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A necessidade de reconhecer  
o mal no humano para enfrentá-lo
Eduardo Losso reflete sobre as inquietudes que afligem o nosso tempo, 
perversidades que, se não forem apreendidas nas pequenas ações, acabam 
personificando o pior da humanidade

João Vitor Santos

Em geral, quando se fala que Etty 
Hillesum esteve diante da face do 
mal por ter vivido a Shoá, a afir-

mação é aceita. Entretanto, quando se 
diz que esse mal que nutriu uma guerra é 
composto de sentimentos presentes ain-
da hoje, um estranhamento pode se esta-
belecer. “Se não estamos pensando radi-
calmente o nosso mal, é porque ele está 
vencendo. Bem, diante dos fatos recentes, 
isso é uma evidência”, aponta o professor 
Eduardo Losso, que quer chamar aten-
ção justamente para esse ponto. Afinal, 
a maldade da Shoá não surge do nada, 
mas de sentimentos bem humanos que 
se convertem em ações perversas. “Hoje, 
contudo, temos bons motivos para dizer 
que o abismo de nosso niilismo é bem 
mais grave que o de nossos antecessores 
modernos, mas não vejo ninguém enca-
rando o assombroso alcance dele, isto é, 
o nosso mal”, observa. “Isso significa que, 
por mais que tenhamos lido Nietzsche, 
Kierkegaard, Benjamin, Adorno, Cruz e 
Sousa, Augusto do Anjos, Machado de 
Assis, Drummond, não estamos à altura 
dos abismos de nosso tempo como eles, 
no seu tempo, estiveram, talvez preci-
samente porque o nosso é bem maior”, 
completa.

Na entrevista a seguir, concedida por 
e-mail à IHU On-Line, Losso se propõe a 
refletir acerca de formas de fazer resistên-
cia ao mal de nosso tempo. Para tanto, rei-
tera, é preciso conhecer esse mal. “Todo 
ser humano é um nazista diante de outros 
animais, dito famoso de Isaac Bashevis 
Singer. Nunca houve tantos corpos dó-
ceis, tantos trabalhadores produtivos, 
logo, tanta riqueza detida por tão poucos, 
proporcionalmente, e nunca houve uma 
nobreza tão poderosa e intocável quanto 
a atual elite financeira global”, reconhe-
ce.Segundo o professor, o ser humano é 

livre, “nosso corpo deseja ambientes na-
turais, não cubículos emparedados, nem 
prédios gigantescos, luzes ofuscantes, ba-
rulhos gritantes, ruas apinhadas e carros 
numerosos”. Ou seja, é na natureza que o 
ser humano se completa. Mas, no nosso 
tempo, nos movemos para cada vez mais 
longe desses ambientes naturais. “O mer-
cado, essa mão invisível, inquestionável e 
soberana, quer eliminar as poucas reser-
vas naturais que sobram, multiplicar mais 
seres como nós retirando todos os seus 
direitos mínimos e engordar cidades: isso 
não tem como dar certo”, analisa. Assim, 
das muitas possibilidades de buscar essa 
reconexão, está o silêncio. Aquele mesmo 
que faz Etty encontrar a paz dentro de si 
num ambiente tão inóspito. Para Losso, o 
desafio é buscar essa conexão. “O silêncio 
diz mais do que todos os sons que inces-
santemente nos perseguem, e é e será 
cada vez mais, sem dúvida, um dos maio-
res luxos da contemporaneidade”.

Eduardo Guerreiro Brito Losso 
é professor adjunto de Teoria da Litera-
tura do Departamento de Ciência da Li-
teratura da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - UFRJ, membro permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Ci-
ência da Literatura da UFRJ e coeditor 
da Revista Terceira Margem, do PPG-CL 
da UFRJ. É graduado em Letras, mestre 
e doutor em Ciência da Literatura pela 
UFRJ, com estágio na Universität Leip-
zig, Alemanha. Entre os livros que orga-
nizou, destacamos Diferencia minoritaria 
en Latinoamérica (Georg Olms, 2008), 
O carnaval carioca de Mário de Andrade 
(Azougue, 2011) e Música Chama (Cir-
cuito, 2016). Ainda é autor de Renato 
Rezende por Eduardo Guerreiro B. Losso 
(EdUERJ, 2014).

Confira a entrevista.
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tremista e nada respeitado por todos 
os nossos critérios. Ao contrário, o 
que eu vou dizer é que precisamos 
ouvi-los. Nossas humanidades foram 
criando, ao longo do tempo, uma re-
doma em que só se lê mais ou me-
nos as mesmas escolas, as mesmas 
tradições e vive-se sempre no mes-
mo espectro ideológico. Um Ben-
jamin, um Adorno, um Foucault60, 
um Leandro Konder61, um Antonio 
Candido62 não tinham esse entrave: 

