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A revolução acabou. Começa a idade da revolta
por Marco Belpoliti

 
Adeus, revolução? Sim, o seu lugar foi tomado pela revolta. De Clichy-sous-Bois, na periferia parisiense, em 2005, até Atenas 
em 2008, até o ataque dos estudantes londrinos em 2010, ou até a passeata dos estudantes ganhar as ruas de Roma anteon-
tem, a revolta parece ter tomado o lugar das forças revolucionárias. A revolta não tem projeto, não se projeta no tempo futuro. 
Como sustentou um dos seus teóricos, o germanista e mitólogo Furio Jesi, morto justo há trinta anos, em Spartakus. Simbologia 
della rivolta, texto de publicação póstuma, «antes da revolta e depois dela se estendem a terra de ninguém e a duração da vida 
de cada um, nas quais se perfazem ininterruptas batalhas individuais». Evocando Rimbaud e a Comuna de Paris, Jesi afirmava: 
«Só na revolta a cidade é sentida como o haut-lieu e ao mesmo tempo como a própria cidade»; na hora da revolta não se está 
mais sozinho, mas se está no fluxo cambiante do Nós, entidade provisória e lábil, extática e violenta.

Depois do fim das ideologias, depois da queda do Muro de Berlim e do triunfo do pensamento único, no Ocidente como no 
Oriente, em Nova York como em Xangai, a revolta suspende o tempo histórico e cria o instantâneo; é o triunfo do presente 
contraposto ao futuro. Não se espera mais o dia da conclusão do longo processo revolucionário. A revolta instaura um tempo 
extático, escreve Pierandrea Amato, um dos teóricos das novas revoltas metropolitanas, o aqui e agora. Walter Benjamin relata 
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homo seditiosus        Homo oeconomicus

como, no decurso da Comuna de Paris, os revoltosos 
dispararam contra os relógios, símbolo do tempo es-
candido pelo progresso, pela disciplina do trabalho. A 
revolta não prevê, mas vive no repentino; não pres-
supõe nem mesmo uma classe social que tomará o 
poder, mas só indivíduos atomizados, que no curso 
das insurreições espontâneas, não preparadas e 
contagiosas, se tornam uma força provisória. Se as 
revoluções cultivavam o sonho do ataque ao Palácio 
de Inverno, conquista do centro simbólico do poder, a 
revolta advém de modo molecular com o intento de 
condicionar materialmente o andamento normal das 
coisas.
 
Depois da revolta nada é mais como antes. Para os 
seus teóricos – Paolo Virno, um dos filósofos italianos 
hoje mais citados no mundo, mas também os france-
ses Alain Badiou e Jacques Rancière – a revolta é o 
análogo da catástrofe, do colapso a que nos habituou 
o novo capitalismo financeiro, a única resposta possí-
vel a uma sociedade que não parece mais ter nenhum 
fundamento certo, nenhuma teoria com a qual justifi-
car o próprio domínio, a não ser a coerção, o uso da 
força ou a sedução do consumo. Vivemos na época 
do desastre, como havia intuído na metade dos anos 
sessenta Susan Sontag.
 
A revolta é filha da crise da democracia representativa 
que no Ocidente, por causas complexas, parece ter 
perdido a própria função histórica. Os revoltosos, mo-
vidos por razões freqüentemente diferentes, mostram, 
nas periferias urbanas francesas como no centro de 
Roma, nas ruas de Atenas como nas localidades ao 
redor de Nápoles, o emergir de uma política que se 
põe para além do sistema que hoje a representa: são 
a expressão de uma caótica e espontânea vontade de 
viver, oposta e simétrica àquela que na Itália domina a 
cena política maior. Pierandrea Amato, em La rivolta, 

publicado recentemente, escreve que a revolta é um 
vento que traz consigo a própria auto-desintegração.
 
