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 O conceito de igualdade é revolucionário ou reacionário? Ou simplesmente é mais 

uma palavra? Convêm impor, no processo educacional do adolescente, a idéia de que ele 

deve se comportar de maneira igual à do mundo adulto? 

Trabalhando a herança filosófica do Iluminismo, a Revolução Francesa retirou o 

lema “Igualdade, Liberdade e Fraternidade” do pensamento maçônico: a Igualdade 

deixou de ocupar um lugar de honra na Trindade metafísica do Grande Arquiteto do 

Universo para descer ao mundo dos homens, sendo gritada por muitos que a viam como a 

derrubada do pesado legado da cristandade medieval e como a abertura dos portais de um 

mundo novo. 

 Foi esta a versão praticamente oficial dos historiadores sobre a Revolução 

Francesa de 1789 até que veio Foucault e, como nos diz Margareth Rago em sua obra 

Foucault, História & Anarquismo1: 

 

“(...) este filósofo irreverente, que aliás nem era historiador, cometera outro 

sacrilégio, outra irreverência ao ir buscar no final do século XVIII, onde 

todos celebravam a conquista da liberdade e dos ideais democráticos 

durante a Revolução Francesa, nada menos do que a invenção da prisão e 

das modernas tecnologias da dominação. Enquanto todos os olhares 

convergiam para a centralidade da temática da Revolução, Foucault 

deslocava o foco para as margens e detonava com a exposição dos avessos. 

A prisão nascia, assim, não de um progresso em nossa humanização, ao 

deixarmos a barbárie do suplício, mas muito pelo contrário, como resultado 

de uma sofisticação nas formas da dominação e do exercício da violência”. 

 

 
1 Conferir as pp. 66-67 da obra, publicada no Rio de Janeiro pela Editora Achiamé em 2004. 
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A Igualdade, de slogan incendiário que fora nos idos da Grande Revolução, 

acabou se transformando em um conceito monolítico, emparedado na dura linguagem 

jurídica que dissimula a desigualdade social sob a ilusão de que todos são iguais perante a 

lei. Paradoxalmente a Igualdade burguesa e a Desigualdade social caminham juntas em 

uma síntese cruel. Ilustrativo a este respeito é o artigo do sociólogo alemão Robert Kurz: 

Um Sonho de Liberdade, publicado na Folha de São Paulo no domingo, 16/01/2005. 

Partindo da análise marxista, Kurz recordou que a liberdade e a igualdade burguesas se 

dão na esfera da troca de mercadorias, da ilusão do consumismo desenfreado que 

padroniza os corpos e esmaga as consciências – o que nos faz lembrar daquele moedor de 

corpos do filme The Wall, do Pink Floyd, dirigido por Allan Parker e produzido na 

Inglaterra pela MGM em 1982, que tocou profundamente o público adolescente: 

 

“(...) segundo seus próprios críticos, apenas um filme fala de Allan Parker: 

e este filme é justamente "Pink Floyd - The Wall". A idéia da produção do 

filme surgiu no início dos anos 80, devido ao sucesso obtido - na década de 

70 - pelo álbum "The Wall". Este sucesso aconteceu principalmente entre as 

crianças e adolescentes da época. O álbum "The Wall" - obra prima da 

cultura psicodélica - sempre esteve "na moda" entre os adolescentes, 

principalmente pelo seu caráter progressista, audacioso, e revolucionário - 

ao ponto de colocar em xeque os valores excessivamente tradicionais que 

ainda vigoravam, com muita força, naquela época. O impacto que o álbum 

e o filme tiveram na geração dos anos 70 e 80 parece se perpetuar até hoje, 

pois costuma causar semelhante impressão nos jovens de hoje2”. 

 

 Esta liberdade e esta igualdade da circulação de mercadorias são mantidas à custa 

da ditadura da produção que, segundo Kurz, reprime até a autonomia da urinada dos 

trabalhadores. Kurz enfatiza que a igualdade burguesa espreme os indivíduos em uma 

única e mesma fôrma, constituindo-se na forma moderna de dominação. 

