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recado
Na teoria, a democracia constitui um profícuo arcabouço imaginativo, 
capaz de garantir ao distinto público a possibilidade de solução para 
problemas de toda espécie. Na prática, é pouco mais do que um belo 
anseio, costumeiramente incompleto e ameaçado pelos sistemas mais 
ou menos autoritários. Em se tratando de democracia brasileira, mais 
inquietações: afinal, mostra-se tisnada pelo caráter duvidoso de uma 
construção recente e frágil, alicerçada em terreno movediço. Se tem em 
comum com as democracias avançadas o fato de enfrentar oponentes 
regidos por onipresentes e invisíveis interesses financeiros, a democracia 
brasileira exibe a particularidade de se fundamentar no assombro de 
injunções diversas, que movem e estancam, aceleram e freiam, avançam 
e interditam a continuidade do progresso. Entre a demanda reprimida 
e a vontade geral faminta, a vista alcança um vasto território no qual 
se encontram uma burocracia racional-legal (e ilegal) e uma pletora de 
leis, regulamentos, procedimentos, portarias, auditorias, controles sobre 
controles. O resultado é pantanoso. De tudo, resta pelo menos pôr mais 
um ingrediente na receita dos anseios democráticos: que achemos a 
mediana ótima entre o elogio às cláusulas da democracia e o ataque aos 
embargos irracionais. O Brasil não é para amadores.
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Souza Cruz. Um símbolo 
brasileiro de excelência.

www.souzacruz.com.brEspírito empreendedor, referência em gestão e logística, geradora de milhares de empregos e 

riqueza para o País há mais de um século. Esta é a Souza Cruz. Investindo constantemente em seus 

talentos, dando exemplo na preservação dos recursos naturais, gerando valor para seus acionistas 

e sustentabilidade para a sua cadeia produtiva, a Souza Cruz é uma das empresas mais sólidas do 

Brasil. E continuará sendo, graças ao seu compromisso com a excelência em tudo o que faz.
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desenvolvimento de talentos o foco de seu trabalho e da satisfação de seus clientes o seu compromisso.
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radiografia é alarman-
te: cem por cento das obras de in-
fraestrutura no Brasil acusam atraso 
em relação ao cronograma original, 
a despeito dos esforços concentrados 
na fragorosa necessidade de recupe-
ração dos investimentos em capital 
fixo. E o prognóstico, o mais sombrio 
possível. Não há tratamento eficaz à 
vista para debelar, sistemicamente, o 
mal, que avança sorrateiro, mas com 
ulcerações visíveis no organismo eco-
nômico e poder devastador sobre o 
seu crescimento. Quando se trata de 
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investimento no Brasil, portanto, a 
mão do Estado que afaga é a mesma 
que apedreja, produzindo uma pa-
ralisia participativa, na qual melho-
res e piores intenções se confundem 
num trançado de institucionalização 
do desmando.

Convém informar que a crítica 
aqui percorre rota distinta da ha-
bitual cantilena liberal que avança 
com vigor pelo país quando trata de 
matérias do Estado. Este já sofreu 
sistemáticos ataques a sua inépcia, à 
hipertrofia, à nefasta interferência so-
bre o mercado e à divisão de cargos 
em regime de espólio eleitoral, que se 
somaram às tradicionais queixas de 
clientelismo, corrupção e desperdí-
cio de dinheiro público. O alvo, nesse 
caso, passa por parte desse discurso, 
mas não de todo. 

Estão dispensadas as críticas mais 
severas à hipertrofia e à apropriação 
da política sobre um suposto insu-
lamento técnico-burocrático, que 
desviaria o Estado do bom caminho. 
Primeiro, porque o Estado brasilei-
ro é menor em números relativos e 
absolutos frente a grande parte de 
outros Estados nacionais. Segundo, 
porque a política não explica certos 
males de origem que amplificam a 
ineficiência estatal. 

As considerações mais ácidas, 
estão dirigidas à geleia geral que se 
tornou o sistema regulatório, fisca-
lizador e controlador do estamento 
burocrático nacional. Recusamos em 

qualquer hipótese a suposta relação de 
causalidade entre democracia e inefi-
ciência do gerenciamento da econo-
mia em nações periféricas ou mesmo 
emergentes. A experiência histórica 
mostra que essa simplificação é muito 
mais uma interpretação ideológica do 
que uma evidência empírica.