Os garotos que correm com os capacetes e escudos 
pelas ruas, que sobem nos monumentos, que apare-
cem e desaparecem nas banlieues, tocando fogo nos 
automóveis e nas latas de lixo, mostram a existência 
de um campo de forças que escapa às categorias po-
líticas tradicionais, ao marxismo e ao pós-marxismo 
tanto quanto às teorias neoliberais. A revolta acon-
tece, do mesmo modo que um evento artístico, uma 
manifestação momentânea, uma performance. Não 
se pode representá-la nem de forma política nem es-
petacular; é um acontecimento extático, mais próximo 
das formas religiosas, da festa, do que das estruturas 
da representação política, tais como um partido ou um 
parlamento: vive, não se representa. A sociedade do 
espetáculo que dominou nos últimos vinte anos, reali-
zando a profecia de Guy Debord, agora tem diante de 
si uma série de acontecimentos não capturáveis nas 
formas do espetáculo midiático.
 
Aquilo que, em definitivo, a revolta desestrutura é a 
idéia mesma da identidade política. O Nós aparece e 
desaparece, e suspende o tempo histórico em favor 
daquele que os gregos chamavam Kairos: o justo ins-
tante, o golpe de vista, aquele em que o atleta perfaz 
o movimento justo, supera o adversário, cruza a linha 
de chegada. Devemos preparar-nos para viver num 
tempo diverso daquele que marcou as vidas dos nos-
sos pais e avós, um tempo que não tem uma única 
direção, ou uma destinação predeterminada, mas que 
acontece e ao mesmo tempo colapsa, que se mos-
tra e se subtrai. O Homo seditiosus é o campeão de 
uma humanidade que sai às ruas hoje, mas também 
amanhã e depois de amanhã, para realizar «uma arte 
sem obra».

Tradução de Eduardo Sterzi
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Indagado pela máxima de Warburg, segundo a qual as divindades pagãs nunca cessaram de estar presentes 
enquanto demônios cósmicos na cultura européia, de modo que de tempos em tempos essas forças ressur-
gem, o jovem filósofo argentino Fabián Ludueña procura em seu livro Homo Oeconomicus, tese defendida 
em 2005 sob a orientação de Roger Chartier, publicado em Buenos Aires em 2006, esclarecer o lugar do 
florentino Marsilio Ficino1 como um importantíssimo marco dentro da metafísica ocidental. Contudo, para além 
da mera curiosidade ou erudição, Ludueña demonstra que Ficino pode ter sua obra relida de forma a explorar 
a gênese de alguns conceitos que até hoje se fazem muito presentes na política e na filosofia, bem como 
ressaltar algumas nuances que dão ao pensamento renascentista algumas características bem singulares até 
então muito pouco destacadas.

Na obra são trazidas ao leitor uma série de fontes relativas às influências intelectuais de Ficino bem como 
dados sobre a atuação de seus contemporâneos em seu pensamento. Neste sentido, empenhado firmemente 
em não conceber Ficino apenas como o principal tradutor e difusor dos textos de Platão e da tradição neopla-
tônica para o contexto da renascença italiana, mas principalmente como um homem de seu tempo e influen-
ciado por conceitos de sua época, como o tomismo, o joaquinismo ou alguns autores herméticos, como Jám-
blico ou Proclo, logo se revela no pensador argentino a forte determinação em não considerar seu tema de 
1 Pouco tratado nos estudos brasileiros, Marsilio Ficino (1433-1499) foi um dos principais protagonistas da cultura renascen-
tista florentina, exerceu influência em autores como Pico della Mirandola ou Angelo Poliziano, e esteve presente ativamente 
na própria política da cidade, sendo muito próximo do próprio Lorenzo de Medici. O autor é um dos principais difusores do 
neoplatonismo no Ocidente, tendo sido o próprio a fazer as primeiras traduções diretas do texto grego ao latim de grande 
parte da obra platônica, além de ter escrito tratados sobre medicina, magia, teologia e astrologia. 

