmensa liberacion o
desprendimiento de energias sociales, una prodigiosa escapada de fuerzas no-teorizadas:
las fuerzas tecnicas de los negros y de las "minorias" o de los movimientos que eclodieron
por todas partes en el Tercer Mundo, los regionalismos, el desarrollo de nuevos militantes
portadores de surplus conscioudness, en los movimientos estudiantiles y de mujeres, asi
como de un sin nmero de luchas de otros tipos."
Todavia en Guattari, "Las luchas sociales que explotaron en el 68 y en los anos que
siguieron dan una gran fuerza a la toma de conciencia de los estudiantes y de los jovenes,
desde los movimientos de mujeres a los movimientos para la defensa y la reconquista de la
naturaleza, para la revindicacion de las diferencias culturales, raciales, sexuales e,
igualmente, los intentos de renovacion de las concepciones tradicionales de la lucha social,
comenzando por las de los trabajadores."
Mario Pedrosa vivio emp¡ricamente esos dos momentos de ruptura, que van, a su
vez a senalar una mutacion practico/teorica en su vida. El primer momento, 1967, Pedrosa

lo vivencio a£n en Brasil, cuando se produjo el golpe militar de 1964 y la posterior
resistencia armada de la izquierda. En 1970, perseguido por los militares, se exilo en Chile.
El segundo momento, el del golpe en Chile, en 1973, Pedrosa lo vivio
personalmente. En octubre de 1973 se fue a Mexico y despues a Paris. En europa, tuvo la
oportunidad de hacer el balance de esta epoca.
Por lo tanto, el "corte" ocurrido en su praxis, refleja los dos momentos de ruptura
que cierran, segun Jameson, los anos 60. Por otro lado, su nueva vision ("Discurso, Teses")
presenta elementos que solo quedaran claros al final de los anos 80.
Guattari analiza la reestructuracion capitalista en los anos 70, en la cual, los
mecanismos de comando pasaron por una reestructuracion del poder. "La transicion
fundamenta, en este sentido, se opera en la fase de iniciativa nixoniana, en materia
monetaria y en la politica internacional. entre 1971 y 1973... el abandono de la paridad con
el oro, de parte del dolar, y la crisis petrolera articulan, bajo un mismo comando monetario
(sustraido a cualquier funcion de valor), las reglas de la organizacion del trabajo y las de la
jerarquia productiva en el plano internacional."
En los anos 70, explota la "crisis" del marxismo. Comenta Jameson: "con el fin de
los anos 60 (...) la fuerza unificadora es la nueva vocacion de un capitalismo, de aqui para
el futuro, global (...) esta es tambien la solucion para la llamada "crisis" del marxismo y
para la amplia inaplicabilidad de sus formas de analisis de clases a las nuevas realidades
sociales con que los anos 60 nos confrontaron el marxismo "tradicional". Si fue "falso"
durante ese periodo de proliferacion de nuevos sujetos de la historia, debe necesariamente
hacerse de nuevo verdadero cuando las sombrias realidaes de la explotacion, de la
extraccion de la plusvalia, de la proletarizacion y la resistencia que a eso se opone bajo la
forma de lucha de la que parece lentamente, se reafirman en una nueva y ampliada escala
mundial, como la que parece estar hoy en proceso."
En este texto de comienzos de los 80, Guattari ya senalaba que, "la contradiccion
fundamental que hoy atraviesa la forma de produccion del Capital integrado a nivel
mundial se distribuye simb¢licamente entre el Norte y el Sur... la estructuracion capitalista
e/o socialita de los anos 70, choco frontalmente con las nuevas subjetividades
revolucionarias... La victoria de la derecha se esta debiendo la capacidad de neutralizar la
recomposicion de esta subjetividad revolucionaria... Este viraje reaccionario logro asumir,
invertir y hacer explotar todo aquello que, el 68, se habia revelado como nueva fuerza dell
proletariado..."
Este contexto explica una cierta "desilusion" de Mario Pedrosa con relacion a las
nuevas posibilidades del Arte. Araci Amaral senala, de hecho, un cierto "desaliento delante
de la desfuncion social del arte". Asi, en sus ultimos anos de vida, Mario Pedrosa volvio a
interesarse mas por la politica.
EL ORDEN EN QUIEBRE
Jameson nos habla, ciertamente, de la decada de los 90 (su texto es de 1985).
Pensamos que los acontecimientos historicos mundiales ocurridos en el Este europeo, en
1989, y tambien en la URSS, tal vez, no a corto plazo, sino lentamente, solo confirman la
vision de Jameson. Ademas de los procesos de "africanizacion" de America Latina y de
"latinoamericanizacion" del Este europeo.
En este sentido, la obra de Robert Kurz, "O Colapso da Modernizacão", nos ofrece
elementos preciosos. En el capitulo titulado "A Piramide de o Mercado Mundial", Kurz