O que vamos tratar é de uma 
“jabuticaba verde”, que resulta mais 
da excessiva ação de dedicados fun-
cionários, que acreditam em demasia 
naquilo que fazem, o que por sua vez 
está amparado em leis, que se con-
fundem com o interesse nacional, 
que deveria ser a prioridade. Mas o 
que é prioritário: a lei que cerceia a 
obra ou a obra que é essencial? E uma 
lei é mais prioritária do que outras? 
Como construir colossos de cimento 
armado quando se tem contra leis 
que se anulam e se contraditam, e no-
vamente se anulam?

A democracia no Brasil é um 
bebê de fraldas. Traz para dentro 
da representação política demandas 
de participação reprimidas durante 
anos. Esses grupos, todos irmana-
dos em uma grande frente contra a 
ditadura militar, se atomizaram em 
interesses múltiplos. O caminho na-
tural foi a representação política e 
a ocupação do aparelho de Estado. 
Não consta que haja nisso nada de 
anormal. O riscado, contudo, é torto 
pela sofreguidão dos seus atores e a 
regulação ainda na infância, feita em 
sua grande maioria por técnicos com 

especialização discutível e doutores 
no método da tentativa e erro.

Estados anabolizados não têm 
por tradição ou estigma a entrega de 
projetos com atrasos crônicos ou uma 
inviabilidade estrutural do setor de 
infraestrutura. Os exemplos contrá-
rios vicejam. Seria óbvio demais citar 
todos os tigres asiáticos. Diriam al-
guns que o seu modelo político é de 
exceção e justifica tudo. Mas o próprio 
Brasil, com o seu Estado sempre viril 
fez obras a dar com o pau em momen-
tos tão díspares quanto o regime mili-
tar e o governo democrático de Jusce-
lino Kubistchek. Não se discute aqui a 
qualidade das obras, nem os seus cus-
tos macroeconômicos. O ponto é que 
foram feitas, e permitiram ao país o 
que o economista Antônio Barros de 
Castro chamou de “marcha forçada 
para o desenvolvimento”.

Passemos. O distúrbio se relaciona 
a um megadescontrole de células mal-
sãs e de violenta disseminação. E pode 
ser diagnosticado na superposição de 
órgãos controladores, reguladores e 
fiscalizadores do Estado, cujas decisões 
se conflitam e, não raro, se autoanu-
lam. Na gênese, a defesa de grupos de 
interesse neles estribados, à margem 
de um aposentado modelo em prol 
da causa nacional, que se abandonou 
em algum vagão do trem da história. 

Os atuais alcances tentaculares 
desse maquinário ganharam corpo 
com o advento da redemocratização, 
sustentada pela Constituição-cidadã 
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de 1988. Acontece que o que refleti-
ria uma legítima e bem-vinda reação, 
da ordem do restabelecimento do 
pleno direito e frente à imposição da 
vasta demanda reprimida assumiu 
formas infinitamente além do pre-
visível. Assiste-se, então, a uma ple-
tora de organismos agindo mais na 
garantia de controles específicos do 
que na resolução prioritária e célere 
de impasses inibidores ao desenvol-
vimento do país. Os Bálcãs do apare-
lho de Estado brasileiro não brigam 
entre si, mas contra as obras, de uma 
maneira geral.

O fenômeno ocorre sem nenhum 
ferimento às cláusulas democráticas 
– ao contrário, se agiganta nas sendas 
mesmas regulamentares. Em assom-
bro, se distingue pela proatividade a 
gerar, desenfreadamente, mais e mais 
pares institucionais numa ciranda 
de mil mãos que, em meio a coreo-
grafias simbióticas, não sai do lugar. 
Assim, por uma miríade de injunções 
hostis, a infraestrutura necessária 
para o abastecimento de bens públi-
cos essenciais se encontra interditada, 
a ponto de muitas vezes inviabilizar 
a continuidade do empreendimento. 
E, mais grave, não se vislumbram te-
rapias eficientes até onde a vista al-
cança. É caso de segurança nacional. 
Ou, pelo menos, deveria ser.

