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Recado
Charlatões de certa espécie, habituados a decifrar o futuro com lentes estrábicas,
compreendem com dificuldade a distância entre o que lhes parece presumido e o que é
real. Radicais à esquerda e à direita asseguram, feito doidivanas, que o país vai de mal
a pior, por obra e graça de um Executivo incapaz, alheio e preguiçoso. Como o Brasil
terá notado, no entanto, os tópicos programáticos oposicionistas se revelam frágeis
diante da prestação de contas governista. O momento é de continuidade: os resultados
obtidos até aqui informam que o eleitor deseja recompensar um bom governo.
Recusar os méritos do atual modelo é gracejo de truão. Mas acomodar-se a ele será
uma rendição indesejável. Trata-se agora de buscar as próximas estacas a balizarem
a discussão possível para o futuro, dando um salto a partir de outras bases, com
outros meios capazes de caracterizar o bem feito e estender o benéfico período de
progresso material do país. Ainda que a musculatura política do futuro governo não
exiba a robustez presente, também não resultará numa fadiga sem fim, como imagina
o mau agouro. O meio-termo é a mínima garantia para conter a volúpia de larápios e
canastrões, trancando as portas do Estado brasileiro à desfaçatez da ação predatória.
Pelo sim, pelo não, neste momento as visões estrábicas produzidas pelos
paraespiritualistas já sugerem raios e trovões no horizonte próximo da economia e da
sociedade brasileira. Vai dar no mesmo: vendo com amargura o presente, continuarão
a ter amargas novidades no futuro.
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Fotos de Silvia Siquara

Em Varsóvia, na esquina
de Fürstensnatrable com
Theresienstrabe, no
Carlton Astoria Hotel, o
pintor Hann Trier traduz
em arte abstrata as irradiações
de Treblinka, Auschwitz e outros templos
da dor humana. Assombro, estranheza e
inquietude. São quase imperceptíveis sinais
de esperança nos traços do artista. Mas os há.
Nossos patrocinadores são um contraponto
suave a essa bizarra forma
de interpretar a vida.
INTELIGÊNCIA
Voilà.
I N S I G H T
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Unam
Sanctam?
Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo,

amém.
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Nihil est quod Deus efficere non
possit, mas erguei-vos, Senhor.
Erguei-vos porque, nesta aurora
de século, os homens de boa
vontade professam a própria glória.
Impõem caminhos incertos a Ti,
mergulhados em tantas crenças.
Os copartícipes da indivisível alegria
dos anjos.
Os bem-aventurados escolhidos
para abrigar o Reino dos Céus.
Os crentes de que a felicidade é para
já, sim, Senhor, assim na Terra
como no Céu.

INTELIGÊNCIA

Os convictos do valor siderante
do contato direto entre o aflito e o
Deus, estampado no espetáculo
continuado das curas, no entrecortar
dos améns, no entoar da gratidão.
Os adeptos da indiferença ofensiva e
da cobiça desmesurada.

Proprium de tempore.
Santificado seja o vosso caminho,
diante da Una, Santa, Católica
e Apostólica, a nossa Igreja. Em
núpcias com a Cruz que só a fé
entende. Ou sob a manifestação do
divino repousando sobre os pobres de
espírito, os que choram, os mansos,
os que têm fome e sede, os que querem
o milagre aqui, agora e sempre.
Sob a luz de Deus e a palavra
do Papa Bento XVI ou dos
pastores de cada esquina. Quais os
novos caminhos, Senhor? Vox
Populi, Vox Dei, venha a nós
o Oriente – chineses e indianos a
abrigar-se nas estruturas religiosas
do redescobrimento, como uma
nova América. Quam bonum est
et quam jucundum, habitare fratres
in unum, então rogai por nós,
pecadores, porque a mão que une tem
sido a mesma que separa.
julho• Agosto • setembro 2010
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Extra
Ecclesiam nulla
salus
Igreja Católica e
Modernidade

Leandro Karnal
Historiador

I

nstituições grandes e antigas costumam despertar
sentimentos polares. É o caso da
Igreja Católica. Há um agravante:
se temos a experiência histórica
do convívio com a instituição, ficamos ainda mais marcados pelo
enfraquecimento da objetividade.
Como olhar com clareza para o
universo católico a partir do Brasil, onde, dos feriados aos topônimos (São Sebastião do Rio de
Janeiro, São Paulo, Baía de Todos
os Santos...), tudo remete e nasce

22 GÊNESIS

de volutas de incenso? Como ver
a história da Terra de Santa Cruz
sem a luz de um círio? Como contemplar de forma perspectiva e
equilibrada um furacão estando
no meio dele? A pergunta é clara;
a resposta, por sua vez, difícil.
Tomemos um exemplo sobre nossa experiência histórica.
O senso comum dominante olha
para o atual Dalai Lama como um
líder espiritual bem-intencionado
e desprendido de interesses terrenos. Não conseguimos, no Brasil ao menos, ter o mesmo olhar
para o papa. Deveríamos? Ambos
são líderes teocráticos e com uma
pretensão política muito clara de
associar um discurso metafísico
a uma prática de controle políti-
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co de um território e ascendência
sobre uma comunidade. Porém,
destituído de presença histórica
massiva entre nós, o Dalai Lama
e seus budistas nos parecem muito mais abstratos. Mal atávico:
elogiamos o líder tibetano a partir de valores nascidos dentro do
Cristianismo e criticamos a Sé de
Pedro por ideais originados do
contraste entre a metáfora dos
lírios do campo com a opulência
vaticana. Contra ou a favor, nadamos num campo cristão.
O problema não está limitado ao mundo tupiniquim ou católico. A imprensa reverbera toda
violência no Iraque ou Afeganistão como “terrorismo islâmico”
ou, ao menos, “fundamentalismo
islâmico”. Porém, seria estranha
ao senso comum do leitor a expressão “terrorismo católico”
quando eram descritos atentados
do ETA ou do IRA, mesmo tendo
sido duas instituições formadas
por maioria absoluta de católicos.
As brumas da metafísica parecem
passar sob a soleira mais materialista. Etnocentrismo é mal universal, variando de época e endereço.
A questão é generalizada no
ocidente cristão. Um ramo dissidente de um movimento adventista cristão ligado a idéias milenaristas (Ramo Davidiano) foi
alvo de um massacre em Waco,
Texas, em 1993. O líder David
Koresh e seu grupo foram acusados de abusos a crianças. Dois
anos após o massacre de Waco,

INTELIGÊNCIA

outro jovem cristão, Timothy
McVeigh, explodiu um poderoso
carro-bomba em Oklahoma, levando à morte prováveis 168 pessoas. Apenas para encerrar uma
lista infindável, todos esses atos
remetem ao célebre pastor Jim Jones que, em 1978, colaborou para
o suicídio/assassinato de mais de
900 seguidores na Guiana. A lista
de atentados e violências ligados a
cristãos é enorme. Mas, mais uma
vez, a expressão terrorismo cristão rareia.
Mas o que fazem esses exemplos de violência não-católica
num artigo sobre Igreja Católica?
Quero começar desses pressupostos para pensar sobre Igreja Católica no século XXI e propor questões que provoquem um mínimo
de distanciamento e reflexão. Para
isso, parto de enunciados iniciais:

1) A violência do outro é sempre endêmica e sociológica; a minha, tópica e individual. Quando
um islâmico explode algo, ele
responde por todos os islâmicos;
quando é um cristão, o assassino/
genocida é um indivíduo perturbado ou de um grupo perturbado,
mas não representante do Cristianismo. Isso vale para lideranças
políticas também: Hitler, Franco,
Mussolini e Pinochet são ditadores
fascistas, nunca ditadores cristãos,
ainda que todos o tenham sido. Os
aiatolás seriam ditadores islâmicos
e representantes típicos da intolerância islâmica a uma sociedade
aberta. Como num clássico insulto
misógino no trânsito, uma mulher
representa todas e um homem é
apenas um mau motorista.
2) A experiência histórica do
Cristianismo e do Catolicismo

A imprensa reverbera toda
violência no Iraque ou no
Afeganistão como “terrorismo
islâmico”. Porém, seria
estranha ao senso comum do
leitor a expressão “terrorismo
católico” quando eram descritos
atentados do ETA ou do IRA
julho• Agosto • setembro 2010
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provoca em nós, brasileiros, um
jogo duplo: hipersensibilidade ao
fato Igreja (e consequente hipertrofia no olhar sobre a presença
da Igreja) e uma edenização de
outras experiências religiosas vistas a distância (como louvores generalizados à diligência calvinista
ou ao pacifismo budista).
3) Por fim: as críticas à Igreja, em geral, ocorrem a partir
de axiomas de origem religiosa,
como coerência, humildade, despojamento e filantropia. A experiência religiosa cristã, em geral, e
católica, em particular, constituiu
um campo semântico dentro do
qual buscamos, inclusive, nosso
arsenal crítico.
Tendo em vista esses pressupostos, vamos desenvolver o tema
Igreja Católica no século XXI na
busca de uma objetividade que sabemos ser meta, jamais realidade
total.
Qual a idade da Igreja?
A idade da Igreja Católica
funciona como a estereotipada
mulher de mais de 50 anos. Descobrir sua data de nascimento é
ato heróico de pesquisa e com
perigoso potencial ofensivo. Por
quê?
No caso da Igreja, a idade é
um argumento político. Para um
católico tradicional, o nascimento
da Igreja ocorre com a missão de
Jesus aos 11 apóstolos quando da
ascensão. O evento carismático de
Pentecostes, descrito no Ato dos
24 GÊNESIS
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Apóstolos, selou esta missão que
vem em linha contínua há quase
dois mil anos. Esta opção cronológica é a mais vantajosa para a
instituição. Por um lado, liga diretamente o Catolicismo a Jesus. Por
outro, estabelece em Pedro uma
linha de continuidade que sempre
foi importante para as pretensões
do papado. Sucessão apostólica, a
ideia de uma linha contínua por
quase 265 papas. Colocar anacrônicas tiaras pontifícias em Pedro
ou inventar rostos para todos os
papas em listas e imagens é parte
desse esforço.
Para uma linha que, grosso
modo, inclui Nietzsche e Paul
Johnson, o Cristianismo seria invenção paulina. Nas epístolas do
homem de Tarso estaria a ata de
nascimento de uma nova concepção de graça como dom universal
e, acima de tudo, de uma moral
nova. Esta hipótese rejuvenesce a
Igreja em quase 30 anos e a liga a
uma tradição mais grega do que
semita e mais universal do que judaica.
Os protestantes históricos,
em geral, datam o Catolicismo
da associação com Constantino,
em 313, ou do Concílio de Niceia,
em 325. Igreja Católica para eles
seria, em essência, a Igreja estatal, poderosa e repressora. Com
essa hipótese, a Igreja fica ainda
mais jovem, mas perde um vínculo legitimador importante com
Jesus. Constantino é fundador incômodo, pois desnuda parte da

pretensão teológica do papado e
materializa interesses políticos na
genética do papado.
Como se vê, estabelecer a
data de aniversário desta senhora é complexo, mas a dúvida remete mais ao projeto de quem
duvida do que a uma argumentação racional.

T

alvez seja uma solução
política conciliadora, mas é possível dizer que todos estão corretos. Multifacetada e vasta, a Igreja
Católica tem muitas certidões de
nascimento. Há um núcleo duro
do pensamento cristão-católico
que se origina do século I. Poderíamos circunscrever esse núcleo
aos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus (o
Sermão da Montanha). Esse discurso sempre orientou algumas
práticas que foram fundamentais
ao longo dos séculos seguintes,
como a revigorante reação leiga
franciscana do século XIII, que invocava exatamente os valores do
sermão. Em outras palavras, não
seria de fato a continuidade, mas o
discurso que a invoca, poder ligar
partes dos Evangelhos canônicos
a movimentos muito concretos da
futura Igreja Católica.
Há, é lógico, uma Igreja associada ao Estado (ou a quase todos
os Estados) que nasce em 313, se
reafirma em 380 com Teodósio
e cresce muitas vezes quando o

Degolação de São João Batista, de Caravaggio
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papado apoia golpe contra os merovíngios ou quando o bispo de
Roma coroa Carlos Magno. É a
Igreja que negociou com Teodósio nas portas da catedral de Milão. É a Igreja que negociou com
Átila e com Pepino, o Breve. É a
Igreja que negociou com todos os
governantes que a isto se dispuseram. Essa Igreja, que celebra o
acordo de Latrão com o Estado
Fascista italiano, em 1929, nasceu
em 313. Acusar, especificamente,
Pio XII de negociar com nazistas
é ignorar que ele é muito mais do
que um papa em meio à guerra:
é uma tradição política que negociou na Guerra dos 100 anos ou na
Guerra das Duas Rosas.
Há uma Igreja monacal que,
no Ocidente, nasce com São Bento no século V e VI. Há uma Igreja litúrgica visível em cada paróquia do Brasil com traços tanto
do Concílio de Trento (1545-1563)
quanto da Missa de São Pio V
(1566-1572), relidos às luzes do
“aggiornamento” do Vaticano II
(1962-1965).
Assim, um papa dando a bênção urbi et orbi no balcão da Basílica de São Pedro é uma imagem
de muitas origens. Como cenografia, é filha do Barroco, de uma
reação de anelo emotivo para captar atenção das massas. Como teologia, é variada, mas busca raízes
em Gregório VII (século XI); Bonifácio VIII (século XIV) e Pio IX
(século XIX) entre outros. Como
ligação com a mídia, é um evento
26 GÊNESIS
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essencialmente ligado a João Paulo II (1978-2005). E, é claro, todo
o discurso remete ao texto de Mateus: “Tu és Pedro”, estampado
em letras imensas no interior da
cúpula da Basílica... O entrelaçamento da exegese bíblica com um
projeto político é um eixo fundamental do projeto católico.
O esforço tradicional da Igre-

único e dizer: “são seres vivos”.
Isto é verdade, mas verdade tão
ampla que se torna pouco operacional. Igreja comporta diversas
definições. Num corpo que ultrapassa mais de um bilhão de membros, os graus de adesão às ideias
católicas, às diversas hierarquias,
às muitas facetas existenciais do
universo religioso, às variedades

ja neste início de século XXI tem
esta busca quase permanente de
estabelecer uma linha reta e direta
entre Jesus e Bento XVI. Aceitar
ou não essa linha reta (que é um
projeto político) depende, é claro,
em essência, do projeto político
de quem lê. Como em quase todas
as ideias e instituições, as linhas
de ancestralidade manifestam um
desejo mais do que um fato.

de gênero, de conjuntura, de local
e de classe são tão extraordinárias,
que o poder universal do papa
apenas cobre, de forma diáfana,
um mosaico intenso.
Sim, há um papa romano, infalível desde 1871. Há um colégio
de cardeais que o elege, que administra o alto escalão e concentra
certa unidade no topo visível da
hierarquia. Há arcebispos, bispos,
núncios, abades, cônegos, monsenhores, padres, freiras, irmãos
leigos e ministros da eucaristia.
Há concepções de Igreja mais limitadas ao clero e outras incluindo todos os fiéis. Se fizermos uma
representação hierárquica, o clero
será uma forma fácil de pensar a
unidade, mas será antes uma unidade de diagrama do que real.
Uma das chaves do sucesso
da Igreja Católica tem sido a sobreposição destes dois eixos, em
si contraditórios. Uma unidade
férrea que sobe ao vórtice do papado, palavra final e tribunal sem
apelação. Uma unidade quase
militar que já contou com cárceres próprios, mas ainda conta
com códigos de conduta (direito

Una, Santa, Católica e Apostólica
O tamanho da Igreja Católica pode levar a um trompe-l’œil.
Quando se observa uma instituição vasta, para poder descrever
ou compreender, procedemos a
uma taxonomia aglutinativa. Em
outras palavras, fazemos como
fizeram Buffon ou Lineu com a
natureza no século XVIII: passamos a ver grupos imensos para
poder compreender a variedade
e submetê-la a uma ordem epistemológica, agrupando-os com fins
didáticos.
Olhar a Igreja Católica como
um único conjunto cognoscível é
como colocar formigas, elefantes,
algas e políticos num conjunto
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canônico) e coerções: suspensão,
interdição, silenciamentos, excomunhão, etc. Uma ordem que
retira ideias e nomenclatura do
gênio romano (dioceses, sumo
pontífice etc.). Porém, o outro
eixo é a intensa capilarização do
mundo católico, balcanização
até. Os diálogos entre a linha reta
hierárquica e o Catolicismo capilarizado ou isolado em bolsões é
variado, indo do complementar
ao normativo, do cooperativo ao
choque. Na prática, a hierarquia
faz entradas mais solenes em casos
exemplares. Analisemos alguns.

U

m exemplo recente:
quando Leonardo Boff publicou
livros que motivaram desconfiança para a Cúria Romana, ele
sentiu a mão de ferro do poder
pontifício. Chamado à sede da
instituição, foi obrigado a usar
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hábito franciscano, e silenciado
pela Congregação para a Doutrina da Fé, herdeira da Inquisição.
Essa manifestação direta e forte
ocorre porque Boff tornou-se
elemento importante, como um
dia foi Giordano Bruno. Suas
ideias, bebidas em fontes tradicionais da formação teológica
alemã, ganharam um colorido
sociologizante e crítico que se
espraiaram em livros, na direção
da Revista Eclesiástica Brasileira
e em muitas entrevistas. Diante
desse fato, o peso da Igreja e seu
poder (que ele dissecara no livro

Igreja, Carisma e Poder) cai sobre
ele. Apenas se evita, segundo Umberto Eco, por razões ecológicas,
o recurso à fogueira. Tanto Boff
quanto Ratzinger desempenham
um papel tradicional: o ortodoxo
e o herege. Um depende do outro
para existir, inclusive. Um retira
a identidade do outro. Sem Ratzinger não haveria Boff, e ambos,
formados na mesma fonte alemã,

esgrimem a partir de vocabulário
religioso comum, lamentando a
cegueira do outro.
Porém, para cada Boff há
milhares de curas locais de menos luzes e prestígio. Padres que,
por pensamentos e palavras, atos
e omissões são igualmente hereges. Padres que, internamente,
não consideram a pílula anticoncepcional um pecado tão grave e,
mesmo não defendendo o aborto
(o que os empurarria para o estrelato de Boff), omitem sua condenação. Padres que, por convicção
liberal ou por prática pessoal, não
condenam a união entre pessoas
do mesmo sexo. Não fazem sua
apologia, mas evitam seu anátema. A Igreja impera na hierarquia,
mas o controle das almas mesmo
dos seus elementos profissionais
(o clero) é abertamente difuso. A
capilarizacão provoca isto. Não é
possível ter mais de um bilhão de
enquadrados absolutos.
O mundo moderno atomiza

Olhar a Igreja Católica como
um único conjunto cognoscível é como
colocar formigas, elefantes, algas e
políticos num conjunto único e dizer:
“são seres vivos”
julho• Agosto • setembro 2010
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O Martírio de São Mateus, de Caravaggio

I N S I G H T

28

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

ainda mais com sua carga enorme de informações díspares. A
internet, a televisão e todo o resto
cumprem a profecia do reacionário Frollo no romance de Victor
Hugo, quando aponta para uma
prensa de livros e depois para a
catedral de Notre-Dame profetizando: Ceci tuera cela! (isto
matará aquilo). O Frollo romântico estava errado. O livro não
matou a Igreja. A imprensa não
desmontou Notre-Dame, ainda
que seja unânime reconhecer que
o livro impresso foi o veículo da
reforma protestante. A informação aumentou apenas (ou evidenciou) a falta de unidade. Como
imenso cetáceo, a Igreja aparece
majestosa no oceano quando respira, no entanto ela é um mar de
diversidades e contradições. O
papa governa um bilhão de pessoas, ou ninguém, e há argumentos para os dois casos.
Brasileira
O Brasil é o maior país católico do mundo. Ouvimos este
truísmo desde que nascemos.
Funciona como dizer que é o
país do futuro: algo que, repetido
à exaustão, perdeu o conteúdo.
Como tantos países da America
Ibérica, o Brasil nasceu oficialmente católico e com sólida associação Estado-Igreja. Ser católico
era ser cidadão. Ser de outra religião era ser pária.
A República trouxe os ventos do mundo positivista e libe-
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ral. Desde 1890/1891, o Estado
separou-se da Igreja. A lei foi
repetida em todas as constituições. Como tantas leis, enunciou
um desejo, ou uma posição, não
uma prática. Os crucifixos católicos permaneceram onde sempre
estiveram: nos tribunais, no legislativo e nas salas do poder. Os
feriados continuaram sendo os

os cultos pentecostais e neopentecostais, porém o poder da Igreja
ainda parece imenso.
Em 2010, a Igreja Católica
vive um momento especial no
Brasil. Por um lado, parece que
há uma crise com a perda de fiéis
para grupos emergentes. O dinamismo de instituições neopentecostais é quase insuperável. Há

católicos, aumentados ainda pelo
de Aparecida. Separada, a Igreja
continuou viva e em expansão.
Presidentes muito pouco praticantes continuaram abertamente
pró-católicos. Getúlio Vargas,
que tivera a desfaçatez de colocar no filho mais velho o nome
de Lutero Vargas, inaugura feliz o
monumento triunfante da Igreja
Católica na capital: o Cristo Redentor. Congressos eucarísticos,
procissões de Corpus e outros
eventos mostram a força da Igreja
oficiosa. Na nova capital, Brasília, figura uma catedral católica
no eixo monumental. Ali não
há uma igreja protestante, nem
uma sinagoga ou mesquita, muito menos um templo iluminista
à razão. Em pleno século XXI,
os candidatos a cargos eletivos
evitam temas como aborto. O
divórcio no Brasil foi extraído a
fórceps. Nossa vizinha Argentina
chegou a exigir a troca de religião
de Menem para que assumisse a
Presidência como católico, coerente com a lei que ainda prevalecia lá. Verdade que o Catolicismo
perdeu espaço demográfico para

pastores utilizando jiu-jítsu (pastor Mazola Maffei, em São Paulo); há cultos sobre pranchas de
surf (Bola de Neve Church) e há
um apetite midiático evangélico
quase absoluto.

N

este céu turbulento, há auroras católicas. As vocações deixaram seu ritmo de queda dramática e voltam a crescer.
Padres pop como Fábio de Melo
e Marcelo Rossi vendem muito bem. À esquerda e à direita
as vocações pipocam: Opus Dei,
Canção Nova, Toca de Assis. Se
o aumento mundial do número
de padres parece fraco para alguns (405.178 no ano 2000 para
409.166 em 2008, algo como 0,98
%), o fato mais animador é que
o decréscimo cessou de fato. O
número de bispos aumentou em
todo o mundo, mostrando também uma presença mais acentuada de dioceses, ainda que o montante de freiras tenha diminuído
na primeira década do século XXI
julho• Agosto • setembro 2010
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de 880 mil religiosas para 740 mil.
Esse crescimento quase generalizado de clero masculino é
notável também no Brasil. De
muitas formas é preciso dizer que
Deus está na moda novamente,
e não apenas na sua vertente católica. Colégios católicos que já
foram únicos, e depois atacados
como modelos de atraso, estão
hoje entre os primeiros lugares do
Enem. Escolas como o beneditino São Bento, do Rio de Janeiro,
o jesuítico Santo Inácio, na mesma cidade e o franciscano Santo
Antônio, de Belo Horizonte, são
opções viáveis não apenas para a
transmissão de uma tradição católica, mas para sair-se bem no
Enem e no vestibular. O século
XX iniciou apontando como vanguarda a experiência democrática
de Summer Hill na Inglaterra. O
XXI começa indicando escolas
religiosas com regras claras e definidas. Dona de vasto passado, a
educação católica parece ambicionar um próspero futuro.
É verdade que os escândalos
de pedofilia atacam a imagem da
Igreja. Mas este ataque é diferenciado de acordo com cada cultura.
No caso do Brasil há uma antiga
convivência com escândalos sexuais do clero. A primeira visita do
Santo Ofício levou ao foco o Padre Frutuoso Alvarez (o famoso
vigário de Matoim) que, no Recôncavo do século XVI, havia realizado toques ilícitos com dezenas
de meninos que serviam como
30 GÊNESIS
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acólitos. Padres com amantes era
quase a regra na colônia. Feijó,
nosso regente na década de 1830,
era filho de padre e tentou eliminar a obrigatoriedade do celibato.
Claro que esse longo convívio
não impediu um clamor quase
nacional como a divulgação do
vídeo do Monsenhor Luiz Marques Barbosa, em cena sexual com
adolescente. A tradição mudou
pouco. Porém, duas coisas se desenvolveram desde a chegada da
Igreja ao Brasil: a noção de criança (esta, invenção moderna) e o
aumento dos meios de registro
como vídeos e fotografias. Não
faltavam pedófilos no passado,
talvez faltasse apenas you tube.
Nos EUA a situação é outra.
A leitura moral de lá é distinta
da do Brasil e a tradição do processo mais intensa. A prática da
Igreja (lá como aqui) sempre fora
de transferir o faltoso para outra
paróquia. A Justiça americana
tendeu a interpretar essa prática
como conivência e aplicou indenizações pesadas que abalaram a
saúde financeira do Catolicismo
norte-americano, que, diga-se de
passagem, é um dos esteios do
Vaticano. Os tribunais e processos são a espada de Dâmocles da
Igreja dos EUA, que hoje representa um terço da população do
país, ou seja, quase 100 milhões de
pessoas.
Na Europa, em países onde
a Igreja desempenhou um papel
nacional relevante de identidade e

poder, como Irlanda e Áustria, os
escândalos parecem misturar uma
indignação moral com uma rebelião política. Se, no Brasil, a moral
pode ascender por meio de novas
formas de gravação de imagens,
na Europa e EUA talvez ataquem
mais o bolso do que as consciências. Mas escândalo público e
dano material são poderosos impulsos para uma reação (já iniciada) da Igreja contra estes fatos. A
abundância de denúncias parece
mascarar o fato de que nunca tivemos um clero com moral tão elevada. Há quase 300 anos que não
se ouvem histórias de amantes
papais. Cardeais em meio a orgias
que fizeram a alegria de pintores
como Caravaggio são ou mais castos ou mais discretos hoje. Papas
abertamente homossexuais, como
Júlio II, desapareceram da mídia
ao menos. Num universo de mais
de 400 mil padres, as denúncias
não atingem 1%, o que não diminui a gravidade do fato, mas o coloca em perspectiva numérica.
Padre Pinto e outros quejandos
Como advertia Roland Barthes, por vezes um sistema admite
suas falhas para propor de dentro
dele seus próprios remédios. É a
chamada “vacina da verdade” segundo o autor de Mitologias. O
método consiste em inocular um
certo senso crítico no observador
para que ele enfrente, imune, ataques mais estruturais. Há casos
pitorescos, como o famoso Padre
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José Pinto, vigário da paróquia da
Lapinha, em Salvador, que entrava na missa com roupas de inspiração afro-brasileira e dançando
de forma um pouco distinta da
sisudez da missa tridentina. Pintava-se com refinada maquiagem e
deu entrevistas defendendo camisinha, casamento entre pessoas do
mesmo sexo e até beijou Caetano
Veloso.

É

provável que a malemolência soteropolitana do padre
Pinto (afastado do cargo) choque
parte da hierarquia e alguns fiéis. Mas é também provável que
atraia ainda mais gente do que
afaste, com a diminuição da sua
carga repressiva e um canal de comunicação imensamente mais popular. Ao reprimir o padre Pinto,
a elite eclesiástica cumpre a sina
de vacina da verdade que Barthes
analisou. Porém, apenas porque a
mídia o tornou uma figura como
Boff. A estratégia quase mágica tem sido esta, e com sucesso.
Permitir um cromatismo imenso
de comportamento, punir casos
exemplares, elaborar um discurso
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moral quase absoluto e comportar um latitudinarismo notável.
Pode-se contestar ou criticar. Porém, é evidente que a fórmula deu
certo até agora. O equilíbrio entre
o Padre Pinto e Bento XVI é um
segredo extraordinário. Afinal,
Voltaire e Nietzsche estão mortos
e o Padre Pinto ainda não (nem
Bento XVI). Se não tivesse sido
filmado dançando e tivesse evitado entrevistas, estaria ainda lá na
sua paróquia, com sombra colorida e rímel, consagrando a hóstia e
deslizando pela nave da sua igreja.
O padre Pinto encarna um dos
mais sólidos princípios evangélicos: não julgar para não ser julgado. Curiosamente, a crítica a ele
também é bíblica, especialmente
a pregada intolerância de Paulo a
excessos similares na comunidade
de Corinto.
Na famosa elipse de linguagem do adágio brasileiro “uma
no cravo e outra na ferradura”
está a chave do Catolicismo. Que
chave é essa? Um discurso moral
forte, uma reserva ética banhada
com o sangue de mártires e com
rios de tintas de tratados tomistas
sobre comportamento, somados a
uma história longa cujo início ou
continuidade podem ser debati-

dos, como vimos, mas longa, sem
dúvida. No atacado, uma prática
muito mais republicana e liberal
que reduz e reprime cabeças, não
o corpo todo. Um Leviatã de fato,
que quase nunca exerce seu poder
imenso porque quase todos os seres são menores. Senhora experimentada, a Igreja raramente tem
o projeto hegemônico nos moldes
de outrora.
A sociedade brasileira comenta um político ligado a grupos
neopentecostais como o senador
Marcelo Crivella. Identifica-o
com uma igreja específica. Vê nele
a ponta de lança de um projeto
de controle. Mas o senador Pedro
Simon, franciscano terciário, não
apresenta essa identidade para a
imprensa, como não o fazem a
maioria absolta de senadores e deputados (católicos). Esta nova forma de poder, mais na sacristia do
que no altar, tem sido uma transformação interessante. Talvez as
jovens igrejas aprendam no mesmo caminho: há várias maneiras
de mandar, todavia a mais perigosa é estar sentado no trono visível.
karnal@uol.com.br
O articulista é doutor em História Social
pela USP e professor da Unicamp.
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Uma religião
em busca de novos
mercados
A Ásia é a nova fé que anima
a vossa Igreja

Renê Garcia
Economista

P

ara entender o cristianismo e como ele chegou à situação atual, é bom voltarmos no
tempo e compreender o que foi
o movimento cristão. O cristianismo, bem como a expressão do
amor, da necessidade de estender
a mão ao próximo e de criar uma
sociedade movida pela solidariedade nasceram antes de Cristo.
Era uma sociedade até ingênua,
como a comunidade dos essênios.
A percepção da filosofia cristã é
herdeira de uma tradição já pre-
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sente na vida cotidiana judaica.
Cristo é também herdeiro dessa
tradição. Tanto que as seitas, ou
movimentos, mesmo não sendo
aceitos, não eram tidos como heresias. Cristo, com sua pregação,
talvez tenha transformado alguns
elementos do pensamento essênio
num pensamento potencialmente
revolucionário, daí a sua crucificação. É interessante sublinhar
não só que o cristianismo nasce
antes de Cristo em termos dessa percepção, como talvez seja
o primeiro grande movimento
mundial em que uma pequena
comunidade, por meio de um
fantástico processo de comunicação, consegue atravessar o Oriente Médio, chegar a Roma, centro
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do Império Romano, e pregar. O
entendimento do movimento de
globalização da religião começa aí
– há mais de dois mil anos.
Uma religião existe quando
há a chamada trilogia: uma teologia, que consolida o seu pensamento e seu discurso; uma filosofia, que interpreta esses resultados;
e uma liturgia. A Igreja Católica
foi ganhando espaço ao longo
dos primeiros dois séculos. Incorporou uma teologia e promoveu
um enorme debate nas suas fileiras para saber o que era ou não
cristão. E se sedimentou naquilo
que era mais presente no que Pedro e Paulo haviam pensado: os
gentios serão os nossos portadores. Paulo acreditava que não era
o judaísmo reformado, mas uma
nova religião. E avança quando
entra no espaço romano. Não só
traz a boa nova do Evangelho,
mas revela grande capacidade de
falar para as multidões e, sobretudo, os excluídos. Naquele tempo,
havia muitos escravos letrados,
com alto poder intelectual. São
os excluídos que começarão a
formar a liturgia e dar formato à
Igreja Católica. Tanto que, no século II, já estava montada a estrutura teocrática da Igreja Católica,
a partir de um escravo chamado
Diógenes, um soldado do Exército de Roma que leva a estrutura piramidal desse Exército para
dentro da Igreja.
A consciência daqueles cristãos, no primeiro momento,

INTELIGÊNCIA

era de uma tomada do Império
Romano pela religião. Estavam
criando uma fé que, pouco a
pouco, se insere dentro daquele
império. Com um poder arrebatador de unir as massas ao afirmar
que todos seremos salvos pela
palavra do Senhor. O momento
mágico da Igreja Católica se dá
com Constantino I, o primeiro
imperador romano a aderir ao
cristianismo. Quando Constantino toma o poder em Roma, numa
luta desesperada contra os bárbaros, converte-se pela influência da
mãe, Santa Helena, e com a revelação da cruz sagrada. O imperador patrocina em seguida o Concílio de Niceia, em que se discutiu
o que é religião e quando se funda
essa intuição do Estado teológico
com o Estado presente na figura
de Constantino. O cristianismo é

então capturado para um movimento que é não apenas social e
religioso, mas também um instrumento do Estado.
O novo credo chega a seu
ponto máximo no momento do
descobrimento. Portugueses e espanhóis foram em busca do Novo
Mundo, e com eles seguiram os
padres católicos, logo após um
processo de enorme limpeza étnica, com a perseguição a judeus
e árabes que ocupavam a Península Ibérica. A Igreja acompanha,
portanto, a concepção do Novo
Mundo. Havia um ditado na época: o comércio termina onde acaba nossa capacidade de levar nossos canhões e aonde possa chegar
um padre. As duas coisas estavam
extremamente ligadas. Tanto que
o avanço na construção da América foi sempre acompanhado

O novo credo chega a seu
ponto máximo no momento do
descobrimento. Portugueses e
espanhóis foram em busca do
Novo Mundo, e com eles
seguiram os padres católicos,
logo após um processo de enorme
limpeza étnica
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de uma presença religiosa. Deus
está presente na conquista, num
movimento que colaborou para
a destruição de civilizações pré-colombianas e teve um enorme
impacto do ponto de vista social.
O próprio papa Bento XVI já
fez referência a isso, ao entender
que, no fundo, o Estado era sócio
do aparato religioso. Junto a isso
houve o conteúdo das reformas
protestante e da Igreja Anglicana por Henrique XVIII. São dois
sinais ao mundo de que havia
muito claramente a onipotência,
a onisciência e a onipresença do
papa, bem como o sentido de que
só quem falava em nome de Deus
era a Santa Madre Igreja Católica.