 Vejo esta prisão a que Foucault se referia como sendo não somente uma 

referência aos cárceres concretos das penitenciárias, dos manicômios ou das Febens que 

 
2 Conferir a parte I do “Artigo sobre o filme de Allan Parker: Pink Floyd - The Wall”, do professor  Elias 
Celso Galvêas, analisado e revisado pela professora Rosália Duarte, do Departamento de Educação da 
PUC-RJ, no site http://maxpages.com/elias/Pink_Floyd_The_Wall_Parte_I 
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encerram os menores filhos da periferia, mas como algo ainda mais aprofundado: as 

prisões mentais a que muitos se submetem voluntariamente após uma série de 

condicionamentos que começam pela família e passam pela escola, pelas igrejas, pelo 

psicólogo conservador que acredita que o indivíduo que vive a sua diferença é um ser 

anormal, pelas propagandas governamentais e também pelas universidades – pois elas 

estão distantes da Universidade plural e popular com a qual muitos de nós sonhamos. 

Enfim, uma boa parte das instituições legitima uma determinada ordem social onde o 

conformismo é a lei. Uma lei que anula o poder libertário da Vontade.  

O adolescente busca basicamente a sua diferença em um meio que lhe impõe o 

modo “correto” de agir sem levar em conta a sua cultura particular, onde entram 

componentes musicais como o hip hop, o reggae e o rock em suas diversas modalidades, 

além de diversas outras variáveis ligadas a todo um processo de novas descobertas que se 

dão neste período, como as ligadas ao corpo e à sexualidade. Figuras de referência da 

Contracultura como Raul Seixas continuam a ser uma fonte de significados para o 

adolescente atual e, para uma educação que leve em conta esta realidade, é interessante 

trabalhar as mensagens das canções que tocam o coração do público juvenil como pontos 

de partida para uma discussão sobre a realidade da juventude atual e sobre o seu desejo 

de viver de maneira alternativa à que é estabelecida pela sociedade, até mesmo para que 

esta sociedade receba a influência dos ventos de mudança representados pelo potencial 

jovem, que pode ser bem direcionado se convenientemente trabalhado. Como proposta de 

trabalho para o Ensino Médio é interessante refletirmos sobre a adoção de letras 

significativas de músicas que dizem respeito à realidade do adolescente, como as dos 

ídolos roqueiros, como parte da nossa metodologia de trabalho, pois uma visão crítica da 

educação e da História levará em conta a realidade juvenil como ponto de partida. 

O que podemos notar na crítica social feita por pessoas como Raul Seixas é a 

permanente atualidade da sua mensagem, o que é um dos fatores que está por trás do 

interesse que ele continua a despertar nos adolescentes quase dezesseis anos após a sua 

morte. Mais do que um irônico mas incisivo protesto contra a ditadura militar, muitas de 

suas músicas atacaram esta ditadura psíquica que continua a tentar condicionar os 

pensamentos e as atitudes da maioria moral – para pegar uma expressão da direita norte-

americana, o que nos faz lembrar do que disse Aldous Huxley em 1959: a sociedade 

superorganizada e sutilmente supercontrolada que ele previu no romance Admirável 
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Mundo Novo já estava às portas3! Uma sociedade que, sem precisar se utilizar de uma 

violência explícita, cria uma multidão de autômatos condicionados por uma lavagem 

cerebral coletiva. 

 O mais efetivo dos condicionamentos sociais é aquele que nem precisa usar de 

uma repressão declarada para que os cidadãos obedeçam, pois as pessoas se entregam por 

“livre e espontânea vontade” ao que Huxley chamava de desindividualização, um 

processo pelo qual, sob a aparência de se manter uma ilusão de individualidade, “sua 

conformidade continua evoluindo para algo como a uniformidade”4. Livre e espontânea 

vontade? É claro que esta foi uma provocação minha. 

