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fraternidade:  
o porquê de um eclipse

rocco pezzimenti

CaPítulo 2

Depois de termos assistido ao que, na opinião de todos, pode 
ser considerada a crise das ideologias, chegou provavelmente o 
momento de nos perguntarmos por que, logo após a Revolução 
Francesa, a fraternidade desapareceu. É um daqueles temas so-
bre os quais se discute muito pouco. Fala-se continuamente de 
liberdade e igualdade, mas muito pouco de fraternidade. Tenta-
rei dar uma resposta a partir de considerações particulares feitas 
por alguns estudiosos. Escolhi três deles, dentre os muitos que se 
interrogaram sobre a Revolução Francesa e suas conseqüências. 
Um deles é um liberal-democrata, Alexis de Tocqueville; outro, 
um conservador, que alguns chegam a classificar como reacioná-
rio, Augustin Cochin; o terceiro, enfim, um expoente da esquer-
da, Antonio Gramsci. Todos se confrontaram com a revolução; 
obviamente a francesa, mas não apenas com ela. Devemos levar 
em conta que esses autores, quando falam do fenômeno revolu-
cionário, na realidade refletem sobre o próprio conceito de revo-
lução em geral.

Não nos esqueçamos de que, nos anos imediatamente anterio-
res e posteriores à Revolução Francesa, perguntava-se se ela esta-
va alinhada com as revoluções que a haviam precedido, a ingle-
sa, primeiro, e a americana, em seguida. Há um grande debate a 
respeito, do qual participa a melhor inteligência da Europa nesse 
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assunto, procurando demonstrar que a Revolução Francesa nada 
mais foi do que o prosseguimento, ou melhor, o arremate das 
duas revoluções que a precederam. Há também quem não pense 
assim; basta citar Edmund Burke24, que, quando ouvia considerar 
semelhantes a Revolução Francesa e a americana ou, pior ainda, a 
inglesa, ficava, para dizer pouco, furioso, pois, a seu ver, tratava-
se de revoluções completamente diferentes. Por muito tempo, a 
posição de Burke foi criticada não apenas pelos que hoje chama-
mos de ideólogos ou simples membros da esquerda, mas também 
por alguns pensadores liberais ou “moderados”.

1. A perspectiva liberal-democrática  
de Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville é conhecido no mundo inteiro como au-
tor do famoso estudo A democracia na América, do qual nos servire-
mos aqui apenas marginalmente. Na verdade, queremos concen-
trar nossa atenção numa obra dele sobre a Revolução Francesa, 
L’ancien régime e la Révolution, que por muito tempo permaneceu 
desconhecida. Esse trabalho, talvez propositalmente esquecido, 
só recebeu a consideração que merece nos últimos vinte anos. To-
cqueville, já de idade madura e de volta à Europa, onde viveu na 
França e, por alguns intervalos, na Itália – para onde se dirigia por 
motivos de saúde e onde morreria não muito idoso –, pergunta a 
si mesmo por que a França não conseguiu fazer o que os Estados 
Unidos fizeram depois da sua revolução. A Revolução Americana 
teve os resultados que todos nós conhecemos. Hoje eles podem 
ser discutíveis, mas, na época, eram seguramente uma conquista 

24  Cf. sobretudo as famosas Reflections on the Revolution in France (trad. bras.: Burke, 1997), mas 
são também extremamente interessantes seus discursos na Câmara dos Comuns em favor dos 
revolucionários americanos, uma posição que Burke compartilha com muitos intelectuais ingle-
ses da época.
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democrática de vanguarda. A França, por sua vez, deparou não 
só com Napoleão, o que poderia ser explicado de muitas formas, 
mas também, e sobretudo, com a era da Restauração e, em segui-
da, com governos que, de certa forma, tentariam retomar os ide-
ais revolucionários, mas deixando de lado as melhores conclusões 
a que a Revolução havia chegado.

Tocqueville faz uma análise extremamente importante desses 
pontos. Lendo-o hoje, com a devida distância, conseguimos enten-
der que a França não obteve os resultados da Revolução America-
na por uma razão extremamente simples: enquanto a Revolução 
Americana se baseou em pressupostos de natureza religiosa – aliás, 
a religião constitui a alma dessa revolução, como também, sob 
certos aspectos, na Revolução Inglesa –, a Revolução Francesa 
deixou a religião de lado. Já aqui podemos encontrar claramente 
uma resposta para a questão apresentada: dos três princípios que 
inspiraram a Revolução, o mais prejudicado foi justamente o da 
fraternidade, por ser o mais claramente ligado a motivações reli-
giosas e impregnado delas.