A

criação dos movimentos luterano e calvinista,
assim como o rompimento com
a Inglaterra, são momentos significativos de um maior questionamento do que era a percepção da
Igreja Católica. Pela primeira vez
na vida, uma pessoa teve a oportunidade de ler a Bíblia pessoalmente, pregar, fazer uma intervenção
em nome de Deus e de Cristo, de
forma conveniente ao seu discernimento. Até ali, a Igreja Católica
nunca havia permitido que seus
fiéis lessem a Bíblia. A leitura era
oral, jamais escrita. Quando Lutero e Calvino rompem com essa
tradição, dão poder às pessoas de
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refletir sobre esses dogmas. Ambos nada mais são do que os novos paulinos. Nas suas epístolas,
São Paulo dizia claramente que a
Igreja deveria estar voltada para
a comunhão, o pároco ser eleito
pelo povo e que a palavra de Cristo é mais forte do que o próprio
embasamento que o sustenta. Há
aí um grande choque na Igreja.
Começava ali um movimento
que perdurou dos séculos XVI ao
XVIII: a tentativa de afrontar os
inimigos teóricos, num confronto
envolvendo o Estado. Ou seja, Estados católicos em confronto com
outros Estados.
Outro elemento fundamental
foi o surgimento do Islã no século VII, que conseguiu um crescimento espetacular tanto no Leste
da Ásia quanto na Europa. Essa
convivência entre os chamados
descendentes de Abraão – o judaísmo, os movimentos católico
cristão e islâmico – não chegou a
ser, naquele momento, uma impressão de que se tratava de uma
disputa teológica. Basta pegarmos
a presença dos árabes na Espanha
para percebermos que havia uma
convivência harmoniosa. Quando
o Estado se forma na Europa por
meio dos reis católicos, a Igreja
se apressa em se rebelar contra os
movimentos islâmicos. Daí se estabelece o choque das civilizações
e começam as Cruzadas. Elas são
a jihad ao contrário, a expansão
da Igreja Católica pela força e pela
matança, que conduz a um confli-

to que leva a uma ilação de que
existem movimentos antagônicos
em torno da religião. Consolidaram-se diferentes blocos: o islâmico, o católico, o luterano e o
calvinista, com enorme ascensão
quando da imigração da Inglaterra e da Irlanda para os EUA.
Essa migração para os EUA
contribuiu para a tentativa de
formar uma sociedade pura, quase voltada para Deus. Passamos
a ter um Estado fundamentalista cristão na América do Norte.
Esse Estado está extremamente
presente naquela lógica americana
de não se envolver com o mundo.
É a ideia de que “somos o paraíso
e não queremos qualquer tipo de
relacionamento com o mundo”.
O discurso americano está muito
engajado naquilo que foi a formação do pensamento original dos

founding fathers: se era democrático, envolvia uma percepção
de sociedade em que a pregação
batista, metodista e até luterana
estavam presentes na ideia de um
povo escolhido. Isso ficou forte
ao longo dos séculos XIX e XX,
quando se consolidou o império
americano. Criou-se uma concepção de Estado e de sociedade que
foi, eu diria, a formação de um
novo império possível para enfrentar o choque das civilizações.
A Inglaterra jamais associou a sua
penetração imperial a um movimento religioso. Mas, quando os
EUA tomaram o poder, começaram a levar seus missionários.

Il Spasimo, de Rphael
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Na década de 60 havia centenas
de missionários norte-americanos
pregando pelo Brasil inteiro e
criando os fundamentos do movimento pentecostal. No processo
de expansão territorial dos EUA,
os norte-americanos levaram
esse juízo de que eram os bem-aventurados, enquanto os outros
representavam o mal – o mal no
sentido teológico do termo.
Essa inferência é uma herança
judaica, a partir de quando aquele Deus que não se pode dizer o
nome – o Deus de Abraão – faz
o pacto e diz que dEle, e somente
dEle, nascerá o povo escolhido. O
movimento judaico forma uma
comunidade de eleitos. Esses eleitos dominarão, pela sua ação, o
movimento contra seus inimigos.
O Deus de Abraão ordena que
façam guerras, que lutem, que arrebatem o mundo inteiro. Afinal,
são os escolhidos. Por descender
diretamente da apreensão judaica,
a de que somos o povo escolhido

INTELIGÊNCIA

e que Jesus reforçou nossos laços
com Deus, o cristianismo também se coloca numa posição de
segmento isolado. Todos aqueles
que aderirem àquela fé podem
se tornar também os escolhidos.
O Islã também descende diretamente de Abraão e cria uma
conceituação de identidade árabe.
Quando Maomé profetiza, está
querendo criar um movimento
de consolidação árabe: “O Deus
judeu está aí, o Deus cristão está
aí e nós temos o nosso Deus, que
é o mesmo Deus deles, mas somos
os verdadeiros escolhidos.” O Islã
vê o infiel como alguém ignorante. Ele é infiel porque desconhece
a palavra de Alá. Toda e qualquer pessoa, portanto, pode ser
islâmica. Na verdade, a pessoa já
é e não sabe. Basta que diga duas
frases-chave com fé: “Alá é meu
Senhor” e “Maomé é meu profeta”. Com isso a pessoa se torna
islâmica, porque, afinal, ela já era
islâmica. Já o movimento católi-

co exige a liturgia, a sagração pelo
batismo, mas não só isso. Exige
também que você participe do
movimento em torno da Igreja.
Mas, na verdade, ser católico é
algo muito mais tranquilo. Não
se exige muito. O movimento judaico é mais radical. Só será judeu
aquele que nasceu de uma mãe
judia.
É possível haver um mo
vimento ecumênico que nasceu
da mesma raiz? Muito difícil. O
movimento judaico diz: nós somos o povo escolhido, ninguém
pode entrar porque é o povo que
Deus criou. Os outros podem até
se converter, mas nunca serão judeus. Os católicos, por sua vez,
dizem que é preciso renunciar à
sua religião e aceitar os dogmas
da Igreja Católica. Dogmas que,
muitas vezes, são incompatíveis
com a noção de mundo que as
outras religiões têm. Exemplo:
o conceito do mundo islâmico
é extremamente complexo para

Ser católico é algo muito mais
tranquilo. Não se exige muito.
O movimento judaico é mais radical.
Só será judeu aquele que nasceu de
uma mãe judia
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admitir que haja um poder soberano existente na Terra em razão
de uma relação direta com Deus.
Esse movimento ecumênico, portanto, é muito complexo, embora convém lembrar que tivemos
momentos da História em que
islâmicos, católicos e judeus viveram harmonicamente. Por que
foi possível e hoje não? Isso se dá
muito em consequência do que
hoje pretendemos construir de sociedade. De alguma forma, e aqui
entramos na discussão do movimento de natureza evangélica e o
surgimento dos neopentecostais,
a sociedade americana como um
todo foi tomada pela expressão
de que é o povo escolhido porque
fala diretamente com Deus.

O

s neopentecostais – o movimento da igreja evangélica – surgem da necessidade que as pessoas
tinham de falar com Deus, sentir
Deus e a manifestação do divino.
Advém justamente da importância de que o Espírito Santo venha
a encontrar a pessoa carente, da
precisão de produzir milagres.
Reproduz o que, de alguma forma, era também feito na comunidade cristã primitiva, agora com
recursos muito maiores. Envolve
uma população com enormes
carências de manifestação de fé
e num ambiente em que a Igreja
Católica tem um pouco de ver-
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gonha dos atos que praticou. Na
América Latina, claramente, a
Igreja não tem condições de dar
a essas pessoas o que elas estão
querendo.
O movimento neopentecostal, que desponta fortemente nos
EUA e começa a invadir a América Latina, aparece essencialmente quando, na década de 60, os
missionários norte-americanos
vieram pregar no Brasil. Naquele momento, a ditadura militar
brasileira e o movimento católico
eram uma verdadeira simbiose.
Não nos esqueçamos de que a caminhada pela Tradição, a Família e a Propriedade foi feita pelo
movimento católico conservador
de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Havia uma relação profunda entre católicos e a ditadura, só rompida quando se percebeu que esta
acabaria adiante. Resultado: os
milhares de pessoas que profetizavam uma fé dissonante da maioria, com profunda necessidade da
presença física de Deus, dos milagres, da mudança de sua vida, tornaram-se o foco perfeito para os
neopentecostais. Estes ganharam
espaço por meio do entendimento de que havia chegado uma nova
fé. Mas isso não é uma igreja, mas
uma seita. Afinal, os neopentecostais não conseguem conformar
os elementos necessários para
formar uma igreja. Não têm uma
ideologia definida, nem uma
filosofia que dê suporte, como foi
a interação entre o movimento

católico e a filosofia grega. Temos
Santo Agostinho, São Tomás, todos herdeiros diretos da tradição
grega, que trazem a percepção
aristotélica do mundo para dentro da Igreja. Isso transformou
a Igreja Católica num centro de
pensamento.
A criação do movimento pentecostal não se baseia na criação
de uma igreja. Busca realmente
atingir uma comunidade grande
de pessoas para satisfazer necessidades, criando uma demanda de
novas igrejas, que exigem novos
fiéis, e são esses fiéis que manterão essa roda girando. Mas as dificuldades da Igreja Católica não
se resumiram a essa ascensão do
movimento neopentecostal. Ela
passou por um momento muito
difícil também quando surgiu o
discurso da Teologia da Libertação. Foi um choque. As famílias
mais conservadoras, inclusive as
mais pobres, que também eram
conservadoras, de repente perceberam que o movimento religioso poderia ser um instrumento de
transformação radical da sociedade. Era também um movimento
paulino, que buscava resgatar a
Igreja para sua pureza, para seu
legado. O próprio Jesus disse:
“Queres me seguir? Vende tudo
o que tens e vem comigo.” Mas
estávamos diante de um Estado
autoritário muito forte, em que
a preservação dos valores é extremamente importante.
Com isso, cria-se uma enorme
julho• Agosto • setembro 2010
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demanda de pessoas que desejam
professar o credo, que querem
ter o Deus presente, que querem
falar com Ele, querem ouvi-Lo.
Eis aí o celeiro por excelência
do movimento neopentecostal.
Um movimento não exclusivo
de pessoas carentes, mas também
daquelas fora do alcance das relações econômicas estabelecidas.
O discurso neopentecostal dos
imigrantes mexicanos nos EUA é
o das minorias oprimidas. O cardeal Ratzinger tem um fantástico
trabalho no qual afirma que os
neopentecostais estão, no fundo,
fazendo um exercício de iniciação
ao cristianismo. Como a maioria
das pessoas praticava cultos religiosos envolvendo magia, panteísmo, adoração a animais, elas
estão se convertendo aos movimentos neopentecostais e dando
um passo inicial na sua formação
cristã. Possivelmente, ao longo
das próximas gerações, terão um
componente educacional maior
e migrarão para a Igreja Católica
ou para movimentos evangélicos
mais conservadores.
Em suma, o que ocorre hoje
é fruto da enorme necessidade
de massas para ter uma manifestação de clamor por Deus, e que
esse Deus possa estar presente. A
Igreja Católica, ao contrário, não
só perdeu objetividade em seu
discurso como se tornou uma
cerimônia extremamente formal.
Os intelectuais católicos não têm
a possibilidade de discussão teoló-
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gica com a Igreja de maneira aberta. Alguns se questionam e à Igreja: por que somente os clérigos
podem falar de Deus? Por que somente eles podem falar de nossas
necessidades? O que é respondido
é que nós, católicos, somos uma
sociedade constituída de preceitos
e valores em que se aceita porque
quer. Se não quiser, não precisa
aceitar. Criticamos tanto os fundamentalistas árabes, mas a Igreja
Católica Apostólica Romana é a
única instituição no mundo que
representa um Estado teocrático.
Não há democracia no Vaticano,
que tem um líder escolhido e não
eleito, um líder que tudo pode e
tudo fala. Essa ausência da compreensão dentro do clero da Santa
Sé de que a Igreja tem de se abrir,
sentar-se, discutir, aceitar conversar sobre os rumos da Igreja Católica está afastando um grupo muito grande de católicos fiéis.
Neste início do século XXI,
a Igreja Católica está em seu
momento mais decisivo. De um
lado, temos o choque das civilizações, ou seja, a tradição cristã
enfrentando o movimento islâmico. Quando Urbano II mandou
fazer a Cruzada, provavelmente
ninguém na Europa entendeu o
que era uma Cruzada. O fato de
George Bush invadir o Iraque
e o Afeganistão para destruir o
“eixo do mal”, esconde, por trás
dessa ação, um forte movimento
de negócios que envolve preceitos
religiosos muito bem fundados.

Setenta e oito por cento da população norte-americana acreditam
no demônio, e este está expresso
naqueles que são inimigos do Estado norte-americano. “Eu tenho
a minha verdade, que foi revelada
por Deus, acredito que eu esteja
com Ele e o meu adversário está
demonizado.” Então essa guerra é
uma Guerra Santa. E o que é uma
Guerra Santa? Uma Cruzada. Os
escritores do futuro vão analisar
essa nova guerra como a reconstrução das Cruzadas.

P

ara onde vai a Igreja Católica neste século tão decisivo?
Nós podemos fazer uma analogia
com os descobrimentos. Estamos
vivendo um redescobrimento.
A globalização dos mercados, a
divulgação das informações em
tempo real, tudo isso tem uma
função não só comercial, mas
também no abalo de estruturas
religiosas. Isso é tão perceptível
que, na China, a Igreja Católica não pode nomear cardeais ou
bispos sem autorização da igreja
chinesa. É um profundo medo da
agregação de pessoas a um movimento sem o controle do Estado.
A Igreja Católica está encurralada na América Latina pelos neopentecostais. Os movimentos
populistas na América Latina, a
inserção desse continente no protagonismo do mundo, com disjulho• Agosto • setembro 2010
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cursos de confronto com aquilo
que se entende o centro cristão
definido – a Europa consolidada
e os EUA –, criaram um tipo de
agitação periférica na região, que
se expressa também nos neopentecostais, numa espécie de desafio
à Igreja Católica. Esta não sabe
como agir hoje para aumentar sua
representatividade. Tentou com o
movimento carismático criar um
antídoto para esse crescimento.
Mas a Santa Sé jamais admitiu
os carismáticos como sendo uma
legítima representação da Igreja
Católica.

O

papa João Paulo II foi,
talvez, o maior pregador de massas que a Igreja Católica já teve.
Uma figura magistral, sublinhada
pelo fato de vir de um país que
sofreu tanto e pela sua capacidade
de verbalização e comunicação.
Mas há uma questão interessante,
normalmente não expressa em sua
biografia. Karol Wojtyla foi eleito
depois de 33 dias de mandato de
um papa que, possivelmente, seria
o maior revolucionário da Igreja, Albino Luciani, o João Paulo
I. Wojtyla foi eleito mediante a
necessidade de se criar um líder
vindo de um país comunista para
enfrentar o comunismo. Logo no
começo do papado de João Paulo II, há várias correspondências
entre ele, Ronald Reagan e Mar-
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gareth Thatcher, que revelam a
visão de que o papa seria um instrumento para trazer os rebanhos
à destruição do império soviético.
Aí está a grande sutileza da História. Se foi um líder carismático,
se atingiu a ascensão das massas,
se conseguiu tocar as pessoas, por
meio da vibração que era presente, ele o fez, mas como um pop
star, que é uma marca, e esta é perecível. As pessoas que iam ver o
papa João Paulo II encontravam
o pop star, aquela figura que foi
vítima e enfrentou os comunistas,
que conseguiu destruir o império
soviético.
A multidão que ele arrebata
no Brasil, já na primeira visita que
nos fez, não conseguiu transferir
para a Igreja Católica. O papa
pop star está lá para atrair multidões, não para arregimentar rebanhos. Aquela audiência não se
transformou em devota da Igreja
Católica. Ao lado de João Paulo II
estava um ciclo de pensadores extremamente conservadores. Das
várias encíclicas que fez, somente
uma foi mais aberta – a que discute o conceito de inferno. Todas as
encíclicas foram, na verdade, redigidas pelo grupo liderado pelo
cardeal Ratzinger. O atentado
que ele sofreu e o martírio daí decorrente também lhe trouxeram
medo. Enfrentar a cúpula da Igreja Católica e transformar-se num
grande arrebatador de rebanhos
lhe exigiria uma grande alteração
do movimento litúrgico católico.

João Paulo II tem um grande significado. Representa um
dos instrumentos talvez mais
importantes para a destruição do
império soviético. Por isso, ele tinha uma enorme dificuldade de
entender o que estava ocorrendo
na América Latina. Era difícil
para ele perceber que o grande
problema da América Latina não
era o comunismo, mas a opressão.
Vários textos dele diziam: “Vocês não estão vivendo o terror
da ausência de liberdade. Terror mesmo foi o que vivi. Nada
se compara ao terror que é viver
num regime comunista.” Ele tinha conceitos muito bem definidos, que agora estão mais presentes na figura de Ratzinger. Como
teólogo, Ratzinger é um dos mais
importantes da Igreja Católica em
todos os tempos, mas como não
tem o carisma do antecessor, deve
passar pela História praticamente
sem nenhum tipo de menção. Mas
seria praticamente impossível que
não fosse Ratzinger o eleito, dado
que ele já comandava a estrutura
de poder da Santa Sé havia no
mínimo 12 anos. A pergunta que
ficou foi: como é eleito um papa
com a cabeça socialista e depois
se elege um papa com uma visão
totalmente anticomunista?
A discussão mais importante do século XXI é o que a Igreja
Católica assume ser menor, que
precisa recuar para obter mais sucesso. Não importa a quantidade
de devotos, importa muito mais a
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Uma vez que a Igreja Católica já tem as
elites consolidadas do poder e que a América
Latina está crescendo a um nível de renda
razoável, os olhos se voltam para a Ásia.
Lá há um grande público consumidor. Temos
1,5 bilhão de chineses e 1,2 bilhão de indianos
fé que atende a vossa Igreja. Claro
que isso pode vir da percepção da
incapacidade de continuar a guerra, ou a disputa, ou até mesmo de
um momento reflexivo. Mas a capacidade que a Igreja Católica tem
de comunicação, de verbalização,
de pregação, é muito forte. Ocorre que ela tem um problema sério:
vergonha da sua origem. Chegar
aos pobres, às comunidades católicas carentes, às favelas, como tínhamos na década de 70, tornou-se algo muito tímido.
O movimento dos neopentecostais é muito mais arrebatador,
e não somente na América Latina. Talvez seja uma ação estratégica da Igreja Católica. Ela tem
sua base estabelecida em Roma,
uma forte influência política em
Washington, por meio das relações de poder entre o Vaticano
e o Estado norte-americano, e
conta com Israel e o movimento
judaico na luta contra o inimigo
comum, o Islã. O papa Bento XVI
disse: “A Igreja é uma relação entre seus devotos que não é aberta.
42 LIVRO DO Êxodo

Isso aqui não é voto. Quem quiser
ser católico siga nossos preceitos.”
Talvez a Igreja Católica esteja fazendo uma troca de posições. Os
movimentos neopentecostais radicais estão crescendo muito nos
EUA, demonizando Barack Obama como sendo o aliado do mal.
Está havendo uma consolidação
para os próximos anos de um Estado movido por movimentos radicais conservadores, um Estado
baseado em fundamentos religiosos. Possivelmente, entre os próximos presidentes dos EUA, sairá
um pastor de uma igreja, um arrebatador. As pessoas, no fundo,
estão querendo encontrar a salvação dentro da própria vida. Infelizmente, a vitória de Obama tem
dado ensejo para que fortes movimentos radicais nos EUA estejam
se consolidando com o propósito
de retomar aquela ideia: “Nós somos o povo escolhido, ganhamos
o elo com Deus, e portanto temos
o direito de tomar o poder.” É
uma concepção fascista.
Uma vez que a Igreja Católi-

ca já tem as elites consolidadas do
poder e que a América Latina está
crescendo a um nível de renda
razoável, os olhos se voltam para
a Ásia. Lá há um grande público
consumidor. Temos 1,5 bilhão de
chineses e 1,2 bilhão de indianos.
O grande movimento da Igreja
talvez seja, primeiro, tomar a Índia. É o lugar mais propenso para
desenvolver um novo credo. Chegue ali com a mensagem de um
Cristo e de uma santa, uma santa
local, a Madre Teresa de Calcutá...
Se conseguir pegar 10% dos hindus
como um público target, serão
140 milhões de pessoas. É quase
a quantidade de brasileiros que
se dizem católicos. Depois vem a
China, cujo comércio começa a
tomar dimensões que passam pelo
convívio com o Ocidente. Isso
trará uma abertura de mercado
para a Igreja Católica – repetindo,
1,5 bilhão de pessoas. Já existem
dois cardeais que são chineses. O
movimento comunista na China
criou seis gerações de pessoas materialistas. De repente chega uma
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igreja, com seu simbolismo, sua
liturgia, suas escolas, e soma isso
tudo a uma sociedade com poder
aquisitivo elevado. Como estrategista eu só posso dizer que a
Igreja Católica tem de olhar para
o Oriente e deixar a periferia da
América Latina como um exército de guardiões, pronto para defender um posicionamento.

N

a África essa estratégia não é possível. Há pelo
menos 400 anos movimentos
católicos tentam entrar na África. E o sucesso é quase nenhum.
Primeiro, porque não existe uma
África. Existem tribos e clãs, com
seus movimentos religiosos. Não
existe uma unidade de forças que
possam ser levadas para um determinado grupo e, a partir daí,
expandir-se. Vamos supor que se
consiga fazer com que os zulus se
tornem católicos. Imediatamente
todos os inimigos dos zulus vão
se mover contra eles. É mais fácil
a África assistir a uma expansão
do islamismo ou dos neopentecostais do que do catolicismo. O
africano, pela sua alegria, pela sua
descontração, talvez seja muito
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mais aberto aos neopentecostais do que a outras correntes. Se
olharmos bem, os neopentecostais cresceram justamente onde
havia tendências panteístas, como
a umbanda. E como temos manifestações espirituais do tipo
umbandista também na África, a
probabilidade de sucesso de atividades neopentecostais dentro
do continente africano é muito
maior do que a inserção da Igreja
Católica. Outros fatores de impedimento do catolicismo na África
é que ainda temos fortes preceitos
racistas na Igreja Católica. Ter um
papa negro é uma hipótese muito
remota. Por fim, a África não tem
público consumidor. Mais “produtivo” é pregar e converter 100
milhões de asiáticos.
Na Ásia, a vocação budista
é muito presente, não no credo,
mas na valoração do indivíduo.
Não consigo ver japonês ou chinês cantando hino de louvor ao
Senhor dentro dos espaços abertos. Não faz parte da tradição cultural desses povos. Mas um movimento muito mais introspectivo,
em que você reza, medita, expurga
seus pecados, é por demais factível, dentro da formação intelectual oriental do que a chegada
dos que tenham a necessidade de

expressão. Há uma tendência no
sentido de fortalecer o clero na
China. Convém não esquecer que
a Santa Sé não é um mero Estado
dentro de Roma. Ela tem empresas, negócios bancários, grandes
corporações europeias que estão
extremamente ligados aos interesses da Santa Sé, que ajudam muito
nessas negociações. É difícil negociar a entrada dos neopentecostais
porque eles não têm um Estado
organizado, uma cadeia produtiva de suprimentos e negócios suficientes para acordar com o Estado chinês estruturas de relação
de troca. As relações diplomáticas
do Vaticano com a China têm se
intensificado para o estabelecimento de novas igrejas na China.
É algo extremamente reservado,
como deve ser, porque no fundo
é uma nova unidade de comando
na China. É um processo de longo prazo. É possível que a Igreja
Católica seja o antídoto necessário
para o Estado autoritário chinês
se tornar mais democrático. Faria bem aos dois lados esse tipo
de negociação. Seria uma espécie
de calmante para as demandas de
lado a lado. A Igreja fica com seu
apostolado, seu rebanho, e o Estado fica com sua soberania. Um
acordo de confiança.
rgarciajr@globo.com
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Subcultura e o
neopentecostalismo
brasileiro
De como o Brasil se desenraizou
da Igreja Católica e aderiu ao
salvacionismo de auditório

Candido Mendes
Cientista político

A

história da
subcultura nos países subdesenvolvidos vive de uma dinâmica
de desgarre, de frustrações e sobressaltos de um quadro histórico desamparado da consciência
crítica; de inércia crescente das
elites instaladas e de crescimento
vegetativo da população no fluxo
dos eixos migratórios, tangidos
pela busca de oportunidade de
trabalho.
O evento evangélico recente colhe essa nova decantação
social em que se desenraizou o
apelo matricial da Igreja Cató-
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lica, e vinga uma convocatória
às satisfações imediatas das expectativas coletivas, de retribuições simbólicas que permitem
a acolhida eletrônica de massa
e o salvacionismo de auditório.
Esse evangelismo colhe a marginalidade errante do país, num
simulacro da liturgia católica,
mas na tangibilidade de retribuições, nas interações de reconhecimento comunitário. Desde
os seus bispados ostensivos – em
confronto com a modéstia do
pastoreio luterano – até o mais
solene e elaborado dos dísticos,
seus letreiros pateticamente góticos, buscando um intemporal
do recado, e de sua convocatória
em nossos dias.
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Nas faixas exaustas de destituídos em toda a América Latina, despertaria assim um chamamento, como o evangélico é um
fenômeno estrito da nossa subcultura e da sua exploração como
um dado da mudança brasileira,
no empreendedorismo desenvolto da igreja do bispo Macedo e
similares. Nesse quadro crítico,
estão nos neopentescostismos
denominações como a Universal
do Reino de Deus, o “Evangelho
Quadrangular”, “Deus é Amor”
e a “Casa da Bênção”. Esses comportamentos se distinguem do
empenho das demais redes particulares de ação tão fecunda e
consequente no avanço da dignidade humana entre nós. A Universal vai à convocatória da fé
num país de destituição radical,
como uma commodity literal, a
ser vivida, nas suas compensações
simbólicas imediatas, e na reiteração quase que terápica de suas
certezas.
Esse protagonismo sintetiza
as complacências de uma subcultura no campo da crença que a
desses autodenominados pastores, da igreja do bispo Macedo,
sem qualquer explicitação de
suas credenciais, alinhados pela
repetição de seus formulários, no
mais elementar das prédicas, entoados do Amargedon, periódico
dos estádios, à reunião enfarpelada nos seus templos. Obedecem
à retórica de um congraçamento
do curandeirismo da alma, que
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não chega, sequer, a precisar dos
lances de uma terapia de grupo,
que marcaria, por exemplo, o
evangelismo dos grupos desvalidos nos Estados Unidos.
Historicamente, a pregação
de Edir Macedo remeter-se-ia
aos pastores do Deep South e às
“opções por Cristo” nos estádios
americanos. E é de imediato que

situação imediata, de opróbrio
ou destituição. Nada de comum
nessa pregação acomodatícia, inclusive, à Teologia da Libertação
e de um profetismo prospectivo
que acontecia paralelamente no
catolicismo brasileiro.

ela ganhou extrema criatividade,
no trinômio de “pregação, sideração e controle”, pelo qual esse
evangelismo emergiu como fenômeno genuinamente brasileiro
nas culturas de orla, ou de marginalidade, do país dos excluídos.
O evangelismo se concentra numa tônica que é, de fato, a
do anúncio da assistência divina
direta, para além, inclusive, de
qualquer escatologia de vinda do
reino, traduzível na mudança da

O neopentecostalismo do
bispo Macedo no Brasil descarta toda experiência comunitária
pela presença reiterativa, na batida do cantochão, de uma militância elementar, que prescinde
de qualquer rito iniciático ou
leitura interior. A vivência da esperança se troca no incitamento
das palavras de ordem, e todas
elas da convocação à presença e
ao bordão-chamamento de Jesus,
como tentativa vocabular, que

Terapia e possessão
do imaginário

O evangelismo se
concentra numa tônica que
é, de fato, a do anúncio da
assistência divina direta,
para além, inclusive, de
qualquer escatologia de
vinda do reino
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extravasa da ladainha católica
para a possessão verbal obsessivamente reentoada. Só se interrompe num transe pelas próprias
palavras de ordem em que o cerimonial religioso se cumpre, na
presunção da sua saciedade, a jamais superar a disciplina de seu
gestual primário. E é como espetáculo, também, rigorosamente
administrado, que se cumpre essa
liturgia básica das rações outorgadas ao seu imaginário, e do ritual das curas das interseções do
sobrenatural; no resultado, ou na
programação rígida de seu desfecho, ou ainda na premissa da
credibilidade limite indiscutível,
nas aparições demoníacas à hora
certa.
O rebanho, assim cantonado,
verte-se à disciplina dos deveres,
ao óbolo obrigatório e fica como
o laço ostensivo de seu sacrifício
por definição irrenunciável, e a
permitir a tranquilidade econômica da Universal. Não se trata
mais da espórtula em que a Igreja, por demais instalada, permite
a liberdade da coleta católica na
dádiva da missa.
Cura; sideração; exorcismo
O que importa, sim, é o valor siderante do possível contato
direto entre o aflito e Deus, traduzido no espetáculo continuado
das curas, a que deve dar lugar
toda reunião da Universal. O
hinário se contrapõe imediatamente às gratulações e aos agra48 APOCALIPSE
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decimentos dos assistentes, no
entrecortar entre os améns, as
citações trituradas, à catadupa,
de versículos bíblicos e o entoar
da gratidão pelo miraculado da
hora, acompanhado de todo um
coro ad hoc dos assistentes.
O contágio é instantâneo, e
se faz todo no hinário ovante e
gratulatório que é o do sursum

da graça e da sacramentação dos
améns à sua volta.
No ápice de todo esse espetáculo estão, por força, para além
das curas, os exorcismos. E não
se economiza no cerimonial, e na
coreografia pesada, com resultado simultâneo, de domesticar o
estarrecimento, e exigir, até, uma
pontualidade rotineira, no que

dos circunstantes. Não há discurso, ou raciocínio, ou, literalmente, sessões de interpretação
conjunta, ou de reflexão sobre
o conteúdo bíblico. Ele é todo
um despejo de roldão da palavra, sinalizada exatamente pelo
seu hieraticismo, de que o pastor
é um servidor orante, mais que
um intérprete do seu conteúdo,
ou de qualquer didática genuinamente apostólica da sua aplicação.

seria essa convocação do demônio frente à plateia dos crentes.
Tal como se, entre a cura esperada e o seu clímax, se mantivesse
um contínuo do espetáculo, em
que o fluxo todo da interação, no
aponte do milagre e seu agradecimento, passasse à disciplina do
escarmento do demo domado.
Na prova da frequentação do
sobrenatural, de todo retirado de
qualquer transcendência, como
espécie de assinatura repetida,
assenta-se o campo de crenças em
que se baseia a Universal e a ponte que abre, pelas mãos e os gestos
dos pastores, com um mais-além
desse cotidiano paupérrimo. É o
do vale de lágrimas transformado em feira de prodígios, a que o
comparecimento programado do
demônio empresta a reiteração
continuada da credibilidade, em
todo esse domar-se pela docilidade do abominável ao látego dos
pastores do Reino de Deus.
O chão da cena se torna cada
vez mais a do espetáculo sovado,
todo suprido pela cantilena gratulatória. Da trívia, trivialíssima,
das curas, e do mesmo amém que

N

ão se trata de colocar o destituído num imaginário
opulento de participação do evento
de Cristo, ou da espetaculosidade
continuada do Novo Testamento.
Mas da sensação, tão cutânea
quanto irrefugável, de se estar
diante de um milagre iminente,
da cura em que é, sobretudo, o
sentimento de merecer-se aquele
momento o olhar rigorosamente
intuita personae de Deus, que se
torna incomparável ao resgate
da autoestima do beneficiário

Crucificação de Pedro, de Caravaggio

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

julho• Agosto • setembro 2010

49

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

As denominações do evangelismo
de massa adicionam a ortodoxia da
pregação de Cristo ao compromisso
classicamente protestante da garantia da
prosperidade nesse mundo
as consagra, até a pontualidade
rigorosa da expulsão do espírito
impuro.
A fidelidade do povo à Universal se consolida, pois, toda entre o performático continuado, e
exigido pelo rito do espetáculo, a
tangibilidade das contribuições
e a prática cada vez mais intensa
dos devassamentos da alma, coram populo. Não há confissões,
mas estímulos aos crentes para
que abram o coração em público
e façam da proclamação das suas
ditas misérias ou vergonhas um
testemunho do advento da cura
espiritual. Essa, dos testemunhos
da hora que aprisionam tal como
criam uma espiritualidade promíscua nascida das comparações
das narrativas e de uma adesão
estridente aos receituários da
alma.
Missionarismo e mimetismo
É também desnecessário salientar o quanto a corrente da
cura nas assembleias não vai só à
espórtula compulsória de susten50 APOCALIPSE

to da igreja, mas à absoluta fidelidade à palavra do pastor, no que
comande as ações, no corrupto
mundo dos homens e, sobretudo,
no exercício do voto.
A Universal, por outro lado,
adotando por inteiro como sua
mensagem espiritual a virtualidade do universo mediático
retratou, pelo mesmo espelho,
a sua organização na réplica do
aparelho e da visibilidade institucional da Igreja Católica. São
os bispos os apóstolos dessa colegialidade, tão nítida quanto difusa, na ambiguidade procurada
do pastoreio desse evangelismo.
Sem explicações a dar; peremptória no aconselhamento, em aparência compassiva, como o dos
consultórios sentimentais; solene
em qualquer circunstância, refletindo muito mais que a acolhida
do fiel à reiteração da distância
com o pastor. Nem esse, via de
regra, consegue chegar mais ao
coloquial do contato, tanto é um
vocativo imaginário que soleniza
o dirigir-se ao outro. A continui-

dade do discurso é de um versejar à distância, quase que em eco
de uma impostação inevitável –
com tropeços, pausas, mudanças
de registro – do arcano bíblico,
no que, afinal, se torna uma liturgia remota, a cercar os fiéis.