Resenha
De como apaziguar demônios:  
renascimento, potência e ascese
por Leonardo D’Avila de Oliveira

Homo oeconomicus 
Marsilio Ficino, la teologia y los mistérios paganos 

de Fabián J. Ludueña Romandini
Buenos Aires: Mino y D’Avila editores, 2006.
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estudo de forma autonomista, senão justamente para 
ressaltar os gestos e as contradições nele encontra-
das, o que gera uma série conclusões inesperadas. 
Ludueña, dessa forma, explora certas passagens de 
Ficino sobre a astrologia, a magia ou o amor, para 
progressivamente fazer perceber a mútua implicação 
desses temas para a sustentação do paradigma de 
gestão (oikonomia) na vida divina e humana, de for-
ma muito próxima ao que estuda Giorgio Agamben 
em Il Regno e la Gloria. Nisto, o animal político passa 
a ser o animal econômico, por exemplo, quando se 
conclui que a alma divina do homem pode imitar a 
ordem de Deus para governar o seu corpo biológico, 
tanto em nível individual quanto coletivo.

É notável da parte de Ludueña a coragem de fazer 
uma história da leitura que certamente descarta uni-
versalizações sobre os conceitos trabalhados, reve-
lando as modificações conceituais em diferentes lei-
turas e apontando singularidades, tal como preconiza 
o trabalho de Roger Chartier, e, por outro lado, o uso 
que, concomitantemente, faz da leitura da história 
de Agamben no que diz respeito ao paradigma da 
oikonomia, ligando a transcendência metafísica à 
gestão da vida em sua imanência. Ante essas duas in-
fluências, esta mais conceitual e aquela mais metodo-
lógica, Aby Warburg aparece no livro enquanto uma 
forte inspiração que serve de contrapeso a ambas as 
posições. Isto porque a sobrevivência (Nachleben) de 
elementos antigos na cultura renascentista permite a 
evidenciação de singularidades – e de fato são escla-
recidas diversas influências, como a do joaquinismo 
ou a dos franciscanos espiritualistas, pensamentos 
radicais e hereges que logo são instrumentalizados 
e amenizados por Ficino para propósitos políticos e 
até para a defesa da Igreja – mas essas singularida-
des também puderam ser lidas dentro de um mesmo 
momento de união da Divina Providência e Governo 
Divino perante um poder que atua na vida biológica 
por meio de dispositivos como a astrologia frente a 

teologia ou a ascese filosófica perante o desejo. Es-
sas sobrevivências da antiguidade, tão ressaltadas 
em qualquer manual sobre o renascimento, servem 
assim justamente a pôr em risco algumas certezas: a 
autenticidade de um retorno à antiguidade no século 
XV, porque fica expressa a continuidade e adaptação 
de temas através do tempo, bem como algumas ale-
gorizações que demonstram gestos que nada simpa-
tizam com a cultura clássica, principalmente no cam-
po da moral. Neste proceder, o autor aponta algumas 
das principais dicotomias teológicas e políticas do 
renascimento, dando-se ênfase, é claro, à oikonomia, 
mesmo nos assuntos menos esperados. Como exem-
plo disso, ele demonstra em praticamente todo um 
capítulo como o amor aos efebos, a princípio uma 
reminiscência da antiguidade, passa a ser moralizado 
quando se separa o malévolo “desejo de tocar”  do 
desejo de “contemplação”, para redirecionar o desejo 
rumo a uma ascese filosófica, certamente uma forma 
clara de cuidado de si.