Mas a liberdade e a igualdade, privadas desse anseio religioso, 
também naufragaram numa série de correntes e dispersaram-
se, sem conseguirem mais aportar aonde desejavam. O triunfo 
da Revolução Americana é, sobretudo, o triunfo da liberdade de 
consciência. Não é só Tocqueville quem evidencia isso; depois 
dele, outros ilustres pensadores dirão o mesmo. Gosto de recordar 
sempre lorde Acton, historiador e grande personalidade; segundo 
sua opinião, os norte-americanos conseguiram fazer, numa revo-
lução, algo que os europeus jamais conseguirão fazer, pois estes 
olham para a Revolução Americana com um sentimento de su-
perioridade, como se os europeus fossem a história madura do 
mundo. Na verdade, afirma Acton, é a América que constitui a 
plena realização da história européia, em seus melhores aspec-
tos. Nas Novas Terras dá-se prosseguimento natural ao itinerário  
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histórico da Europa do Renascimento25. Na prática, com a des-
coberta da América, não foram apenas os conquistadores que 
saíram da Europa, mas também muitas idéias gloriosas, como a 
liberdade, a igualdade e, de certa forma, a fraternidade. Do ou-
tro lado do Oceano, o espírito religioso triunfou e preservou os 
Estados Unidos da degeneração da democracia. A posição de To-
cqueville a respeito da questão americana é muito conhecida: ele 
acredita que os norte-americanos encontraram um antídoto para 
a degeneração da democracia, uma vez que esta, como todas as 
outras formas de governo, também pode degenerar, se for deixa-
da à própria sorte. O antídoto é fornecido por aquele sentimento 
de liberdade que se fundamenta essencialmente em princípios re-
ligiosos, os únicos capazes de deter, ainda no nascedouro, derivas 
perigosas e imprevisíveis.

Não há por que esconder que, na opinião de Tocqueville, essa 
religiosidade tem um claro cunho cristão. Explico-me melhor: de-
terminada maneira, um tanto parcial, de entender e ler a história 
norte-americana – e é essa também, de modo especial, a reflexão 
de Tocqueville – levou à identificação desse espírito cristão par-
ticularmente com o espírito puritano e o de outros movimentos 
reformadores que, não encontrando espaço na Inglaterra, emigra-
ram para os Estados Unidos. Mas, se lermos atentamente as obras 
de Tocqueville, não apenas A democracia na América, mas também 
seus cadernos de anotações de viagem (cf. Tocqueville, 1991), por 
exemplo, nos quais o pensador francês reúne as impressões ime-
diatas que usaria na redação de sua obra mais famosa, dar-nos-
emos conta de que Tocqueville não é dessa opinião. O triunfo do 
cristianismo nos Estados Unidos é o triunfo de todas as correntes 
cristãs da Europa. Também os católicos desempenham um papel 
importante. Basta citar, e Tocqueville diz isso claramente, toda a  

25  Cf. Acton, 1949, p. 136. Sobre esse tema, são também importantes Idem, 1967; Idem, 1907. 
Trabalhei amplamente sobre esses temas em meu Pezzimenti, 1992.
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região dos Grandes Lagos, que o pensador visitou e onde havia uma 
enorme composição francesa na população, bem como no Sul dos 
Estados Unidos, na Louisiana. Alguém poderia objetar que esses 
territórios não participaram da Revolução Americana e que só mais 
tarde fariam parte da União. Mas Tocqueville insiste em destacar 
o papel fundamental dos imigrantes irlandeses, que haviam fugi-
do da Europa por diversos motivos, entre quais, e não por último, 
os religiosos. Vale a pena lembrar que a primeira constituição mo-
derna, de 1665, é irlandesa. Grande parte desses irlandeses colo-
nizariam territórios da América do Norte, fundando Estados que 
desencadeariam a revolução. Não nos esqueçamos, por exemplo, 
do Estado de Maryland, onde, já em 1774, foram restituídos aos 
católicos seus direitos. Mas, para além de qualquer referência a esta 
ou aquela confissão, o que de mais importante Tocqueville afirma 
é que esse espírito de religião encontra sua razão de ser nos princí-
pios do Evangelho, e que é justamente esse cristianismo, com seus 
valores básicos, que é aceito por todos os norte-americanos.

Lembremo-nos ainda de que no Preâmbulo de Filadélfia há 
uma evocação explícita desses princípios religiosos que, para os 
norte-americanos, foram os pressupostos fundamentais de sua 
história. A religião desempenhou um papel importantíssimo na 
civilização dos Estados Unidos. Na democracia norte-americana, 
esse espírito religioso conseguiu vencer, ou atenuar, os vícios fun-
damentais dos homens, mais facilmente praticados justamente 
quando se vive em regiões amplas e isoladas, na ilusão de estar 
fora do controle da lei. Imaginemos o que poderiam ter signifi-
cado a expansão para o Oeste, a epopéia do faroeste, os desertos 
(cf. Ibidem, pp. 360ss)26, as grandes cidades, e assim por diante.  

26  Tocqueville certamente não entendia por deserto um lugar inóspito, mas simplesmente um lugar 
onde os seres humanos não vivem ou onde vivem em pequeno número. É o caso, por exemplo, das 
grandes florestas ainda inexploradas pelas quais apenas alguns corajosos exploradores se aventura-
ram. Nesses lugares, sentimo-nos vencidos pelo mistério da vida e somos levados a refletir sobre as 
temáticas religiosas: “C’est dans le désert qu’on se montre comme affamé de religion” (Ibidem, p. 378).
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O espírito religioso conseguiu moderar a agressividade, a rudeza, 
o espírito de pilhagem, que sempre estiveram presentes, mas que 
foram fortemente temperados pela religiosidade difusa dos her-
deiros dos pais peregrinos. Por isso, é impossível falar de demo-
cracia prescindindo da religião.