O

s vocativos quebram
e reaglutinam esse linguajar,
numa surdina sempre, de como se
entende a palavra das Escrituras,
ou o levantar de voz nesses
páramos, em toda a passividade
do rebanho. Pastores ou bispos,
sempre cativos desse cenário
virtual, não falam dos degraus de
pedra, de altares ou púlpitos, mas
já diante da população mediática,
sobre a qual investem com o
desatavio e o monocórdio da
litania.
No papel que desempenha,
hoje, a Universal, define-se o
avanço no controle da coletividade pelo anúncio evangélico.
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Neles, o anúncio, refeito ao profetismo doméstico, tão sumário
quanto ameaçador, instala-se na
passagem, da deferência clássica
devida aos pastores, ao misto de
temor e veneração curandeira, de
uma relação de dependência buscada a cada lance interativo.
Conservadorismo e mudança
Não se trata só, entretanto,
de definir esses jogos de correspondência, mas de atentar de que
forma o laivo religioso repercute
nesses grupos, em tom de uma
política pública apontando para
a mudança ou o conservadorismo. O lineamento geral é do
extremo da conduta ainda típica
de um atentismo de clientela, em
que a tônica do voto é a de obter, em contrapartida, vantagens
institucionais ainda das igrejas,
como um aparelho de fruição de
favores específicos de seus dirigentes.
Não é possível encontrar-se uma correspondência entre
essa mensagem neopentecostal e
a alteração das estruturas sociais
vigentes. Nenhum vento da reflexão católica, especialmente após
a lufada do Vaticano II, levando
a algo de parecido com a opção
preferencial pelos pobres, ou a
ideia de poder a estrutura social
ser objetivamente contrária à
promoção dos homens. Nem se
registra o aponte de uma política
de rebalanceamento das condições mínimas de acesso do povo
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de Deus aos bens coletivos, da
renda ao acesso aos serviços sociais ou assentamento da terra.
Logra-se, sim, uma negociação, via de regra intuita personae,
de representantes localizados
dessa bancada, em função de benefícios para suas igrejas, em que
assume capital importância a política evangélica na concessão de

-estar coletivo, condizente com
a lição libertadora do Evangelho,
de par com o bem-estar na vida
transeunte. Ou seja, com o manancial da abundância de bens
crassamente materiais, tal como
se estendesse à orla do Brasil da
marginalidade, e da audiência da
Universal o mesmo ideário dos
Robber barons americanos, ou

canais de televisão, ou facilidades
fiscais na importação de equipamentos, ou na clássica demanda
– em que se associam as deputações católicas – por atestados de
filantropia e por outras vantagens fiscais.

do impulso à justificação pela
prosperidade material, característica do nervo puritano responsável pela opulência dos Estados
Unidos.
O que importa, nesse particular, é hoje saber-se, na linha do
impacto, até para além da mensagem, de que forma esse evangelismo, passado das liturgias hirtas
das igrejas à bacia das almas do
pastoreio eletrônico, repercute
no inconsciente coletivo brasileiro; concorre, ou não, para a sua
promoção; é, pelo seu poder de
contágio, alavanca também de
um possível mais-ser do homem
todo e de todos os homens, em
que, afinal, o impulso básico do
cristianismo não tem gentios,
mas congrega, no apelo de Paulo
VI, todas as fés à Boa Nova indemolível da maior humanidade,
aqui e agora, do povo de Deus.
Indiscutivelmente, na receita
do miraculado, no amém do coro
de fiéis, na intercessão ad hoc de
cada cura no cuidado e no afinco
do pastor, o crente se vê reconfortadíssimo na sua vivência de
pessoa. Sai de toda condição de

O contrabando da prosperidade
terrena e o mais-ser dos homens
No ideário global, frente às
condições de bem-estar coletivo,
ou de relembrar a promessa do
Reino de Deus, as denominações
do evangelismo de massa adicionam a ortodoxia da pregação de
Cristo ao compromisso classicamente protestante da garantia
da prosperidade nesse mundo. É
como uma passagem à cultura saxônica, e à identificação weberiana do justo como o próspero no
mundo, ficando a riqueza como
sinal do placet divino ao cristão
assim justificado aos olhos do
Criador.
Cada vez mais essa prosperidade objetiva se soma ao
ementário milagreiro, sem que
se faça qualquer distinção entre
obtenção de condições de bem-
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ser derelicto, ou imprensado na
massificação de todas as abjeções, de toda entregue à inércia
do cotidiano, a seu cinzento e a
seu perder-se de viver, no anonimato, em que a quebra da espera
é, ao mesmo tempo, a necrose da
esperança.
Nessa cura, tantas vezes simulada, no faz de conta dessa
intercessão, tudo é verdade no
gesto. Ou na ritualística de especificação de reconhecimento
e ressalto. De terapia, pois, inegável, de uma personalização do
beneficiado que soma, muitas
vezes, como uma explosão do
reconhecimento íntimo, em bem
da dignidade escalavrada e recuperada do crente, assim reconhecido na assembleia de seus iguais.
A certeira prática da autoestima
As assembleias-terapias da
Universal são todas indiscutivelmente lugares do egrégio, ainda
que fugacíssimo, tanto quanto
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curas e exorcismos, verdadeiros,
ou não, assimilam-se no que importa ao levantamento interno
do ego, que é o cerimonial no
que importa ao levantamento interno do ego, que é o cerimonial
à ribalta enorme, a quebra entre
um antes e após, no momento de
um indiscutível sursum. Em cada
um desses améns e desse olhar
para o alto dos oficiantes do culto, repercute a mesma imensidão
dos estádios de Billy Graham, e
do gesto dramático por excelência, protagonizador de ruptura
e reinauguração – que é o passo
por Deus. É quando se ponteiam,
um a um, no cenário enorme, a
vontade de um renascer em Cristo, na prodigalização de uma
outra vertente batismal, que é o
simbolismo já, no espetáculo de
massa, da ruptura do corte entre
um antes e um depois, no mofino da vida, da marginalidade ou
das contradições, na pobreza de
eventos – em que, de toda forma,

se articula uma possessão do futuro pela vontade dessa decisão
fundadora.

D

entro das liturgias de
engaste – desse momento pleno –
que pode ocorrer a qualquer um
e que se promete a todos –, na
iminência e no advento do milagre
–, força-se o ritual da retribuição.
Essa que se exprime pelo óbulo,
mais que pelas meras espórtulas,
tão mais insuscetíveis de quebrar
a cadeia do dar em dinheiro a que
cada um se compromete, e tanto
mais o cumprem os fiéis quanto
mais parcas são as suas rendas, ou
dramática a sua miserabilidade.
O mais importante, entretanto, hoje, é saber-se qual é o
registro final, dentro de uma avaliação do quadro da destituição
brasileira; do limite da marginalidade, do encontro do outro; da

As assembleias-terapias da Universal são
todas indiscutivelmente lugares do egrégio, ainda
que fugacíssimo, tanto quanto curas e exorcismos,
verdadeiros, ou não, assimilam-se no que
importa ao levantamento interno do ego
julho• Agosto • setembro 2010
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cultura do medo, a decidir-se sobre a do egoísmo; do inenarrável
das distâncias do país do status
quo. Como, afinal, estão obrigados a convergir os anúncios na
matriz evangélica, uma espiritualidade como a do pós-Vaticano
II, em todo o seu enorme trabalho dialético da Igreja versus populo. E o que possa ser, na aridez
desse solo, de todos os espantos e
de todas as prostrações, o missionarismo mediático, inseparável
de toda economia pro domo sua,
que se substantiva também – no
trato da destituição social?
Por linhas travessas, o pastoreio eletrônico e o da igreja na
voz dos seus pastores convergem
num jogo que não é de soma zero.
O desvalimento é tal – em terra
de desolação, como Jacarezinho,
Vigário Geral ou os acampamentos de lixo da Baixada – que só
pode emergir um efeito, in bonis,
do que já é tal, por chegar a tocar
o abissal da destituição. Soma-
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-se numa mesma cadeia o quase
nada, ou o muito, ou o feito do
cálculo, no gesto que interrompe
o abandono, seja por figuração
ou efetiva chegada ao outro.
O preço do consumismo da alma
São múltipas as formas, os
estratos e os graus dessa enorme terapia ou didática da toma
de consciência, que é o nervo
de qualquer política de promoção social, venha de qualquer
quadrante. Toda busca hoje dos
“sinais dos tempos” encontra as
pontas de um mesmo fio, frente
ao peso morto da inércia coletiva
que afunda toda arquitetura de
um mais-ser da modernidade.
A contribuição no culto do
bispo Macedo é inescapável, feita coram populo, nesse coletivo
massageante da esperança laicizada da religiosidade, mas em
reconhecimento instintivo do
clamor dos destituídos. É significativo que esse evangelismo se

tenha transformado no contraponto da outra alternativa em
que, num país subdesenvolvido,
desperte a subjetividade do excluído, na ruptura de exploração
radical de um viver alienado,
imerso no inconsciente coletivo.
Tanto esse evangelismo existe
exemplarmente no Brasil como
só no nosso país acordou, no
mesmo quadro de desvalimento,
o PT enervando-se de imediato
de um protagonismo político,
para superar uma condição de
vazio social, sem acesso ao mercado de trabalho, e condenado
às condições vegetativas de uma
subsistência errática.

C

hama a atenção o quanto
essa marginalidade crônica,
amortecida na inércia envolvente,
retarda a iniciativa diretamente
política da ruptura. Ou, por

Tanto o PT manteve a transparência da primeira
mobilização – e a decepção de uma primeira
entrada na realpolitik – como o evangelismo
político está apenas na sua nascente
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outro lado, como se rende esse
destituído à passagem da esperança
à infinita transação da espera? No
evangelismo de massa repete-se
assim a terapia frente a uma mesma
pobreza histórica e multissecular,
em que o proletariado romano se
domesticava à ração exata do pão
e do circo.
É pela remuneração imperativa que o evangelismo do bispo
Macedo captura o desmunido,
na troca, pela paga imediata do
dízimo, dos consolos sumários
na repetição infindável do espetáculo, e na simulação da verdadeira comunidade brotada para
a “toma de consciência”, trocada
pela do prófugo, ou do anulado
como marginal.
Enfim, o evangelismo político
Numa dinâmica agregada da
subcultura brasileira, a organização da empresa evangélica pode
ganhar a sua própria dinâmica
e enveredar para novos graus de
controle coletivo, e da previsível dominação subsequente. A
religião mediática ruma para a
presença política e a exploração
de seu poder maciço sobre mentes e almas e, portanto, intenções
eleitorais, na transformação em
força política unitária, em pleno
aproveitamento das oportunidades de voto de uma democracia.
Tanto o PT manteve a trans-

INTELIGÊNCIA

parência da primeira mobilização
– e a decepção de uma primeira
entrada na realpolitik – como o
evangelismo político está apenas
na sua nascente, e abre dimensões até hoje insuspeitas sobre o
que possa ser a fidelidade desses
eleitores aos governantes que
venham a escolher. Depara-se,
por aí, um reverso tenebroso de

entendesse como a sua melhoria
na sociedade civil. O evangelismo
do bispo Macedo se concentra
nos benefícios simbólicos de estrito consolo de cada um, dissociando-se, por inteiro, de qualquer
interesse de bem comum na conduta política, vendo nesta, apenas,
uma rotina que se adiciona, neste
elenco, ao projeto de poder que

todas as tertúlias e demandas da
relação entre Igreja e Estado nos
quadros das sociedades democráticas contemporâneas. Mantidas
isoladas as expectativas do que
seja de Deus e de César, o nível de
interferência religiosa na política
dar-se-ia sempre de maneira incidente, e no plano das chamadas
questões mistas (matéria relativa
à família e à educação), seus avanços e recorrências, cujo amplo e
conhecido dossiê de reivindicações acomoda a Igreja Católica
ao Estado leigo e seus poderes
em nossa modernidade. O novo
agora se marca pela conjugação
inversa desses dois extremos.
Cada vez menos tem a ver com
a satisfação de interesses objetivos da militância da população
evangélica, trazida ao voto e ao
sonambulismo como massa eleitoral, para o estrito benefício de
seus dirigentes.
O catolicismo, de fato, permitiu todo o intercâmbio aberto
entre o poder e o rebanho no que

administra. Seu êxito é o de que
acolhe os rejeitados do sistema,
destituídos, por inteiro, de uma
sensibilidade à ação de mudança, e entregues à ritualística dessa
compensação. Os templos góticos
da Igreja Universal e suas grafias
heráldicas alongam um imaginário religioso saciado no seu horizonte, na estrita demanda dos
ritos inalteráveis de conformismo
coletivo. É por aí mesmo que uma
síndrome da subcultura pode chegar a transações perversas – e talvez definitivas – com esse próprio
sentimento de um “mais ser” e sua
conquista, pela pessoa, como um
protagonismo de crescente liberdade. Esse neopentecostalismo a
troca, ao contrário, por um entorpecimento de toda reflexão coletiva, pela addiction mais grosseira
da terapia religiosa.
cmendes@candidomendes.edu.br
O articulista é reitor da Universidade
Candido Mendes e membro da Academia
Brasileira de Letras.
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Tea Party,
OBAMA
E OUTRAS
Márcio Scalercio
Historiador

efferson vasculhava suas folhas procurando não olhar
para os demais. Desde seus tempos de menino,
quando se via diante de situações embaraçosas ou
desconfortáveis, fingia revirar maçarocas de papel1. O
desconforto era causado pela presença de Hamilton2.
Ambos jamais suportaram um ao outro. Jefferson podia
compreender bem o impulso do então vice-presidente
da República, Aaron Burr, em liquidar aquele sujeito
cansativo num duelo. Jamais, pensou ele, uma bala
teve uso tão útil. O único problema é que devia suportar Alexander
Hamilton por toda a eternidade. Por algum desígnio divino inescrutável, ambos foram designados a habitar o mesmo lugar no além.
Por mais que tenha pecado, especialmente na alcova, Jefferson não
imaginava que seria merecedor de castigo tão severo.
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John Adams assumira o comando
da conversa. Sempre cultivara um ar
de “presidente de mesa de reunião
de estudantes” 3 . Washington se
considerava digno demais, solene
demais para assumir tais funções.
Era o eterno primeiro presidente, e
permitia que Adams tomasse conta
da condução dos debates. Adams
anuía por natureza e por achar que na
cachola do venerável general soprava
exclusivamente o vento da liberdade.
Washington, por seu lado, lidava
com Adams como se ele fosse seu
criado de quarto. E assim se quedava
num canto exibindo enfado eterno.
Quando tinha algo a dizer – o que
era raro – levantava-se da poltrona
e assumia sua pose de “Travessia do
Rio Delaware”.
– Sugiro dois temas para hoje
– disse Adams num tom didático e
quase ofensivo. – O Movimento Tea
Party e o provável malogro do Partido
Democrata e do presidente Obama
nas próximas eleições legislativas.
– Ha, ha – observou Lincoln de
seu trono –, os bons tempos estão
de volta! Soube que a turma do Tea
Party está lançando candidatos pelo
meu partido, o Republicano. Ganhar
eleições é tão bom quanto comprar
uma mula nova por preço baixo.
Isso me lembra a história do Joe, um
sujeito lá do Kentucky. O Joe queria
vender uma mula que mancava na
pata esquerda e...4
– Senhor Adams – interrompeu
Jefferson, exibindo um ar de repugnância aristocrática sulista – pode, por
favor, impor ordem nos trabalhos?
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Pode ainda lembrar ao senhor Lincoln,
que, não obstante ter sido presidente,
esta é uma reunião dos Pais Fundadores, e que ele, o senhor Ted Roosevelt
e o general Grant estão aqui apenas
na condição de convidados?
– Para falar, o senhor deve solicitar
licença à mesa primeiro, senhor Lincoln – disse Adams – e, por obséquio,
poupe-nos das anedotas caipiras. Isso
podia granjear-lhe algum sucesso entre eleitorado, mas aqui, entre homens
cultos, esclarecidos, é lamentável.
Lincoln pigarreou contrariado e
ficou quieto. Ah – pensou ele – esse
Jefferson e a turma da Virgínia nunca
vão me perdoar por causa da surra
que lhes apliquei na Guerra Civil...
O danado já estava morto na época,
mas assistiu a tudinho daqui. Isso me
lembra a história do Paul, lá do Kansas,
que levava um saco de milho furado
para o mercado e então... – resolvemos parar de narrar o caso caipira
lembrado pelo presidente Lincoln em
respeito solene ao leitor.
– Vamos logo com isso – bradou
Ted Roosevelt, impaciente.5
– Se vocês vão ficar enrolando –
atalhou o general Grant mordendo
um charuto –, isso me dará tempo de
reabastecer meu copo – Grant gostava
do além porque sempre havia uísque
milagrosamente à mão6. E charutos
também. Ninguém vigiava seus hábitos favoritos: beber e fumar. Mas
ouvira dizer que, no inferno, ambas as
coisas eram proibidas. Ao que parece,
era uma política populista aplicada
pelo diabo. Satanás descobrira que
todos os abstêmios e antitabagistas

iam para o inferno. Apurara a informação após ter sido alertado por Hitler e
Mussolini, dois fanáticos abstêmios e
antitabagistas – e fanáticos em muitas
outras coisas também.
– Nada disso, general – respondeu Adams –, caso contrário não começamos nunca. Começo eu, então.
Ao que parece, um vasto movimento
conservador se estruturou após as
últimas eleições presidenciais. Uma
reação nítida à vitória dos liberais,
se posso dar minha opinião. O movimento é financiado por milionários,
apoiado por republicanos da extrema
direita e tem suporte de parte da
mídia. Está dando o que falar. Eles
se denominam “Tea Party Patriots”,
numa alusão àquele episódio de
1773 em Boston, quando colonos,
disfarçados de índios, atiraram ao
mar a carga de chá pertencente à
Companhia das Índias Orientais.
Protestavam contra o monopólio da
Companhia que havia sido imposto
pelo governo britânico.
– Cacique de Ramos – resmungou
Hamilton.
– Como é? – indagou Washington.
– Os disfarces dos colonos eram
muito ruins – respondeu Hamilton –,
pareciam membros do Cacique de
Ramos. Nas décadas de 60 e 70 do
século passado, acompanhei daqui o
carnaval do Rio de Janeiro. Havia uma
agremiação, um bloco carnavalesco
chamado Cacique de Ramos. Todos se
vestiam toscamente de índios. Assim
como os colonos, fantasias toscas. Eu,
de minha parte, sempre preferi o Bafo
da Onça, mas...
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– Um minutinho – interrompeu Jefferson –, poderíamos voltar ao ponto?
– Mas, desejo concluir – disse
Hamilton, contrariado por ter sido
interrompido por Jefferson –, esse
movimento do Tea Party Patriot,
ao reverenciar o acontecimento de
Boston, não pode dar em boa coisa.
Aquilo foi uma arruaça orquestrada
pelos comerciantes de chá da cidade,
afrontados porque a Companhia iria
vender o produto mais barato. Foi um
atentado contra o direito de propriedade, uma baderna, isso sim.
– Eu diria que a própria independência dos Estados Unidos foi uma
senhora arruaça, uma bela baderna
– disse Jefferson, jocosamente, mirando o infinito, pois jamais olhava
para Hamilton.
– Protesto! – exclamou Hamilton
– Durante o movimento de independência, não atentamos contra a
propriedade de ninguém!
– E surrupiar treze Colônias da
Coroa o que é, então? – respondeu
Jefferson, procurando olhar muito
além do infinito.
– Senhor Jefferson – interrompeu
Washington, indignado, cruzando
o Delaware –, como pode o senhor
comparar a justa revolta de um povo
contra a dominação tirânica a um
surrupio? Até parece que o senhor
não estava lá.
– Sim, general Washington, eu
estava lá. Até escrevi a Declaração...
– Ah, lá vem ele com isso – resmungou Adams –, escreveu a Declaração sozinho, tá bom, farei de conta
que acredito...
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“Para falar,
o senhor deve
solicitar licença
à mesa, senhor
Lincoln. e, por
obséquio,
poupe-nos das
anedotas caipiras”
John adams

– Quem copia pensa que cria –
completou Hamilton.
– Nem me importo com tais
maldades e insinuações – respondeu
Jefferson, dando de ombros aristocraticamente –, essa glória ninguém
me tira.
– Mas o ponto é – retomou Adams
– que o movimento invoca a nossa

memória, sugere que suas ações são
inspiradas nos Pais Fundadores. Estive
visitando o site deles na internet. Confesso que o tal Glenn Beck, o sujeito
da TV, incomoda-me. O cidadão era
comediante e agora se converteu em
líder de cruzada conservadora. Arenga
na televisão falando em restaurar a
honra. Fala dos princípios americanos,
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“Ah, franceses não!
Vão começar a delirar
e nos enroscar em
devaneios filosóficos.
Prefiro a ação tendo
como suporte o velho
bom senso anglosaxão”
TED ROOSEVELT

da liberdade e do Estado mínimo.
São os temas da tal cruzada. Não
me lembro de em algum momento
termos defendido cruzadas ou coisas
do gênero. Além do mais, se fôssemos
conservadores de verdade, jamais nos
teríamos insurgido contra o rei.
– Fale só por si, senhor Adams
– disse Hamilton, contrariado –, eu
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sempre fui um conservador, favorável
à ordem e ao governo moderado. Se
me insurgi contra a Coroa, foi porque
ela é que estava rompendo o pacto
político. Faz tempo que sugiro um
convite para que o senhor Locke
participe das reuniões. Isso dirimiria
muitas dúvidas e eliminaria muitas
das charlatanices que tenho de ouvir

aqui. Podíamos convidar o senhor
Montesquieu também.
– Ah, franceses não! – disse Ted,
enquanto limpava os óculos. – Vão
começar a delirar e nos enroscar em
devaneios filosóficos. Prefiro a ação
tendo como suporte o velho bom senso anglo-saxão. E qual a novidade que
reside no ato de invocar os Pais Fundadores? Na minha época invocávamos
a memória dos Pais Fundadores para
tudo. Até na abertura de torneios de
beisebol falávamos dos senhores.
Baseados nos Pais Fundadores, invadimos Cuba. Quanto ao tal Tea Party
Patriot, o que ocorre é o seguinte: os
sujeitos que reclamam do tamanho
do governo querem mesmo é entrar
na briga para tomar conta do governo.
E quando se refestelam no poder
em Washington, acabam tornando
o governo muito maior do que na
época em que reclamavam. Observo
isso daqui com cuidado, nunca muda,
jamais falha.
– E quanto à direita cristã? – indagou Jefferson – Creio que logo
emprestará apoio a esse movimento,
se é que não está nele desde já.
Lembro-me da frase de um garoto
interessante, o Schlessinger Jr: diz ele
que a direita cristã apoia que tiremos o
governo de nossas costas, mas deseja
botar o governo em nossas camas.
Isso é revoltante.
– Ora, ora, Thomas – implicou
Hamilton –, Deus sabe que ninguém
jamais obteve sucesso em governar
a sua cama.
– A polidez ensina que a vida privada de um cavalheiro não pode ser
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tema de debate público – murmurou
Jefferson, com acidez.
– E quanto ao presidente Obama?
– indagou Adams – O Tea Party Patriot
é uma pedra no seu sapato?
– Não sei se é só por causa do
Tea Party que o presidente passa por
dificuldades – observou Lincoln, pensativo. – Houve uma espécie de entusiasmo exagerado com sua eleição.
Chegaram a dizer que a América vivia
uma era pós-racial. Sempre desconfio
desse termo “pós”. Seu uso abre caminho para análises precipitadas que
tendem a ignorar as grandes continuidades da História. Acho que a fúria
que tomou conta dos conservadores
extremados com a vitória de Obama
guarda um forte conteúdo racista.
Como não é de bom tom reconhecer
publicamente que não gostam dele,
entre outras coisas pelo fato de ser
negro, inventam histórias tais como
a de acusá-lo de não ser americano
ou de professar a religião islâmica.
Senhores, já senti algo parecido na
pele. A fúria desencadeada pela vitória
eleitoral de Obama só se compara à
raiva sentida pelos estados Sul quando
venci as eleições presidenciais. Os
senhores sabiam que não recebi um
voto sequer no Sul?
– Talvez porque seu nome sequer
constava nas cédulas eleitorais daqueles estados – opinou Hamilton.
– Mas o senhor não acredita que
isso vai provocar uma nova crise de secessão? – indagou Grant, preocupado.
– Outros tempos, outras formas de
luta, general. A batalha de Gettysburg
agora é travada nas mídias.
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– Hum... – murmurou Adams.
– Mas não acho que os problemas
de Obama residam apenas na ala
conservadora. Penso que haverá uma
evasão de votos entre seu próprio
eleitorado. Seu governo foi muito
atrapalhado pelo episódio do vazamento do óleo no Golfo do México.
– Absurdo, senhor! – esbravejou
Washington, com a mão no peito,
ultrajado – O presidente nada teve
a ver com isso. Como é possível
atribuir a ele ou ao governo a culpa
por um acidente cuja responsabilidade é de uma empresa petrolífera
britânica?
– Devemos – respondeu Adams –
refletir acerca do sistema político que
nós próprios criamos. No presidencialismo, o Executivo tende a ser responsabilizado, mesmo pelos eventos a
que não está diretamente relacionado.
É verdade que não foi o governo que
provocou o vazamento. Mas, qual
o efeito nos eleitores ambientalistas
diante da demora em se resolver o
problema? O óleo vazou por meses a
fio, causando danos graves na região.
E não nos esqueçamos do malogro
da última reunião sobre o tema ambiental na Dinamarca. Nesse episódio,
a liderança americana não funcionou.
Até que ponto a demora na solução
do problema do golfo e o fracasso nas
negociações da Dinamarca não serão
creditados na conta do presidente?
Não digo que os ambientalistas farão
uma revoada na direção das fileiras
conservadoras. Mas é possível que
muitos sequer se mobilizem para votar
nas próximas eleições.

– Já ouviu falar no “efeito teflon”?
– indagou Ted.
– Ligeiramente, meu caro presidente – respondeu Adams –, mas
confesso que devo no futuro aplicar-me nos estudos sobre a política das
repúblicas emergentes do Hemisfério
Sul. Tudo indica que o “efeito teflon”
é corrente por lá.
– Bem, creio que entendo – afirmou o general Grant –, o sistema
criado pelos senhores permite que o
povo americano se incline a transferir
qualquer responsabilidade ao Executivo. Assisti na TV a um desenho em que
um sujeito chamado Homer Simpson
dizia: “A culpa é minha, eu ponho em
quem eu quiser.” O sistema político
presidencialista se presta a esse tipo
de coisa.
– Porém – ponderou Ted Roosevelt –, também acredito que o pessoal
ambientalista e moderninho não se
bandeie para o lado republicano,
especialmente para o tal Tea Party
Patriot. Li um comentário proferido
por uma candidata a senadora pelo
estado do Delaware. Chama-se Christine O’Donnell. Pertence ao Partido
Republicano e é apoiada pelo Tea
Party. A candidata se declarou contra
a masturbação. Citou uma passagem
da Bíblia que afirma que a luxúria
no coração é a mesma coisa que
o adultério. Como não é possível a
masturbação sem o sentimento de
luxúria, ela interpretou que a Bíblia
condena a masturbação. Para ela
parece lógico.
– Pai do céu – murmurou Jefferson.
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– O’Donnell? – refletiu, em voz
alta, Lincoln – Irlandesa e católica?
Sempre tive problemas com os irlandeses, macacos me mordam!
– Gostaria de lembrar que nunca
obstamos direitos políticos, quer para
os católicos, quer para os irlandeses –
disse Adams, com ar ultrajado – e não
acho que só por causa disso devamos
alterar nossa posição.
– Governo na cama, governo na
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cama, lembram? Eu disse. – Jefferson
parecia perturbado.
– Falando em irlandeses – disse
Hamilton –, não tínhamos convidado
o Jack Kennedy para o encontro de
hoje?
– Bem – comentou o general
Grant, dando uma baforada –, é
impossível contar com Jack para algo
sério enquanto houver rabos de saia
dando sopa aqui no além.