Vias tortuosas de peregrinações

A vítima primordial da enfermi-
dade é a esfacelada área de infraestru-

tura, um mamute aboletado no Cus-
to Brasil. Sublinhemos que em cima 
de cada segmento (portos, aeropor-
tos, rodovias, energia etc.) recai um 
conjunto institucional próprio, com-
posto por ministério, agência regu-
ladora e, no mínimo, uma autarquia 
ou estatal com autonomia e razoável 
poder mandatório – a que se somam 
órgãos como Ibama, Funai e demais 
entidades estaduais. Todos os proje-
tos fundamentais para formação bru-
ta de capital fixo e seus respectivos 

gestores já foram alvo de processo de 
investigação – praticamente, um pré-
-julgamento – no Tribunal de Con-
tas da União (TCU), que, enfatize-se, 
aceita qualquer denúncia, até apócri-
fa, para abertura de inquérito. E acha 
uma irregularidade, haja ou não. Vale 
o mesmo para o Ministério Público, 
que tem processos abertos contra 
tudo e todos. 

Mesmo após a apresentação de 
uma pilha de documentos compro-
batórios de idoneidade, obter uma 

A vítima primordial 

da enfermidade é a 

esfacelada área de 

infraestrutura, um 

mamute aboletado  

no Custo Brasil
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certidão de “nada consta” no Minis-
tério Público encerra tarefa inglória. 
Errado? Não, o inverso: afinal são 
essas as indiscutíveis funções dos 
dois entes que, de olho no manejo 
de dinheiros e patrimônios oficiais, 
acabam também editores aos bor-
botões de portarias e instruções. A 
questão é como elas se hiperbolizam, 
sobrepondo-se ao interesse nacional, 
quando falamos de investimentos 
destinados a suprir bens essenciais à 
população. E como sempre, não há 
ninguém errado nisso.

Sob a nomenclatura que for Bra-
sília está dizendo que sem os cobres 
privados não equacionará os gar-
galos logísticos. Ao corre-corre na 
demarcação do que se tornará alvo 
de licenciamento se contrapõe um 
extenso novelo, num carretel que co-
meça nos estudos de viabilidade eco-
nômica, passa por exame do TCU, 
audiências públicas, editais e licita-
ções até culminar na assinatura dos 
contratos. Nesses trâmites, as obras 
só devem deslanchar, sendo otimista, 
ao fim de 2013. 

No empenho de contornar a 
demora, se repetirá o expediente de 
simplificar o processo seletivo para 
a realização dos estudos, à margem 
das disposições da Lei de Licitações, 
como o utilizado no leilão dos aero-
portos? Sem a desobstrução do rolo 
legal, as concessões não chegarão a 
bom termo, porque todos os passos 
empacam no caminho. Mas a Lei de 

Licitações é apenas uma pedrinha no 
caminho dos futuros concessionários. 
A estrada que vem a seguir é um de-
serto de racionalidade repleto de cac-
tos burocráticos. Espinhe-se quem 
quiser fazer algo pela desobstrução 
dos empreendimentos essenciais ao 
desenvolvimento.

Para afrouxar o estrangulamen-
to central do comércio exterior bra-
sileiro, o governo está em vias de 
promover a Abertura dos Portos II 
ao empresariado, que deverá desem-
bolsar R$ 31 bilhões na reforma dos 
36 saturados terminais responsáveis 
pelo faturamento de US$ 215 bilhões 
em 2011. Contudo, uma grossa fatia 
dos ganhos de produtividade que 
as obras inflarão pode vir a ser su-
gada pelas sondas de guardiãs como 
Companhias Docas, Marinha, Po-
lícias Federais e Civis, autoridades 
(estaduais e municipais) nos âmbi-
tos da Fazenda, Segurança e Agri-
cultura, Receita Federal, Ministério 
do Trabalho e Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). A 
menos que se afinem por um mesmo 
diapasão instrumentos de timbres 
tão particulares. 