Para Tocqueville, e lorde Acton dirá o mesmo, devemos nos 
acostumar a enxergar os Estados Unidos não tanto como o passa-
do dos europeus, para o qual confluíram os exilados que não tive-
ram espaço na Europa, mas como o futuro deles, por constituir o 
único país que realizou uma democracia, ainda que liberal. É claro 
que, voltando à Europa e entrando em contato com a realidade 
francesa da dificílima década de 1840, que culminaria com os 
acontecimentos de 1848 e com o golpe de estado, Tocqueville se 
perguntará por que, afinal, a França não conseguiu consolidar sua 
democracia. É nesse período que ele começa a escrever L’ancien 
régime e la Révolution, obra que infelizmente ficou incompleta 
e, como já dissemos, foi propositalmente ignorada por parte da 
crítica por muitíssimo tempo. Tocqueville, analisando a situação 
francesa e amando sua pátria, sua tradição e sua cultura, mas, 
sobretudo, tendo a oportunidade de ter acesso a uma vasta série 
de documentos que outros estudiosos, por muito tempo, não po-
deriam ver, chega a conclusões interessantes.

Para Tocqueville, quando a Revolução estourou, a situação 
francesa apresentava três categorias sociais que não eram in-
teriormente tão homogêneas quanto hoje queremos crer. Pelo 
contrário, dentro de cada uma delas havia diferenças abissais, e 
o que interessa mais para o nosso fim é que Tocqueville afirma 
que as maiores diferenças se evidenciavam justamente no clero. 
Parte dele defendia determinados privilégios, mas havia também 
um clero muito numeroso, o chamado “miúdo”, que se orientava 
rigorosamente pela doutrina cristã e tinha um contato muito es-
treito com aqueles que viriam a ser as vítimas mais numerosas e 
esquecidas da Revolução. Tocqueville afirma claramente – e esta 



63

frAternidAde: o porquê de uM eclipse

é uma consideração que devemos levar em conta – que chegou ao 
estudo do Antigo Regime “plein de préjugés contre lui; je l’ai finie, 
plein de respect” (“cheio de preconceitos contra ele; terminei cheio 
de respeito”; 1996, p. 198).

Infelizmente, a Revolução Francesa verá triunfarem os filóso-
fos, ou melhor, um tipo específico de filósofo. Devemos conside-
rar que Tocqueville não critica a filosofia enquanto tal, mas aquele 
tipo de pensador que ignora a vida concreta e, interessado apenas 
em pensamentos abstratos, inventa utopias perigosas e impossí-
veis de serem atuadas. Assim, a Revolução, ao atacar as persona-
lidades do baixo clero, que viviam em contato com o povo mais 
humilde e sofredor, não só permitiu que triunfassem a heresia e 
a incredulidade, mas também a utopia e doutrinas impraticáveis. 
Foi por isso que na França – diferentemente do que ocorreu no 
Novo Continente –, sem o pressuposto religioso, propósitos como 
liberdade, igualdade e fraternidade se transformaram em meras 
abstrações. A única conseqüência disso foi perder-se de vista a 
realidade, seguindo a necessidade espasmódica de se criar uma 
espécie de paraíso na terra. Ademais, recordemo-nos que, tendo 
sido deixada de lado a religião, a política tornou-se uma espécie 
de sua sucedânea, a ponto de o governo, “ayant pris ainsi la place de 
la Providence, il est naturel que chacun l’invoque dans ses nécessitées 
particulières” (“tendo, assim, tomado o lugar da Providência, fosse 
natural que cada um o invocasse em suas necessidades particula-
res”; Ibidem, p. 144).

Que significa tudo isso? Na opinião de Tocqueville, uma coisa 
muito simples: na França triunfou uma religião abstrata. Além 
disso, o suporte da religião cristã não teve influência na revolu-
ção, como nos Estados Unidos. Em seu lugar, abriu-se espaço 
para a ideologia. Quem triunfou foram os espíritos irreligiosos, 
os espíritos abstratos de alguns intelectuais. Assim entende-se 
por que, talvez, essa obra de Tocqueville foi mantida por tan-
to tempo ignorada e ofuscada. O gosto muito particular pela 



64

rocco pezziMenti

análise ideológica, buscando criar uma possível sociedade per-
feita, fez com que a ideologia ocupasse o lugar da religião. Foi 
por essa razão que, enquanto a Revolução Americana desejou, 
afinal, referir-se a princípios religiosos para implementar uma 
democracia na medida do povo norte-americano, os franceses 
perseguiram sonhos quiméricos de perfeição, de difícil, ou me-
lhor, impossível realização. Um dos motivos disso é que os fran-
ceses, vítimas de uma exasperada centralização política, haviam 
perdido a capacidade de se ocuparem journellement [cotidiana-
mente] da administração e dos fatos concretos, entusiasmando-
se, assim, facilmente com as idéias gerais e abstratas, apresen-
tadas por uma literatura propagandista de fácil compreensão e 
que sabia tocar a emotividade dos mais simples (cf. Ibidem, pp. 
233-234). Reagir a essa situação era quase impossível.