 O conceito de igualdade também foi visto em diversos pensamentos 

revolucionários de esquerda como a efetivação da igual abertura de possibilidades de 

enquadramento social para todos os membros de uma sociedade socialista. Digo 

“enquadramento” porque quis fazer aqui uma outra provocação desta vez direcionada 

para um outro campo ideológico, pois nos socialismos ditos “reais” que nós conhecemos, 

de tipo stalinista, há uma planificação da vida social que impede às individualidades a sua 

livre manifestação como entidades autônomas, proibindo-as até mesmo de pensar! Vide 

os exemplos da Cuba de Fidel Castro, da China ou da União Soviética. Não desejo com 

isso anular o Marx enquanto pensador social, mas apontar as contradições dos poderes 

que em seu nome foram gerados. 

 Como o meu objeto de estudos é o conjunto de movimentos de contestação 

juvenil que, a partir da explosão do rock’n roll e da rebelião dos escritores beats nos anos 

50 e principalmente a partir do desbunde dos anos 60 do século XX, ficaram conhecidos 

pelo nome de Contracultura – ou de Sociedade Alternativa como a chamava Raul Seixas, 

a minha análise se enveredará por este rumo. 

 Em sua obra A Contracultura: Reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a 

oposição juvenil5, Teodore Roszak afirma que este confuso caldeirão de movimentos 

juvenis ao qual se deu o nome de Contracultura, que contestou radicalmente os valores 

que têm constituído a nossa civilização ocidental desde, pelo menos, a Revolução 

Científica do século XVII, era a única alternativa que se apresentava ao crescimento deste 

 
3 Conferir Aldous Huxley em Regresso Ao Admirável Mundo Novo, São Paulo, Círculo do Livro, segunda 
metade da década de 1980, pp. 11-12. 
4 Idem, ibidem, p. 35. 
5 Petrópolis – RJ, Editora Vozes, 1972, pp. 7-9. 

ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005.

4



monstro tecnocrático que se travestia como o Admirável Mundo Novo das democracias 

burguesas ou como o 1984 dos socialismos burocráticos – para recordar o título do 

conhecido romance de George Orwell. Mas é claro que a fonte essencial para esta 

constatação de Roszak está em Marcuse, especialmente na obra Ideologia da Sociedade 

Industrial6, embora o próprio Marcuse se identificasse mais com a chamada Nova 

Esquerda, não simpatizando com os setores da Contracultura que se enveredaram pelo 

misticismo e pelo orientalismo. Há outras versões no entanto que atribuem um peso 

maior ao anarquismo na rebeldia contracultural: 

 

“O Anarquismo (Da Doutrina à Ação), do sociólogo francês Daniel Guérin, 

originalmente editado em 1965 pela “Galimard”  de Paris, e já traduzido em 

inglês, alemão, espanhol e esperanto, e uma das obras de maior repercussão 

mundial dos últimos tempos. A sua influência na rebelião da juventude estudantil 

e operária, que se está propagando por todo o mundo, é, conforme o 

reconheceram Bertrand Russel, Jean Paul Sartre e Edgard Morin, mais profunda 

que a atribuída aos livros do pensador alemão Herbert Marcuse7”. 

   

Em uma entrevista concedida à Rádio Catarinense, da cidade de Joaçaba – SC, no 

dia 20/11/1976, logo após se apresentar em um show no Ginásio de Esportes Ivo Silveira, 

o “Silveirão”, Raul Seixas desconsidera esta oposição: 

 

- Hoje em dia não existe mais distinção entre materialismo e espiritualismo 

assim como não existe uma reação negativa ou positiva. Toda reação é 

reação. (...) Quando eu falo alguma coisa há uma reação! 