O terminal do Rio de Janeiro é 
uma prova desse enredo. Lá, foram 
realizadas dragagens – ainda foco de 
questionamentos do Centro de Sina-
lização Náutica Almirante Moraes 
Rego (CAMR) – que dilataram o ca-
lado para a recepção de navios entre 
295m e 306m de extensão. No entan-

to, isso ainda depende de as Docas 
e a Capitania dos Portos orquestra-
rem os acordes dos diversos setores 
técnicos e operacionais quanto aos 
critérios para a atracação das em-
barcações. Nó de marinheiro atando 
todo o sistema e tempestade de proa 
para os armadores que se prepararam 
rumo a essas operações. O curioso é 
que um mesmo navio superior a 
205m, a que se negou pedido para 
ingresso no porto em 23 de julho, ali 
dera entrada no dia 8 de maio, à re-
velia, aparentemente, da chancela das 
autoridades. De se estranhar que pu-
desse passar despercebido, não fosse 
o nonsense. É muita gente, e o que é 
pior, empenhadíssima, para tratar do 
mesmo interesse.

Um exemplo que beira o esta-
do da arte pode ser transcrito por 
inteiro do jornal Valor Econômico: 
“A Companhia Docas do Estado de 
São Paulo está fazendo a licitação de 
um terminal para movimentação de 
líquidos. Como o contrato da em-
presa que explorava estava prestes 
a vencer, a Codesp abriu – há dois 
anos – a licitação para exploração da 
área. Mas devido a recursos judiciais 
dos concorrentes o primeiro pleito 
foi anulado. 

Uma nova concorrência foi aber-
ta, entretanto está suspensa pela jus-
tiça. Sem lastro jurídico, o contrato 
com a antiga operadora foi extinto e 
hoje o porto conta com um terminal 
a menos para escoar líquidos – uma 
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das cargas que mais crescem , mas que 
menos teve aumento de infraestrutu-
ra pública nos últimos anos”.

paralisações em cadeia

Como recibo de que o problema 
não é dinheiro, conforme dados da 
Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF), do valor total de R$ 125 bi-
lhões empenhados para o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), 
somente R$ 86,7 bilhões foram apli-
cados entre 2007 e 2011. Há empreen-
dimentos – que de novos nada têm, 
pois restavam em carteira, na fila da 
desova – com até 60 meses de defa-
sagem em referência ao cronograma 
original, a exemplo da Ferrovia Nor-
te-Sul e do Eixo Leste da Transposi-
ção do Rio São Francisco. 

Parte da construção da primeira, 
no sudoeste de Goiás, sofreu embar-
go no fim de agosto, por determina-
ção do Ibama, que também aplicou 
multa à Valec (estatal responsável 
pela obra) e às empresas que inte-
gram o consórcio. A alegação era que 
o traçado original fora alterado sem 
licença ambiental. E o governo fede-
ral já precisou até relicitar trechos da 
transposição do Velho Chico devido 
a reclamações do TCU, que questio-
na reiteradamente o custo do projeto 
– de R$ 4,8 bilhões já está em R$ 7,8 
bilhões. Por seu turno, a ampliação 
da ferrovia Transnordestina, pro-
messa de campanha planejada para 
se concretizar no último ano da Era 

Lula, teve sua entrega reprogramada 
à véspera do fim do mandato de Dil-
ma. Provavelmente, não se aponte re-
gistro similar no mundo de tamanha 
dificuldade no cumprimento de pra-
zos de projetos fundamentais. Não é 
difícil inferir quais os motivos dessa 
necrose no processo.

Nesse cenário de turbulências 
sem tréguas da infraestrutura, re-
cortemos o caso emblemático da 
rumorosa obra de Belo Monte, em 
execução nas cercanias de Altamira, 
no Pará. O leilão, em abril de 2010, 
para construção e operação da usina 
hidrelétrica – desde sempre alvo de 
polêmica e resistência de ambien-
talistas brasileiros e internacionais, 
levando a sucessivos cortes em sua 
abrangência – navega sob a bandeira 
do Consórcio Norte Energia. 