2. A perspectiva conservadora de Augustin Cochin

Passemos agora a uma análise completamente diferente, que 
surgiu no início do século xx. São as reflexões de Augustin Cochin, 
personalidade muito pouco conhecida, autor do livro L’Ésprit du 
Jacobinisme27. Ele morreu muito jovem, em 1916, na guerra, como 
muitos outros intelectuais europeus. Cochin não esconde ser um 
conservador, até mesmo um reacionário aos olhos de alguns, mas 
que soube esboçar como ninguém o verdadeiro sentido da ideo-
logia que, segundo ele, constitui o autêntico espírito do jacobinis-
mo e, portanto, o espírito extremista que nasce da Revolução e 
triunfará mais tarde em toda a Europa. Muitos críticos afirmam 
que ler essa obra de Cochin significa substancialmente entender 
as conseqüências não apenas do jacobinismo, mas também do  

27  Citarei aqui a edição italiana (Cochin, 2001). Essa edição contém uma esplêndida introdução 
de Sergio Romano, intitulada “Attualità di uno storico reazionario”.
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totalitarismo e do terror, resultados, na maioria das vezes, de 
uma violência refinada. 

Cochin ajuda a compreender que a violência é um mito culti-
vado, tanto mais explosivo e feroz quanto mais morna e pro-
tegida for a estufa onde ele foi amorosamente alimentado. E 
denuncia as loucuras de uma máquina que elimina a frontei-
ra entre o público e o privado (Romano, 2001, p. 15). 

Na opinião de Cochin, a Revolução Francesa significou para a 
França um divórcio consigo mesma (cf. Ibidem, p. 5), ou seja, uma 
clara separação da França que existia antes da Revolução Francesa. 
A esse respeito, Cochin retoma uma afirmação de Tocqueville, se-
gundo o qual, no estouro da Revolução, a França possuía uma con-
dição paradoxal: era o Estado mais democrático que existia, pois a 
burguesia, o Terceiro Estado, fazia tudo no lugar dos nobres e do 
alto clero, mas, ao mesmo tempo, era o Estado mais antiliberal. A 
partir disso, que é um paradoxo, Cochin chega a afirmar que a Revo-
lução foi a conclusão inevitável não de determinadas expectativas 
sociais e políticas, como se deu no caso da Revolução Americana, 
mas de uma cultura, que, para alguns, poderia ser a iluminista. 

Cochin não generaliza e fala de certo tipo de Iluminismo; não 
tanto o dos grandes intelectuais, mas aquele particular de al-
guns jacobinos. Quem são eles? O que querem? Para Cochin, o 
jacobinismo não é nem uma idéia nem um projeto político, mas 
sim uma máquina de experimentações, um estudo, a tentativa 
de fazer nascer uma sociedade perfeita, uma sociedade capaz de 
resolver todos os problemas do homem. O drama é que os jacobi-
nos não consideram o que fazem um estudo, mas, no momento 
em que chegam ao poder, pretendem impor os resultados de suas 
experimentações como se fossem um projeto político efetivo. En-
fim, os jacobinos sentem-se porta-vozes de uma verdade que que-
rem impor aos outros, a começar por seus colaboradores e amigos 
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mais próximos. Não foi por acaso que, nas revoluções em que a 
idéia jacobina triunfou, as primeiras vítimas foram justamente os 
próprios jacobinos.

Esse problema angustia fortemente Cochin, pois ele não se 
convence de que os jacobinos não tivessem consciência de suas 
contradições. Basta pensar que puseram em prática seu projeto 
político mediante a crítica extrema; eram hipercríticos; mas, uma 
vez no poder, a primeira coisa que não aceitavam foi justamente 
a crítica. Isso porque percebiam que, se tolerassem a crítica, seu 
projeto de pesquisa não teria como resistir. Também nesse caso, 
como podemos entender das palavras de Cochin, a prejudicada, 
quem desapareceu, foi a fraternidade. Pois esses jacobinos não 
se reconheciam semelhantes aos demais, não consideravam os 
outros seus irmãos; achavam-se superiores aos outros homens, 
num nível diferente deles. Sentiam-se detentores da verdade. 
Essa convicção, que era também um objetivo, não podia ser traída 
pelo jacobinismo de todos os tempos. Por isso, o jacobinismo ten-
dia a instaurar um projeto político e pedagógico, a fim de instruir 
as massas, sempre consideradas inferiores. Não podia haver fra-
ternidade, nem respeito, quando não se colocam todos no mesmo 
nível. Mas o pior, na opinião de Cochin, é que o jacobinismo gerou 
um novo tipo de ator político, que ele define homo ideologicus28.

Esse homo ideologicus é substancialmente um ator individual e 
social que pretende ser um ator político. Com sua índole jacobina, 
ele nasce, segundo Cochin, antes da Revolução Francesa, graças 
àquela espécie de cultura que podemos chamar “de salão”. Não são 
os salões em que se formaram intelectuais como Montesquieu e 
outros de seu quilate; são, sim, os salões nos quais era moda dis-
cutir a respeito de tudo e de todos. São os salões da superficiali-
dade, os salões em que se fala de liberdade, mas de uma liberdade 

28  Sobre este tema, cf. o Prefácio de J. Baechler em Cochin, 2001, pp. 22ss. Depois de uma análise 
rigorosa, o autor indica também os pontos fracos da reflexão de Cochin.
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sem referência a conteúdos precisos. Fala-se do homem, mas de 
um homem abstrato, não de determinado indivíduo. Fala-se do 
povo, mas de um povo que deverá ser inventado, não do povo que 
já existe. O ideólogo nunca tem referências concretas, fala sem-
pre do abstrato. A cultura dos salões baseia-se na retórica vazia. 
Trata-se de um saber baseado em opiniões, não no estudo e na 
ciência. Com o homo ideologicus, a opinião triunfa também na vida 
política e moral. Fala-se de opiniões, mas nunca de pressupostos 
ou descobertas “científicas”. Jamais se fala de análises sérias, pois 
as opiniões são mais simples de elaborar e também mais fáceis de 
serem digeridas e assumidas como próprias.

