
O PONTO DE VISTA 
DA PERIFERIA 
Vinte anos do livro Ressentimento 
da Dialética de Paulo Arantes

“A propósito desse movimento de transpo-

sição (que Marx denominava “traduzir para 

o alemão”) seria o caso de se assinalar uma 

Verstellung às avessas (e quase na mesma 

direção em que Hegel empregou o termo), 

um deslocamento que ao dissimular revela, 

como se as ideias fora de foco ganhassem 

em nitidez, deixando transparecer sua fra-

gilidade ideológica.” 

Paulo Arantes, “Ideia e Ideologia” [1975] in 
Ressentimento da Dialética. Rio de Janeiro; 
São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 365.

“Tratava-se de uma história da moderni-

zação através da intelligentsia, que pro-

curava mostrar como se dá a passagem  

do iluminismo para a dialética, e como, já no 

iluminismo, há dialética. Comecei com os 

franceses e depois passei para a Alemanha,  
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Paulo Arantes (USP)

ou seja, tratei de como os franceses são re-

fratados na Alemanha, e de como a dialéti-

ca apareceu para dar conta dessa refração, 

desse deslocamento. Então comecei com 

um ensaio sobre a invenção hegeliana da 

dialética dos intelectuais na Ilustração fran-

cesa, como isto era decantado numa espé-

cie de “Questão de Método” e culminava 

no exorcismo do êxtase intelectual durante  

o Terror jacobino. Eu procuro mostrar como 

esse êxtase intelectual foi refratado na Ale-

manha, numa espécie de lógica interna 

fantasmagórica das ideias. Depois disso, eu 

trataria dos italianos e de Gramsci, passaria 

para a Rússia (embora o caminho real fosse 

o inverso), mostrando como os franceses 

e os alemães foram lidos por lá. Para isso, 

eu teria de estudar todos os publicistas, a 

radicalização da intelligentsia russa e, sobre-

tudo, a figura do intelectual nos grandes 

romances russos do fim do século XIX, em 

Dostoiévski e Tolstói. Sem falar noutras pe-

riferias europeias. Até sobre Portugal escrevi 

alguma coisa e engavetei. Mas todo esse 

programa iria consumir uma vida inteira.” 

Paulo Arantes. “Conversa com um filósofo zero 
à esquerda” [2000] in Zero à esquerda. São Paulo:  
Conrad, 2004, p. 272.
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