Em maio deste ano, o Ministé-
rio Público do Pará, no objetivo de 
instruir Inquérito Civil Público, fez 
saber ao Banco Central o que ela pró-
pria, Procuradoria da República do 
Município de Altamira, desconhecia: 
a concessão pelo BNDES de finan-
ciamentos sem a devida análise de 
risco à empreiteira. Por obra e graça 
da ONG International Rivers, que, 
tendo consultado o Serviço de Infor-
mação ao Cidadão do Banco, botou 
a boca no trombone, o MP tomou pé 
de que foram outorgados dois em-
préstimos – de R$ 1,1 bilhão e R$ 1,8 
bilhão, mais R$ 3,7 bilhões via Plano 
de Sustentação do Investimento –, 

não obstante o Ibama haver multado 
o empreendimento em R$ 7 milhões 
pelo não cumprimento de obrigações 
previstas nas licenças prévias. 

Os atrasos verificados na costu-
ra do Projeto Básico Ambiental, se-
gundo as normas do BNDES, invia-
bilizam a liberação de empréstimos. 
O problema do labirinto do meio 
ambiente não é, contudo, a sua fal-
ta de razão, mas sim de excesso de 
convicção, muitas vezes dogmática. 
O infeliz Dédalo que entra lá dentro 
não consegue sair em tempo hábil 
para cumprir o cronograma das suas 
obras. Uma licença ambiental apro-
vada no prazo é mais rara do que um 
mico-leão-dourado.

Altamira protagonizou outro 
enredo criptoambiental, no qual se 
confunde chifre de rinoceronte com 
dente de ornitorrinco. A companhia 
canadense Belo Sun Mining preten-
de instalar a “maior mina de ouro do 
Brasil” na Volta Grande do Xingu, 
próximo à usina hidrelétrica. O pro-
jeto está sendo licenciado pela Se-
cretaria Estadual de Meio Ambiente 
do Pará (SEMA). Tudo bem, tudo 
legal, até aí tudo em ordem. Só que 
quem está investigando os aspectos 
ambientais e demais “sobreposições 
de impacto” não é a SEMA, mas o 
Ministério Público Federal. 

O MPF, por sua vez, acha que é 
preciso também convocar a Funai, já 
que a questão dos indígenas não foi 
tratada no licenciamento. A preocu-
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pação passou a ser partilhada pela 
Defensoria Pública do Estado do 
Pará e pelas comunidades atingidas, 
que pedem que a SEMA, que já esta-
va aprovando a licença, solicite mais 
audiências, paralelamente a investi-
gação do MPF. Na paralela, o De-
partamento Nacional da Produção 
Mineral (DNPM) já liberou diversas 
autorizações de pesquisa para a com-
panhia na região. O problema é que 
se as investigações e as audiências 
não tiverem prazo de término, as li-

cenças provavelmente caducarão. E 
começa-se tudo do início. Resultado 
do guisado: o cronograma do pro-
jeto, que terá uma logística própria, 
será alterado lá para as calendas.

Quando os pele vermelha en-
tram em cena, o problema vira uma 
mistura de Kafka com Tibicuera. O 
governo brasileiro vive em conten-
das permanentes com lideranças in-
dígenas. Em 23 de agosto, a 5ª turma 
do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) alfinetou a Advocacia 

Geral da União (AGU) ao embargar 
mais uma vez a obra, no entendi-
mento de que o Decreto-lei 788, de 
2005, – acerca do aproveitamento 
hidrelétrico do rio Xingu – ignorou 
a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). A 
norma dita à consulta aos índios via 
Congresso Nacional, antes que se le-
gisle sobre o uso de recursos minerais 
em suas terras. 

O descumprimento da suspensão 
renderia uma multa de R$ 500 mil ao 
Consórcio a cada 24 horas paradas. 
Com a revogação em caráter limi-
nar pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) quatro dias depois, ainda per-
manecia o residual de autorização do 
Ibama e da Funai para a realização de 
escavações. Isso desvela apenas uma 
fração do emaranhado belomontiano 
– mas descortina os engatados num 
mísero ato da contradança. O gover-
no teme que os recorrentes impasses 
venham a retardar em até um ano 
o cronograma final (2015), por uma 
eventual perda da chamada janela 
hidrológica, à entrada do período de 
chuvas intensas nos últimos meses 
do ano, dificultando os trabalhos. 
Ganha um vale-megawatt quem adi-
vinhar quem são os cara-pálidas que 
vão pagar a fatura. 