As opiniões servem, sobretudo, de suporte a uma das doenças 
fundamentais do jacobinismo, que, segundo Cochin, fica eviden-
te num novo espírito maniqueísta. O jacobino só identifica como 
amigos aqueles que possuem suas mesmas abstrações; os outros 
são todos inimigos. Onde é que se vê, na chamada “cultura”, esse 
triunfo da opinião? No fato de que o homem ideológico procura o 
consenso no aplauso, na claque, ou, como diríamos hoje, no talk 
show da televisão. Nesse caso, a claque “é tão bem treinada que se 
torna sincera, tão bem espalhada na sala que chega a se ignorar, 
enquanto cada um dos espectadores a toma pelo público” (Cochin, 
op. cit., p. 54). Ninguém se admira. Afinal, ao homem ideológico e 
a seus seguidores não interessa a descoberta científica, não inte-
ressa ter fundamentos convincentes; o que interessa é o sucesso 
imediato, que permite conquistar o poder e exercê-lo.

O triunfo da sociedade da opinião sobre o saber é a derrota 
do concreto e do real, vencidos pela abstração. “É a opinião que 
constitui o ser. Real é aquilo que os outros vêem, verdadeiro é o 
que dizem, bom o que aprovam. Assim, a ordem natural é inver-
tida, a opinião é causa e não, como na vida real, efeito. O parecer 
substitui o ser, o dizer substitui o fazer” (Ibidem, p. 46). Gera-se 
assim o triunfo da passividade e da ignorância. Os espíritos mais 
levianos acabam tendo o sucesso neste nosso mundo, ao passo 
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que os mais ponderados, que estudam e trabalham seriamente, 
são deixados de lado. Os espíritos mais levianos talvez acabem 
por perder um dia, mas, quando perderem, o confronto com os 
fortes, aqueles que pensavam, já estará superado. Enfim, quando 
o espírito leviano, ou seja, o espírito ideológico, perde, já é tarde 
demais para aqueles que haviam elaborado teorias sérias.

Esse tipo de sociedade suscita a figura de um intelectual novo, 
não prevista. Um intelectual que fala de tudo, pois sente que tem 
algo a dizer a respeito de tudo; afinal, quando for desmentido, o 
problema e suas outras possíveis soluções já terão sido deixados 
de lado. Quem diz tudo isso é um francês que se pôs a estudar os 
famosos cahiers de doléances. Ou seja, as exigências que o povo 
fazia a seus representantes, os mesmos que deveriam apoiá-las, 
mas que, em vez disso, na maioria das vezes nem sequer liam, to-
mados pelo espírito utópico que os fazia querer renovar o mundo. 
E que, infelizmente, lançou o país inteiro no terror.

Mais uma vez, no fracasso dos sonhos “renovadores”, quem 
sofreu a maior conseqüência foi a fraternidade. Afinal, o que os 
jacobinos farão nessas circunstâncias? Eles se constituirão juízes 
dos outros e, na esperança (melhor seria dizer, na loucura) de jus-
tificar o fracasso, procurarão bodes expiatórios29. São incapazes 
de tolerar até a simples idéia de terem errado; precisam fazer re-
cair a culpa nos outros, que não entenderam e não agiram como 
deveriam. “A humanidade que mata é irmã da liberdade que apri-
siona, da fraternidade que espiona, da razão que excomunga, e 
todas juntas compõem o estranho fenômeno social a que chama-
mos jacobinismo” (Ibidem, p. 135). É assim que se comportam os 
jacobinos de todos os tempos!

Acaba-se, assim, pondo a culpa em fantasmas. Difunde-se a 
política da suspeita, das acusações anônimas. Triunfa uma políti-
ca quase sempre anônima, na qual a burocracia, aquela que “não 

29  Cf. Ibidem, seção 5 do capítulo IV: “La tesi del complotto”, pp. 128-135.
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tem nome”, adquire um peso determinante. Que fim leva o sis-
tema ideológico? Ele cai em si mesmo ou sobre si mesmo, pois 
se corrompe. É a corrupção que o faz cair. As grandes ideologias 
desabam pela corrupção, como, por exemplo, Zinoviev (cf. 1988) 
demonstrou em relação à ex-União Soviética; mas essa teoria po-
deria ser aplicada a muitos regimes militares, como também a 
autoritarismos e totalitarismos de várias espécies. Tais sistemas 
fortemente abstratos caem pela corrupção, pois a corrupção, o 
acúmulo de certos privilégios, a necessidade de mantê-los, trans-
forma-se no único elemento concreto que certas elites ideológicas 
conseguem enxergar quando detêm o poder.