 

 Durante um dos discursos que realizou naquele show, enquanto cantava a música 

Sociedade Alternativa, Raul Seixas disse: “Eu sou eu. Você é único! A natureza não fez 

nada igual”. A constatação de que a diferença é um fator básico das manifestações da 

Natureza também foi defendida nos trabalhos do polêmico biólogo norte-americano 

Alfred Kinsey, que pelas suas pesquisas descobriu que a vida sexual de boa parte da 

 
6 Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1967. 
7 Conferir os comentários introdutórios de Roberto das Neves à obra O Anarquismo – Da doutrina à ação, 
Rio de Janeiro, Editora Germinal, setembro de 1968. 
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população norte-americana não correspondia ao que era e ainda hoje é determinado pela 

moral religiosa puritana, sendo vivida portanto de maneira oculta8. 

 Isto vai de encontro ao que disse Aldous Huxley: 

 

“Física e mentalmente, cada um de nós é exclusivo. Qualquer cultura que, 

no interesse da eficácia, ou em nome de qualquer dogma político ou 

religioso, procura padronizar o indivíduo humano, comete um ultraje 

contra a natureza biológica do homem9”. 

 

 Nota-se pela fala de Raul que a Contracultura tocou a fundo na luta pelo direito de 

cada um manifestar a sua diferença, o que é negado pelo condicionamento 

comportamental imposto pela tecnocracia seja sob a forma democrática centralizada no 

capitalismo, seja sob a forma centralista democrática do socialismo real.  

Pela minha exposição parece que eu quis enterrar a Igualdade por considerá-la um 

conceito insustentável, mas na verdade eu quis resgatá-la. É possível construir um 

triângulo paramaçônico que concilie a Diferença com a Igualdade? 

A LEI – Música composta por Raul Seixas que faz parte do LP A PEDRA DO 

GÊNESIS, Copacabana, 1988, propõe justamente isso em um tom de discurso incendiário 

que sintetiza as propostas libertárias da rebelião juvenil: 

 

Todo homem tem direito 

De pensar o que quiser 

Todo homem tem direito 

De amar a quem quiser 

Todo homem tem direito 

De viver como quiser 

Todo homem tem direito 

De morrer como quiser 

 

Direito de viver 

 
8 Conferir o filme Kinsey – Vamos falar de sexo, produzido nos Estados Unidos em 2004 sob a direção de 
Bill Condon e distribuído pela Fox Film. 
9 Aldous Huxley, op. cit., p. 37. 
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Viajar sem passaporte 

Direito de pensar 

De dizer e de escrever 

Direito de viver 

Pela sua própria Lei 

 

Direito de pensar de dizer e de escrever 

Direito de amar 

Como e com quem ele quiser 

 

Viva viva viva 

Viva a Sociedade Alternativa 

 

 Há aqui a Igualdade no sentido de se declarar que todo homem tem o direito de 

viver a sua Diferença. A Sociedade Alternativa será aquela que anuncie como realidade a 

Igualdade que as leis deixam de lado no momento em que consolidam uma sociedade de 

classes: a de todo homem viver de acordo com a sua própria consciência; a Liberdade da 

qual as revoluções burguesas ou proletárias se esqueceram no momento em que se 

fixaram como regimes políticos: a de o homem não permanecer subtraído em sua ânsia de 

viver plenamente; a Fraternidade da qual nos falava Max Stiner: a da solidariedade entre 

os egoístas. Não me refiro ao egoísmo capitalista do consumidor de mercadorias: este 

troglodita moderno como certa vez o definiu Carlos Heitor Cony. Mas ao egoísmo dos 

libertários. Como nos disse o dramaturgo Plínio Marcos, a quem tive a honra de conhecer 

pessoalmente, se você não possui uma individualidade enriquecida não terá nada a 

oferecer para o coletivo. Enriquecer a individualidade do adolescente tendo como ponto 

de partida o respeito à sua forma de se expressar é o primeiro passo para a construção de 

uma Sociedade Alternativa. 
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