60 Michel Foucault (1926-1984): filósofo francês. Suas 
obras, desde a História da Loucura até a História da sexua-
lidade (a qual não pôde completar devido a sua morte), 
situam-se dentro de uma filosofia do conhecimento. Fou-
cault trata principalmente do tema do poder, rompendo 
com as concepções clássicas do termo. Em várias edições, 
a IHU On-Line dedicou matéria de capa a Foucault: edição 
119, de 18-10-2004, disponível em http://bit.ly/ihuon119; 
edição 203, de 6-11-2006, disponível em https://goo.gl/
C2rx2k; edição 364, de 6-6-2011, intitulada ‘História da 
loucura’ e o discurso racional em debate, disponível em 
https://goo.gl/wjqFL3; edição 343, O (des)governo bio-
político da vida humana, de 13-9-2010, disponível em ht-
tps://goo.gl/M95yPv, e edição 344, Biopolítica, estado de 
exceção e vida nua. Um debate, disponível em https://goo.
gl/RX62qN. Confira ainda a edição nº 13 dos Cadernos 
IHU em formação, disponível em http://bit.ly/ihuem13, 
Michel Foucault – Sua Contribuição para a Educação, a 
Política e a Ética. (Nota da IHU On-Line)
61 Leandro Konder: filósofo e professor da Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC-RJ) e autor de várias obras, entre 
elas Marxismo e alienação: contribuição para um estudo 
do conceito marxista de alienação (Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, 1965); A democracia e os comunistas no 
Brasil (Rio de Janeiro: Graal, 1980) e A derrota da dialética: 
A recepção das ideias de Marx no Brasil, até o começo 
dos anos trinta (Rio de Janeiro: Campus, 1988). Em maio 
de 2002, foi homenageado com o Prêmio Darcy Ribeiro 
de Melhor Intelectual do Ano durante a cerimônia de 
lançamento do Fórum do Rio de Janeiro. É considerado 
um dos grandes responsáveis pela divulgação e expansão 
dos diálogos sobre o marxismo no Brasil. Filho de Valério 
Konder, médico e líder comunista, Leandro teve o primeiro 
contato com os ideais marxistas durante a infância, em sua 
própria casa, onde intelectuais do Partido Comunista Bra-
sileiro (PCB) se reuniam. Tanto que ele militou dos 15 aos 
47 anos no partido. O que era apenas um interesse infantil 
gerou mais de 20 obras publicadas, além de traduções de 
autores marxistas como o húngaro Georg Lukács. Por cau-
sa da luta política, foi obrigado a fugir para a Alemanha, 
na década de 70, com o regime militar em seu encalço. 
(Nota da IHU On-Line)
62 Antonio Candido de Mello e Souza (1918-2017): nas-
cido no Rio de Janeiro, na infância sua família mudou-se 
para Poços de Caldas, em Minas Gerais. Escritor, ensaísta, 
sociólogo e professor universitário, era expoente da crítica 
literária brasileira e um dos maiores intelectuais da história 
do Brasil. Professor emérito da Universidade de São Paulo 
- USP e da Universidade Estadual Paulista - Unesp. Lecio-
nou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
- FFLCH da USP por 50 anos (1942 a 1992). Candido foi 
um dos principais pensadores ligados aos estudos sobre a 
formação do Brasil, inaugurados nos anos 1930 e 1940 por 
Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado 
Júnior. Ingressou na Faculdade de Direito e na Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 1939, 
tendo abandonado a primeira no quinto ano e se formado 
em Ciências Sociais em 1942. Em 1945, obteve o título de 
livre-docente com a tese Introdução ao Método Crítico de 
Sílvio Romero e, em 1954, o grau de doutor em Ciências 
Sociais com a tese Parceiros do Rio Bonito. Na Universida-
de Estadual de Campinas - Unicamp, recebeu o título de 
doutor honoris causa. Aposentou-se na USP em 1978, mas 
manteve-se como professor do curso de pós-graduação 
até 1992, ano em que orientou a última tese. Foi crítico da 
revista Clima (1941-4), juntamente com intelectuais como 
o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, a ensaísta 
Gilda de Mello e Souza e o neurocientista Antonio Branco 
Lefévre. Acadêmica, a revista estabeleceu novos caminhos 
para a crítica paulistana. Candido também trabalhou como 
crítico dos jornais Folha da Manhã (1943-5) e Diário de São 
Paulo (1945-7). Em 1956, idealizou o Suplemento Literário, 
caderno de crítica que circulava no jornal O Estado de S. 
Paulo até 1966. Na vida política, participou da luta contra 
a ditadura do Estado Novo no grupo clandestino Frente de 

liam o outro lado, discutiam com 
muitas alteridades epistemológicas e 
sabiam, inclusive, apreciá-las. 

Eu sou um ateu que fiz de todo o 
meu esforço intelectual um espaço de 
diálogo com estudiosos de religião, e 
sinto muita falta desse empenho no 
meu campo. Não é sem motivo que 
meu grupo de pesquisa seja de estu-
dos interdisciplinares de mística, o 
Apophatiké, e que estejamos sempre 
publicando e produzindo eventos e 
discussões. Merece menção um de-
les, organizado por Marcus Reis Pi-
nheiro63 e pela direção do Instituto de 
Ciências Humanas e Filosofia da Uni-
versidade Federal Fluminense - UFF, 
em que compus a mesa com Maria 
Clara Bingemer64, e falamos sobre a 
fundamental relação entre cristianis-
mo e universidade hoje. 