afirma: "Pero, fuera de las ideologias de rendimiento individualistas y de las ilusiones
social-darwinistas que de alli resultaron, lo que distorsiona la perspectiva de las masas del
Este -y este es el factor mas importante- es la concentracion de las miradas en esas
economias occidentales de concurrencia que, por ahora, se presentan con su economia
nacional como vencedores. En el fondo, destas restaron solo la RFA y Jap¢n. Por lo tanto,
de la misma manera que no se quiere ver a las masas de pobres y perdedores en la RFA,
vencedora en el mercado mundial (y naturalmente, toda Europa Oriental, al oeste del Ural,
clava la mirada "en este nuestro pais"), se deja de ver, tambien, la gran mayoria de las
economias nacionales occidentales dentro del OCDE, que, en comparacion con la RFA, son
perdedoras, a pesar de que todas ellas tienen, tambien, el "modelo acertado" de economia
de mercado, o sea, participan, realmente, de el proceso ciego del mercado mundial.
Prosigue Kurz, "De hecho ya existe hoy, aun en las siete "grandes" naciones de la
OPCDE (ademas de Japon y de la RFA, estas son los EUA, Gran Bretana, Francia, Italia y
Canada ), el suprasumo de las economias de concurrencia occidentales, vastas regiones y
sectores crecientes de la poblacion que estan en gran parte excluidas de la produccion de
riqueza abstracta, y esto, en grado mucho mas alto que el tercio de los pobre de la RFA.
"en este punto, nuestro autor senala, en nota al pie de pagina, "A ese respecto, Japon nunca
llego a superar efectivamente, en sus estructuras internas las condicones del Tercer Mundo.
La pobreza de los ancianos es, en parte, de una brutalidad desconocida en Europa, los
sueldos y el nivel de vida de las masas de trabajadores ocupados en las industrias
proveedoras de las empresas multinacionales son muchas veces indignas de seres humanos,
y la infraestructura se encuentra en el nivel europeo de los anos 50: departamentos sin bano
y con letrina en el patio constituyen mas una regla que una excepcion. Y las estructuras de
dependencia, de pensamiento y culturales, que aun, tienen un tono feudalista, con su
cualidad negativa, incompatible con la individualidad abstracta de la sociedad de mercado;
pueden competir con el colectivismo militarista de la economia de guerra del Este y la
URSS, situacion que se refleja en patologias sociales y perturbaciones psiquicas..."
Retoma Kurz su analisis de las economias occidentales... "Es conocida la agonia de los
antiguos centros industriales del norte de Inglaterra, del mismo modo que los
"corticos"(1)[viviendas sociales] de los EUA, verdaderos infiernos dantescos de completa
depravacion humana. En algunas partes de Nueva York, la metropoli simbolica de la
libertad y de la economia de concurrencia occidentales, el nivel y la expectativa de vida
estan abajo del nivel de Bangladesh. Y la "posibilidad" de terminar en un "cortico" es
mucho mayor en los EUA y en Gran Bretana que en RFA, porque esas ex potencias
mundiales ya se han vuelto paises de segunda categoria.
Eso se aplica mucho mas a las afueras de Europa, sobre todo la del sur. El nivel de
vida en el sur de Italia, en Espana, en Portugal, en Turquia y en Grecia -todos ellos, parte de
la economia de mercado occidental- se encuentra, para la mayoria de la RDA de la era
Honecker. Y ni es necesario hablar de la gran mayoria de los paises del Tercer Mundo, de
orientacion occidental, con su empobrecimiento innegable...
Japon y la RFA se encuentran hoy en primer lugar, y aun asi, produjeron su propia
pobreza de masas interna. A estas economias nacionales vencedoras les sigue la segunda
categoria de los siete "grandes paises", donde la pobreza y la destruccion no solo se
presenta a mayor escala, sino tambien, donde las regiones del pais, los barrios de las
ciudades, etc. se dividen de forma mucho mas acentuada en ganadores y perdedores.
Todavia mayor es la distancia en las afueras capitalistas, cuyas econom¡as nacionales,
dejando fuera las regiones favorecidas por el turismo, se aproximaron cada vez mas,