estragos aparentes e intangíVeis

Além do setor de energia, outras 
indústrias de capital intensivo, sobre-
tudo de mineração e papel e celulo-
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se, também encontram na nevrálgi-
ca abordagem com as comunidades 
indígenas fatores sérios de riscos ju-
risdicionais. Ameaças à integridade 
física de trabalhadores, destruição de 
equipamentos e bloqueio de estradas 
e serviços portuários são algumas das 
parcelas que estremecem a contabili-
dade – e a imagem – das corporações. 
As recorrentes invasões de proprie-
dades privadas servem como pressão 
para renegociação de repasses de ver-

bas previstos em acordos compensa-
tórios entre as partes. Há órgãos para 
tudo isso. E há outros para contestar 
qualquer decisão tomada.

Que o diga a Vale. Em novem-
bro de 2006, os índios Xikrins to-
maram por dois dias as instalações 
da companhia em Carajás (a maior 
jazida de minério de ferro do mun-
do), no Pará. Resultado: rombo de 
US$ 12 milhões em produção. E, em 
dezembro, os Tupiniquins e Guara-

nis ocuparam pelo mesmo período 
o Portocel (responsável por 90% de 
todas as exportações de celulose do 
país), controlado por Aracruz e Ce-
nibra, no Espírito Santo. Ao olho 
nu evaporaram-se em poucas horas 
US$ 14 milhões na balança comercial 
brasileira. E os estragos intangíveis, a 
roldão dos riscos de descumprimen-
to de contratos e escoriações na cre-
dibilidade das empresas no exterior? 
Ah, diga-se de passagem que além da 
Funai, a Polícia Federal e o Ministé-
rio público estavam nessa.

A Vale não sai da mira. Em 2010, 
ao lado da Petrobras, estava às vol-
tas com uma área reivindicada pelos 
aborígenes Anacés, próxima ao porto 
de Pecém, em São Gonçalo do Ama-
rante, no Ceará. A disputa implicou 
a paralisação da obra de uma side-
rúrgica, e pousou no fio da navalha a 
instalação de uma refinaria, enquan-
to a Funai analisava a demarcação do 
território, solicitada pelo Ministério 
Público. O governo do estado, que o 
cedera às empresas para as constru-
ções, alegava não haver, historica-
mente, a presença daquela etnia na 
região, contra o argumento da Fun-
dação de que o povo Anacé era re-
conhecido pelo movimento indígena 
cearense. A primeira usina siderúr-
gica integrada do Nordeste começa 
a ser executada, ao preço de US$ 4,2 
bilhões. E a presidente Graça Foster 
confirma a manutenção da refinaria 
Premium II – uma das maiores do 

Da perereca ao atum 

parece um salto, mas 

não é. O Brasil sofre 

uma esquizofrênica 

obstrução da pesca da 

sua cota de albacora
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mundo, avaliada em US$ 11 bilhões 
– no plano de negócios da Petrobras. 
Ambas as obras com os orçamentos 
devidamente inflacionados em fun-
ção do episódio dos pele-vermelhas. 
E os prazos? Serão os que derem.

engolindo pererecas 

Em projetos por si bastante ar-
riscados do ponto de vista da tecno-
logia, como o Pré-sal, o cenário só 
se complica. O Ibama multou, em 
novembro de 2011, a Chevron em R$ 
50 milhões pelo vazamento de óleo 
cru na Bacia de Campos, no Norte 
Fluminense. De imediato, o secretá-
rio do Ambiente do Rio de Janeiro, 
Carlos Minc, anunciou a exigência de 
uma auditoria internacional de todas 
as instalações da empresa no estado 
para avaliar a capacidade de cum-
primento dos planos de emergência 
– a ser, posteriormente, estendida às 
demais companhias petrolíferas. E, 
também, o ingresso com uma ação 
civil pública reivindicando indeniza-
ção pelos danos causados à biodiver-
sidade marinha e aos bens costeiros. 