Enfim, seja pela burocratização dos demônios de for-
ma divinamente ordenada, pela submissão do corpo 
natural à alma humana com características divinas, 
pela prescrição da contenção do amor aos rapazes 
ou pela instrumentalização de autores apocalípticos 
heréticos, Marsilio Ficino transparece na obra de 
Ludueña como moralizador dos impulsos antigos. 
Alguém que se utiliza de reminiscências daquilo que 
não se insere na metafísica do Um para novamente 
adequar essas fagulhas erráticas dentro de uma or-
dem governamental, a qual tende a ser em última ins-
tância uma determinação sobre a vida natural (zoé). 
Mesmo a magia passa a ser revista nesses termos 
quando o autor esclarece sobre a cisão entre magia 
natural e astral a partir do posicionamento demoníaco 
– que sempre divide – frente à ordem divina. Enquan-
to a magia natural era permitida ao Cristão, tendo em 
vista que ela serviria a governar, relegando separado 
o celeste do terreno e assim não influenciando no lu-
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gar burocrático de anjos e demônios na gestão do mundo, a magia astral consistiria em adorar o mundo 
através do culto a demônios ou a estátuas animadas, de forma a juntar céu e terra e assim romper 
as hierarquias espirituais (Deus-anjo-demônio, etc), sendo portanto algo atentatório à oikonomia que 
tomava força. Curiosamente, essa determinação sobre a ordem natural e a espiritual, em cujo espaço 
o homem passa a ter ontologia duvidosa, tendo em vista que sua alma tem caráter divino e em seu 
corpo predomina o animal, nota-se que o homem se assemelha a Deus podendo fazer milagres sobre 
a criação, imitando a potência divina na medida em que se contrapõe à manifestação da providência 
divina com o livre arbítrio. 

Luduenã aproveita Warburg para demonstrar como conceitos vão se transformando gradativamente no 
tempo, muito mais próximo a Norbert Elias e seu conceito de figurational change do com as rupturas 
de um Foucault, como ele próprio afirma. Mas os seus estudos minuciosos ainda podem gerar questio-
namentos muito mais radicais sobre o tema, não sendo necessário para tanto alguma aderência a uma 
visão da história por rupturas ou subjetivismo. Note-se que quando Ficino comenta “O Banquete” de 
Platão para ressaltar uma soberania da alma tomada pelo “furor divino” sobre o biológico, o florentino 
faz o exato oposto do que Platão preconiza em seus textos, na medida em que este nega a autoria 
do poema ou o controle sobre o amor, porque o furor para Platão (potência divina, θεία δὲ δύναμις) 
seria da ordem de um demônio impessoal que transcende o governo de si, regente tanto do rapsodo 
quanto do amante para um fora-de-si. Portanto o ateniense e o florentino não coincidem neste caso 
nem no significante e tampouco no significado. Este tipo de contraposição pode demonstrar que a 
tomada de uma forma clássica esvaziada de seu conteúdo certamente revela gestos próprios de uma 
determinada época, mas também pode inclusive abalar as categorias de Warburg, já que por vezes as 
sobrevivências não se demonstram nem simplesmente reminiscências de forma, como em Panofsky, e 
nem mesmo permanência de processos, como trabalham Didi-Huberman ou Nancy. Quem sabe algu-
mas sobrevivências possam ser esvaziadas até mesmo ao pastiche, já que determinadas repetições 
renascentistas sobre temas clássicos eram tão exageradamente explícitas que custam a convencer 
sobre alguma reminiscência, inconsciência ou mesmo restos de fratura, como por vezes se dá com o 
apelo direto aos deuses antigos, de influência certa do obstinado Giorgio Gemisto Pletone – que inclu-
sive queria instituir o paganismo como religião estatal no decadente império bizantino – sobre Ficino.

Seja qual for a posição que se tome frente o livro, tanto por aquilo que conclui quanto por aquilo que 
abre, é salutar o trabalho de Ludueña sobre a leitura de autores que fizeram parte do redirecionamento 
dos estudos sobre Platão dentro do Ocidente a partir do renascimento. Isto porque a tradução e a 
leitura de um texto clássico muito mais se enriquecem quando se descartam leituras universalizantes 
para que se possam manifestar outras singularidades dentro de alguma pluralidade, o que consiste em 
considerar não apenas um texto em si, mas os modos de recepção de textos na história, bem como os 
conceitos que nortearam cada leitura em cada época e em cada lugar. Neste sentido, Fabián Ludueña 
tem razão em empreender suas leituras minuciosas sobre as influências e as circunstâncias de tal obra 
dentro do dito renascimento florentino e, ao mesmo tempo, reconhecer em Ficino um autor chave para 
os conceitos políticos, filosóficos e teológicos contemporâneos: tudo isso sem confiná-lo em um museu.
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