– Parece com alguém que conheço – zombou Hamilton. E pela
primeira vez, em cerca de duzentos
anos, Jefferson disparou na direção de
Hamilton um olhar fuzilante, dotado
de potência suficiente para varar o
infinito.
scalercio@link.com.br
O articulista é professor do Instituto de
Relações Internacionais da PUC-Rio.

NOTAS
1. Thomas Jefferson (1743-1826), nascido na
Virgínia, talvez seja o mais cultuado dos Pais
Fundadores da nação. Foi governador da
Virgínia, o primeiro secretário de Estado do
país, o segundo vice-presidente da República e
o terceiro presidente dos Estados Unidos. Seus
biógrafos afirmam que não era um bom orador.
Mas compensava isso empunhando uma pena
que deslizava no papel com fluidez e elegância.
Destacava-se também na costura da política de
bastidores. Sua pena elegante e concisa pode
ser apreciada por meio da leitura da Declaração
da Independência dos Estados Unidos. Muito
embora tenha ganhado a fama de autor único,
a Declaração se referenciava num documento
anterior – a Declaração dos Direitos da Virgínia
– escrita por George Mason. O texto original de
Jefferson sofreu ainda alterações sugeridas por
uma comissão formada por representantes do
Congresso Continental. John Adams e Benjamin
Franklin foram integrantes dessa comissão. Na
vida privada, Jefferson se destacou por uma
certa incontinência sexual que desconhecia
fronteiras sociais e raciais – pois sabe-se que
manteve relações com escravas de sua propriedade. Jefferson teve por volta de 400 escravos.
Mesmo sendo um aristocrata escravocrata da
Virgínia, opunha-se à escravidão e defendia
a necessidade de aboli-la. Sonhava com uma
América concebida como uma república de
pequenos proprietários rurais livres.

campo do general Washington. Quando este
se tornou o primeiro presidente, indicou Hamilton para o cargo de secretário do Tesouro.
Hamilton se destacou como o principal mentor
das “cartas dos federalistas”, um conjunto de
panfletos que propunham que o país adotasse
uma Constituição federal que atribuísse poderes
efetivos à União – a Constituição foi adotada em
1787. Hamilton e Jefferson divergiam em quase
todos os campos – política externa, impostos
e, mais notadamente, no tipo de país que os
Estados Unidos deviam ser. Detestavam-se
mutuamente. Hamilton, como um defensor do
capital e da economia organizada. Faleceu vítima de um duelo travado com o vice-presidente
Aaron Burr – que, aliás, era vice-presidente da
gestão de Jefferson.

2. Alexander Hamilton (1755/57-1804) talvez
seja um dos mais controversos e ativos dos Pais
Fundadores. Nascido no Caribe, transferiu-se
para Nova Iorque, onde completou seus estudos
no King’s College – mais tarde convertido na
Universidade de Colúmbia. Durante a Guerra
da Independência, serviu como ajudante de

4. Os biógrafos do presidente Lincoln atentam
para essa particularidade de sua personalidade:
a de apreciar contar “casos caipiras”. Às vezes,
diante de personagens, tais como o embaixador
da França, por exemplo, Lincoln metia na conversa um caso de um sujeito do Tennessee, o
Tom, que um dia, na sua plantação de batatas,
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3. John Adams (1755-1826) nasceu em Boston,
Massachusetts. Advogado militante e granjeiro,
com a crise política contra a Coroa foi um dos
primeiros membros do Congresso Continental
a apoiar a ruptura com a Inglaterra. Foi o
primeiro vice-presidente e segundo presidente
dos Estados Unidos. Sua personalidade pode ser
definida por um coquetel que combinava grande inteligência e muita intensidade na ação. Às
vezes a intensidade exagerada dificultava seus
propósitos políticos. Adams era um homem cuja
vida foi marcada por brigas e reconciliações.
Assim como Jefferson, detestava Hamilton.

percebera que etc. , etc., etc... O embaixador
quedava-se perplexo.
5. Theodore Roosevelt (1858-1919) nasceu em
Nova Iorque e foi o vigésimo sexto presidente
dos Estados Unidos. Durante a Guerra Hispano-Americana (1898) liderou um regimento de
caubóis, os Rough Riders, durante a invasão de
Cuba. Apreciava definir sua postura política por
meio da frase: “fale com suavidade e tenha na
mão um grande porrete” – big stick.
6. Ulysses Simpson Grant (1822-1885), nascido
em Ohio, foi militar de carreira, formado na
Academia Militar de West Point, participou da
Guerra Mexicana (1846-1848) e, após ter passado um período fora do Exército, retornou à
instituição quando estourou a Guerra da Secessão (1861-1865). Durante a guerra, destacou-se
como comandante talentoso, especialmente no
teatro de operações do Oeste. Lincoln, que se
sentia exasperado devido à incompetência de
muitos de seus generais, logo teve sua atenção
atraída pelos sucessos de Grant. Os intrigantes
e moralistas de Washington procuravam minar
a reputação do general, enfatizando que o
mesmo padecia de um grave problema pessoal:
era alcoólatra. Um dia, Lincoln, ao seu estilo, ao
ouvir diatribes contra Grant disse: “Ah, ele gosta
de beber? Então alguém, por favor, envie um
telegrama ao general Grant indagando qual sua
marca de uísque favorita. Pretendo enviar alguns
barriletes aos demais generais, pois, assim,
talvez tomem gosto pela vitória.” Em março
de 1864, Lincoln nomeou Grant comandante
em chefe dos exércitos da União. Graças à sua
estratégia competente e também impiedosa, o
Sul pediu a paz no ano seguinte. Entre 1868 e
1876 foi presidente dos Estados Unidos.

Levanta-te,

Simon
Uma revisita a
Chávez, Bolívar e
o “Socialismo do
século XXI”

66 G
AGouro
agárin

maurício Santoro
Cientista político
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A

notícia foi anunciada pelo
Twitter, numa série de postagens que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, publicou de madrugada por meio
de seu telefone celular: “Confesso que choramos... Digo-lhes: tem que ser Bolívar este esqueleto glorioso, pois
pode-se sentir sua labareda... Meu Deus, meu Deus, meu
Deus... Meu Cristo, nosso Cristo, enquanto eu rezava em
silêncio vendo aqueles ossos, pensei em Ti! E como quis
que chegasses e ordenasses como para Lázaro: ‘Levanta-te, Simón, que não é tempo de morrer.’ De imediato
recordei que Bolívar vive!!”
Em julho de 2010, os restos de Simón Bolívar foram
exumados do Panteão Nacional, em Caracas, e exibidos
na TV ao som do hino venezuelano. A iniciativa de Chávez decorreu de uma pesquisa divulgada por cientistas
da Universidade de Maryland, que citava o Libertador
da Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá e Peru como
um dos líderes históricos que provavelmente haviam
sido mortos por envenenamento. A tese contrariava a
versão aceita pela maioria dos historiadores, segundo a
qual Bolívar faleceu por causa da tuberculose. A hipótese
dos cientistas é improvável, mas verossímil: a vida do Libertador foi marcada por batalhas, intrigas, conspirações
e tentativas de assassinato. Na mais famosa delas, ocorrida em Bogotá, Bolívar escapou saltando pela janela, enquanto sua amante enganava seus adversários fingindo
que ele não estava em casa.
Este romance de capa e espada é fascinante e rendeu
ao menos uma obra-prima literária, “O General em seu
Labirinto”, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Contudo, os interesses de Chávez na exumação do
esqueleto de Bolívar respondem menos à curiosidade
histórica do que às suas obsessões pessoais. Para além da
68 AGouro

INTELIGÊNCIA

posição central que o Libertador ocupa em sua ideologia
do “socialismo do século XXI”, a hipótese de assassinato
toca em uma fixação pouco conhecida do presidente da
Venezuela. Segundo seus melhores biógrafos, os jornalistas Alberto Barrera e Cristina Marcano, Chávez está convencido de que morrerá de maneira violenta, pela mão
de adversários políticos. Descobrir que seu ídolo teve o
mesmo fim reforçaria a crença em seu próprio destino
trágico.
Embora o apreço de Chávez por Bolívar seja considerado com frequência como um exótico culto à personalidade, a construção desse discurso político ilustra
muitos dos dilemas do chavismo, em particular a dificuldade do presidente em lidar com os movimentos sociais da esquerda venezuelana – uma relação mais difícil
e complexa do que parece à primeira vista.
O Bolívar do Cadete Chávez
A política teve pouca importância para Chávez durante sua juventude. Ele cresceu no estado de Barinas,
filho de professores primários. Como rapaz, estava mais
interessado em esportes, e foi essa paixão que o levou a
ingressar nas Forças Armadas, atraído pelos bons treinadores de atletas existentes no Exército. Contudo, uma vez
na Academia Militar, foram despertadas as inquietações
do cadete com respeito às injustiças sociais do país.
Chávez entrou para o Exército em 1971. Desde 1958,
a política da Venezuela era dominada por dois partidos,
a Ação Democrática (AD), de centro-direita, e o Comitê Político-Eleitoral Independente (Copei), democrata
cristão. Eles haviam sido os principais instrumentos da
derrubada da ditadura militar do general Marcos Pérez
Jimenez (1952-1958), e estabeleceram entre si o pacto de
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Punto Fijo, um acordo de governabilidade que determinava regras para a partilha do poder e para a divisão dos
cargos públicos e recursos do Estado. No auge de sua
influência, a AD e o Copei somavam mais de 90% dos
votos no país e controlavam a Presidência e o Congresso.
O sistema de Punto Fijo foi louvado como um pilar de estabilidade democrática em uma América Latina
conturbada por ditaduras militares e regimes autoritários
de vários matizes ideológicos. Contudo, análises contemporâneas têm ressaltado o quanto o acordo limitava a
participação popular e as demandas dos movimentos
sociais da esquerda. As Forças Armadas foram subjugadas ao poder civil, mas a um alto custo: as promoções a
partir de coronel eram feitas pelo Congresso, o que levou
à partidarização dos escalões militares superiores, com
os oficiais ambiciosos procurando patronos políticos que
pudessem apadrinhar sua ascensão profissional.
A geração de cadetes de Chávez foi a primeira a ser
treinada segundo os critérios estabelecidos no Plano Andrés Bello. Tratou-se de um programa de modernização
das Forças Armadas, baseado em formação educacional
mais sólida para os jovens oficiais. Ainda na Academia
Militar, cursavam disciplinas em universidades civis – em
geral matérias ligadas às humanidades e às ciências sociais
– e eram estimulados a fazer pós-graduação. Chávez, por
exemplo, optou pelo mestrado em ciência política.
O ambiente acadêmico na Venezuela da década de
1970 era predominantemente de esquerda, influenciado
pelas grandes correntes do pensamento latino-americano
daquele momento, como a teoria da dependência, a teologia da libertação e diversas interpretações marxistas
da sociedade. Chávez bebeu avidamente dessas fontes e
teve contatos bastante próximos aos ativistas políticos,
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Segundo seus
melhores biógrafos,
Chávez está
convencido de que
morrerá de maneira
violenta, pela mão
de adversários
políticos. Descobrir
que seu ídolo
teve o mesmo fim
reforçaria a crença
em seu próprio
destino trágico
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por meio de seu irmão mais velho, Adam Chávez, que
veio a se tornar matemático, professor universitário e, no
governo do irmão, embaixador da Venezuela em Cuba.
O círculo de amigos dos Chávez incluía militantes que
fundaram partidos progressistas, críticos ao Pacto de
Punto Fijo, como Causa Radical, Movimento da Esquerda Revolucionária e Movimento ao Socialismo.
Simón Bolívar não era uma figura popular na esquerda venezuelana da época. Os traumas com a ditadura militar de Pérez Jimenez haviam deixado os progressistas
desconfiados de generais ambiciosos, ainda que os feitos
do libertador e suas lutas pela autonomia política da
América Latina despertassem simpatias. Contudo, a condição de militar de Chávez o expôs a outras influências,
que o levaram a valorizar a figura do oficial idealista, supostamente acima dos partidos e das divisões ideológicas
dos civis, que se lança ao mundo da política para promover grandes reformas.
Na própria Academia Militar, Chávez foi bastante
influenciado pelas aulas do general Jacinto Pérez Arcay,
um oficial que havia participado de uma fracassada rebelião contra o ditador Pérez Jimenez, e pregava que Bolívar havia sido um homem à frente de seu tempo, traído
pelas elites liberais e pró-Ocidente. Chávez acabou se tornando um discípulo de Pérez Arcay e o general, por sua
vez, o defendeu em um incidente disciplinar, quando o
cadete discutiu com um professor que criticava Bolívar
como um caudilho autoritário.
Outra experiência marcante para Chávez em seus
anos como cadete foi sua viagem oficial ao Peru, que
então era governado por uma junta militar de esquerda,
liderada pelo general Juan Velasco Alvarado. O Exército
peruano tomara o poder por meio de um golpe em 1968,
70 AGouro
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e implementara uma ditadura com forte agenda social,
centrada na reforma agrária e na nacionalização de setores importantes da economia. Chávez ficou fascinado
com o que viu em Lima, e com a conversa que teve com
Velasco Alvarado e o convívio com jovens militares de
diversos países da América Latina, que também acompanhavam a experiência política peruana.
O Movimento Bolivariano Revolucionário
O grupo de cadetes do qual Chávez foi membro ficou conhecido como “Geração Andrés Bello”. Nas décadas de 1970 e 1980 esses militares tiveram promoções relativamente rápidas, em razão de sua elevada qualificação
profissional, mas sua elevação na hierarquia das Forças
Armadas foi acompanhada por uma abordagem cada vez
mais crítica da política venezuelana, no contexto do declínio do pacto de Punto Fijo. A queda do sistema viria
entre 1989 e 1992 com a eclosão de massacres e golpes
militares.
O descontentamento social crescia. Grupos guerrilheiros comunistas começaram a atuar no interior do
país e embora nunca tenham representado ameaça significativa ao Estado, serviram de alerta para os riscos de
excluir a esquerda do pacto de Punto Fijo. Chávez afirma
ter participado de operações antiguerrilha quando serviu
como jovem oficial na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Segundo ele, a experiência o deixou indignado
com a manipulação política à qual eram submetidos os
camponeses, que serviam de massa de manobra para o
Exército e os insurgentes.
Apesar de suas críticas à violência, Chávez nos anos
80 aproximou-se de líderes guerrilheiros, como Douglas Bravo, que rompeu com o Partido Comunista e
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fundou uma dissidência armada, atuante nas décadas de
1960/1970, passando a se denominar um “revolucionário bolivariano”. Bravo havia estabelecido vínculos com
o Exército e até se envolvido numa tentativa frustrada
de golpe militar, em 1962. Ele e Chávez começaram a se
reunir em segredo, num grupo que incluiu ativistas comunistas que mais tarde exerceram cargos importantes
na presidência de Chávez, como o jornalista Teodoro Petkoff e o economista Ali Rodriguez Araque. As conversas
ganharam fôlego com a crise econômica que atingiu a
Venezuela na década de 1980.
Nos anos 70 os choques do petróleo levaram a um

boom econômico no governo de Carlos Andrés Pérez
(1974-1979). O presidente também apostou em grandes
empreendimentos industriais, como a nacionalização da
indústria siderúrgica. Contratou como consultor o economista brasileiro Celso Furtado, que elaborou estudo a
respeito da economia venezuelana, no qual alertava para
a necessidade de diversificação e de investimentos sociais.
Essas recomendações nunca foram seguidas e quando o
preço do petróleo despencou, na década de 1980, a economia da Venezuela enfrentou sérias dificuldades.

C

hávez reuniu-se a outros militares de média
patente – majores e tenentes-coronéis – e num gesto de
forte simbolismo refizeram o célebre juramento que Bolívar e seu tutor, Simon Robinson, haviam feito no Monte Aventino, em Roma. O Libertador havia prometido
jamais descansar enquanto a América do Sul não tivesse escapado do jugo colonial da Espanha. Chávez e seus
colegas se comprometeram com o que viam como um
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projeto de “salvação nacional” da Venezuela, que livraria
o país de uma elite civil corrupta e incompetente. Batizaram o grupo de “Movimento Bolivariano Revolucionário”.
Não estava claro qual o papel que os aliados civis
teriam nesse processo, mas rapidamente as relações entre os militares e os políticos de extrema-esquerda se
deterioraram, na medida em que estes perceberam que
desempenhariam funções bastante secundárias no Bolivarianismo. Bravo e Chávez acabaram rompendo e o
movimento foi se consolidando como um núcleo de oficiais descontentes nas Forças Armadas, que discutiam os
problemas do país.
O que tirou a conspiração dos quartéis e a transformou num ator político efetivo foi o trauma causado pelo
Caracazo, a rebelião popular que eclodiu em 1989 nas
principais cidades da Venezuela, em protesto contra o
duro programa de ajuste estrutural adotado pelo governo.
De fato, no fim da década de 1980 o Estado estava quase
falido, em decorrência da redução do preço do petróleo e
dos próprios erros administrativos e da corrupção. Carlos Andrés Pérez foi reeleito com a promessa de trazer de
volta os “bons velhos tempos” do boom petrolífero dos
anos 70, mas em vez disso reverteu a política econômica
nacionalista e implementou uma terapia de choque centrada na alta de impostos e no corte dos gastos públicos.
As manifestações que se seguiram ao programa de
Andrés Pérez foram as maiores da história recente venezuelana e assustaram o governo, sobretudo na capital,
onde a população das favelas e dos bairros pobres ocupou
as principais avenidas, em grandes protestos simultâneos
a episódios de saques e vandalismo. As autoridades entraram em pânico e a repressão foi violentíssima, envoljulho• Agosto • setembro 2010
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Chávez se tornou
um homem
extremamente
popular, em
especial entre os
mais pobres. Sua
cela na prisão
virou o centro de
uma romaria de
descontentes
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vendo polícia e Exército. Ainda hoje se discute quantas
pessoas foram mortas na ocasião, as estimativas oscilam
entre centenas e milhares – trauma nacional em um país
pacífico, que não havia nem mesmo sofrido a repressão
política das ditaduras militares latino-americanas das décadas de 1960-1980.
O sistema de Punto Fijo havia entrado em colapso.
Os principais partidos estavam desacreditados, por seu
envolvimento cúmplice no massacre. Andrés Pérez se
afastou dos políticos e recrutou um grupo de jovens tecnocratas para tentar reformar a combalida economia do
país. Mas não adiantou. As estatísticas socioeconômicas
da Venezuela, no início da década de 1990, eram péssimas: dois terços da população na pobreza, renda per capita a 40% dos índices dos anos 70, e declíno considerável
nos gastos públicos com saúde e educação.
Os golpes militares de 1992
Os conspiradores atacaram em fevereiro de 1992,
lançando um golpe militar em Caracas e em algumas
capitais provinciais. A intentona durou apenas algumas
horas e foi derrotada rapidamente. Chávez comandou a
rebelião em Caracas e foi um dos primeiros líderes a ser
capturados. As autoridades o permitiram usar a TV para
ordenar a rendição de seus colegas. Seu pequeno discurso
tem cerca de um minuto e meio, mas o tornou uma celebridade nacional:
“Companheiros: lamentavelmente, por enquanto, os
objetivos que nos propusemos não foram alcançados na
capital... Companheiros, ouçam esta mensagem solidária.
Agradeço-lhes sua valentia, desprendimento, e, diante do
país e de vocês, assumo a responsabilidade por este movimento militar bolivariano. Muito obrigado.”
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De forma sintética, Chávez anunciou ao país a existência do Movimento Bolivariano Revolucionário, estabelecendo-se como seu líder. Diz frase rara na boca de
dirigentes latino-americanos: “assumo a responsabilidade”. E o “por enquanto” com o qual classifica seu fracasso aponta para a possibilidade de retomada das ações
armadas. Apesar de ter passado a madrugada acordado
por conta do golpe, Chávez está sereno e cordial. Não
por acaso, o vídeo “transformou uma derrota militar
numa vitória política”, como observou anos mais tarde o
escritor Gabriel García Márquez. O aniversário do golpe, 4 de fevereiro, é comemorado até hoje pelo chavismo
como uma espécie de feriado fundador do movimento.
O governo agiu de maneira rápida, mas moderada –
depois do Caracazo, não havia mais espírito para banhos
de sangue. No mesmo dia em que os golpistas foram presos, os políticos mais importantes do país discursaram
pedindo clemência e tolerância ao presidente Carlos Andrés Pérez, apontando nos militares rebeldes o sintoma
de insatisfações mais amplas por parte da população. O
discurso mais significativo veio do senador Rafael Caldera, um dos fundadores do Copei, signatário do Pacto de
Punto Fijo, e ex-presidente da Venezuela. Caldera estava
em sintonia com a opinião pública: sua fala naquele momento decisivo foi o estopim da campanha que o reconduziu à chefia do Estado, em 1994.
Enquanto isso, Chávez se tornou um homem extremamente popular, em especial entre os mais pobres. Sua
cela na prisão virou o centro de uma romaria de descontentes com a situação. O termo religioso se aplica: um dos
presentes que ele recebeu foi uma versão política do “Pai
Nosso”, que começava como “Chávez nosso, que estás no
cárcere...”. O sucesso foi consequência de sua ação polí-

INTELIGÊNCIA

tica-midiática, não de seu desempenho militar no golpe.
Outro de seus colegas conspiradores, o tenente-coronel
Francisco Arias, foi mais efetivo com suas tropas, e no
estado de Zuila tomou o palácio do governador, o aeroporto e os poços de petróleo. Anos mais tarde, seria eleito
para governar o estado, e depois rompeu com Chávez.
A boa recepção popular ao golpe estimulou outros
oficiais das Forças Armadas. Em novembro de 1992,
houve nova tentativa de tomada de poder pelos militares. Em fevereiro, os rebeldes eram sobretudo oficiais de
média patente no Exército. No segundo golpe, eram integrantes da cúpula da Força Aérea e da Marinha. O sistema de Punto Fijo estava destruído, a questão era saber
que grupo se apoderaria da carcaça.
O Movimento V República
A exata participação de civis no golpe de fevereiro de
1992 ainda é motivo de controvérsia, quando mais não seja
porque muitos dos aliados de esquerda de Chávez romperam com ele na década de 2000. No entanto, há consenso
que o Movimento Bolivariano Revolucionário era sobretudo uma iniciativa militar, e que os apoios na sociedade
civil eram secundários para os objetivos da empreitada.
Isso começou a mudar durante a prisão dos golpistas, que acabou sendo por um período curto. Em 1993,
o presidente Carlos Andrés Pérez sofreu impeachment,
por acusações de corrupção. Em 1994, Rafael Caldera
foi reeleito presidente e decretou anistia para os militares envolvidos nos golpes de 1992, embora todos tenham
passado para a reserva nas Forças Armadas. Chávez se
viu diante do dilema do que fazer diante da popularidade
que conquistara, ao mesmo tempo em que era afastado
de sua principal ferramenta de influência, o Exército.
julho• Agosto • setembro 2010
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Criar seu próprio partido político era a alternativa
mais óbvia, mas não o que aconteceu no primeiro momento. Em 1994, os bolivarianos recomendaram à população se abster nas eleições presidenciais. Suas indecisões
se explicam não só pela falta de traquejo partidário dos
militares do movimento, mas também pelas novidades
em curso no sistema de partidos da Venezuela.

E

m meio às sucessões de crises – declínio econômico, Caracazo, golpes, impeachment – os líderes políticos da Venezuela fizeram uma importante reforma no
sentido de descentralizar o poder. Os governadores, por
exemplo, passaram a ser eleitos, em vez de nomeados
pelo presidente. O principal beneficiado do processo foi
um pequeno partido de esquerda, a Causa Radical, que
ganhou espaço nos governos locais. Contudo, a sigla se
dividiu com relação a como lidar com os militares insurgentes, e uma ala significativa formou um novo partido,
o Patria para Todos, que se aliou aos bolivarianos.
Em maior ou menor grau, essa questão se colocou
para uma série de pequenos partidos de esquerda: Movimento ao Socialismo, Bandeira Vermelha, Liga Socialista, Partido da Revolução Venezuelana. De pequena
expressão, em geral limitados a algumas cidades ou estados, foram seduzidos pela possibilidade de aumentar
exponencialmente sua influência pegando carona na popularidade dos bolivarianos.
Chávez terminou por se convencer da importância
de entrar no jogo eleitoral, mas sua ambivalência com os
partidos continuou. Ele quis formar uma sigla chamada
Movimento Bolivariano Revolucionário, mas foi impe74 AGouro
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dido pela lei venezuelana, que proíbe o uso partidário
de Símon Bolívar. A solução encontrada foi rebatizar o
projeto como Movimento V República – os acrônimos
de ambos, MBR e MVR, têm a mesma pronúncia em
espanhol.
Na interpretação histórica dos bolivarianos, a IV República da Venezuela havia começado em 1830, com a
fragmentação da Grã-Colômbia e a morte do Libertador.
O período subsequente teria sido uma longa sucessão de
traições e enganos, por oligarquias civis, caudilhos e ditadores militares, pontuadas aqui e ali de lampejos de esperança por parte de rebeliões populares, como aquelas
lideradas por Ezequiel Zamorra no século XIX, ou pela
ação de bandidos sociais como Pedro Rafael Perez Delgado, o Maisanta – por coincidência, bisavô de Chávez.
O projeto bolivariano seria restaurar os ideais da
época da libertação, mas agora atualizados pelas experiências da esquerda latino-americana ao longo do século
XX. O amálgama dessas tradições seria uma aliança cívico-militar na construção do “socialismo do século XXI”.
Embora não haja uma descrição precisa dessa agenda ideológica – não existe um livro vermelho dos pensamentos
do presidente Chávez – em linhas gerais ela prega um
Estado com ampla participação econômica, controlando
setores importantes ou atuando em parceria com a iniciativa privada.
Suas políticas sociais são surpreendemente moderadas, e não diferem muito do que tem sido feito por outros
governos progressistas na região, tal como programas de
transferência de renda, bolsas de estudo para o ensino
médio e universitário, médicos de família em áreas pobres e supermercados com alimentos subsidiados para
pessoas de baixo poder aquisitivo. Ou seja, muito seme-
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lhante ao que é recomendado pelo Banco Mundial, pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
por organismos multilaterais de cooperação social.
A democracia venezuelana de Punto Fijo tem sido
descrita como uma “partidocracia” e à luz da crise desse
sistema, não causa espanto que os bolivarianos sejam extremamente críticos aos arranjos clássicos da democracia
representativa e prefiram complementá-los, ou mesmo
suplementá-los, pelo que chamam de “democracia protagonista”. São mecanismos que se aproximam de instrumentos de participação direta, como conselhos de políticas públicas, plebiscitos e referendos.
Chávez e o MVR foram os grandes vencedores das
eleições de 1999 e ganharam quase todos os pleitos desde
então. Punto Fijo chegara a um nível tão baixo de credibilidade que os principais rivais dos bolivarianos na
disputa à Presidência, foram uma ex-Miss Universo, cujo
partido tinha seu nome (IRENE), e um aristocrata venezuelano que adorava posar para fotos montado em seu
cavalo branco.
Do movimento ao partido
Uma avaliação da década de Chávez à frente do
governo da Venezuela está fora do escopo deste artigo.
Limitarei-me a dois pontos relativos à ideologia do chavismo: as dificuldades de institucionalizar o movimento
e o uso do bolivarianismo na política externa, sobretudo
nas relações com os demais países da América Latina.
Ao contrário de outros líderes latino-americanos
carismáticos e centralizadores, como Juan Perón na Argentina e Getúlio Vargas no Brasil, Chávez tem falhado
em institucionalizar seu movimento numa rede sólida de
partido(s) e sindicatos. Em grande medida, isso se deve
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às diferenças em sua base de apoio social. Perón e Vargas
contavam com os trabalhadores de emprego formal, sobretudo nas crescentes indústrias de seus países. Na Venezuela, ao contrário, o chavismo foi construído como
uma aliança entre militares, grupos de extrema-esquerda
e amplos setores da camada mais pobre da população,
concentrados nos setores informais da economia e com
pouca tradição de organização.
É ilustrativa desse impasse a relação difícil do chavismo com os sindicatos venezuelanos. A principal central
sindical do país, a Central dos Trabalhadores Venezuelanos (CTV), era historicamente um núcleo de apoio ao
partido AD, um dos pilares do pacto de Punto Fijo. Com
o declínio do acordo, houve certo esforço dos dirigentes
em se afastar da sigla, e um flerte com os atores políticos
em ascensão, como a Causa Radical e o Movimento Bolivariano Revolucionário.
Mas os chavistas nunca conseguiram estabelecer um
objetivo claro, se queriam conquistar a CTV pelo voto
ou criar uma organização alternativa. Acabaram tentando ambos, montando a Federação Bolivariana dos Trabalhadores (FBT), reunindo líderes sindicais simpáticos
ao chavismo – seu principal dirigente, Nicolas Maduro,
é o atual ministro das Relações Exteriores da Venezuela.
Mas a FBT nunca teve a mesma força que, por exemplo,
a CGT gozou na Argentina de Perón, ou o que os sindicatos oficiais tiveram no Brasil da Era Vargas.
Outra ligação complexa é aquela que reúne Chávez
e seus aliados nos pequenos movimentos e partidos da
esquerda venezuelana. Desde a década de 1980, muitos
deles estiveram ao lado dos bolivarianos, mas acabaram
rompendo por disputas relativas à centralização política
promovida pelos militares, ou por conflitos ideológicos
julho• Agosto • setembro 2010
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entre correntes diversas do marxismo e o nacionalismo
reformista bem mais abrangente e contraditório de Chávez. Os ex-aliados do presidente incluem o guerrilheiro
Douglas Bravo e políticos e intelectuais como Luis Miquelena, José Vicente Rangel, Teodoro Petkoff. Existe
até um novo partido para agrupar os antigos chavistas,
o Podemos.
A maneira que Chávez encontrou para tentar lidar com a heterogeneidade de sua aliança foi agrupá-la
numa estrutura partidária mais rígida, substituindo o
Movimento V República pelo Partido Socialista Unificado da Venezuela, criado em 2007. Contudo, a sigla tem
enfrentado problemas sérios de organização, sobretudo
conflitos entre a direção partidária e as bases locais. Os
movimentos sociais têm resistido à imposição de lideranças oriundas do Exército ou mesmo da família Chávez.
Em seu estado natal, Barinas, a ocupação de importantes
cargos oficiais por seu pai e por seu irmão mais velho resultaram em desentendimentos sérios com os militantes
de base.
Além disso, a década em que Chávez tem sido presidente também mudou a estrutura de seu movimento,
de modo surpreendente. Embora a retórica oficial e boa
parte da cobertura da imprensa ressaltem a suposta polarização social da Venezuela – pobres chavistas, classe
média e elites na oposição – estudos acadêmicos recentes apontam para um cenário bem mais matizado, no
qual o presidente tem ganhado apoio sobretudo entre a
classe média, principal beneficiária do crescimento econômico e de algumas políticas sociais, como a expansão
do ensino público universitário. Os venezuelanos os
chamam, com ironia, de “Boliburguesia”. E problemas
como o aumento do crime nas favelas e bairros pobres
76 AGouro
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têm afastado essa população do chavismo. A oposição
conseguiu inclusive vitórias eleitorais em antigos bastiões de Chávez, como o complexo do Petare, que reúne
comunidades carentes de Caracas.