3. A perspectiva de esquerda de Antonio Gramsci

Vejamos agora a reflexão de um personagem da esquerda, dia-
metralmente oposto a Cochin: Gramsci. Não vou me deter na sua 
visão de Partido Comunista; o que me interesse é o problema da 
revolução. Gramsci acreditou por muito tempo que a Revolução 
Francesa fosse uma etapa de aproximação da “gloriosa” Revolu-
ção Russa de 1917. Mas, se disséssemos apenas isso, cometerí-
amos uma grandíssima injustiça com Gramsci, seguramente um 
dos personagens mais originais do século xx no que diz respeito 
à análise do próprio conceito de revolução e de sua possibilidade 
de se consolidar no poder depois de tê-lo conquistado. Na opinião 
de Gramsci - devemos dizê-lo com muita franqueza -, a revolução 
não teria acontecido apenas por motivos econômicos, como acre-
ditavam os marxistas ortodoxos e grande parte da esquerda.

Para Gramsci, o problema da revolução é outro: ela se faz por 
intermédio da intelligentsia. É a cultura, são os intelectuais que 
fazem a revolução. Também nesse caso são fortíssimas as moti-
vações religiosas. Quando lemos os Cadernos do cárcere, ficamos 
surpresos ao refletirmos sobre certas afirmações. Gramsci tem a 
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opinião de que, para uma realidade como a italiana, bem como 
a espanhola ou a francesa, fazer a revolução mudando apenas a 
estrutura econômica não significa fazer uma revolução profunda. 
A mentalidade desses povos está de tal forma embebida de cris-
tianismo e de catolicismo que é preciso criar uma nova cultura 
hegemônica que se contraponha à cultura tradicional. Faz-se a re-
volução atuando uma nova Weltanschauung, e essa nova visão do 
mundo só pode ser criada pelos intelectuais, que são uma espécie 
de sacerdotes da revolução.

Para explicar essa convicção, Gramsci cita um texto que ele sa-
bia de cor. É de Benedetto Croce, que afirma: 

“Não se pode tirar a religião ao homem do povo, sem substi-
tuí-la imediatamente por algo que satisfaça as mesmas exi-
gências que fizeram a religião nascer e permanecer.” Existe 
algo de verdade nessa afirmação. (Gramsci, 2004, p. 364) 

Esse “algo” é realmente sintomático da maneira como Gramsci 
percebia a realidade. Para ele, mais que de religião, o problema é de 
política, ainda que em termos eclesiásticos, uma vez que tudo se 
reduz a um conflito dialético entre forças políticas contrapostas. 

Se a oposição é entre Estado e Igreja, trata-se de uma opo-
sição entre duas políticas, não entre religião e política; mas 
existe uma oposição eterna entre Estado e Igreja em senti-
do especulativo, ou seja, entre moral e política. (Gramsci, 
1975, p. 1 087)30 

Não há dúvida de que, na perspectiva dialética, a visão religiosa 
tradicional está destinada a ser superada. Sua racionalidade já não 
correspondente às exigências modernas. Em outras palavras, 

30  Este trecho pertence a anotações que Gramsci retomou e reorganizou posteriormente; como a 
maior parte desses textos reelaborados, não aparece, em sua forma original, na edição da Civiliza-
ção Brasileira, que optou pelos textos definitivos e pelas anotações não reestruturadas. [N.d.T.]
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em um certo período histórico e em condições históricas 
determinadas, o cristianismo foi e continua a ser uma 
“necessidade” para o progresso, uma forma determinada 
da “racionalidade do mundo e da vida”, fornecendo os 
quadros gerais para a atividade prática do homem. (Gra-
msci, 2004, p. 107) 

Os intelectuais foram uma parte crucial desses quadros, cuja 
contribuição para a revolução cristã e o sucesso de uma fé sobre 
outra (que é também o sucesso de uma política) não foi pequena. 
O valor de uma posição é medido, em termos maquiavélicos, pela 
sua capacidade de se afirmar. 

Uma concepção do mundo não pode revelar-se capaz de 
impregnar toda uma sociedade e de transformar-se em 
‘fé’ a não ser quando demonstra ser capaz de substituir as 
concepções e fés precedentes em todos os graus da vida 
estatal. (Ibidem, p. 289) 

Ora, querer renovar a sociedade significa renovar as estruturas 
e os quadros que as fazem funcionar; em resumo, é preciso criar 
novos intelectuais.