durante los anos 80, a las condiciones del Tercer Mundo. Forman la base de la piramide,
finalmente, los "casos sociales mundiales" de Africa, de America Latina y de otras regiones
de miseria del Tercer Mundo, cuya situacion empeoro dramaticamente y donde ya hacen
parte de la vida cotidiana las catastrofes de hambre que en la prensa sovietica son solo
profecias fatidicas.
En cuanto al Este, Kurz afirma: "Una sola mirada perspicaz a la efectiva situacion
mundial, deberia revelar que, ahora, el Este puede esperar unicamente una cosa tan solo, a
saber, ser encajado en el penultimo segmento o, en parte, hasta en el ultimo e inferior, de la
piramide del mercado mundial."
R. Kurz extrae consecuencias politicas estrategicas de este cuadro mundial: "Lo que
hoy hace sufrir a las masas del Tercer Mundo no es la probada explotacion capitalista de su
trabajo productivo, conforme continua creyendo la izquierda, de acuerdo a la tradicion,
sino, al contrario, la ausencia de esa explotacion. Por eso, que tambien, en esos paises no
puede haber una reforma social-democrata burguesa. Nadie "necesita" la gran mayoria de
esas masas desarraigadas, llevando, esta parte, una vida miserable e improductiva, fuera de
cualquier estructura de reproduccion coherente.
UN NOVO IDEARIO PARA EL SIGLO XXI
Es este el contexto en que Mario Pedrosa estaba pensando cuando escribio sus Teses
para o Terceiro Mundo. Interrogaba: "Pero de que estan orgullosos los imperialistas?"
En el "Discurso aos Tupiniquins e Nambas", Mario Pedrosa afirmaba: "En la fase
historica que estamos viviendo, el Tercer Mundo, para no quedar al margen de todo, para
no resbalar de la ruta de lo contemporaneo, tiene que construir su propio camino de
desarrollo y, forzosamente diferente del que tomo y toma el mundo de los ricos del
hemisferio Norte. La historia cultural del Tercer Mundo ya no sera una repeticion en
"racoourci" de la historia reciente de los EUA, Alemania Occidental, Francia, etc. Ella tiene
que expulsar de su seno la mentalidad "desarrollista", que es la situacion en que se apoya el
espiritu colonialista. La civilizacion burguesa imperialista esta en un callejon sin salida.
De este callejon no tenemos que participar los indios de las bajas latitudes y adyacencias.
Las poblaciones destituidas de America Latina cargan consigo un pasado que nunca les fue
posible superar, ni siquiera explicar, esto es, hacerlo teoricamente... Las vivencias y
experiencias de estos pueblos no son las mismas de los pueblos del norte. Son muy
diferentes, aunque sus aspiraciones sean contemporaneas... los pobres de America Latina
viven y conviven con los escombros y los olores molestos del pasado... Pero es alli donde
sucede el futuro." Pedrosa muestra una opci¢n mas: "Aqui esta la opcion del Tercer
Mundo: un futuro abierto o la miseria eterna... La tarea creativa de la humanidad comienza
a cambiar de latitud. Avanza ahora hacia las areas mas amplias y distantes del Tercer
Mundo... Existe, aunque en proceso, algo encaminado, por todas partes, un proyecto por
realizarse, "condicion sine qua non es concebir el futuro... La unica positivamente
concebible como la tarea historica del vigesimo primer siglo..."
La grandeza de Mario Pedrosa estriba en haber anticipado, en los anos 60 y despues
en el exilio europeo, pasando por Chile, las tendencias que asumirian su plenitud hacia
fines de los 80, definiendo el siglo venidero.
"Esta capacidad de ver, de preguntarse radicalmente, hasta la raiz, es la actitud
imprescindible para pensar alternativamente." (Gorostiaga). En este sentido, Pedrosa
decia: "La sociedad de consumo de masa no es propicia para las artes. A partir del