P

or fim, mas não menos importante, há a dimensão
latino-americana do Bolivarianismo. A vida do Libertador foi uma epopeia de tentativa de formação de uma
consciência política regional, de modo a que as jovens
nações pudessem obter mais capacidade de negociação e
resistência frente às ex-metrópoles coloniais na Europa e
à expansão dos Estados Unidos. Ao fim de sua vida, Bolívar havia se desiludido diante das lutas que resultaram na
fragmentação da América Espanhola e na constituição de
um Brasil, monarquista e escravista, afirmando que “em
nossa América só há uma coisa a fazer: emigrar.”
Chávez reteve o essencial do pensamento bolivariano para a política externa: a integração latino-americana
como pré-condição para o enfrentamento às grandes potências e à busca de inserção internacional autônoma. No
contexto do início do século XXI, isso significou alianças com países da região que também possuem governos
de esquerda com uma perspectiva bastante crítica a seus
sistemas políticos. São oriundos de tradições diversas:
movimentos indígenas na Bolívia e no Equador, ex-guerrilheiros sandinistas na Nicarágua, comunistas em Cuba,
liberais dissidentes em Honduras. Essa rede de apoios foi
aglutinada na Aliança Bolivariana dos Povos de Nossa
América (ALBA), um fórum mantido junto por acordos
de cooperação de petróleo-por-serviços e que tem sido
bastante ativo como um grupo de pressão em fóruns
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como a Organização dos Estados Americanos e mesmo
na Assembléia Geral das Nações Unidas.
Além da ALBA, Chávez mantém uma diplomacia de
aproximação com outros regimes progressistas da América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Essa política se dá por meio de projetos pontuais de
colaboração e pelos esforços da Venezuela em ingressar no
Mercosul como membro permanente. Sob o chavismo, o
país de fato passou a importar muito mais produtos do
bloco, em parte como uma tentativa de diminuir a dependência da Colômbia. Apesar das rusgas entre Chávez e
Uribe, ambos seguem como os segundos maiores parceiros
comerciais de cada um, atrás apenas dos Estados Unidos.
Apesar do interesse mútuo de Venezuela e Mercosul
em reforçar as relações econômicas, não está claro que
isso vá ocorrer. O modelo de integração mercosulino é
baseado no “regionalismo aberto”, no livre comércio e na
abertura da economia, ao passo que o chavismo dá preferência a formatos mais voltados para a política, como
a ALBA. A grande quantidade de ferramentas de controle e proteção econômicas existentes na Venezuela, como
restrições à compra de dólares e taxas cambiais diversificadas de acordo com o produto que se quer importar são
difíceis de serem combatibilizadas com as exigências de
liberalização do Mercosul. O próprio Chávez já retirou
seu país de dois acordos de livre comércio, a Comunidade Andina das Nações e o G-3, com México e Colômbia,
referindo-se a ambos como “neoliberais”. Mas segue tendo nos Estados Unidos o mercado mais importante para
seu principal produto de exportação, o petróleo.
Contudo, há uma razão política fundamental para a
qual Chávez precisa do Mercosul, e dos apoios latino-americanos como um todo: evitar o isolamento, que
78 AGouro
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provavelmente levaria à sua deposição, como quase ocorreu na tentativa de golpe de 2002. Para permanecer no
poder, é importante para Chávez ser visto como parte
da onda de governos de esquerda que desde 1999 têm
vencido a maioria das eleições na região. Nesse sentido, a
inclusão no Mercosul – onde, pela cláusula democrática
do bloco, só podem ser admitidas democracias – funciona como um aval ao chavismo por parte de países moderados, como Brasil.
mauriciosantoro1978@gmail.com
O articulista é professor da Fundação Getulio Vargas.
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Lei Complementar nº

dos Deputados, cujo primeiro signatário foi o deputado

135, de 4 de junho de

Antonio Carlos Biscaia, tendo sido transformada no

2010 (conhecida como

Projeto de Lei Complementar nº 518, de 2009.

“Lei da Ficha Limpa”)1,

Pelo texto original não poderiam concorrer pessoas

estabelece casos de inelegibilidade que visam a proteger

condenadas em primeira instância, ou com denúncia

a probidade administrativa e a moralidade no exercício

recebida por um tribunal,7 por crimes graves como ra-

do mandato. O projeto dessa lei foi de iniciativa popu-

cismo, homicídio, estupro, tráfico de drogas e desvio de

lar2, tendo obtido mais de 1,6 milhão de assinaturas3. A

verbas públicas, além dos candidatos condenados por

campanha foi coordenada pelo Movimento de Combate

compra de votos ou uso eleitoral da máquina.8 Ficavam

à Corrupção Eleitoral (MCCE), cujo Comitê Nacional é

também impedidos de concorrer os parlamentares que

composto de dezenas de organismos representativos,

renunciaram ao cargo para evitar abertura de processo

entre outros, de Magistrados, membros do Ministério

por quebra de decoro9 – caso, por exemplo, de alguns

4

Público, da OAB, e da CNBB .

deputados envolvidos no escândalo do Mensalão10.

Essa mobilização se acentuou devido à decisão

Aliás, o caso do escândalo do governador do Distrito

do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF nº 144,

Federal, José Roberto Arruda, e os deputados distritais

que confirmou que a norma contida no § 9º do art.

foi alvo de um dos primeiros protestos do MCCE, em 9

14 da CF, na redação que lhe deu a ECR 4/94, não é

de dezembro – Dia Mundial de Combate à Corrupção.

autoaplicável (Enunciado 13 da Súmula do TSE). Fixou-

Em fevereiro de 2010, o presidente da Câmara,

-se, então, que o Judiciário não pode, sem ofensa ao

deputado Michel Temer (PMDB-SP), busca uma agenda

princípio da divisão funcional do poder, substituir-se

de votações de apelo popular para se fortalecer como

ao legislador para, na ausência de lei complementar

vice na chapa presidencial encabeçada pela ministra

exigida por esse preceito constitucional, definir, por
critérios próprios, os casos em que a vida pregressa
do candidato implicará inelegibilidade.5 Na ausência
de um esforço efetivo dos congressistas6 para discutir
e votar os casos de inelegibilidades quanto à vida
pregressa de candidatos, elaborou-se o “Projeto Ficha
Limpa” (PLP 518/09), que estabeleceu novos critérios
para a disputa de cargos públicos.

A trajetória política legislativa
da “Lei da Ficha Limpa”
No dia 29 de setembro de 2009, o projeto de lei
complementar de iniciativa popular (PLP 518/09) foi
protocolado na Câmara dos Deputados. Estava deflagrado o processo legislativo. A iniciativa popular foi
avocada por um grupo de parlamentares da Câmara
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Dilma Rousseff. Mas, ao mesmo tempo, manobra

ampla defesa, do devido processo legal e o do duplo

para suprimir do projeto o dispositivo que prevê que

grau de jurisdição.

condenados em primeira ou única instância por cri-

Novas sugestões foram apresentadas.

mes graves não possam disputar eleições. Forma

Primeiro, há de se ressaltar que, quanto ao período

uma Comissão Especial, cujo relator foi o deputado

de inelegibilidade, a maior parte dos membros desse

Índio da Costa (DEM-RJ), que terá como um dos ob-

Grupo de Trabalho concordou com a uniformiza-

jetivos aprovar uma emenda substitutiva para tornar

ção dos prazos de elegibilidade em oito anos, como

inelegíveis apenas aqueles que tenham sido punidos

proposto pela iniciativa popular.

por uma decisão colegiada de segunda instância. É

Entre as propostas, a que angariou maior apoio foi

a “solução negociada”, que é apresentada pelo de-

a de que somente aqueles que tenham sido conde-

putado relator da seguinte maneira, indicando as

nados por órgão colegiado ficariam privados de sua

polêmicas pendentes:

capacidade eleitoral passiva, ou seja, não poderiam
participar do processo eleitoral.

“O ponto principal da proposta popular era que o

O MCCE concordou com essa alteração.

candidato seria considerado inelegível, por oito anos,

Mas a questão não é pacífica. Existem os que não

após o cumprimento da pena, se fosse condenado

aceitam essa opção.

em primeira ou única instância ou tivesse contra si

A resistência a essa proposta estaria no fato de

denúncia recebida por órgão judicial.

que certas autoridades, em razão da prerrogativa

Muitos dos que participaram da audiência alega-

de foro, têm suas causas examinadas, já em pri-

ram que a proposta era muito severa, e que feriria

meira instância, por um órgão colegiado. Assim,

princípios como o da presunção de inocência, o da

tornar-se-iam inelegíveis antes de verem seu litígio

N

a ausência de um
esforço efetivo
dos congressistas
para discutir e votar os
casos de inelegibilidades
quanto à vida pregressa de
candidatos, elaborou-se o
“Projeto Ficha Limpa”
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reexaminado por uma segunda instância. É o caso

relator José Eduardo Cardoso (PT-SP) na Comissão

de todos aqueles que têm suas causas julgadas, em

de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que a jus-

primeiro grau, por Tribunais de Justiça e Tribunais

tificou assim:

Regionais Eleitorais.
Outros vão além. Alegam que a proposta fere o

“Esse efeito suspensivo, todavia, a ser apenas conce-

princípio constitucional da presunção de inocência

dido em hipóteses excepcionais pelo órgão colegiado

e não veem como afastar a exigência do trânsito

do Tribunal ad quem, em casos em que existam

em julgado.”11

evidências insofismáveis de que os recursos possam
vir a ser providos, faz-se acompanhar de medida

No dia 7 de abril de 2010, os partidos de oposição –

voltada ao combate da procrastinação processual

PSDB, DEM, PPS, PDT, PSOL, PHS, PSC e PV – assinaram

e da própria impunidade.

o pedido de urgência, o que somou o apoio de 188

Fixamos a regra de que toda concessão de efeito

deputados. Se fossem reunidas 257 assinaturas, o texto

suspensivo, no caso, deverá ser acompanhada da

seria analisado direto no plenário. Diante da pressão,

obrigatória definição de um regime de prioridade

o presidente da Câmara estabeleceu o prazo até 29

no julgamento dos recursos interpostos. Com isso,

de abril para que novo parecer seja aprovado na CCJ.

além de se afastar o uso temerário de recursos,

O presidente da Associação dos Magistrados

colocar-se-á, de fato, ao recorrente, as seguintes

Brasileiros (AMB), Mozart Valadares Pires, em artigo,

opções: ou obtém o efeito suspensivo com subse-

evidencia avanços obtidos em 2010:

quente aceleração do julgamento da sua pretensão
recursal em caráter definitivo, ou permanece ine-

“No início de março, o Tribunal Superior Eleitoral

legível enquanto aguarda as delongas naturais da

(TSE) editou resolução que obriga os candidatos, nas

tramitação normal do seu recurso.”13

próximas eleições, a apresentar certidão criminal detalhada no momento de registro na Justiça Eleitoral. A
resolução é resposta a uma petição levada pela AMB
ao TSE em fevereiro do ano passado, como parte da

substitutivo elaborado pelo de-

campanha Eleições Limpas. Soma-se à determinação

putado Cardoso foi aprovado por

a recente decisão do Conselho Nacional de Justiça de

388 votos a favor e 1 contra14, em

abrir ao público os dados do Cadastro Nacional de

plenário, no dia 5 de maio de 2010. Três destaques

Condenados por Ato de Improbidade Administrativa.

foram também derrubados: dois desfiguravam por

Com informações sobre processos penais e ações de

completo a proposta porque previam a manutenção

improbidade administrativa, o eleitor pode escolher

das regras de inelegibilidade, em que um político não

conscientemente em quem votar.”

pode se candidatar apenas se tiver sido condenado

12

em processo em que não cabem mais recursos. A
Outro ponto negociado foi a Emenda de Plenário

tramitação do projeto Ficha Limpa, devido à pressão

nº 1, do líder do PT, deputado Fernando Ferro, para

da mídia e à mobilização popular, foi rápido pelos

admitir a excepcional possibilidade de atribuição de

padrões da Câmara: durou 222 dias.15

efeito suspensivo aos recursos interpostos contra as

No dia 19 de maio de 2010, 76 senadores apro-

decisões de órgãos colegiados, ainda não transitadas

varam o projeto Ficha Limpa. Mas uma “emenda de

em julgado, que venham a atribuir a condição de ine-

redação” do senador Francisco Dornelles (PP-RJ) alterou

legibilidade ao recorrente.

os tempos verbais em cincos artigos. A alteração se

Essa modificação foi introduzida no parecer do
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transitada em julgado ou proferida por órgão judicial

de eleitoral. Esse princípio está expresso no art. 16

colegiado” em vez dos que já “tenham sido conde-

da Constituição federal de 1988: A lei que alterar o

nados”. A mudança gerou alguma incerteza. Porém,

processo eleitoral entrará em vigor na data de sua

Demóstenes Torres (DEM-GO), relator do projeto no

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até

Senado, afirmou que a alteração serviu apenas para

um ano da data de sua vigência.

unificar o texto. “Você não pode usar uma nova lei
retroativamente para prejudicar ninguém. Casos com

O início do “processo eleitoral”

julgamento definitivo não serão atingidos pela lei.16”

Em primeiro lugar, o relator ministro Hamilton Car-

No dia 4 de junho de 2010, o presidente Luiz Inácio

valhido discute quando se inicia o processo eleitoral.

Lula da Silva sancionou a Lei da Ficha Limpa. Após

Cita dois juristas: Marcos Ramayana23 e José Afonso da

a sua publicação no Diário Oficial da União no dia

Silva24 que afirmam que o “processo eleitoral” começa

7 de junho, passou a integrar o nosso ordenamento

com a escolha pelos partidos dos seus pré-candidatos

jurídico como a Lei Complementar nº 135/2010 (LC

ou na fase da apresentação das candidaturas. O relator

135/10).

conclui que:

17

“No caso em tela a lei foi publicada antes das con-

muitas dúvidas, poucas certezas
A primeira consulta protocolada em 18 de maio e

venções partidárias, circunstância que não afetaria

respondida pelo TSE, em 10 de junho de 2010, constitui

o andamento da eleição vindoura, mantendo-se a

uma referência muito importante para as polêmicas

segurança jurídica entre os partidos, os candidatos

sobre a interpretação e a aplicação da LC 135/10.

e os eleitores. Diante dessas considerações, se a lei

As consultas estão previstas no Código Eleitoral .

entrar em vigor antes das convenções partidárias,

Os Tribunais não têm admitido consultas formuladas

não há que falar em alteração no processo eleitoral.”

18

no transcurso das convenções partidárias , que em
19

2010 podiam se iniciar a partir do dia 10 de junho.

Em segundo lugar, o relator elenca doutrinadores

Em seu voto, o relator afirma que “tal entendimento

e precedentes judiciais para estabelecer uma distinção

comporta exceção, em casos excepcionalíssimos”.

entre “processo eleitoral” e “norma eleitoral material”.

20

Cidadãos ou candidatos não podem formular
consultas. No TSE somente autoridades com jurisdi-

Entre processualistas menciona Cintra, Grinover e
Dinamarco que lecionam:

ção federal, como deputados federais, senadores e
o presidente podem ser consulentes. A consulta em

“O que distingue fundamentalmente direito material

análise foi formulada pelo senador da República Arthur

e direito processual é que este cuida das relações

Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, nos seguintes termos:

dos sujeitos processuais, da posição de cada um
deles no processo, da forma de se proceder aos atos

“Uma lei eleitoral que disponha sobre inelegibilidades

deste – sem nada dizer quanto ao bem da vida, que

e que tenha a sua entrada em vigor antes do prazo

é objeto do interesse primário das pessoas (o que

de 5 de julho21 poderá ser efetivamente aplicada

entra na órbita do direito substancial).”25

para as eleições gerais de 2010?”22
Por fim, devido a circunstâncias semelhantes, pois
A indagação consiste em saber se uma lei com-

tratava de texto legal publicado no Diário Oficial de

plementar sobre inelegibilidades que entrou em vigor

21/5/1990, o TSE definiu o aspecto processual das

após 3 de outubro de 2009 e antes de 5 de julho de

normas previstas na então novel LC n. 64/90, ora al-

2010 viola o princípio da anterioridade ou anualida-

terada pela LC n. 135/2010. Eis a ementa:
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“Aplicação imediata do citado diploma (art. 1º, II, g),

gada violação ao princípio da presunção da inocência.

por se tratar da edição de lei complementar, exigi-

Pela repercussão que terá em argumentações futuras

da pela Constituição (art. 14, § 9º) sem configurar

justifica-se a sua transcrição.

alteração do processo eleitoral, vedada pelo art.
16 da mesma Carta” (CTA – Consulta nº 11.173 –

“Trata-se de norma restritiva de direitos fundamen-

Resolução nº 16.551 de 31/05/1990, Relator Min.

tais a do artigo 14, § 9º da Constituição federal,

Luiz Otávio P. E. Albuquerque Gallotti).

não visando apenas a assegurar a normalidade e a
legitimidade das eleições contra a influência do poder

Ainda nessa Consulta nº 11.173, o relator acrescen-

econômico ou o abuso do exercício da função, cargo

tou que “o estabelecimento, por lei complementar, de

ou emprego na administração direta ou indireta,

outros casos de inelegibilidade, além dos diretamente

mas também proteger a probidade administrativa

previstos na Constituição, é exigido pelo art. 14, § 9º,

para o exercício do mandato, considerada a vida

desta e não configura alteração do processo eleitoral,

pregressa do candidato.

vedada pelo art. 16 da mesma Carta”.

Vida pregressa, no sistema de direito positivo vigente,

O ministro Hamilton Carvalhido, em seu voto, conclui

abrange antecedentes sociais e penais, sendo, por

que “as inovações trazidas pela Lei Complementar nº

isso mesmo, de consideração necessária a presunção

135/2010 têm a natureza de norma eleitoral material e

de não culpabilidade insculpida no artigo 5º, inciso

em nada se identificam com as do processo eleitoral,

LVII, também da Constituição federal, enquanto diz

deixando de incidir, destarte, o óbice esposado no

com o alcance da norma constante do artigo 14, §

dispositivo constitucional.”26

9º da Lei Fundamental.

No final de seu voto, o ministro relator tece con-

A garantia da presunção de não culpabilidade

siderações sobre a importância da LC 135/10 e a ale-

protege, como direito fundamental, o universo de

A

inelegibilidade
não é pena e as
únicas formas
em que a lei se refere
a esse tipo de sanção
é quando há abuso de
poder econômico, abuso
de poder político ou uso
indevido dos meios de
comunicação
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direitos do cidadão, e a norma do artigo 14, § 9º,

esse pleito, viola o princípio da anualidade previsto

da Constituição federal, restringe o direito funda-

no art. 16 da Constituição federal.

mental à elegibilidade, em obséquio da probidade

A primeira parte do julgamento ocorreu no dia

administrativa para o exercício do mandato, em

12 de agosto de 2010. O relator da matéria, ministro

razão da vida pregressa do candidato.

Marcelo Ribeiro, votou pelo provimento do recurso

A regra política visa, acima de tudo, ao futuro, fun-

para derrubar a inelegibilidade imposta pelo TRE-CE

ção eminentemente protetora ou, em melhor termo,

e deferir o registro de candidatura para Francisco das

cautelar, alcançando restritivamente também a meu

Chagas. Argumentou que a LC 135/10 não poderia re-

ver, por isso mesmo, a garantia da presunção da não

troagir para aplicar sanção que não foi tratada quando

culpabilidade, impondo-se a ponderação de valores

da prolação da sentença. “Penso que nos casos em que

para o estabelecimento dos limites resultantes à

a configuração da inelegibilidade decorrer de processo

norma de inelegibilidade.

em que houver apuração de infração eleitoral, não se

Fê-lo o legislador, ao editar a Lei Complementar

pode aplicar nova lei retroativamente para cominar

nº 135/2010, com o menor sacrifício possível da

sanção não prevista na época dos fatos, alcançando

presunção de não culpabilidade, ao ponderar os

situações já consumadas sob a égide de lei anterior,

valores protegidos, dando eficácia apenas aos ante-

sobretudo quando acobertadas pela intangibilidade

cedentes já consolidados em julgamento colegiado,

da coisa julgada”.27

sujeitando-os, ainda, à suspensão cautelar, quanto
à inelegibilidade.” (negritos no original).

Em síntese, o ministro relator apresentou como
fundamentos de seu voto: “i) o precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 129.392/DF,

O primeiro caso concreto

que decidiu pela aplicabilidade da LC 64/1990 para as

Esse caso apresenta as principais divergências

eleições que aconteceriam naquele ano, foi tomada

doutrinárias e jurisprudenciais sobre a LC 135/10 no

por apertada maioria de 6 (seis) votos a 5 (cinco); ii)

TSE, que repercutirão em julgamentos do Supremo

um dos argumentos do STF para dar aplicação ime-

Tribunal Federal. Francisco das Chagas foi condenado

diata à citada lei não se faz presente nessa quadra,

por captação ilícita de votos com base no artigo 41-

qual seja, o de “que, se não se aplicasse a nova lei

A, da Lei das Inelegibilidades (LC 64/90). A decisão

nas eleições que se avizinhavam, nenhum sistema de

transitou em julgado em 2006 e ele foi considerado

inelegibilidades existiria para aquele pleito”; e iii) os

inelegível por oito anos a contar das eleições de 2004,

únicos integrantes da Corte que participaram daquele

quando disputou o cargo de vereador pelo município

julgamento que nela ainda remanescem, a saber, os

de Itapipoca (CE) e foi julgado por crime eleitoral –

ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, fize-

captação ilegal de votos.

ram parte da minoria contrária à aplicação imediata

Nas eleições de 2010, ele pretendia disputar o cargo de deputado estadual, mas, como foi considerado

da Lei de Inelegibilidades.”28
Por fim, o ministro Marcelo Ribeiro votou:

inelegível com base no art. 1°, I, j, da LC 135/10 pelo
TRE do Ceará, teve seu registro indeferido, pois essa lei

“Senhor presidente, peço vênia para, adotando o

considera inelegível pelo prazo de oito anos aquele que

entendimento que sempre tive – no sentido de que

tiver sido condenado por captação ilícita de sufrágio,

o artigo 16 da CF é aplicável in casu –, considerar

em decisão transitada em julgado ou proferida por

a inaplicabilidade da lei complementar n° 135 nas

órgão colegiado da Justiça Eleitoral.

eleições de 2010 e, portanto, deferir o registro do

Inconformado, sustenta o recorrente que a aplicação dos dispositivos trazidos pela LC 135/10, para

ora requerente mediante o provimento do recurso
ordinário.”
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O ministro Marco Aurélio, do STF, acompanhou

não cumpre os requisitos necessários para se tê-lo

o voto do relator . O ministro Arnaldo Versiani di-

como elegível”, ressaltou. A condição de elegibilidade

vergiu do voto do relator e negou provimento ao

é aferida no momento em que se requer o registro de

recurso, mantendo a decisão do TRE do Ceará que

candidatura. “O registro eleitoral é aceito se e quando

julgou Francisco das Chagas inelegível, com base

atendidos os requisitos previstos na legislação vigente

na Lei da Ficha Limpa. De qualquer forma, Francisco

no momento de sua efetivação”.30

29

das Chagas estaria inelegível até 2012, com base na

O voto-vista do presidente do TSE, ministro Ri-

Lei das Inelegibilidades (LC 64/90), uma vez que a

cardo Lewandowski, refuta o argumento do ministro

condenação se deu em 2004 e o tornou inelegível

relator Marcelo Ribeiro de que, se não se aplicasse

por 8 anos.

a nova lei (LC 64/90) nas eleições que se avizinha-

E acrescentou que a inelegibilidade não é pena

vam em 1992, nenhum sistema de inelegibilidades

e as únicas formas em que a lei se refere a esse tipo

existiria para aquele pleito. O ministro Lewandowski

de sanção é quando há abuso de poder econômico,

defende a aplicabilidade imediata da LC 135/10 nos

abuso de poder político ou uso indevido dos meios

termos seguintes, assemelhados ao que ocorrera em

de comunicação, o que não se verifica no caso em

1992. “Isso porque, como se sabe, a LC 64/1990 não

análise, que foi de captação ilícita de votos.

esgotou as hipóteses de inelegibilidade previstas a
que alude a Constituição, não tendo regulamentado,
por exemplo, o que se deveria entender por “vida
pregressa do candidato”.

ministra Cármen Lucia pediu vista,

Tal vácuo legislativo, aliás, perdurou por mais de

interrompendo o julgamento no

15 anos, e somente em 2010 o Congresso Nacional

dia 12 de agosto. O julgamento foi

houve por bem, por meio da LC 135/2010, aperfeiçoar

retomado no dia 25 do mesmo mês, ocasião em que

a Lei de Inelegibilidades, de maneira a integrar por

a ministra reafirmou o posicionamento do ministro

completo o comando constitucional em questão.

Versiani de que inelegibilidade não é pena e que a Lei

Com isso, pode hoje a Justiça Eleitoral identificar,

da Ficha Limpa pode, sim, alcançar casos passados,

de maneira objetiva, aqueles que têm vida pregressa

sem que haja violação ao princípio constitucional da

compatível com o exercício de um mandato eletivo.

irretroatividade da lei. A inelegibilidade tem a natureza

Ademais, caso não se dê aplicação imediata

jurídica de ato meramente declaratório posterior a

aos dispositivos da LC 135/2010, restaria fragili-

uma sentença.

zado o controle das inelegibilidades previsto pela

“A meu ver, não se está diante de aplicação de

Constituição, na medida em que não seria possível

punição pela prática de ilícito eleitoral, mas de de-

afastar, preventivamente, da vida pública aqueles

limitação no tempo de uma consequência inerente

que, por sua vida pregressa desabonadora, põem

ao reconhecimento judicial de que o candidato, de

em risco potencial a “probidade” e a “moralidade”

alguma forma, não cumpre os requisitos necessários

administrativa.”

para se tê-lo como elegível”, frisou.
Para a ministra Cármen Lúcia, a inelegibilidade é

Princípio da anterioridade da lei eleitoral

mero ato declaratório consequente de uma sentença.

O ministro Lewandoski estabeleceu um critério

“A meu ver, não se está diante de aplicação de punição

definidor de fatos que violam o princípio da anterio-

pela prática de ilícito eleitoral, mas de delimitação no

ridade da lei eleitoral: i) o rompimento da igualdade

tempo de uma consequência inerente ao reconheci-

de participação dos partidos políticos e dos respec-

mento judicial de que o candidato, de alguma forma,

tivos candidatos no processo eleitoral; ii) a criação de
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Conclusões provisórias

a introdução de fator de perturbação do pleito, ou;

A menos de três semanas das eleições de 3 de ou-

iv) a promoção de alteração motivada por propósito

tubro de 2010, algumas tendências eram identificáveis

casuístico (Cf. ADI 3.345/DF, relator ministro Celso de

nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral:

Mello, de 25/8/2005).

1) A LC 135/10 versou sobre direito material elei-

Em sua análise da criação de novas inelegibilidades pela LC 135/10, não haveria violação do art. 16

toral, razão pela qual afasta a incidência do art. 16,
da Constituição da República;

da Constituição federal. “É que, nessa hipótese, não

2) O TSE, ao responder às Consultas 1120-

há o rompimento da igualdade das condições de dis-

26.2010.6.00.0000 e 1147-09.2010.6.0000, entendeu

puta entre os contendores, ocorrendo, simplesmente,

pela aplicabilidade das alterações introduzidas pela

o surgimento de novo regramento legal, de caráter

LC 135/10 para as eleições de 2010;

linear, diga-se, que visa a atender ao disposto no art.

3) Inelegibilidade não constitui pena;

14, § 9º, da Constituição”.

4) As condições de elegibilidade e as hipóteses de

31

inelegibilidade devem ser aferidas por ocasião do pedido
“Na verdade, existiria rompimento da chamada

de registro de candidatura, razão pela qual a aplicação

“paridade de armas” caso a legislação eleitoral

da LC 135/10 não consiste em inflicção retroativa de lei;

criasse mecanismos que importassem num desequi-

5) A aplicação da LC 135/10 para as eleições de

líbrio na disputa eleitoral, prestigiando determinada

2010 não ofende o art. 14, §9º da Constituição da

candidatura, partido político ou coligação em detri-

República, nem o princípio da presunção de inocência.

mento dos demais. Isso porque o processo eleitoral

Porém, é incerto até aqui como o Supremo Tribunal

é integrado por normas que regulam as condições

Federal se posicionará, quando o fizer em arguições de

em que ocorrerá o pleito, não se incluindo entre

inconstitucionalidade que devem ser suscitadas por

elas os critérios de definição daqueles que podem

candidatos.

ou não apresentar candidaturas. Tal afirmação se

O ministro Ayres Britto, na sua decisão sobre a Re-

arrima no fato de que a modificação das regras

clamação 10.604 / Distrito Federal, de 8 de setembro de

relativas às condições regedoras da disputa eleitoral

2010, afirmou que em nenhuma das decisões invocadas

daria azo à quebra da isonomia entre os conten-

pelo reclamante Joaquim Roriz “concluiu o Plenário deste

dores. Isso não ocorre, todavia, com a alteração

Tribunal pela aplicação do princípio da anualidade eleitoral

das regras que determinam os requisitos para o

quanto às hipóteses de criação legal de novas condições

registro de candidaturas. Nesse caso, as normas

de elegibilidade de candidatos a cargos públicos.”32

se direcionam a todas as candidaturas, sem fazer

E concluiu o ministro: “Ao contrário, no RE 129.392,

distinção entre candidatos, não tendo, portanto, o

o que ficou assentado? Ficou assentado o seguinte:

condão de afetar a necessária isonomia.”

“cuidando-se de diploma exigido pelo art. 14, §9º, da
Carta Magna, para complementar o regime consti-

Essa argumentação desemboca na distinção de-

tucional de inelegibilidades, à sua vigência imediata

fendida na consulta nº 1.120-26.2010.6.00.0000, pelo

não se pode opor o art. 16 da mesma Constituição”.33

ministro relator Hamilton Carvalhido, de que as ino-

Quais serão, afinal, os entendimentos que preva-

vações trazidas pela Lei Complementar nº 135/2010

lecerão no Supremo Tribunal Federal na interpretação

têm a natureza de norma eleitoral material e em

e na aplicação da Lei da Ficha Limpa?

nada se identificam com as do processo eleitoral,
não violando, portanto, o princípio da anterioridade
da lei eleitoral.

cesarcaldeira@globo.com
O articulista é professor universitário.
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NOTAS
1. Publicada no Diário Oficial no dia 7 de junho de 2010, data em que passou a
vigorar.
2. Segundo a Constituição federal de 1988, art. 61, § 2º - A iniciativa popular
pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo
menos por cinco estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores
de cada um deles.
3. Ler a íntegra do projeto de Lei Complementar em: http://www.estadao.com.br/
noticias/nacional,veja-a-integra-do-projeto-ficha-limpa,534971,0.htm Disponível
em: 07/09/2010.
4. A lista completa está em: http://www.mcce.org.br/node/9. Disponível em:
07/09/2010. São 44 entidades.
5. Essa discussão está analisada e criticada em: CALDEIRA, Cesar. “Candidato ficha
suja: anuário social do submundo”, Revista Inteligência, ano 12, nº 42, setembro
de 2008, p. 28-52.
6. Cálculos iniciais divulgados na imprensa revelavam que um quarto dos 513
deputados tem pendências judiciais no Supremo Tribunal Federal.
7. Segundo o projeto, a Lei Complementar 64, de 1990, passaria a ter a seguinte
redação no seu art. 1º, inciso I, alínea “e” - os que forem condenados em primeira ou
única instância ou tiverem contra si denúncia recebida por órgão judicial colegiado
pela prática de crime descrito nos incisos XLII ou XLIII do art. 5º. da Constituição
federal ou por crimes contra a economia popular, a fé pública, os costumes, a
administração pública, o patrimônio público, o meio ambiente, a saúde pública,
o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e drogas afins, por crimes
dolosos contra a vida, crimes de abuso de autoridade, por crimes eleitorais, por
crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, pela exploração sexual
de crianças e adolescentes e utilização de mão de obra em condições análogas
à de escravo, por crime a que a lei comine pena não inferior a 10 (dez) anos, ou
por houverem sido condenados em qualquer instância por ato de improbidade
administrativa, desde a condenação ou o recebimento da denúncia, conforme o
caso, até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
8. No dia anterior o Senado havia apresentado uma proposta legislativa que
obrigava candidatos a terem “reputação ilibada e idoneidade moral”.
9. Em 2001, Arruda renunciou ao Senado após a violação do painel de votação. Se
a Lei da Ficha Limpa existisse na época, ele não poderia se candidatar ao governo
do DF, já que o texto veta a candidatura de quem renuncia ao mandato para fugir
de processo disciplinar.