Mas quem é o verdadeiro intelectual para Gramsci? É aquele 
que está diariamente em contato com as massas: é o pároco da 
pequena cidade, o delegado de polícia, o farmacêutico. São estes 
os intelectuais, pois por meio deles passa, de modo contínuo e 
duradouro, determinado tipo de ideologia. O papel do intelectual 
é, enfim, compreender e depois fazer os outros compreenderem 
a inteira vida do homem. Segundo a análise de Gramsci, a Igreja 
conseguiu se firmar por ter sabido dar uma resposta a todos os 
problemas do homem, desde o nascimento até a morte. O Partido 
deve fazer a mesma coisa, fazendo uso dos intelectuais. É preciso 
dar respostas a todo tipo de problema, não apenas aos problemas 
políticos, mas também aos mais banais, como poderiam parecer 
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os inerentes ao divertimento. Gramsci afirma que a Igreja, com 
as festas, as associações e as procissões, criou um ritual comple-
to, capaz de envolver o homem todo. É por isso que, na opinião 
de Gramsci, se quiser realizar a revolução, o Partido não se pode 
contentar com o que foi dito pelos revolucionários do século xix. 
Ao contrário, é preciso fazer o que a Igreja fez, nem mais nem me-
nos. São Paulo evidenciou isso de maneira muito clara, ao dizer 
que quer a pessoa coma, quer trabalhe, deve sempre fazê-lo em 
nome de Cristo. Da mesma forma, os membros do Partido, seja 
qual for a ação a realizar, devem realizá-la em nome e por conta do 
ideal comunista, pondo em prática uma efetiva igualdade entre os 
homens. Tudo isso poderia parecer estar alinhado com o ideal da 
fraternidade, até porque, estranhamente, o próprio Gramsci em-
prega esse termo, retomando a clássica fraternidade cristã. Mas, 
se analisarmos bem, veremos que se trata de uma fraternidade 
distribuída a partir de cima.

Os intelectuais estão acima do povo nessa estrutura piramidal. 
São uma espécie de sacerdotes do saber comunista e de sua ideo-
logia, que devem transmitir aos outros. Eles se apresentam como 
detentores da verdade. Não foi por acaso que Lênin, que Gramsci 
tanto admirava, escolheu para o órgão oficial do Partido o título 
Pravda, que significa “a verdade”. Também não foi por acaso que 
Gramsci, ao idealizar o jornal do Partido Comunista Italiano, te-
nha empregado o termo Unità (Unidade), que para ele não signifi-
ca apenas unidade das massas, mas a unidade de uma perspectiva 
que conduz à visão de tudo numa ótica comunista.

Por essa conclusão somos levados a identificar o intelectual 
como um membro do Partido, justamente porque, seja na cultura, 
seja na política, o fim último é a organização de uma nova vida ci-
vil, e o Partido é o instrumento primordial para isso. Assim, para 
o intelectual, como para o político, a massa é o “sujeito privilegia-
do” ao qual se devem dedicar todos os cuidados. O intelectual e o 
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político devem ser para ela educadores e propagandistas, sempre 
em conformidade com o objetivo de criar uma nova sociedade.

O intelectual é, assim, reduzido a um organizador. Afinal, de-
pois dessas premissas, que sentido teria sua figura fora de uma es-
trutura partidária? Qualquer que seja a esfera cultural, o intelec-
tual deve-se tornar um homem de partido, um político militante, 
ou seja, deve alinhar-se. Essa é a grandeza e a humildade de sua 
tarefa. Não há dúvidas de que ele está numa posição privilegia-
da em relação à massa, mas sua humildade consiste em que ele 
deve tender a eliminar todo tipo de separação, pondo a cultura a 
serviço dos outros. Esse “serviço” torna o intelectual menos frio, 
por levá-lo a agir em contato com as massas (cf. Nardone, 1971, 
pp. 259-260). O conjunto das paixões e das relações decorrentes 
disso gera novas relações humanas por meio das quais se realiza 
uma nova democracia, que nada mais é que uma contínua troca 
de homens prepostos no comando. A massa é, assim, o ponto de 
partida e de chegada para todo verdadeiro intelectual. A história 
da humanidade, na opinião de Gramsci, só mudou quando os in-
telectuais souberam desenvolver uma ação construtiva no meio 
do povo, ajudando-o nas atividades cotidianas, e não quando se 
contentaram com teorizações abstratas. O povo continua a ser 
visto como um “corpo” que deve ser moldado e educado em vista 
da ideologia que levará a uma sociedade sem classes, verdadeiro 
postulado desse novo credo político, que não pode de forma algu-
ma ser posto em discussão.

4. Conclusão

Com freqüência, fundar tudo ex novo foi uma verdadeira ma-
nia nos últimos duzentos e cinqüenta anos. Numa passagem 
esclarecedora de Qu’est-ce que le Tiers État? (“O que é o Terceiro 
Estado?”), do padre Sieyès, esse revolucionário “excêntrico” se 
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pergunta: por que, afinal, deveríamos imitar os ingleses, como 
se nós, franceses, não fôssemos capazes de inventar algo novo? 
Talvez seja essa substancialmente a intenção mais jacobina que a 
Revolução Francesa deixou como herança. A intenção que – como 
se pode deduzir de Tocqueville – foi combatida por aquele clero 
que mais trabalhou para tornar a França democrática, substituin-
do o clero médio e a burguesia que, localmente, já agia no lugar 
dos aristocratas e do alto clero.

Hoje, nem os historiadores franceses, como Furet, estão mais 
dispostos a negar o componente ideológico da Revolução Fran-
cesa. Certamente, é indiscutível que houve um notável anseio 
pela liberdade alimentando a Revolução Francesa, mas o aspec-
to ideológico continua sendo um componente que não pode ser 
negligenciado e foi aquele que – no meu entender – eliminou 
a alma religiosa da Revolução. Em razão dele, a fraternidade, de 
modo particular, mas, se examinarmos bem, também a liberdade 
e a igualdade, terminaram sendo distorcidas.