tachismo, que la sucesividad de los movimientos vanguardistas, al contrario de ir
atenuandose, se fue acelerando. En virtud de esto, comenzamos a hablar de la"ley del
aceleramiento de los ismos'... Un arte postmoderno se da inicio".
Con el sentimiento agonico, Pedrosa siempre habla de "un mundo en vias de
transformaciones imprevisibles", de "todo eso es incierto". El futuro es inseguro. "Una
revoluci¢n tiene que pasar y barrer Brasil como un huracan." Ante ese cuadro, decia: "Ay
de quien no se haga una vision global del conjunto del fenomeno artistico de la epoca, o se
arme de una concepcion filosofica, cientifica, sociologica, estetica, historica para enfrentar
el calidoscopio de los ismos, sin ataques de impaciencia, sin timidez, sin seguidismo
acrilico o ingenuo, sin frustraciones de incomprension, sin negativismos, pero abierto,
-abierto y critico!".
ESPERANZA Y UTOPIA: LA RESURRECCION DE MARIO!
Con este titulo, Helio Pellegrino, hizo el prefacio del libro de Carlos Eduardo Senna
Figueiredo ("Retratos do Exilio"), en homenaje a Mario Pedrosa. Entonces, Pellegrino
delinea caracteristicas importantes de Pedrosa.
"Fiel a las raices marxistas de su pensamiento, Mario Pedrosa siempre hizo de la
lucha de clases la regla de oro, a partir de la cual busco comprender la politica y la historia.
Su confianza en la fuerza ascendente de la masa trabajadora -etica, estetica, politica-- en
ningun momento desfallecio. A lo largo de las decadas, pasando por exilios y
persecuciones, nunca perdio la paciencia y la esperanza en la iniciativa liberadora de las
masas. Habiendo llegado a la sabiduria de no confundir el tiempo de la historia con el
tiempo de su propia biografia.
La publicacion de las cartas de Mario... es parte del proceso social de su
resurreccion, que interesa a toda la cultura brasilena... Pedrosa es de la raza de los hombres
que no mueren... Cuando ocurre la conjuncion de la bondad, de la abundancia de corazoon,
con la ciencia de la historia, he aqui que surge el verdadero revolucionario: raza escogida,
dificil diamante, garantizada investidura de maestro... He aqui por que la cultura brasilena,
necesitada, comienza a buscar la resurreccion de Mario Pedrosa. El fue, como dijo Barreto
Leite Filho, "El mas alto pensador socialista que Brasil ya tuvo."
"Las clases ricas, nacionales y multinacionales, llegaron a un grado tal de
corrupcion y convivencia con la injusticia que, de ellas, poco o nada se puede esperar.
Resta el pobre, la opcion por el pobre, la movilizacion y la organizacion del pobre, en las
comunidades eclesiales de base, en las asociaciones de barrio, en los sindicatos obreros, en
los "morros" y "favelas"(2) [conjunto de viviendas populares, toscamente contruidas
(muchas veces, con material de desecho), desprovistas de redes de alcantarillado y
electricidad. Generalmente, levantadas en morros, o sea, en cerros de baja altura.], en todo
lugar donde haya explotados y oprimidos. Resta el despertar de las grandes masas
campesinas, en su lucha centenaria por la posesi¢n de la tierra. Resta, por lo tanto, "la
opcion brasilena", socialista y democratica."
"Resta el PT. Hacia el se encamino Mario Pedrosa, sin ningun titubeo... sin ningun
dogmatismo o sectarismo. Seguro de que la iniciativa de las masas, de la cual el PT es, en
Brasil, la mas alta expresion politica, constituye la via segura para el socialismo
democratico."
"Esta es, a mi ver, la gran leccion que nos lego Mario Pedrosa, a traves de su vida y
de su texto. No hay revolucion sin practica revolucionaria. Para que la practica sea posible,

en las masas, es necesario quebrar cualquier ilusion sobre la omnipotencia de las ideas
cerradas en si mismas. No hay practica sin masa. No hay revolucion en el aislamiento o en
la autosuficiencia de un dogmatismo arrogante."
"No hay revoluciones sin modestia. Son las masas trabajadoras que saben, o podran
saber, sobre su propio camino. Cualquier vanguardismo intelectual que se arrogue el
derecho a reemplazar las bases proletarias, se vuelve fuente envenenada de error e ilusion."
"El verdadero revolucionario no vive de ilusion. El vive de esperanza. Es necesario
volver a la fuente, retomar la militancia con el pueblo pobre, aprender con el el secreto de
la paciencia, de la generosidad -y de la alegria." Finaliza, Helio Pellegrino.
Podemos, por cierto, afirmar que Mario Pedrosa nos lego su esperanza.
-Sin miedo de ser feliz!

FIM

Notas=
1 N. del T. Viviendas sociales.
2 N. del T. Conjunto de viviendas populares, toscamente constru¡das --muchas veces, con
material de desecho-- desprovistas de redes de alcantarillado y electricidad. Generalmente,
levantadas en morros, o sea, en cerros de baja altura.
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