20. “Em que pese a jurisprudência desta Corte sobre o não conhecimento de
consultas, uma vez iniciado o período para a realização das convenções, tal entendimento comporta exceção, em casos excepcionalíssimos, bem caracterizado
na espécie, tratando-se, como se trata, de consulta que tem por objeto lei de
inelegibilidade, com início de vigência formal recentíssima, mais precisamente
em 7.6.2010.”
21. O dia 5 de julho é: 1. o último dia para os partidos políticos e as coligações
apresentarem no Tribunal Superior Eleitoral, até as dezenove horas, o requerimento
de registro de candidatos a presidente e vice-presidente da República (Lei no
9.504/97, art. 11, caput); 2. o último dia para os partidos políticos e as coligações
apresentarem nos tribunais regionais eleitorais, até as dezenove horas, o requerimento de registro de candidatos a governador e vice-governador, senador e
respectivos suplentes, deputado federal, deputado estadual ou distrital (Lei no
9.504/97, art. 11, caput).
22. A consulta foi elaborada por parte legítima (um senador), versa sobre matéria eleitoral e a situação é hipotética. Essa função consultiva se traduz numa
competência administrativa que permite eliminar dúvidas sobre matéria eleitoral
em situações abstratas. Por isso, a resposta adotada em uma consulta não gera
direito subjetivo, não cria situação de sucumbência, nem faz coisa julgada.
23. “(...) inicia-se o processo eleitoral com a escolha pelos partidos políticos
dos seus pré-candidatos. Deve-se entender por processo eleitoral os atos que
se refletem, ou de alguma forma se projetam no pleito eleitoral, abrangendo as
coligações, as convenções, o registro de candidatos, a propaganda política eleitoral,
a votação, a apuração e a diplomação.” RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. Rio
de Janeiro: Impetus, 2009. p. 45.
24. O relator invoca um precedente do atual presidente do STF para fortalecer
seu entendimento. O ministro Cezar Peluso, em voto proferido na ADI 3.685/DF,
cita o doutrinador José Afonso da Silva, para quem (...) o processo eleitoral se
desenrola em três fases: “(1) apresentação das candidaturas; (2) organização e
realização do escrutínio; (3) contencioso eleitoral”. A primeira delas “compreende
os atos e as operações de designação de candidatos em cada partido, do seu
registro no órgão da Justiça Eleitoral competente e da propaganda eleitoral que
se destina a tornar conhecidos o pensamento, o programa e os objetivos dos
candidatos” (grifo no original).
25. CINTRA, Antônio C. de A.; GRINOVER, Ada P.; DINAMARCO, Cândido R. Teoria
Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2005. p 42.

11. Parecer do deputado Índio da Costa, relator do Grupo de Trabalho da CCJ
da Câmara dos Deputados. Grupo de trabalho para exame do PLO nº 518, de
2009, datado de março de 2010. Disponível em: http://www.oab.org.br/Livro/
FichaLimpa/pageflip.html. Ler: páginas 77 e 78.

26. CONSULTA No 1120-26.2010.6.00.0000 – CLASSE 10 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. Relator: Ministro Hamilton Carvalhido. Consulente: Arthur Virgílio
do Carmo Ribeiro Neto. Advogado: Walter Rodrigues de Lima Junior. CONSULTA. ALTERAÇÃO. NORMA ELEITORAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010.
APLICABILIDADE. ELEIÇÕES 2010. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO PROCESSO
ELEITORAL. OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES.
- Consulta conhecida e respondida afirmativamente. Observação: O TSE, na Consulta 1147-09.2010.6.0000, entendeu também pela aplicabilidade das alterações
introduzidas pela LC 135/10 para as eleições de 2010.

12. PIRES, Mozart Valadares. “A vontade do eleitor”, Opinião, Folha de São Paulo, 08/04/2010, p.3. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/
fz0804201008.htm

27. “TSE decide que Lei da Ficha Limpa é aplicável às eleições gerais deste ano” .
Disponível em 05/09/2010 em: http://www.boletimjuridico.com.br/noticias/materia.
asp?conteudo=3348

13. Relatório da CCJ, p. 10. Disponível em 08/09/ 2010 em: http://www.joseeduardocardozo.com.br/utilitarios/editor2.0/UserFiles/File/Microsoft%20Word%20-%20
ficha%20limpa%20-%20relatorio%20versao%20final%202010_4137%20sem%20
negrito_corrigido.pdf

28. Devido à indisponibilidade do texto original do ministro Marcelo Ribeiro,
o Autor usou a síntese exposta no voto-vista do ministro Ricardo Lewandoski.
Disponível no dia 07/09/2010 em: http://agencia.tse.gov.br/sadAdmAgencia/
noticiaSearch.do?acao=get&id=1326451

14. GUERREIRO, Gabriela. “Único deputado a votar contra ficha limpa diz que
se enganou com botões do painel” Disponível em 06/09/2010 em: http://www1.
folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u730548.shtml

29. “Se a disciplina de inelegibilidade não altera o processo eleitoral, que disciplina
então altera esse mesmo processo eleitoral?”, indagou o ministro Marco Aurélio
ao se referir às novas condições de inelegibilidade criadas a partir da edição da
Lei da Ficha Limpa. Segundo o ministro, a LC 135 também fere o princípio da
irretroatividade da lei, que em sua avaliação é uma condição de segurança jurídica.” Disponível em 05/09/2010 em: http://www.boletimjuridico.com.br/noticias/
materia.asp?conteudo=3348

10. O PT teve um grupo de dirigentes envolvidos no escândalo do Mensalão de
2005.

15. O acordo de líderes e alguns recursos regimentais aplicados na presidência
por Michel Temer foram usados para a derrubada final de emendas deformadoras.
16. MENEZES, Noeli. “Senado aprova ficha limpa, mas aplicação gera dúvida”. Disponível em 05/09/2010 em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2005201002.
htm Em outra entrevista o senador Demóstenes Torres voltou a afirmar que não
houve alteração do mérito e que a lei vale para casos anteriores. “O texto consistia
de dois tempos verbais e tínhamos de harmonizar porque estava uma balbúrdia”,
disse. Disponível em 06/09/2010 em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/
fc2105201002.htm
17. AMATO, Fábio, “Ficha Limpa é sancionado por Lula sem mudanças”, caderno
Poder, Folha de São Paulo, 05/06/2010, p. A4.
18. Art. 22. Compete ao Tribunal Superior: XII - responder, sobre matéria eleitoral,
às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal
ou órgão nacional de partido político. Art. 30. Compete, ainda, privativamente,
aos Tribunais Regionais: VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que
lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político.
19. Ver: Consulta nº 812/DF, rel. Min. Barros Monteiro, em 27/06/2002.
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30. No mesmo sentido votaram os ministros Aldir passarinho Junior, Hamilton
Carvalhido e o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski. Boletim do TSE. “Ficha
Limpa: TSE decide que nova lei pode alcançar candidatos condenados antes de
sua vigência”, 25/08/2010. Disponível em 06/09/2010 em: http://agencia.tse.gov.
br/sadAdmAgencia/noticiaSearch.do?acao=get&id=1325495
31. “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos
de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade
e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso
do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.”
32. “Ministro Ayres Britto julga improcedente reclamação de Joaquim Roriz”.
Notícias STF, 09/09/2010. Disponível em 09/09/2010 em: http://www.stf.jus.br/
portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=161024
33. Idem.
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fe
licidade
falamos agora sobre uma
lente, fininha, imperceptível, mas
ela ainda diz coisas muito bonitas
como “vamos sim, meu amor” e
“desculpa, é só uma exaustão no
meu corpo”. larga, avisa que
tudo pode ficar bem, mais
uma vez

suportar é assim: animal com a
boca aberta até comer o plano
e engolir seco, recuo e medo do
acúmulo. este monturo, violento e
sim, quase confio. a lente
partida: “também não quero mais
falar disso com você hoje”
o animal que amo tem cobiça
de nuvem, devorar o céu
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não suportar é assim: nada é
como antes, estamos cansados
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Cria corvos
e te arrancarão

os olhos
Notas sobre a agressividade infantil

Michael Paul Young

Arte sobre obra de Charles Tibble

I N S I G H T

“Não entendo como há pessoas que dizem que a infância é a época mais feliz de suas vidas.
Em todo caso, para mim não foi. E talvez seja por isso que eu não acredite em um paraíso
infantil, nem na inocência nem na bondade natural das crianças”.
Ana, Cria Cuervos (Carlos Saura)
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Marcia Neder

Psicóloga

P

ercorrendo as edições dos 27 primeiros anos

seria duramente criticado (edição 1.327, fevereiro de

da revista Veja (do número 1, setembro de

1994) como “Ruim, inverossímil” na matéria “Ruim

1968, ao número 1.419, novembro de 1995),

de doer”. O filme traz Macaulay Culkin como criança

apenas na edição 380 (dezembro de 1975)

perversa” e sequer pode usar “a velha desculpa psi-

descobri uma primeira referência à criança agressiva.

canalítica para a maldade” dessa criança cujos “pais

Ela é a “criança-problema” e, na matéria, é “o órfão”,

são bacanas, carinhosos”. O filme em questão é The

que se tornará agressivo em busca de segurança. Já

good son (EUA, 1993) traduzido no Brasil como O anjo

a expressão “agressividade infantil” só aparecerá li-

malvado, do diretor Joseph Ruben, que “parece um

teralmente em meados da década de 80 (edição 927,

entusiasta desse tipo de situação macabra em que

junho de 1986) em uma propaganda da revista Nova

nenhuma teoria psicanalítica é capaz de explicar o

Escola – Para Professores: “Você pode conviver melhor

porquê do instinto assassino”, como já havia feito

com essa criança que briga e que só fala a linguagem

no filme Dormindo com o inimigo (1991). Agora ele

do ‘soquês’ e do ‘chutês’. Veja o que diz a psicanalista

“tentou fazer sensacionalismo ao pôr na tela uma

Maria C. Machado sobre a agressividade infantil nas

criança assassina e quebrou a cara, apunhalado pela

escolas ou fora delas.”

própria realidade. A prova de que a maldade pode

Antes disso, no final da década de 70, a seção de

se esconder atrás de um rosto de anjo é muito mais

cinema da revista havia tratado do tema ao comentar

eloquente na vida real do que em seu filme sem

a estreia no Brasil de “dois filmes centrados nos pro-

pé nem cabeça”. O astro mirim, já consagrado por

blemas da infância e da adolescência”: Cria Cuervos, de

Esqueceram de mim, teria sido associado a um filme

Carlos Saura, e Los Olvidados, de Luis Buñuel (edição

de crueldade gratuita, alta violência, crimes brutais.

539, janeiro de 1979). O título: “Com crueldade. A

E também a filmes censurados. Na Inglaterra sua

guerra ao mundo adulto, por Saura e Buñuel”. Quinze

estreia foi adiada “por coincidir com o julgamento

anos depois outro filme sobre a crueldade infantil

dos menores Bobby Thompson e Jon Venables, que,
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aos 11 anos de idade, foram condenados à prisão

de 1989) que “palmadas só resolvem os problemas

perpétua por assassinar James Bulger, de 2 anos”.

dos pais”.

Já a crueldade dos adultos frequentará assidua-

Com o filme Esqueceram de mim (Home Alone,

mente as páginas da revista desde o seu primeiro

EUA, 1990), a guerra entre pais e filhos ressurgiu como

número, o qual traz uma reportagem sobre as crianças

comédia (edição 1.162, dezembro de 1990). Esse filme

maltratadas, espancadas e mortas em abrigos nos

seria a realização de “uma das fantasias que as crianças

quais supostamente estariam sob os cuidados daque-

saboreiam com o maior prazer”: “a do mundo sem

les. Pouco depois (edição 6, outubro de 1968) Veja

adultos”. Finalmente, a edição 1.256 (outubro de 1992)

discute a punição das crianças, contrapondo os pais

anuncia “A rebelião dos baixinhos”: “Multiplicam-se

“antigos” e sua preferência por “uma boa surra” aos

os casos de crianças que buscam os meios legais para

“pais modernos”, que, “em vez de castigo, dão a seus

fugir de pais violentos.”

filhos brinquedos que desenvolvem a inteligência”.

Embora “os novos limites” (edição 791, novembro

No ano seguinte (1969, edição 56), a revista informa

de 1983) sejam um tema correlato, tanto quanto “A

que uma professora bateu a cabeça de dois alunos,

falência dos pais” (edição 279, janeiro de 1974) ou

machucando-os gravemente, e o pai disse que criança

o poder da criança sobre a TV – e o poder da TV (e

é rebelde mesmo. Em 1970 (edição 83, abril), em “Pais

da tecnologia) sobre a criança, particularmente sobre

e filhos. Lei do mais forte”, pergunta-se por que pais

seus impulsos eróticos e agressivos –, é desnecessário

maltratam e torturam seus filhos, sugerindo que isso

cansar o leitor historiando a crescente repercussão

ocorra talvez por miséria ou por terem sido também

que a criança vai ganhando na revista – e na nossa

maltratados. No final dessa mesma década a revista

sociedade. Televisão, brinquedos, literatura, educação

entrevista o pediatra Benjamin Spock (edição 555, abril

tudo, enfim, mostra que cada vez mais “O poder da

de 1979), que agora “prega contra a intimidação e a

galera” vai se impondo, como lemos na sessão de

intolerância”. “Quem ama não bate”, dirá a psiquia-

Economia e Negócios da última edição pesquisada

tra Celina Guerra e Silva na edição 836, de setembro

(edição 1.419, de novembro de 1995): “As crianças

de 1984: “beliscões e tapas prejudicam as crianças

brasileiras mandam em casa, influem nas decisões

por toda a vida e devem ser substituídos por amor

dos pais e gastam quase 50 bilhões de reais por ano.”

e compreensão”. Os especialistas vão entrando em

Em Édipo tirano: o feminino e o poder nas novas

cena para condenar a crueldade dos adultos. “A arte

famílias (cujo lançamento está previsto para novembro

de criar filhos” (edição 1.036, julho de 1988) traz “um

deste ano pela Ed. Via Lettera) desenvolvi a tese segundo

grande conselho para os pais” do psicanalista Bruno

a qual a despatriarcalização da cultura ocidental, que

Bettelheim: “Deixem os filhos em paz.” E o psiquiatra

culminou no século XX, instituiu uma pedocracia, um

infantil Haim Grunspun adverte (edição 1.080, maio

verdadeiro reinado da criança sob o qual vivemos hoje.

“palmadas
só resolvem os problemas

dos pais”
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Como essa palavra não consta dos nossos dicionários,

o ar e começa a me bater. Morro de vergonha e acabo

fui levada a dizer que tal regime social pareceria im-

fazendo a vontade dela, pois acho que vão pensar

pensável entre nós. Muito embora numerosos indícios

que eu sou uma péssima mãe.” A vida como ela é foi

mostrem que o poder das crianças sobre os adultos

alijada do nosso modelo de pureza infantil.

já esteja mais do que consolidado.

O choro e a raiva dos filhos provocam nos pais

Um poder tirânico, como vemos nas perguntas

a sensação de que são maus, injustos, odiados, não

aflitas postadas na internet por pais e professores

amados. Antes os pais buscavam respeito e obediên-

confusos e desorientados em busca de ajuda para

cia dos filhos; hoje o que eles querem é ser amados

lidar com a agressividade dos filhos. “Meu filho tem

por eles. Não é casual que nossa cultura tenha sido

2 anos e três meses; mordia todas as crianças, agora

caracterizada como cultura do narcisismo.

bate. Está frequentando a escolinha” e, depois de um
mês e meio sem reclamações da professora, agora

O filho do rei: Sua Majestade, o bebê

ela diz que ele está muito agressivo com os colegas,

Infância é uma palavra derivada do latim infans,

o que eu também noto quando nós saímos e ele en-

“que não fala, que tem pouca idade”. Em Portugal e

contra alguma criança. “Percebo que se ele não se

Espanha, no século XII, infante é o nobre jovem e, no

sentir satisfeito por algum motivo acaba por agredir.

século XIII, é o “filho do rei”. Filho de peixe peixinho

Por vezes tenho perdido a paciência e confesso que

é, diz o ditado. O “filho do rei” poderia ser outra coi-

não estou sabendo como lidar com essa situação.

sa que Sua Majestade, e que é aquele que exerce o

Por favor, oriente-me.” “Meu filho se joga no chão do

poder supremo?

supermercado quando me recuso a comprar o que
ele quer e fico sem ação.”

Freud caracterizou a criança pela busca de realização
imediata dos seus desejos, um deles justamente o de

Por que a mãe fica “sem ação”, por que o adulto não

ser o centro do universo, majestade projetada pelos

consegue reagir diante da birra da criança e responde

pais. Foi nesse lugar soberano que a modernidade

com permissividade e a falta de limites? Por que o

ocidental colocou a criança a partir do século XVIII.

adulto fica paralisado quando seu risonho fofinho se

Freud reconheceu a crueldade como própria ao

transforma numa criatura possuída pela ira, pelo ódio,

caráter infantil escrevendo, no final do segundo dos

pela destruição, como se fosse uma daquelas famosas

Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905): “A

crianças malvadas dos nossos filmes de terror? “Às

crueldade é perfeitamente natural no caráter infantil,

vezes, depois de dizer não a meu filho, vejo ódio nos

já que a trava que faz a pulsão de dominação se deter

olhos dele. Como evitar isso?” (Veja Edição Especial,

ante a dor do outro – a capacidade de se compadecer

maio de 2003, “Criança – do nascimento aos 5 anos”).

– tem um desenvolvimento relativamente tardio.” A

O pavor é tanto que um site chega a prometer

partir dos cinco ou seis anos a criança começará a ter

que vai ensinar os pais a contrariar os desejos de uma
criança “sem criar problemas”: “Como dizer não sem
provocar a fúria do seu filho?”

noção do que é certo e do que é errado.
O “perverso polimorfo” (Freud) desde cedo é habitado por impulsos amorosos e agressivos dirigidos

No retrato que fazemos da nossa criança – a criança

àqueles de quem está mais próxima – seus pais, no

moderna de Rousseau – não há lugar para a fúria que

famoso complexo de Édipo. Essa é criança da psicanálise,

assistimos na criança de carne e osso. Aquela só é

criança edípica que provoca um estrago considerável

capaz de sentimentos ternos e amorosos. Entrar em

naquela imagem angelical da criança pura e inocente

contato com a raiva do bebê é angustiante e vergo-

que começamos a desenhar na modernidade, parti-

nhoso. “Minha filha de 3 anos faz o show completo

cularmente com Rousseau no século XVIII – o mesmo

quando nego algum brinquedo ou doce. Grita, prende

Rousseau que entregou a um orfanato os seus cinco
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“O melhor do mundo são as

crianças,
disse Fernando Pessoa,
que curiosamente

não teve nenhuma”
filhos e que, anos depois, escreveu Emílio, ou da Edu-

“prepararam o terreno para que as escolas do país se

cação para ensinar como se devem educar as crianças.

transformassem em faroestes grotescos, em que as

Usando e abusando do photoshop para retocar seu

crianças não conhecem lei. E não conhecem lei porque

retrato, continuamos a resistir ferreamente à criança

elas são o melhor do mundo. Ou não são?” “Nem

freudiana. O noticiário é farto em demonstrações. “Os

sempre”, continua Coutinho com Manoel Carlos, que,

brasileiros não gostaram desse fato: uma criança mal-

em sua novela Viver a vida, deu vida a uma menina de

dosa? A Justiça também não”, escreveu João Pereira

8 anos, Rafaela, e foi obrigado a repaginá-la: “Rafaela

Coutinho, em “Crianças” na Folha de São Paulo, 16

é um anjo, sim, mas um anjo perverso. A vilã, no fun-

de março de 2010.

do, é capaz de atos reprováveis, inomináveis. Atos só

“O melhor do mundo são as crianças, disse Fernando

possíveis em adultos. Melhor: em psicopatas adultos.

Pessoa, que curiosamente não teve nenhuma. A frase

Os brasileiros não gostaram desse desconfortável fato:

do poeta não se aplica ao momento presente, vivido

uma criança maldosa? O Ministério Público do Trabalho

pelos seus compatriotas”, o que o autor ilustra com

(MTP) do Rio notificou o autor para que alterasse a

dois casos ocorridos em Portugal: um menino de 12

personagem. Agora, segundo leio na imprensa, o MTP

anos se suicidou porque, segundo seus amigos, sua

teve nova audiência com o departamento jurídico da

vida “era um inferno nas mãos de outros colegas, que

Globo e ainda poderá afastar a criança da novela. Exceto

o torturavam na escola de todas as formas possíveis

se o autor transformar Rafaela na versão infantil da

(...). Nos dias seguintes, Portugal debateu as causas da

Madre Teresa de Calcutá. Como explicar a insanidade?”

violência escolar. Um termo elegante (bullying) entrou

As razões dos “especialistas do Ministério Público”

no linguajar dos patrícios. E, é claro, exércitos de psi-

apenas escondem “a explicação principal: os brasileiros

cólogos foram enviados para a escola do rapaz com o

não toleram a imagem de uma criança má porque

nobre propósito de prestar assistência terapêutica aos

Rousseau triunfou no espírito dos modernos. Triun-

agressores. Você leu bem: aos agressores. Na minha

fou no Brasil, triunfou em Portugal, triunfou em qual-

rudeza primitiva, eu julgava que os agressores me-

quer parte do mundo onde a piedosa romantização

reciam expulsão, ou coisa pior. No mundo moderno,

da infância apresenta qualquer membro da espécie

merecem terapia”. O outro caso relatado é o de um

como o exemplo acabado da Pureza e do Bem (com

professor também levado ao suicídio “pela selvajaria

maiúsculas)”.

da turma” e que deixou uma mensagem na qual dizia

Teria sido essa também a razão da minha dificuldade

não aguentar mais os insultos e as ameaças dos alunos.

em encontrar uma cópia do filme O anjo malvado para

Para o autor, essas duas tragédias se devem à

escrever o presente artigo? Uma dificuldade, aliás,

destruição da autoridade dos professores provocada

que não é só minha, como vejo numa das mensagens

por sucessivas reformas educativas em Portugal que

postadas na internet: “Onde encontro o DVD O anjo
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malvado para comprar, pois, apesar de já tê-lo procu-

mente o seu conteúdo. A captação inconsciente dos

rado muito, não consigo encontrá-lo?” Nem DVD nem

desejos reprimidos remove nossas repressões e por

VHS: o filme “inverossímil” (conforme a crítica de Veja

isso a obra produz prazer.

citada acima) simplesmente desapareceu.

É na fantasia que vemos Ana se vingar de seus

O anjo malvado conta a história de Mark Evans

inimigos, despejando-lhes sua dolorosa angústia de

(Elijah Wood), um garoto que depois da morte de sua

abandono e separação de uma mãe morta preco-

mãe vai morar com os tios enquanto espera seu pai

cemente, sua hostilidade e que são seu veneno ter-

voltar de uma viagem. Seu primo Henry Evans (Ma-

rível. Talvez esteja aí a diferença das relações que o

caulay Culkin) o escraviza com sua crueldade, levando

espectador estabelece com Ana e com Henry Evans.

Mark a descobrir, no sorriso angelical do primo, um

É em seu mundo psíquico que Ana controla a vida e

homicida que tenta matar irmã e mãe, entre outras

a morte dos seus desafetos. Já Henry Evans realiza

malignidades. Mark luta até o final do filme para fazer

sua agressividade sem qualquer interdição. Como não

os adultos acreditarem no impossível – ou seja, que

se pode fugir de um impulso, cuja exigência é a de

uma criança possa ser tão cruenta.

descarregar-se imediatamente, é preciso que o apa-

Tudo indica que, para nós, criança malvada só pode

relho psíquico trabalhe sobre ele. Falta ao menino a

existir naquele outro mundo chamado de “sobrena-

mediação do trabalho psíquico sobre seus impulsos

tural” dos filmes de terror. Mundo que a psicanálise

agressivos (sublimação), o que o leva simplesmente

chama de inconsciente, que é essa outra cena à qual

a atuá-los.

só podemos aceder pela luta contra nossas próprias
defesas e resistências.

Nas sequências iniciais de Cria cuervos assistimos
à morte e ao velório do pai de Ana, enquanto sua voz,
adulta, vai se lembrando do passado que se mistura

Ana e seu veneno terrível

com cenas do presente. Recorda-se daquele dia em que

Defesas e resistências que Carlos Saura soube con-

se recusou a atender à ordem da mãe para jogar fora

tornar no seu emocionante filme Cría cuervos, dando

uma lata velha que já não servia para nada. Curiosa,

ao tema o tratamento sutil que, em vez da condenação

Ana perguntou se era veneno o que tinha lá dentro e

provocada por O anjo malvado, o levou a ser consi-

a mãe respondeu sorrindo: “Sim, um veneno fortíssi-

derado um dos melhores do seu tempo, ganhando o

mo. Pode matar um elefante com apenas uma colher.”

Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 1976.

“Eu fiquei chocada. E não sei exatamente por que

Cria cuervos y te sacarán los ojos (Cria corvos e eles

não obedeci minha mãe e guardei a caixa com o ve-

te arrancarão os olhos) é um velho ditado espanhol

neno. Seria porque queria matar meu pai? Já me fiz

usado pelo diretor para contar a história de Ana, uma

essa pergunta centenas de vezes e todas as respostas

criança atormentada pela hostilidade, pelo medo e pela

que me ocorrem na hora, agora, que vejo vinte anos

angústia. Delicadamente o diretor espanhol detona o

depois, são simples demais e insuficientes. Só me lem-

mito da inocência infantil, critica a família sagrada e

bro claramente de estar convencida de que meu pai

ironiza nossa imagem idealizada da infância, de uma

foi o responsável por toda a tristeza que afligiu minha

criança incapaz de desejar o mal.

mãe nos últimos anos de sua vida. Tinha certeza de

Em “Escritores criativos e devaneio” (1908), Freud

que foi ele, e só ele, quem provocou sua doença e

se perguntava sobre as fontes da criação literária e

morte. Não entendo como há pessoas que dizem que

descobriu que são as fantasias – as mesmas que ali-

a infância é a época mais feliz de suas vidas. Em todo

mentam as brincadeiras das crianças. O escritor dá a

caso, para mim não foi. E talvez seja por isso que eu

suas fantasias inconscientes um tratamento estético

não acredite em um paraíso infantil e nem na inocência

e por esse meio nós podemos captar inconsciente-

nem na bondade natural das crianças. Lembro-me de
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minha infância como um período longo, interminável

bater também. Ele foi para outra escola e agora é ele

e triste, cheio de medo”.

que bate, está muito agressivo, tem medo de tudo, não

Os olhos de Ana fulminam o inimigo, que logo será

posso me demorar nem um minuto para pegá-lo na

impiedosamente convidado a beber do seu “veneno

escola que ele começa a chorar muito. Ficou agressivo

terrível”. Depois de uma discussão com Tia Paulina

e com medo, não sei o que devo fazer. Ajude-me.”

vemos nascer na pequena a mesma vontade de matar

Sua Majestade, o bebê. Na onipotência da criança

que a fizera “assassinar” o pai: a parricida despeja seu

é a nossa soberania que realizamos. “Oi, estou bem

veneno no leite da tia para descobrir, logo na manhã

preocupada, pois meu filho é muito agressivo, mas não

seguinte, que sua vítima está vivíssima e muito bem.

consigo mudar suas atitudes porque o pai também

Em outra ocasião – seria piedade? – nossa bondosa

faz isso; eles se enfrentam e querem medir forças.

assassina proporá o mesmo remédio para a avó muda,

Estou bem preocupada, pois leio, estudo sobre isso

paralítica e já cansada de viver. “Você quer morrer?,

e levo meu filho à psicóloga; meu marido é um ogro,

pergunta a neta. “Quer que eu a ajude a morrer?” Com

não sei o que fazer.”

um gesto da cabeça a avó diz que sim. Ana sai e volta

A criança é uma projeção do narcisismo dos pais.

com seu “veneno terrível, que pode matar um elefante

O filho do rei, se rei não é, está em luta pelo trono.

com uma colher” e em cujo rótulo a avó lê “bicarbo-

Cria corvos e eles te arrancarão os olhos.

nato de sódio”. Sorri melancolicamente lamentando
a eutanásia generosa e impossível.

Para a psicanálise todos nós temos de lidar com
impulsos sexuais e agressivos provenientes do incons-

Tecendo sua história com elementos do seu mundo

ciente e que se opõem a outros aspectos da nossa

onírico, recebendo os seres que habitam seu reino

própria vida psíquica. Para lutar com esses conflitos

noturno, Ana exerce sua onipotência, sua soberania

que surgem entre os impulsos e sua realização, nós

e seu despotismo. Com suavidade e delicadeza nossa

criamos defesas e condições para satisfazê-los; ou seja,

Generalíssima demarca seu poder: “Morra!”, sob o

impomos um trabalho a nosso mundo psíquico renun-

fundo – onipresente nos filmes desse diretor espanhol

ciando a sua satisfação imediata. Esta também é capaz

– da tirania adulta imposta pela ditadura de Franco.

de provocar angústias diante das quais nos sentimos

“O que devo dizer para minha filha quando ela é

à deriva se não podemos contê-la ou elaborá-la. Uma

agredida? Rebata? Aceite apanhar?”, pergunta uma

criança possuída pela raiva, pelo ciúme, pela inveja

mãe. Submissão é lugar do súdito, não do filho do rei.

que sai correndo pela rua ou abre a porta do carro em

“Meu filho tem 6 anos e quando começou a estudar

movimento será esmagada pela angústia se o adulto

apanhava todo dia de um menino; o pai dizia que ele

que a acompanha não se mostrar alguém capaz de

era forte e não podia apanhar de ninguém, tinha de

ajudá-la a se conter. O que dá a dimensão do mal

A criança é uma projeção

do narcisismo

dos pais
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causado por sua inércia, incitação ou permissividade.

zação da agressividade em tempos de guerra e de paz?

É do adulto que poderá vir uma oferta de mediação

Um garoto em Araraquara chefiava outros quatro

entre o impulso e o ato.

em assaltos a repúblicas de estudantes; um adolescente

Em Interfaces da psicanálise, Renato Mezan apre-

em Salvador assaltou uma loja e disparou tiros que

senta uma teoria das pulsões que já não toma a pulsão

mataram Luísa, de 9 anos. Quatro meninas entre três e

sexual como modelo por motivos que aqui não cabe

dez anos no Rio tentaram assaltar um prédio, algumas

esmiuçar. É suficiente observar que a autoagressão

obrigadas pela mãe, usuária de crack. Uma mãe man-

é o fenômeno psicanalítico por excelência e é ela, a

dava o filho de 9 anos comprar cerveja em São José

autoagressão, que exige uma outra teoria pulsional.

do Rio Preto (SP). Um pai obrigava o filho de 9 anos a

Originalmente a tendência destrutiva é voltada para

preparar crack para venda no interior de Pernambuco.

o próprio indivíduo e só depois ela se exterioriza. “O

Ruy Castro escreveu isso em sua crônica na Folha de

inédito na teoria psicanalítica é a ideia de que a agressão

São Paulo de 16 de agosto de 2010, “Impossível ser

é basicamente autoagressão; e, para que a agressão

criança”. “Acrescente a isso os casos de bebês mortos

se torne autoagressão, o esquema inicial das pulsões

por suas mães, os relatos de alcoolismo e dependência

tem de ser inteiramente modificado” (p. 366).

de drogas cada vez mais precoces e a incidência de

Indo direto ao ponto: a pulsão não é mais definida

gravidez em adolescentes. Já não é possível ser criança.

por aqueles quatro elementos da pulsão sexual; ela se

Elas são atiradas cada vez mais cedo para o mundo

torna “uma tendência muito mais indefinida, que se

adulto, com seus horrores e suas misérias.”

caracteriza basicamente pela sua relação com o objeto.