A ideologia revolucionária parte fundamentalmente de um 
conceito abstrato. Mas a história ensinou que não podemos ba-
sear as democracias, as igualdades, as fraternidades em ilusões. 
É por isso que o problema da fraternidade precisa ser totalmen-
te reconstruído, se não quisermos que desapareça por completo. 
Dos três pressupostos que animaram a Revolução, ele é – como 
já disse – o mais religioso, o que mais requer respeito pelo outro, 
pelo que o outro é e pelo que quer se tornar. É difícil que os ou-
tros dois, a liberdade e a igualdade, possam se eclipsar como a 
fraternidade; em especial, a igualdade. Esta não se baseia, como 
Tocqueville muito bem enfatiza, apenas numa necessidade reli-
giosa, mas também em componentes egoísticos do homem e em 
fraquezas de sua alma humana. Tocqueville considera que, dos 
outros princípios, depois da fraternidade, aquele que poderia en-
trar primeiro em crise seria a liberdade, pois os homens, quan-
do confrontados com a necessidade de escolher entre liberdade e 
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igualdade, preferem a segunda. Preferem ser todos iguais – mes-
mo correndo o risco de se tornarem escravos – a serem livres, 
mas demasiadamente diferentes uns dos outros. É por isso que 
a liberdade exige um grande senso de sacrifício para que possa 
ser defendida dos ataques mais enganosos – enganosos por não 
serem sempre claros e evidentes. Sem contar que os verdadeiros 
perigos para a liberdade podem vir da própria liberdade. Jaspers 
está convencido de que se pode perder a liberdade, com muita 
freqüência, em razão da própria liberdade31. Já a igualdade, por 
depender também de uma série de fraquezas da alma humana, 
que nunca desaparecem, dificilmente é perdida.

Podemos agora entender por que, dos três princípios procla-
mados pelos revolucionários, o mais difícil de ser concretizado 
tenha sido justamente a fraternidade. Isso porque – digamo-lo 
francamente – é o que custa mais, em todos os sentidos. Antes de 
mais nada, porque temos de reconhecer no outro uma pessoa que 
deve ter a nossa mesma dignidade, no pleno sentido da palavra. 
Mas nos iludamos: é desse ponto que precisamos partir mais uma 
vez. Os três princípios animadores da Revolução, despojados de 
seu fundamento religioso, não podem deixar de naufragar, como 
a história demonstrou amplamente. Só a religião reconhece ao 
ser humano a característica de unicidade sobre a qual a pessoa 
se constrói. Nenhuma ideologia, nenhuma força política é capaz 
de fazer o mesmo, pois só a religião recorda que o outro, no ins-
tante da criação, é chamado pelo nome e reconhecido com sua 
identidade precisa. Lembremo-nos de que, quando Tocqueville 
exalta esse tipo de democracia baseado na religião e na liberdade 
de consciência, sua exaltação não é ideológica, como se conside-
rasse a democracia uma espécie de modelo perfeito a ser imitado. 
Ao contrário, ele alerta para os perigos que essa democracia pode 

31  “O segredo da ação pela qual o homem se fecha em si mesmo é este: a liberdade pode ser per-
dida pela liberdade” (Jaspers, 1970, p. 430).
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encontrar. A democracia é uma forma frágil de governo; não é 
perfeita, mas cheia de defeitos, por mais que seja a melhor forma 
de governo que inventamos. Mesmo os norte-americanos, se não 
tiverem o cuidado de revigorar seu espírito religioso, podem se 
encaminhar para a ditadura da maioria. Tocqueville alerta para 
isso porque está convencido de que, com a perda do espírito re-
ligioso, perdemos também o sentido do caráter único de nossa 
consciência e da consciência alheia, e nos uniformizamos. Esse 
é o drama da democracia em geral e, obviamente, é também o 
drama da democracia norte-americana, se ela não refletir aten-
tamente sobre si mesma32. Quando se chega a crer que a questão 
mais importante a ser resolvida é apenas e tão-somente a defesa 
de certos interesses, isso significa que se está correndo o risco de 
esquecer os próprios fundamentos da liberdade e, com eles, os 
direitos e o respeito. Ser livre reduz-se, então, a viver em econo-
mias de consumo que conduzem à “platitude das consciências”, a 
ponto de também o economicismo poder se tornar uma ideologia 
perigosa. Vivendo assim, os homens correm o risco de sufocar sua 
democracia no luxo e na riqueza, como, em contextos diferentes, 
outros fizeram na pobreza e no anonimato. Por isso, devemos ser 
muito otimistas quanto à recuperação da fraternidade; do contrá-
rio corremos o risco de também perder o verdadeiro sentido da 
liberdade e da igualdade.

32  Sobre este ponto, Tocqueville mais uma vez é extremamente claro: “Satisfait de son raisonne-
ment, l’Américain s’en va au temple où il entend un ministre de l’Évangile lui répéter que les hommes 
sont frères et que l’Être éternel qui les a tous faits sur le même modèle, leur a donné à tous le devoir de 
se secourir” [“Satisfeito com seu raciocínio, o americano vai ao templo, onde ouve um ministro do 
Evangelho repetir-lhe que os homens são irmãos e que o Ser eterno, que os fez todos com base no 
mesmo modelo, deu a todos o dever de se ajudarem”]  (Tocqueville, 1991, p. 364).