Este ano houve eventos necessários 
e produtivos dentro dessa área: parti-
cipei do VII Congresso ALALITE Rio 
2018. Teopoética: Mística e Poesia, 
que foi organizado por Alex Villas 
Boas, Marcio Capelli e Maria Clara, 
na PUC-Rio; e de outro que destaco: 
Teopoética - Presenças do Sagrado 
na Literatura, no Sesc São Paulo, or-
ganizado por Leandro Garcia. Além 
desses amigos citados que admiro, 
o trabalho de mística comparada de 
Faustino Teixeira, que além do mais 
é um leitor voraz de poesia, confirma-

Resistência. Em 1980, participou da fundação do Partido 
dos Trabalhadores - PT. Em 1959, lançou sua obra mais 
influente, Formação da Literatura Brasileira. Outros títulos 
importantes que lançou são Literatura e sociedade (1965), 
Educação pela noite e outros ensaios (1987) e O roman-
tismo no Brasil (2002). Sobre Candido, conferir as entre-
vistas “A literatura é um direito do cidadão, um usufruto 
peculiar”, concedida por Flávio Aguiar à IHU On-Line nº 
278, de 20-10-2008, disponível em https://goo.gl/qa95Jy, 
e “Antonio Candido e a crítica cultural contemporânea”, 
concedida por Célia Pedrosa à IHU On-Line nº 283, de 24-
11-2008, disponível em https://goo.gl/92rizw. (Nota da 
IHU On-Line)
63 Marcus Reis Pinheiro: graduado em Filosofia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado, 
doutorado e pós-doutorado em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em 
Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Atualmente é chefe de departamento de Filosofia 
da Universidade Federal Fluminense, onde é professor ad-
junto II. (Nota da IHU On-Line)
64 Maria Clara Bingemer: teóloga e decana do Centro 
de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio. É autora de, 
entre outros, A experiência de Deus num corpo de mulher 
(São Paulo: Loyola, 2002); e Deus amor: graça que habi-
ta em nós. (São Paulo/Valência: Paulinas/ Siquem, 2003). 
Confira entrevista concedida na edição 84 da IHU On-Line, 
de 17-11-2003, sobre a filósofa Simone Weil; na edição 
103, de 31-5-2004, sobre o Simpósio Internacional O Lu-
gar da Teologia na Universidade do Século XXI. Na edição 
121, de 1-11-2004, sobre o sentido cristão da morte. Maria 
Clara é autora do segundo número dos Cadernos Teologia 
Pública, Teologia e Espiritualidade. Uma leitura teológico-
-espiritual a partir da realidade do Movimento Ecológico e 
Feminista. (Nota da IHU On-Line)

-se a meu ver como central. 

Repensando questões mo-
rais

Acho que intelectuais de esquerda 
precisam repensar questões morais, 
precisam ler mais sobre religião, pre-
cisam parar de menosprezar a classe 
média e precisam parar de se subdivi-
dir, de se magoar uns aos outros e ter 
algum horizonte de união, para além 
das disputas partidárias. E quando 
digo união, é para expandir mesmo: 
com religiosos, evangélicos inclusive 
e, naturalmente, com a classe média 
que ridicularizam, enfim, é preciso 
reconhecer os progressistas de seto-
res que podem não estar dentro dos 
tipos ideais que a esquerda passou a 
cultuar. Eles podem ser a ponte para 
se chegar à base perdida.

A maior parte do povo brasileiro se 
considera classe média, mesmo sen-
do classe C, então falar mal de classe 
média é um disparate, como já de-
monstrei em um artigo que teve al-
guma repercussão. A maior parte do 
povo brasileiro gosta de moral e reli-
gião. Se quiser sensibilizá-los, é pre-
ciso deixar que eles nos sensibilizem. 

Mano Brown65 deu um recado a esse 
respeito, falta seguirmos a sua indica-
ção. Enquanto isso não ocorrer, verei 
o retumbante fracasso como perfeita-
mente natural. Se a única esperança 
da esquerda se reduzir a aguardar o 
fracasso deles, fico com a sensação 
de que ninguém mais sabe aprender 
com as derrotas, isto é, que ninguém 
mais sabe aprender.

IHU On-Line – Como nutrir 
esperança através da arte, es-
pecialmente poesia e literatura, 
mobilizando um conhecimen-
to de si mesmo? E como levar 
esse conhecimento individual à 
transformação coletiva?

Eduardo Losso – Eis a questão.■

65 Pedro Paulo Soares Pereira (1970): mais conhecido 
como Mano Brown, é um rapper brasileiro, vocalista dos 
Racionais MC’s, grupo de rap formado na capital paulista 
em 1988 e integrado por Ice Blue (Paulo Eduardo Salva-
dor), Edi Rock (Edivaldo Pereira Alves) e KL Jay (Kleber Ge-
raldo Lelis Simões). (Nota da IHU On-Line)
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