As últimas notícias não terminaram e no dia 30

Se as pulsões de vida são aquelas que visam a investir

de agosto ele volta ao tema. O juiz responsável pelo

o objeto, as pulsões de morte são as que buscam o

juizado da Infância e da Adolescência no interior de

afastamento do objeto, o seu desinvestimento”. Esse

Mato Grosso do Sul é acusado de abuso sexual de

desinvestimento ou desobjetalização (André Green)

crianças em troca de dinheiro. Um pai em Goiânia jogou

se apresenta claramente na depressão.

o filho de 3 anos e 10 meses da sacada de uma loja,

Pois bem: dessa nova teoria das pulsões resulta uma

por ciúmes da ex-mulher. Uma mulher em Poços de

nova teoria psicanalítica da cultura. Já não é mais pos-

Caldas (MG) escondia 57 pedras de crack no cobertor

sível “dizer que a cultura repousa integralmente sobre

que enrolava seu bebê. “No Rocha, bairro do Rio, um

a coerção” das pulsões. A cultura não apenas proíbe

casal é suspeito de ter assassinado a pancadas o filho

as pulsões (repressão); ela tem de oferecer ao desejo

de 2 anos e abandonado o corpo para fugir.” E conclui:

os objetos que o excitam e satisfaçam e essa é sua

“Na semana passada, contei histórias parecidas, também

dimensão sedutora. Isso vale não só para os impulsos

tiradas do noticiário recente, para mostrar como está

eróticos, mas também para os impulsos destrutivos:

difícil ser criança no Brasil. Seria possível fazer crônicas

“O que incumbe agora à cultura é simultaneamente

iguais, dia sim, dia não, relatando casos de abandono,

estimular e controlar a agressividade”, conclui Mezan.

pedofilia, maus-tratos e toda espécie de violência con-

A cultura tem de oferecer à agressividade meios lícitos

tra crianças brasileiras. Os algozes costumam ser seus

de descarga para que ela não se volte contra o próprio

pais ou, digamos, responsáveis. Não sei se foi sempre

indivíduo e esses meios podem ser o preconceito, o

assim ou se a imprensa é que está mais atenta. E não

ódio ao inimigo, o temor aos deuses, enfim, “criações

quer dizer que as crianças sejam somente vítimas (...).

culturais que permitem” a canalização da agressividade

A juventude está sendo convocada a participar cada

para outros objetos que não o próprio.

vez mais cedo da vida real, em papéis que não lhe as-

A criança é também uma criação cultural. Seria
possível dizê-la incluída nesses meios lícitos de canali-

sentam. Nesse filme, mal escrito e ainda pior dirigido,
é o Brasil que morre antes do fim.”
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Isso não é uma outra forma de dizer o mesmo?

Veja: “O mundo de Los olvidados é um inferno ter-

O ódio à criança não tem sido instituído pela cultura

restre no qual as crianças perderam sua inocência

como um meio lícito de expressar nossa agressividade?

e com espantosa perversidade reagem ao domínio

Cria corvos e te arrancarão os olhos.

dos adultos. Em volta, num ambiente de miséria e

Alemanha Ano Zero (1948) é uma das maiores obras

decadência, os homens se entredevoram. Depois de

de Roberto Rosselini e do neorrealismo italiano e tem

jogar seus filhos a essa terra sem pão e sem amor,

um final que é dos mais célebres na história do ci-

as mães os abandonam à própria sorte. E até os

nema. Numa Berlim em ruínas no final da Segunda

cegos, tomados de rancor, nutrem incurável ódio

Guerra, o garoto Edmund trabalha como pode para

aos seus semelhantes.”

sustentar o pai doente e os irmãos mais velhos. Um

Suspeito que o ódio à criança e a permissão para

dia, ao comentar sobre a situação do pai com um

atacá-la como inimiga estejam incluídos nesta lista

velho professor, Edmund entende que recebeu um

da cultura. Um ódio ambivalente, ao qual se adiciona

conselho para matá-lo. Só lhe resta tirar cuidadosa-

o amor, exatamente como a ambivalência que nós

mente o paletó e pular do alto de um prédio diante

nutrimos pela “criança sempre viva que nos habita”

de nossos olhos perplexos.

e que, segundo Freud, nós visitamos em nossos so-

Los olvidados (Os esquecidos), de Buñuel, provocou impacto quando foi lançado no Festival de

nhos. Afinal, poderia ser diferente se nossa projeção
é também constituinte do filho do rei?

Cannes em 1951 e foi considerado pelo crítico francês

marcia_neder@hotmail.com

André Bazin “o mais belo réquiem à crueldade da
condição humana”. Como escreveu Paulo Perdigão

A articulista é professora adjunta da UFMS, pesquisadora do

em “Com crueldade. A guerra ao mundo adulto, por

NUPPE/USP e psicanalista supervisora na escola Favinho e Mel

Saura e Buñuel”, na Ed. 539, de janeiro de 1979 da

(Rio de Janeiro).
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TIJOLOS

em muros

inacabados
diego santos vieira de jesus

jornalista

A

economia mundial parece

da nossa geração e da de nossos filhos –

se recuperar da crise inter-

obteve um desempenho extraordinário,

nacional de 2007-2009, e,

ficando logo atrás dos norte-americanos.

numa condição até então pouco comum,

Além de ter uma excelente atuação no

os norte-americanos perdem a posição

seu ciclo econômico e em especial na

de motor daquela economia, enquanto os

atividade manufatureira – na qual os

consumidores dos BRICs – Brasil, Rússia,

BRICs mostraram forte recuperação –, a

Índia e China – lideram a sua recuperação.

China vem ultrapassando os EUA como

Segundo o economista Jim O’Neill (2010),

o principal mercado mundial. Quanto às

criador do termo “BRIC”, a economia mundial

tendências recentes nas vendas de varejo,

vem gradativamente dependendo de dois

por exemplo, o crescimento dessas vendas

pilares: os EUA e os BRICs. Particularmen-

no território chinês desde 2007 é maior

te na China, a demanda doméstica está

do que a queda de consumo ocorrida

emergindo como uma fonte de crescimen-

nos EUA, de acordo com as estatísticas

to, havendo a previsão de aumento de

desenvolvidas pela Goldman Sachs. Em-

12,4% dessa demanda em 2010. Esse país

bora o crescimento chinês seja visto como

vem demonstrando um papel crucial na

“fenomenal”, existem questionamentos

compensação da perda da capacidade de

quanto à capacidade de sustentação desse

produção e de consumo dos EUA após os

ritmo, pois não se sabe se tal PIB pode

dois anos de crise. No que diz respeito às

se manter sem a elevação da inflação. É

alterações do tamanho do PIB em dólares

provável até mesmo que o governo chinês

de 2000 a 2009, os EUA ainda continuam

necessite limitar essa expansão. Diversos

crescendo apesar da crise, mas a China

especialistas indicam que o controle da

– classificada por O’Neill (2010) como o

inflação deve ser a prioridade da sua po-

“fenômeno econômico mais importante”

lítica econômica.
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ENTRE OS BRICs,

o brasil

tem o melhor

resultado no

growth environment score

É
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verdade que o mundo se recu-

perto pela Índia. Pouco abaixo, aparece o

pera, embora ainda seja neces-

EU-5 – cinco países mais fortes da Europa

sária cautela com relação aos

–, seguido pelo Brasil – com um PIB dez

EUA – cujo PIB, na previsão da Goldman

vezes maior que o atual – e pela Rússia.

Sachs, crescerá 2,6% – e aos países desen-

Os resultados da China e da Índia podem

volvidos que ainda enfrentam mudanças

ser primordialmente justificados por uma

estruturais – os países da Zona do Euro

“demografia fantástica”, enquanto a posi-

terão aumento de 1,2%, e o Japão, de

ção do Brasil pode ser creditada ao bom

1,9%. A estimativa é de um crescimento

resultado que o país vem obtendo em

de 11,4% para a China, de 8,2% para a Índia

diversas áreas relacionadas ao crescimento

e de 4,5% para a Rússia em 2010. Houve

sustentável. Entre os BRICs, o Brasil tem

uma segunda mudança de projeção em

o melhor resultado no Growth Environ-

relação à previsão de crescimento do PIB

ment Score, que considera 13 variáveis que

do Brasil: ela foi alterada de 5,8% para

apontam para o crescimento sustentável, a

6,4% para 2010. Entre os BRICs, o Brasil é

competitividade e a produtividade. O país

considerado por O’Neill e por uma série

tem uma pontuação de 5,3 numa escala

de outros economistas como aquele que

de 0 a 10, em que pontuações mais ele-

apresenta as melhores condições de ga-

vadas são consideradas positivas para o

rantir um crescimento sustentável a longo

crescimento. O Brasil é seguido por China

prazo e pode tornar-se uma das maiores

(5,2), Rússia (5,1) e Índia (4,0) e, nos itens

potências globais até 2050. Nas projeções

específicos dessa planilha, obteve uma boa

de crescimento das principais economias

pontuação em áreas como inflação (8,6),

para 2050, a China lidera o ranking com

dívida externa (8,5) e educação (7,4).

um PIB quase treze vezes maior que seu

Os objetivos deste artigo são examinar

PIB atual e duas vezes maior que o dos

os elementos que explicam o desempe-

EUA daqui a 40 anos, seguida de bem

nho dos dois BRIC mais bem-sucedidos
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na superação da crise de 2007-2009

para a composição de uma agenda

os balanços das instituições finan-

– Brasil e China – e indicar os prin-

comum para os BRICs – com ênfase

ceiras no mundo inteiro exibiam um

cipais fatores econômicos e geopo-

no Brasil – a fim de fortalecerem

grau de alavancagem extraordinário.

líticos que criaram as condições de

sua relevância econômica diante

Com seu prenúncio em agosto de

possibilidade para seu crescimento

dos principais desafios da ordem

2007, a crise colocou em marcha

nesse período. O argumento central

internacional contemporânea.

um movimento de desmonte dessa

mostra que, no campo econômico,
a maior solidez do regime macroeconômico e a menor alavancagem

alavancagem e foi amortecida por-

A economia e o crescimento
do Brasil e da China

que governos puderam absorver
o inchaço de crédito. Isso, todavia,

no sistema financeiro capitalizado

O Brasil conseguiu sair bem da

não eliminou o problema: ele foi

permitiram uma abordagem mais

crise internacional – um período curto

transferido dos balanços das em-

equilibrada de regulação do mer-

de recessão profunda para o país –, o

presas e das famílias para o desses

cado financeiro. Na dimensão ge-

que, na visão de economistas como

governos, de forma que não houve

opolítica, tais Estados procuraram

Fraga (2010), depôs a favor de uma

uma saída definitiva (Fraga, 2010).

aproveitar janelas de oportunidade

postura de gestão conservadora nas

Como grande parte dos paí-

institucionais buscando desenvol-

áreas fiscal e financeira no contex-

ses em desenvolvimento, o Brasil

ver regras, normas e procedimentos

to de um “capitalismo gerenciado”.

entrou na crise com balanços em

que satisfizessem seus interesses de

Tal crise, segundo Fraga (2010), re-

bom estado, sua economia já vinha

desenvolvimento e de ampliação de

presentou uma “ressaca” após um

superaquecendo, e o Banco Central

suas autonomia e participação nas

período de crescimento acelerado

vinha implementando a tarefa de

principais decisões internacionais.

e impulsionado pelo crédito, o qual

administração do ciclo econômico. A

Nas duas seções seguintes, indicarei

chegou ao final quando se verificou

recessão foi bastante profunda, mas

os principais elementos econômicos

que certas características não eram

muito curta, na medida em que não

e geopolíticos que assentaram as

sustentáveis: os cidadãos dos EUA

havia sinais de superendividamento.

bases para o crescimento do Brasil

tinham se endividado demais, e os

Mesmo não tendo uma gestão tão

e da China. Na parte final do artigo,

preços dos imóveis tinham subido

conservadora quanto à da China, o

apresentarei algumas recomendações

de forma exorbitante, além de que

Brasil conseguiu deixar a recessão

a crise

foi transferida
das empresas

e das famílias

para os governos
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em dois trimestres e demonstrou

superação da crise e no crescimento

China – no que diz respeito à exis-

capacidade de administrar a crise

posterior, cumpre destacar as taxas

tência de uma sociedade aberta, com

(Fraga, 2010). Segundo Affonso Celso

de juros mais baixas – embora ainda

mecanismos de discussão e uma

Pastore, consultor e ex-presidente

sejam elevadas em termos mundiais –,

imprensa forte e ativa, que exerce

do BC, a maior solidez do regime

uma economia mais estável e previsível

um papel importante ao delimitar

macroeconômico – câmbio flutuante,

e melhorias legais e regulatórias nos

o debate, expor os fatos e partici-

nível considerável de reservas, dívi-

mercados de crédito. O déficit em

par da discussão política. Embora

da pública desdolarizada, inflação

conta corrente aponta para o fato

tal democracia seja relativamente

controlada e superávit primário – e

de que o mundo financia o país para

jovem, essas mudanças permitiram

a menor alavancagem no sistema

que consuma muito – e assim poupe

a criação de um ambiente cheio de

financeiro capitalizado – proibido

pouco, o que pode gerar preocupa-

debates, capaz de enfrentar desafios

pelos mecanismos de regulação de

ção – e também tenha condições de

embora num ritmo mais lento do que

operar com ativos perigosos, como

investir, sendo tal déficit motivado

os sistemas mais autoritários. Esse

os títulos no mercado de hipote-

não pelo endividamento como no

ambiente oferece ao empreendedor

cas subprime nos EUA – permitiram

passado, mas pela entrada de inves-

mais espaço para trabalhar, além de

uma abordagem mais equilibrada

timentos (Fraga, 2010). Além disso,

permitir ao país alavancar o mercado

de regulação do mercado financeiro

o padrão de consumo permitiu ao

de capitais, que tem sido uma fonte

(Dante, 2009) e, como ressalta O’Neill

país atuar como um dos principais

de investimento, em especial para o

(2010), contiveram uma crise bancária.

responsáveis pelo reaquecimento

aumento de capacidade produtiva e

Fraga (2010) acredita que o país deve

da economia mundial.

a geração de empregos (Fraga, 2010).

crescer entre 6% e 7% por alguns

O Brasil tem um consumidor

anos a fim de preservar o PIB per

que segue um estilo “americano”

capita acima das taxas chinesas: o

– o que, na visão de Fraga (2010),

Brasil tem PIB per capita de US$ 8

“não é um elogio ou um insulto, mas

mil, superior ao da China – cerca de

uma constatação” – e uma sociedade

US$ 4 mil, o que mostra que, mesmo

de consumo bastante animada e

sendo a “grande vedete de mundo”

exigente, que segue padrões cada

ma. Tal país adotou, quando partiu

e crescendo a taxas extraordinárias,

vez mais globais. Desde o Plano

para o caminho da liberalização, um

ela ainda não foi tão bem-sucedida

Real, observa-se uma melhoria no

modelo social que seria impensável

do ponto de vista de riqueza. Cabe

padrão de distribuição da renda e

numa democracia, com uma rede

lembrar, contudo, que o aumento dos

a redução da pobreza; entretanto,

de proteção social mínima, quase

gastos públicos no Brasil – em parte

o Brasil ainda tem juros altos e um

inexistente, ao contrário da brasileira,

resultado de uma política anticíclica

endividamento considerável. Logo,

mais extensiva em termos de cober-

– reduz, na visão de grande parte

isso exige maior cautela do governo

tura. Porém, o modelo chinês criou

dos economistas, o espaço para o

e da população caso as taxas de

as bases para mais exportações, com

investimento e cria impedimentos

juros baixem ainda mais: se com as

uma taxa de poupança muito movida

para que possa crescer num ritmo

taxas altas o nível de endividamento

pela atitude de precaução, que tem

mais acelerado nos próximos anos

é alto, com taxas reduzidas pode ser

a ver não só com fatores culturais,

(Dante, 2009).

J

á a China tem um sistema
de produção e organização muito centralizado e

uma taxa de poupança elevadíssi-

ainda maior. Na dimensão doméstica,

mas com as lacunas de proteção

Entre os fatores econômicos que

o Brasil tem vantagens em relação

social. Ademais, o país consolidou-se

justificam o desempenho brasileiro na

a outros BRICs – principalmente a

como grande centro manufatureiro
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a china

adotou um modelo social

impensável

numa democracia

do mundo, de forma que industriais no

em muitos países – em particular na Rússia

planeta temem a concorrência chinesa. Hoje,

– e intensificar a pressão sobre a política

o país demonstra melhores condições de

de câmbio chinesa (Aleksashenko, 2010).

administrar a situação de transição inter-

Ademais, tal Estado encontra problemas

rompida em consequência da crise para um

sérios no meio ambiente: enquanto o Brasil

modelo de mais consumo, mais eficiência

tem uma matriz energética mais limpa, a

e menos dependência das exportações.

China vem sofrendo consequências am-

Mesmo que nos próximos anos isso leve

bientais com o crescimento acelerado por

a crescer a taxas de um dígito ao ano, isso

uma matriz menos limpa (Fraga, 2010).

não se caracteriza necessariamente como
um problema, tendo em vista que o país
vem caminhando gradativamente para

A geopolítica e o crescimento
do Brasil e da China

uma moeda forte e independente (Fraga,

Para se entenderem os fatores geopolíti-

2010). Se pensarmos no crescimento sendo

cos do crescimento do Brasil e seu impacto

determinado pelo tamanho da força de

no processo de inserção internacional do

trabalho e na produtividade, a China tem

país, é preciso ressaltar primeiramente o

grande vantagem em face de sua popula-

esgotamento dos paradigmas americanista

ção enorme (O’Neill, 2010). Embora o país

e globalista da política externa brasileira,

tenha tido um excelente desempenho nos

sendo o primeiro baseado numa aliança

últimos 30 anos, tal crescimento enfatiza

especial com os EUA, potência global e

a pressão sobre os outros países. Uma

hegemônica no hemisfério, e o segundo

força de trabalho barata, disciplinada e

caracterizado pela crítica ao paradigma

praticamente ilimitada permite a produção

americanista e às relações de poder assi-

de bens intensivos em trabalho para o

métricas, pela concepção universalista da

resto do mundo mais barata que para os

política externa e pela busca da unidade

competidores. A longo prazo, isso pode

entre os países em desenvolvimento para

levar a um colapso da produção industrial

sua projeção no nível internacional (Lima,
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1994, pp.35-37, 42-46). No momento con-

uma participação ativa no gerenciamento de

temporâneo, a inserção internacional do país

questões regionais e mundiais em organi-

parece caracterizada pelo que Pinheiro (2000,

zações como a OMC, o Brasil coopera com

p.326) classifica como um “institucionalismo

os EUA em múltiplas esferas, internalizando

pragmático”. Nesse contexto, o país busca

posições defendidas por tal superpotência.

atingir objetivos de maior desenvolvimento

Esgotam-se, assim, os paradigmas america-

e de ampliação de sua autonomia por meio

nista e globalista em nome de uma política

de arranjos de cooperação internacionais de

externa ainda mais pragmática e assertiva,

diferentes níveis de institucionalização: com

particularmente visível desde o fim dos anos

níveis mais altos, o país procura ampliar sua

1980 e intensificada nas duas últimas décadas.

oportunidade de voz no nível multilateral – como

A imagem internacional do Brasil como

na OMC, por exemplo – e evitar a dominação

país emergente está associada em parte à

indiscriminada de grandes potências; com

aspiração presente nas elites brasileiras em

níveis mais baixos, procura garantir sua posi-

posicionar o país como um ator influente na

ção de liderança em contextos sub-regionais

configuração da ordem mundial, reforçando

e preservar sua posição de potência média.

assim seu papel de destaque e seu poder

A flexibilidade para responder aos desafios

no nível doméstico, e ao desenvolvimento

tanto domésticos como internacionais passa

de “fatores de persistência” pela diplomacia

a ser cada vez mais internalizada na posição

brasileira, que atribuem relativa continuida-

brasileira, afetando as decisões de política

de ao conteúdo da política externa do país,

externa a partir da consolidação de um prag-

mesmo diante da crise de paradigmas funda-

matismo ainda mais aprimorado às suas ações

mentais que orientavam tal política externa.

no nível internacional: ao mesmo tempo em

Entre tais elementos, pode-se citar a busca

que diversifica parceiros comerciais e busca

de relacionamento pacífico com os vizinhos,
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o estímulo ao desenvolvimento na-

dos países em desenvolvimento na

ambiente, de forma que o nível de

cional, a resolução de conflitos por

OMC, por exemplo. Esses traços da

internalização deles na perspectiva

meio da diplomacia e o respeito ao

política externa brasileira justificam-

de inserção internacional do Estado

princípio de não intervenção nos

-se pelo fato de que, ao mesmo

passa a definir o grau da participação

assuntos domésticos de outros Esta-

tempo em que o Brasil como “país

que ele pode ter nos principais fóruns

dos, traços de longa data da política

emergente” viabiliza o diálogo entre

de concertação político-econômica

externa brasileira, mas cada vez mais

as grandes potências e os países

regionais e multilaterais. Após a

enfatizados pelas lideranças desde

subdesenvolvidos e funciona como

redemocratização, as posições in-

a década de 1990. Além disso, as

elemento garantidor da estabilidade

ternacionais defendidas pelo país

tradições culturais apontam para

e da segurança regionais, ele tam-

passavam a se sustentar também na

a valorização da grandeza, da uni-

bém opera como catalisador das

legitimidade conferida pela abertura

dade nacional e da visão do futuro

demandas de inúmeros de países

de um diálogo mais intenso – embora

de prosperidade e de riqueza – a

menos desenvolvidos em fóruns onde

ainda hoje limitado – com setores

“trindade do sentimento nacional

buscam ampliar suas oportunidades

da sociedade civil acerca de temas

brasileiro”, nas palavras do diplo-

de voz, particularmente em fóruns

internacionais. Tais transformações

mata Luiz Felipe de Seixas Corrêa

econômicos multilaterais. Com base

nas formas institucionais de ação

–, que também compõe a imagem

nesse papel, o Brasil aproveita janelas

coletiva e a modificação dos princí-

internacional do país em conjunção

de oportunidade buscando desenvol-

pios de funcionamento do sistema

ao respeito ao direito internacional,

ver regras, normas e procedimentos

pela prática política no pós-Guerra

bem como às principais instituições

que satisfaçam seus interesses de

Fria são relevantes não apenas na

e regimes internacionais vigentes

desenvolvimento e de ampliação de

definição da conduta brasileira no

(Marques, 2005, pp.56-57).

sua autonomia e de participação nas

nível externo, mas do mecanismo

principais decisões internacionais.

de inserção internacional do país de

A partir dessa institucionalização, a capacidade de exercício de
influência em outras sociedades e
na posição dos atores no sistema
possibilita não apenas conceber o
Brasil como objeto da transformação

acordo com padrões internaciona-

c

lizados com o processo de globaomo lembra Marques

lização e vitais na consolidação de

(2005, p.62), a imagem

sua posição.

internacional do Brasil

O esgotamento do modelo eco-

sistêmica, mas como agente que

sustenta-se também no soft power

nômico fechado diante da crise fiscal

ocupa a posição de país emergente:

exercido em razão de seu poder de

e do avanço do liberalismo no fim

demonstrando sua habilidade de

persuasão e da realização de seu

da Guerra Fria sinalizava que, diante

influenciar mais assertivamente a

papel de mediação. Para que possa

da necessidade de o país preservar

ação de outros atores apesar de

exercer tal mediação, a credibilidade é

sua estabilidade socioeconômica, a

suas capacidades mais limitadas re-

necessária, e, no pós-Guerra Fria, essa

dependência de um único parceiro

lativamente às grandes potências, o

fonte de credibilidade assentava-se

comercial poderia ser prejudicial em

Brasil procurou construir, na interação

em valores como a preservação dos

face de crises sistêmicas, ao pas-

com os demais atores do sistema, o

direitos humanos, a consolidação

so que a superpotência permitia a

reconhecimento internacional de sua

da democracia, o fortalecimento

criação de espaços em que países

condição por meio da sua presença

da economia de mercado, a não-

em desenvolvimento poderiam ar-

de destaque em fóruns regionais

-proliferação de armas de destrui-

ticular a concertação política acerca

e multilaterais, visível na liderança

ção em massa e a defesa do meio

de temas de seu interesse, desde
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que em respeito às instituições

mais legítima e discreta por meio de

territórios contestados sob firme

internacionais criadas sob a égide

organizações de nível mais baixo de

controle chinês, mas ao impedimento

de valores e princípios tidos como

institucionalização em nível regional,

de conflitos que a China não pode

“universais”. Além disso, apesar da

preservando sua autonomia.

vencer ou que limitariam suas cam-

crise do terceiro-mundismo, resquí-

Já a China tem manifestado reite-

panhas na busca de modernização

cios da crítica às relações de poder

radamente que a sua inserção inter-

econômica e maior influência polí-

assimétricas e a busca da cooperação

nacional no mundo contemporâneo

tica. Tow (2001, pp.18-21) aponta

em nível mundial para a ampliação

deve ser entendida como uma nova

que, na construção de um poder

da projeção de países menos desen-

fase histórica caracterizada pela sua

nacional completo para a defesa do

volvidos permaneciam compondo

“ascensão pacífica”, na qual tal país

seu interesse fundamental, a China

a multiplicidade do processo de

mostra-se mais favorável a fortalecer

pretende assimilar alta tecnologia

inserção internacional brasileira,

as suas relações com o exterior. Como

do exterior e desenvolver suas ca-

preservados inclusive por vários

apontam Medeiros & Fravel (2003,

pacidades econômicas domestica-

setores da elite nacional e do pró-

pp.22-26), a China utiliza instituições,

mente a fim de se afirmar como uma

prio corpo diplomático.

regras e normas internacionais como

grande potência autêntica no século

Em face de um contexto onde

um mecanismo de promoção de seus

XXI. Nesse processo, a percepção

poderia preservar espaços de auto-

interesses nacionais. Isso se traduz

de que os EUA reafirmam-se como

nomia e dos traços universalistas que

numa perspectiva mais construtiva

poder hegemônico global afeta a

compõem a inserção internacional do

e sofisticada e menos conflituosa

agenda estratégica de Pequim; na

país, o Brasil vê que nem a lógica de

de sua política externa quanto às

dimensão econômica, preocupam

alinhamento incondicional aos EUA

principais questões mundiais e re-

as lideranças chinesas as redes de

nem uma concepção estritamente

gionais, de forma que a flexibilidade

alianças estratégicas norte-americanas

globalista de política externa seriam

e a sofisticação tornam-se caracte-

que possam minar a sua influência

não só estrategicamente interes-

rísticas fundamentais de sua posi-

em mercados-chave.

santes para um país que precisa se

ção quanto às relações bilaterais, às

adaptar a novos constrangimentos

questões de segurança internacional

sistêmicos, mas que consolidava seu

e às organizações multilaterais. Tal

papel de potência emergente no

imagem busca não somente proteger

nível internacional. Embora elemen-

e promover os interesses econô-

tos como a opção pelo institucio-

micos chineses, mas ampliar a sua

nalismo tenham sido preservados

segurança, conter a influência de

pós-1990 permitiram o fortaleci-

na ação internacional brasileira, o

outras grandes potências como os

mento da coordenação econômica

pragmatismo fortalecido supõe que,

EUA nas instituições internacionais

da China com seus parceiros e a

em face de recursos limitados de

e viabilizar o exercício do poder de

sua maior influência ao lidar com

poder, pode ser interessante para o

forma mais legítima (Grieco, 1997,

as alianças regionais já construídas

país aderir às normas internacionais

pp.163-201).

por grandes poderes como os EUA.

N

esse contexto, a ampliação do número e
da profundidade dos

relacionamentos bilaterais e regionais

densamente institucionalizadas pelas

O interesse fundamental de segu-

Embora ainda reconheçam hoje a

grandes potências ocidentais a fim

rança e de consolidação do Estado

preponderância dos EUA em uma

de ampliar suas oportunidades de

chinês está ligado não somente à

série de áreas temáticas, as lide-

voz e, simultaneamente, garantir o

sobrevivência do regime comunis-

ranças chinesas buscam conter o

exercício de seu poder de forma

ta e à consolidação da posse de

comportamento hegemônico e,
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assim, maximizar sua influência e racio-

posição. Tal perspectiva reativa é substi-

nalizar o exercício de seu poder sobre

tuída pela adoção da mentalidade mais

seus parceiros. Isso ficou visível no maior

participativa em face da maior confiança

engajamento na cooperação com Asean

nas décadas de crescimento econômico,

por meio do Asean +3 e Asean +1 e na

agora assumindo responsabilidades cada

Apec; na criação do primeiro grupo multi-

vez mais variadas (Medeiros & Fravel, 2003,

lateral da Ásia Central, a Organização para

p.23-28). Como sinaliza Tow (2001, p.41-

Cooperação de Shanghai, para ampliar

43), a China pode empregar sua adesão

a cooperação na área de segurança e o

em instituições internacionais, seu en-

comércio regional; e na resolução de dis-

volvimento com grandes potências e seu

putas territoriais com vizinhos. Tal postura

status como parceiro de blocos regionais

também pôde ser percebida no abandono

para ampliar sua alavanca de negociação

da aversão anterior às organizações mul-

em face de Washington e Tóquio a fim de

tilaterais, particularmente com o maior

garantir arranjos comerciais e de investi-

engajamento no Conselho de Segurança

mento mais favoráveis. Embora ainda não

das Nações Unidas e a participação na

deseje trazer questões problemáticas para

OMC. As transformações no conteúdo, no

discussão em fóruns multilaterais como o

caráter e na execução da política externa

status de Taiwan, a China parece estar se

da China nessa década representam uma

tornando mais confortável com arranjos

superação de um destaque na humilhação

multilaterais, racionalizando sua influência

sofrida no passado, claro na caracterização

pelos canais institucionais e exercendo

da China por Mao Tse Tung como uma

seu poder de forma menos custosa e

“nação em desenvolvimento vitimizada”

mais previsível.

e por Deng Xiaoping como uma potência

A atual configuração da política ex-

pouco disposta a aceitar grande parte das

terna chinesa é também resultado de um

obrigações e responsabilidades de sua

processo de formulação da decisão menos

a china parece estar
se tornando mais

confortável

com arranjos

multilaterais
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o brasil

investe menos de

20% do pib,

insuficiente para
um crescimento
sustentável

personalizado e mais descentralizado e

transformação da política das potências

institucionalizado, que, ao depender menos

emergentes para uma forma mais coo-

de uma única liderança, dá maior relevância

perativa de competição interestatal, que

aos pequenos grupos e coalizões den-

amplia as perspectivas chinesas de ascensão

tro do governo chinês com perspectivas

pacífica. Segundo Tow (2001, pp.32-36),

modernizadoras do conteúdo da políti-

os interesses na ampliação do status glo-

ca externa do país. A maior qualificação

bal chinês e na alteração das regras do

dos diplomatas chineses contribui para

sistema internacional fazem com que a

tal resultado (Medeiros & Fravel, 2003,

China venha não apenas intensificando

pp.29-31).

diálogos na área de segurança, mas tam-

Além dos fatores domésticos, Deng &

bém solidificando seus laços econômicos

Moore (2004, pp.117-118) argumentam

para a conquista de maior estabilidade

que a globalização – manifesta na maior

regional e universal.

força das instituições internacionais e na
maior necessidade de multilateralismo –

Recomendações finais

alimenta a nova perspectiva de inserção

Grande parte dos especialistas reco-

internacional chinesa e pode ser usada

menda que os BRICs – em particular o

para democratizar a ordem ainda liderada

Brasil – enfatizem a realização de ajustes

pelos EUA e minimizar os efeitos deleté-

macroeconômicos de longo prazo e de

rios da política de poder unilateralista.

mais investimentos em setores como in-

Nesse contexto, as escolhas estratégicas

fraestrutura e educação. O’Neill (2010),

pela cooperação e pela participação em

por exemplo, destaca a necessidade de

organizações internacionais visam não

o país aumentar a pontuação no Growth

só a tornar a China mais influente e rica,

Environment Scores em áreas importantes

mas simultaneamente minimizar os receios

nas quais ainda existe muito trabalho a

internacionais com relação ao poder chinês

ser feito. Entre aquelas em que o Brasil

crescente. A nova política externa chinesa

não teve bom desempenho, cabe destacar

sinaliza o potencial da globalização na

penetração dos computadores (pontuação

116 PENETRAS

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

de 2,1), abertura da economia (2,2),

manter o padrão de crescimento,

pressão institucional sobre as econo-

taxa de investimento (3,8), domínio

em particular em estradas, ferrovias,

mias maiores, tornando a instituição

da lei (4,4), acesso à internet (4,7),

aeroportos, portos, saneamento e

mais representativa (Aleksashenko,

estabilidade política (4,8) e corrupção

energia. Além disso, o custo do ca-

2010; O’Neill, 2010). Ademais, outras

(4,9). Na área de educação, embora o

pital no Brasil ainda é alto, mesmo

possibilidades seriam o desenvolvi-

país tenha uma boa posição no item

que o país tenha avançado muito

mento de um plano para transformar

na planilha de Growth Environment

no campo macroeconômico e em

a SDR – uma espécie de “moeda

Scores (7,4), é notório que ainda falte

aspectos microeconômicos impor-

internacional” desenvolvida pelo FMI

mão-de-obra qualificada, inclusive

tantes, como os determinantes do

com o objetivo de tornar o fluxo de

técnicos em todos os níveis. Ademais,

custo dos empréstimos bancários

valores entre os bancos centrais mais

o Brasil investe menos de 20% do

(Fraga, 2010).

fácil – numa moeda global, vide o

PIB, insuficiente para um crescimen-

Quanto ao desenvolvimento de

exemplo do euro, e a criação de um

to sustentável nos próximos anos.

uma agenda comum para os BRICs,

sistema de pagamentos internacional,

Embora essa taxa já esteja subindo,

faz-se necessária a operacionaliza-

que funcionaria inicialmente para os

seria necessário que subisse mais

ção da simetria entre os membros

bancos centrais e fundos soberanos

– para cerca de 23% a 25% do PIB

do processo de cooperação e do

e, posteriormente, para os bancos

em cerca de cinco anos –, o que

equilíbrio entre eles. Com esses

comerciais (Aleksashenko, 2010).

exigiria poupança, financiamento e

pontos em vista, a agenda poderia

capital de risco. A infraestrutura no

cobrir uma participação mais ativa

Brasil ainda é carente, e, se o país

na redefinição e na transformação

continuar a crescer 5% ao ano, é ne-

do FMI com relação à presença no

cessário investir mais para que possa

gerenciamento e na execução de

dsvj1408@terra.com.br
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A política no
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gressões. Declarações virulentas. Manifestações de ódio. Pegadinhas rasteiras. Descomprometimento moral. Esfacelamento do
tecido político. Disputas fratricidas que, em certos rincões do país,
chegam à morte. Perda da civilidade. Em geral, na política, o fenômeno psicológico se mostra tão relevante quanto as questões de
fundo em jogo, incluídas as dimensões partidárias e ideológicas.
Em certas campanhas eleitorais, no entanto, Freud e Lacan podem
representar um suporte interpretativo muito mais importante
quanto aquele oferecido por cientistas políticos, sociólogos, filósofos e jornalistas especializados. Estados latentes de loucura, ou
o que minimamente poderíamos chamar de fuga da normalidade,
fazem com que a psicanálise se sobreponha à política.
O fato espantoso – mas não exatamente surpreendente – é
que chegamos ao fim do processo eleitoral de 2010, e em particular ao fim da campanha presidencial, a uma condição inédita: atravessamos a mais louca das eleições brasileiras desde
a redemocratização, condição escancarada pelos exemplos de
violência e irracionalidade demonstradas no período. Eis a consumação da ideia de que, em muitos momentos, a nossa festa
democrática trafega nas pistas da insanidade.
O processo de sucessão experimentado nas eleições é um período particularmente revelador da sociedade política e da sociedade civil, sobretudo quando há a convocação para a renovação da
direção do país. Pelo seu tamanho, o Estado brasileiro propõe uma
forma de autoridade e autoritarismo exagerada. A determinação
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de quem e como vai dirigir este Estado torna as
paixões ainda mais exacerbadas. Elas vão além do
mero confronto democrático.
O deslocamento do debate com fins diversionistas, comum a qualquer campanha eleitoral,
faz com que entremos em linhas de discursividade nas quais o eleitor, mesmo o bem informado,
acaba levado a aprisionar-se a um tipo de propaganda colateral. Ele é seduzido por uma proposta
eleitoral, mas dificilmente tem a ideia da matriz
política, ideológica e partidária em que está votando. Essas linhas colaterais resultam numa dimensão que estamos chamando aqui de loucura.
Nelas, a paixão da democracia vira loucura. A
normalidade democrática vira um desvio psicológico e político.
Estado de confusão, confusão do Estado
O projeto de governo, ou de governabilidade, de um partido para o país seria aquilo que,
simbolicamente, daria ao eleitor uma mediação
possível para avaliar o jogo de forças e a briga de
foices que estão ocorrendo. Na medida em que
lhe falta essa mediação clara, o eleitor fica desnorteado. Essa condição provoca nele um estado
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de confusão mental. Por outro lado, como esse
projeto não é explicitado claramente, isso permite aos políticos que disputam os cargos eletivos
uma enorme violência. O desnorteamento leva
à passionalidade e à violência, como forma de
compensação da ausência de uma matriz simbólica clara. Se formos analisar psicanaliticamente, o
que leva as pessoas a serem violentas, agressivas,
a dizerem coisas que mais tarde se arrependerão,
é a falta de uma mediação na relação com o outro. Aí não se está mais discutindo no plano da
linguagem, mas com o fígado. A mediação aplaca
a violência e a passionalidade. A mediação possibilita a discussão com o oponente baseada em
argumentos.
O eleitor, tomado pela confusão e ciente da
responsabilidade de determinar os desígnios do
Estado do qual tanto depende, acaba aderindo a
identificações locais ou gerais da sociedade brasileira. Trata-se do único farol que ele consegue
encontrar para se orientar e sair do estado de confusão. Ele dirá: “meu líder vai votar em Fulano
ou Beltrano e, se esse meu líder me deu algum
tipo de bem social – uma escola, ou um hospital, por exemplo –, é nele em quem confio”. Essa
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A HISTORIA DO BRASIL
E PRODIGA DE ATOS EXTREMOS
nA DISPUTA

POLITICA

relação de corrimão pode se dar com um líder
local ou nacional. O próprio presidente Lula representa essa figura. O eleitor acaba aderindo à
imagem carismática de um determinado político
como um lenitivo contra esse estado de confusão
em que se situa.
A rigor, portanto, já há uma votação a priori.
Não é o debate que lhe faz escolher o seu voto.
Adere-se a este ou àquele candidato a partir da
identificação, sem entrar no centro do debate de
ideias. O carisma, ressalte-se, é uma característica
fundamental de qualquer líder. Mas ao que assistimos é uma dissociação frequente entre o carisma que o político tem de ter e a proposta que ele
precisa fazer.
Em certa medida, essa condição cria um estado de loucura. Mais do que isso: torna-se um
aval a atos de violência durante a campanha.
Se o eleitor escolhe por identificação, sem captar necessariamente qual é o projeto político de
determinado líder ou de determinado partido,
a militância será tomada por esse espírito. Esse
tortuoso processo de identificação se irradia do
indivíduo para o coletivo. Sem a medição e seus
freios, a concorrência política pode descambar

para os mais variados graus de loucura, manifestados desde uma veemente discussão verbal até
mesmo a atos de violência, como assassinatos. A
História do Brasil é pródiga de atos extremos na
disputa política. As Regiões Norte e Nordeste são
marcadas por episódios em que a eleição não foi
disputada na boca de urna, mas na ponta de uma
peixeira ou no cano fumegante de um revólver.
Onde há instituições um pouco mais sólidas, que
garantem alguma mediação, certas fronteiras não
são ultrapassadas. Mas em lugares de baixa institucionalidade, o risco é alto. A morte é a última
fronteira.
(De)formações
A base de formação – ou de deformação – do
indivíduo, o foco excessivo na obtenção de poder
e a polarização política elevada são fatores constitutivos da legitimação da passionalidade. Não se
trata, portanto, apenas de um fenômeno eleitoral.
As eleições são um laboratório, por conta da festa
democrática e do tamanho do Estado no Brasil,
mas é o momento em que se apresenta de forma
mais radicalizada um sintoma presente no nosso dia a dia. A sociedade convive cotidianamente
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o estado de

loucura

da campanha se apoia

na nocao de inimigo

com essa sensação de medo diante da nossa baixa
institucionalidade, da fragilidade do sistema de
proteção do indivíduo. Uma das maiores crises
da sociedade brasileira, a da segurança pública,
é uma espécie de metáfora dessa realidade institucional. Não temos um Estado que nos proteja.
Não acreditamos numa institucionalidade que
nos ampare, de forma que ficamos entregues à
segurança privada. Cria-se uma situação singular:
ao mesmo tempo em que dependemos muito do
Estado, queremos dele, e não encontramos, uma
forma de proteção segura. Freud lembrou, em “O
mal-estar na civilização”, que o homem civilizado vive o mal-estar de haver trocado a parcela
de sua felicidade por segurança. Por outro lado,
precisamos de uma segurança para suportar o
mal-estar na civilização.
O adversário, o inimigo, o demônio
O estado de loucura da campanha se apoia
em outro fator fundamental: a noção de inimigo; a demonização do outro, a negação e a
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defesa da eliminação do adversário, e não simplesmente o confronto de projetos distintos.
Enquanto o projeto simbólico de nação não
é colocado em cima da mesa, fica-se ligado ao
que chamei de escolhas identificatórias. Sem
um mediador, tem-se uma relação dual, não
uma relação triangular permitida pela mediação. Uma relação a dois é uma relação do tudo
ou nada. Ou eu o destruo ou ele me destruirá.
Aí vale tudo. Se o ex-senador Jorge Bornhausen
disse, na época do mensalão, que era preciso
“acabar com essa raça”, referindo-se aos petistas, o presidente Lula surge agora afirmando: “É
preciso extirpar o DEM.” São duas frases emblemáticas de uma relação dual de destruição
do outro. Nela, o adversário político se transforma num inimigo. Em princípio, deveríamos
ter três grandes propostas de governo para o
país, numa disputa em que supostamente todos
os proponentes tinham perspectivas de promover o bem comum. Portanto, todos deveriam
ser adversários. Concorda-se em algumas áreas,

I N S I G H T

diverge-se em outras, mas supostamente estamos todos no mesmo barco.
O campo da política é o oposto do campo
da guerra. Temos adversários, não inimigos.
Aquilo que caracteriza a política é a possibilidade de argumentação, do diálogo e da negociação. Para tanto, é preciso tratar o oponente
como um adversário. Pode-se ganhar ou perder
a eleição, amanhã será preciso conversar com o
outro. Tratando-o como inimigo, no entanto,
entrando na política da guerra, na política do
extermínio, como isso é possível? É difícil dizer,
porque o nível de violência e irracionalidade
usada é de tal ordem que a possibilidade do diálogo se tornou bastante complicada. A escolha
por identificação especular, para usar o termo
de Lacan, resulta nesse impasse. Uma relação
especular é uma relação em que “eu” sou “ele”,
e “ele” sou “eu”. Em uma relação argumentativa e simbolizada, “ele” e “eu” somos diferentes.
Quero saber se posso aderir ao que ele está me
propondo ou não, mas não vou morrer se ele
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ganhar. Ou vice-versa. Não vou morrer por ele,
nem ele morrerá por mim. Esse clima de guerra em que se transformou a campanha eleitoral
levou a uma política dual de extermínio. Essa
política pressupõe desenraizar o outro porque é
uma “raça” maléfica, ou quer extirpar o outro
porque é uma direita raivosa.
Excessos virtuais, loucuras reais
A internet favorece grandes excessos, uma vez
que foge da formalidade que a mídia escrita ou
televisiva precisa ter. Na internet, vale tudo. É um
tipo de violência sem limites, sem mediação. Por
mais que parte expressiva da mídia faça a crítica
ao PT e ao governo Lula de maneira ostensiva, é
obrigada a manter certo padrão informativo. O
escândalo é sempre a manchete. A informação
de que a ONU reconhece que o Brasil realizou
nos últimos anos o projeto mais consistente de
combate à fome no mundo, a nota de rodapé. Faz
parte do jogo. Na internet, porém, o descontrole
é maior, o que resulta num grau de violência e
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irracionalidade muito mais exacerbado. Durante
a campanha foram comuns as mensagens caracterizando os candidatos de uma forma pavorosa.
Não há o controle e a formalidade da informação, situação agravada pelo protecionismo ao
anonimato. Joga-se o veneno; o inoculado que
trate de correr atrás do antídoto enquanto é tempo. É próprio do clima de guerra que aparece de
maneira mais aguda durante o processo eleitoral.
Nossa civilidade fica ainda mais entregue às nossas formas de subjetivação, à fragilidade das instituições sociais e políticas. No fim das contas, as
eleições revelam o arcaísmo de nossas instituições
e nossa civilidade.
Para escapar desse estado de loucura, convém
fortalecer as instituições. Convém à sociedade começar a se posicionar com mais firmeza diante
do poder do Estado. Convém descobrir se não é
a própria sociedade que deve orientar o universo
político, e não o inverso. Vivemos como se estivéssemos permanentemente à sombra do patrão,
da Casa Grande. O reforço da institucionalidade
passa por uma política mais afirmativa da sociedade civil, como também pela construção de partidos mais fortes, capazes de representar projetos
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da sociedade. Ainda que os candidatos se alfinetem, pois isso faz parte da paixão da política, o
que estará no primeiro plano são os planos, não
a bordoada mútua. A passionalidade estará a serviço do projeto. Correremos menos risco do que
estamos vendo hoje, na mais louca das eleições
brasileiras depois da redemocratização: o risco de
esgarçamento do tecido político de tal ordem que
fica difícil examinar como se dará a convivência
entre forças antagônicas.
Está em jogo uma política de terra arrasada.
Há muitos delirantes mais preocupados em criar
uma governabilidade frágil do vencedor, o que,
do ponto de vista do projeto de país, trata-se de
uma política suicida. Essa política de guerra não é
boa para o Brasil, independentemente do governante da ocasião. Vamos queimar nossa reserva
de estadistas por uma vocação para a irracionalidade? Eis um mau serviço a prestar ao Brasil e a
nós, cidadãos brasileiros.
joelbirman@uol.com.br
O articulista é professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto de Medicina
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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Inútil pensar que é do vestido – assim diria Manuel Bandeira ao lembrar como as mulheres
são lindas. A sugestão vale para a prosa de ficção das escritoras que fazem a nova literatura
brasileira. Aqui, jovens mulheres (algumas mal saídas dos 20, todas não chegadas nos 40)
se lançam em novos e múltiplos voos. Prosas inéditas e autoras que adornam tensões,

Ilustração de Jane

inspiram encantos e alimentam desejos de desafiadora fertilidade narrativa.
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C

ontam que há muitos e muitos anos morava sozinho
em seu casebre, perdido nas
montanhas do norte, um velho chamado Inoubba. Ele sabia que não viveria mais por muito tempo e, isolado
numa casinha humilde, esperava a
chegada da morte, acreditando que
ela não tardaria.
A única companhia do velho era
sua neta, Aicha, que vinha todos os
dias da aldeia visitá-lo, trazer-lhe comida e arrumar seu casebre. Inoubba
tinha perdido quase todos os movimentos do corpo e, paralisado em sua
cama, abria a fechadura da porta com
um fio amarrado ali, cuja ponta mantinha sempre ao alcance da mão. Os
pais de Aicha não tinham como cuidar do velho, e portanto a menina saía
todas as manhãs de sua casa, deixava
para trás a aldeia e tomava o caminho
da solitária morada do avô.
Lá chegando, ela chamava:
– Meu avô Inoubba! Abra a porta,
meu avô Inoubba!
– Deixe-me ouvir o barulho das
suas pulseiras, Aicha! – ele respondia.
Ela sacudia o braço, fazendo suas
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pulseiras chacoalharem. O velho Inoubba puxava então a corda que abria
a porta. A visita deixava o velho Inoubba sempre muito feliz. Aicha levava
um prato de cuscuz e um bolinho,
que servia ao avô, depois lhe dava de
beber e se sentava ao seu lado para
conversar com ele e distraí-lo. No fim
da tarde, voltava para casa.
Certo dia, o Ogro que vivia nas
montanhas notou a menina que passava e a seguiu até o casebre, mais
curioso do que faminto, naquele momento. Percebeu então que morava
alguém ali, e ao escutar as palavras da
menina pensou: “Já entendi tudo. Volto amanhã e digo as mesmas palavras,
e quando o velho abrir a porta eu entro e o devoro. Em seguida, espero a
neta e a devoro também.”
No dia seguinte, o Ogro foi até o
casebre do velho Inoubba antes da
menina e chamou:
– Meu avô Inoubba! Abra a porta,
meu avô Inoubba!
– Vá embora, desgraçado! – gritou de volta o velho. – Sei que é você,
Ogro, e não vou abrir!
Por vários dias o Ogro tentou en-

ganar Inoubba, sem sucesso. Ele decidiu então procurar o feiticeiro, a fim de
encontrar um modo de deixar sua voz
aguda como a de Aicha e assim convencer o velho a deixá-lo entrar.
– A solução é simples – disse o
feiticeiro. – Você precisa espalhar um
bocado de mel em sua garganta, e depois se deitar de costas no chão com
a boca bem aberta. As formigas vão
entrar pela sua boca e roer um pedaço da sua garganta. No dia seguinte, a
sua voz estará mais fina.
Satisfeito por encontrar uma solução tão simples, o Ogro voltou para
casa e fez como havia mandado o
feiticeiro: encheu a garganta de mel,
deitou-se de costas no chão e escancarou a boca. Normalmente, as formigas não teriam se interessado por
aquela boca escura e fedorenta, mas
o mel as atraíu, e logo uma fila preta
se encaminhava para a garganta do
Ogro. Roeram e roeram e roeram mais
um pouco, até que ele achou que já
tinham roído o suficiente.
Esperou dois dias para que sua voz
ficasse bem aguda, e então voltou ao
casebre do velho Inoubba, chamando:
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– Meu avô Inoubba! Abra a porta,
meu avô Inoubba!
Mas tudo o que o velho fez foi gritar de volta:
– Vá embora daqui, seu infeliz! Sei
que é você outra vez, Ogro, e não vou
abrir a porta.
O Ogro ficou furioso. Voltou para
casa, lambuzou a garganta de mel, colocando dessa vez o dobro da quantidade, e se deitou outra vez no chão,
com a boca bem aberta. De novo as
formigas vieram. Roeram e roeram e
roeram mais um pouco e um pouco
mais. Dois dias depois, a voz do Ogro
estava bem aguda, tão aguda quanto
a de Aicha.
– Meu avô Inoubba! Abra a porta,
meu avô Inoubba! – ele gritou, à porta
do casebre.
– Deixe-me ouvir o barulho das
suas pulseiras, Aicha!
O Ogro sacudiu uma corrente que
havia levado para imitar o som das
pulseiras da menina, e o velho abriu
a porta. O Ogro entrou e o devorou
num piscar de olhos. Era um velho
pequenino e magrinho, não tinha
muita carne, mas a neta seria um bom
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complemento, o Ogro pensou. Ficou
então esperando por Aicha atrás da
porta fechada.
– Meu avô Inoubba! Abra a porta,
meu avô Inoubba! – ela gritou ao chegar, como de costume.

Certo dia, o Ogro
que vivia nas
montanhas
notou a menina
que passava
e a seguiu
até o casebre

– Deixe-me ouvir o barulho das
suas pulseiras, Aicha! – gritou lá de
dentro o Ogro, já com água na boca.
Claro, não era a voz do avô. Aicha,
compreendendo alarmada o que havia acontecido, correu de volta à cidade e, chorando muito, contou tudo
aos pais. Eles então foram até a praça
e relataram aos moradores da aldeia a
história. De toda parte veio gente trazendo lenha. Juntos, seguiram até as
montanhas naquela mesma noite e
cercaram com a lenha o casebre onde
o Ogro ainda estava, ateando-lhe fogo
em seguida. O Ogro ainda tentou escapar, mas a porta estava bloqueada
por fora e nem seus socos furiosos foram capazes de derrubá-la.
Tempos depois, um carvalho nasceu sobre as ruínas. Chamam a ele de
“Carvalho do Ogro,” e acham curioso
sempre haver uma trilha de formigas
pretas ali perto.
adriana@adrianalisboa.com
“Aicha e o ogro” integrará a coleção Contos
do mundo todo, organizada por Celina Portocarrero, a ser publicada pela Rocco em 2011. Na
coleção, escritores recontam narrativas de cada
país do mundo.
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A

Madalena chora cantando. É
triste, tristíssimo. O irmão dela
saiu para pescar em Cabo Verde há duas semanas, devia ter voltado
quatro dias depois, mas até hoje não
deu sinal de vida. São cinco no bote
que, segundo as autoridades locais,
podem estar à deriva para o Brasil.
É uma sexta-feira, e eu e meu marido estamos almoçando quando ouvimos o som chegar da cozinha. Ele me
olha e pergunta: o que é isso? Presto
atenção para ter certeza e respondo:
acho que ela está chorando. Mas o
choro dela é cantado, vem acompanhado de palavras em crioulo, das
quais entendo algumas e adivinho
outras. Ele me diz que acha bonito: trágico, mas bonito. Nunca vi ninguém
chorar assim, o choro não vem só de
dentro, vem de algures, e a música o
torna ao mesmo tempo mais doído e
mais terno. Mais humano, talvez.
Penso logo em escrever sobre o
canto da Madalena. Penso, e sinto-me
culpada. Queria evitar essa ideia, ouvir
o choro, levantar-me e simplesmente abraçá-la. Abraço-a assim mesmo,
mas não sem pensar no texto que vou
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escrever. Será que os escritores são seres antropofágicos, ladrões das dores
alheias? Será que um escritor consegue
viver sem se tornar espectador do que
lhe acontece ao redor, ou vive sempre
assim, dentro e fora dos acontecimentos, olhando para tudo como matéria
de escrita? Sinto-me realmente culpada: a dor dos outros me entristece, mas
também me faz querer escrever.
Depois eu me digo que há sempre uma salvação possível, posso não
escrever, guardar para mim essa ideia
descabida de transformar em palavras
o que acabo de vivenciar. Ninguém
precisa saber que quando abracei a
Madalena, e ela cantou em meu ombro
sua triste ladainha, pensei em escrever

O canto da
Madalena me
persegue o fim
de semana todo
Creator : DragonArt
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sobre isso. Posso guardar o segredo e
me salvar. Mas a verdade é que não
quero ser salva, nenhum escritor quer
ser salvo, e simplesmente não consigo
deixar de me perder: escrevo.
O canto da Madalena me persegue o fim de semana todo. Antes de
ela ir embora, no final da tarde de sexta-feira, peço-lhe que me ligue se souber de qualquer coisa. Qualquer. Mas
ela não me liga, e o silêncio, nesses
casos, é mais perturbador do que o
choro. Não sei se não me liga porque
não teve boas notícias ou se porque
não teve notícia alguma. Talvez tenha
esquecido, talvez não tenha tido vontade. Eu queria poder acreditar que ela
estava feliz demais para perder tempo
me telefonando.
Eu não conheço o irmão da Madalena, mas queria que ele não tivesse
entrado naquele bote duas semanas
atrás. Queria que quando chegasse
aqui em casa para trabalhar, na segunda-feira, ela viesse me dizer, saltitante,
que encontraram seu irmão.
Eu queria ouvir à tarde toda seu
canto se tornar alegre.
tatianalevy@gmail.com
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E

le a segurou pelos ombros e
foi guiando-a até o centro do
palco. Ajeitou-lhe a alça do
vestido, a barra da saia, uma mecha
de cabelo que insistia em cair-lhe
sobre o rosto, era importante o rosto, que o rosto estivesse claro, livre.
Afastou-se, redirecionou a iluminação, voltou. Manteve, porém, uma
certa distância, observou-a com
cuidado: o rosto não chegava a ser
bonito, a boca talvez grande demais,
os olhos muito afastados, mas havia
um estranhamento, uma dúvida que
sempre ficava, desde a primeira vez,
um rosto que era ao mesmo tempo
uma hesitação e uma insistência.
Depois, novamente as mãos sobre
os ombros, segurou-os com força,
como se quisesse certificar-se de
que ela permaneceria ali, imóvel,
inalterável, depois as mãos descendo pelos braços, alinhando-os junto
ao corpo, numa posição levemente
incômoda, quase artificial. Deu um
passo atrás, olhou-a mais uma vez
com atenção, uma das mãos ainda
sobre o ombro, a outra subindo-lhe
o pescoço, envolvendo-o, o indica-

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Ajeitou-lhe a
alça do vestido,
a barra da saia,
uma mecha de
cabelo que insistia
em cair-lhe sobre
o rosto

dor e o polegar modificando minimamente a direção do rosto.
Então, com cuidado, como se
evitasse o barulho dos próprios passos, foi até a parte anterior do palco,
aguardou alguns instantes, e depois,
pouco a pouco foi se aproximando

novamente, cada vez mais perto, até
posicionar-se às suas costas, o seu
corpo junto ao dela, a cabeça inclinada e a respiração esgueirando-se
pela nuca, pela raiz do cabelo que
nascia, no mais inferior da nuca. O
corpo à sua frente, agora sem chegar a tocá-lo, apenas a respiração, e
o ritmo da respiração, para depois,
finalmente, as palavras, as mesmas
palavras que ele tantas vezes pronunciara e que ela sempre dócil repetia, mas sempre dando-lhe outros
ritmos, outros sons, outros formatos,
as palavras que ele insistia em sussurrar, a proximidade da nuca e da raiz
dos cabelos que nascia, no mais inferior da nuca, a proximidade, e ele
que repetia, como se lhe custasse,
como se a cada instante, perdesse a
voz, e ela que automaticamente repetia, como se lhe custasse, como se
a cada instante, perdesse a voz. Repetia, uma e outra vez, ele os olhos
baixos, perdidos na proximidade de
um corpo que nunca seria o dela, ela
os olhos fixos na luz do refletor sem
nunca conseguir fechá-los.
carolasaavedra@gmail.com
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E

ra a terceira ou quarta vez que
Lou a via passar naquela manhã,
o cabelo num tom caramelado
de fios jovens e crespos. Max tinha
reparado também, claro. Inicialmente
fizera um comentário sobre o bebê,
que ela carregava como se fosse um
cesto de frutas. Uma criança rosada,
com pouco menos de um ano de idade – os pais eram ingleses, fugindo da
guerra na Europa e hospedados naquele mesmo hotel que dava para o
rio. Max não comentara nada sobre a
babá, mas era evidente que tinha reparado nela. Sentado ao lado de Lou,
numa das espreguiçadeiras da varanda, ele observou a adolescente subir e
descer a escada do pátio, detendo-se
sob o caramanchão, em fingidas conversas com o bebê.
Os ingleses finalmente quiseram
segurar o filho, e foi naquele instante,
em seu último desfile diante da varanda, que a babá cruzou a trilha em direção à água. Usava a blusa de sempre,
o branco saltando no contraste com o
bronzeado. Sabia, certamente, o efeito que a roupa teria após o mergulho: transparente como uma pele de
gaze, sobre os seios escuros. Era uma
provocação ostensiva, mais uma, de-
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pois daquele sorriso de minutos atrás,
quando ainda carregava a criança e
voltou os olhos cheios de malícia na
direção de Max: exibia-se numa fartura de quadris e dentes largos.
Por alguns instantes, Lou sentiu
o impulso de fazer as malas imediatamente e partir sozinha. Mas seria
precipitado; Max continuava tranqüilo, bebendo aos poucos sua cerveja
– reparando, lógico, mas tranqüilo.
Quando a adolescente entrou no rio
e começou a nadar, ele virou o rosto
para saber se não seria bom alugarem
um bote. Lou respondeu que não estava disposta a passeios, e não houve
nenhuma insistência nem voracidade.
Max provavelmente estava louco para
ver a garota de perto, mas, com goles
miúdos, mantinha-se calmo e quase
indiferente.
Por alguns minutos, ficaram silenciosos, deixando que o ruído dos outros hóspedes compensasse o vazio
da varanda. Entretanto, havia poucas
pessoas naquele fim de manhã; era
baixa temporada, e os outros casais
instalados no hotel já tinham se dirigido ao salão de almoço. À beira do rio,
estavam somente os ingleses, além
de meninos da redondeza, filhos de

pescadores. Apesar do horário, não
fazia muito calor; um vento agradável
simulava o clima refrescante do entardecer. Inclusive, não havia necessidade de óculos escuros – Lou pensou,
aproveitando também para tirar o
chapéu e soltar o cabelo. O marido
mal percebeu seu gesto; continuou
na postura de sombra, a um passo de
virar estátua com seu copo espumante. O que o libertou foi o grito, repentino e agudo.
Um dos moleques pulava dentro
da água. Os outros correram para ver
o que ele apontava mais adiante – o
nada, o plano, no músculo tecido do
rio. Confabularam por segundos, até
que o menino mais alto de todos saiu
correndo para mergulhar, enquanto
os outros se dispersavam, como pássaros aflitos:
– A mulher se afogou! Venham,
que a mulher se afogou!
Como num efeito de mola, Max
e Lou saltaram das espreguiçadeiras,
precipitando-se para o pátio. O dono
do hotel chegava, querendo abrir caminho naquela multidão instantânea
de vozes. Quase no meio do rio, o
menino que tinha mergulhado fazia
sinais para um pescador se aproxi-
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mar, remando num bote. Por causa da
distância, não era possível entender
o que diziam, mas o dono do hotel
insistia em querer traduzir, tentando
acalmar as pessoas.
Quando o menino e o pescador
içaram o corpo, num bamboleio frágil de braços, Lou estranhou a figura
encharcada que emergiu. As pessoas
na margem começaram a gritar, com
mãos de pressa e nervosismo. Mais
curiosos surgiam; mulheres de bacia na cabeça e vestidos de cor forte,
meninos magros e morenos, silhuetas
rápidas. O dono do hotel enxugava a
testa com um pano de prato, dilatava os olhos para ver aquele fantoche
úmido, que era posto no chão de cascalho.
O inglês adiantou-se, para tentar o
ressuscitamento. Pressionava o peito
da afogada, com punhos rijos e vermelhos. A expectativa criou o silêncio:
era quase um respeito que fazia todos
acompanharem aquele movimento
rítmico, o afundamento que desenhava linhas e nódoas na blusa molhada.
Alguém afastou os cabelos da garota
– as mechas agora completamente
negras, como algas sobre um rosto
lívido. O inglês insistiu na respiração
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boca a boca por quatro, cinco vezes,
antes que o dono do hotel estendesse
um vidro com álcool:
– Vamos tentar isso.
Lou, que até então sentia-se trêmula como se estivesse sob os efeitos
de um veneno, tomou aquela ordem
para si. Arrebatou o vidro para ajoelhar-se diante do inglês, bem atrás daquela máscara pálida e gotejante. Tentou alcançar os pulsos da garota, para
esfregá-los, mas lembrou-se de que
aquilo não era um desmaio. Precisava
fazê-la inalar o álcool, e teria que agir
de modo rápido, para não atrapalhar
as novas tentativas do inglês...
– Pode parar, senhora. Ela está
morta.
Ela olhou com ódio, para o pescador que intervinha.
– A senhora derramou álcool bem
nos olhos dela.
Alguém lhe ofereceu a mão, para
ajudá-la a pôr-se de pé. O pescador
parecia encará-la com um ar de crítica por sua inabilidade. Lou sentiu-se
novamente tremer, um súbito frio enquanto procurava o marido em meio
à multidão que se dispersava. Foi encontrá-lo no quarto, fumando com os
cotovelos fincados no peitoril da jane-

la. A fumaça envolvia seu perfil baço,
quase tão pálido quanto o da afogada.
Quando ele viu entrar a esposa,
reparou em suas roupas molhadas,
os joelhos da calça jeans com duas
manchas disformes e sujas de cascalho. Disse, um pouco ríspido, que ela
se trocasse – iriam sair imediatamente
daquele hotel nefasto. E talvez tenha
sido essa palavra antiga, pronunciada
como num arremedo de filme ruim,
que provocou o riso. “Nefasto” não
combinava com Max, o tranquilo sedutor.
O ressentimento, o ciúme, tudo
em Lou se dispersou com a risada alta,
estridente. Max balançava a cabeça;
começou a enfiar camisas dentro da
mala. Então aguardou por alguns minutos, de costas. Finalmente, com o silêncio que se fez no quarto, voltou-se
para a esposa. Esperava encontrá-la
com algum espasmo ou resto de crise
histérica. Mas, com espanto, descobriu em seus olhos claros uma limpa
alegria. Recostada na cama, bem no
meio da poça branca dos lençóis, Lou
inventava para si mesma um carnaval
– uma felicidade espontânea, espécie
de oferenda extra aos deuses do rio.
literatercia3@gmail.com
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