Por sua vez, a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) acenou com no-
vas possíveis multas à empresa por 
falta de equipamento para a opera-
ção de abandono do poço e de repas-
se de informações sobre o acidente às 
autoridades governamentais. Foram 
ações exemplares, nunca dantes pra-
ticadas com tamanha intensidade; 
pancada com vara de marmelo. Bem 

dizem que o capital é apátrida, covar-
de e tolera humilhações. Nem sem-
pre, nem sempre...

“Enquanto o preço do barril se 
mantiver alto e houver poucas fontes 
alternativas de petróleo no mundo, a 
situação será contornável. Mas a di-
reção pode mudar rápido em razão 
dos desenvolvimentos tecnológicos 
que vierem. O noticiário internacio-
nal já mostra certa perda de interesse 
no pré-sal, em comparação com al-
guns anos atrás, sendo citado o tra-
tamento dado à Chevron por ocasião 
do acidente. 

No contexto de projetos estra-
tégicos, a tendência do governo é 
compensar riscos e custos oriundos 
do ambiente de negócios ruim do 
Brasil com subsídios do BNDES ou 
incentivos tributários. Muito mais 
séria, portanto, é a condição dos 
não estratégicos, em que o empresá-
rio não usufrui da ajuda oficial para 
contrabalançá-los”, afirma Arman-
do Castelar Pinheiro, pesquisador 
do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV) e professor do Instituto de 
Economia da UFRJ.

Em setembro de 2009, a maior 
obra do PAC no Rio de Janeiro foi 
embarreirada pela força da Physala-
emus soaresi, uma perereca de 2cm. 
O micro anfíbio vive na Floresta Na-
cional Mário Xavier, em Seropédica, 
entre a rodovia Presidente Dutra e a 
antiga Rio-São Paulo, exatamente no 

traçado do Arco Metropolitano – li-
gação do Complexo Petroquímico de 
Itaboraí ao Porto de Sepetiba. 

Os administradores da reserva 
alertaram a Secretaria de Obras sobre 
a importância da espécie rara, que 
nunca tinha sido identificada em ne-
nhum outro canto do planeta. A so-
lução passou pela construção de um 
viaduto (que dependeu da liberação 
do Ibama), ao custo de R$ 18 milhões, 
para preservar o hábitat do animal. 
Além disso, o projeto de mais de  
R$ 1 bilhão, ainda em andamento, so-
freu atrasos devido a 3,6 mil desapro-
priações e à descoberta de 40 sítios 
arqueológicos. 

Da perereca ao atum parece um 
salto, mas não é. O Brasil sofre uma 
esquizofrênica obstrução da pesca da 
sua cota de albacora (nome oficial do 
peixe), aprovada em convenção in-
ternacional, devido a uma confusão 
dos diachos, envolvendo organismos 
de todos os calibres. As ONGs recla-
mam que os armadores pesqueiros 
arrendam barcos japoneses. Só que 
a indústria naval não está capacita-
da a entregar os barcos e o BNDES 
não têm uma linha específica de fi-
nanciamento para sua construção, 
afinal atum não é pré-sal. Não é, mas 
o Brasil perde US$ 2 bilhões por ano 
com essa falta de coordenação e fo-
mento. O Ministério da Pesca, coita-
do, tenta de tudo para equacionar a 
questão e fomentar a pesca. O assun-
to, contudo, vai parar no Conselho 
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da Pesca do Atum, que reúne o Iba-
ma, o Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio, um comitê 
de cientistas e o Terceiro Setor. Não 
pode dar certo.

caldo de cultura contagioso 

Todo esse arcabouço se retroa-
limenta por um excesso de legisla-
ção nas diferentes esferas de poder. 
Intercalando-se em conflito umas 
às outras, reverberam em tal volu-
me e velocidade que as empresas 
montaram para si robustos depar-
tamentos advocatícios debruçados 
na interpretação e no desembaraço 
de labirintites jurídicas. A anomalia 
se alastra em pleno estado de direi-
to, autenticado por uma já em si 
portentosa Carta Federativa. É um 
sem-fim de leis, ordinárias e com-
plementares. 

Para nos atermos unicamente às 
primeiras, consulta-se, no site do Pla-
nalto, uma resenha das publicadas a 
cada dia. Até julho do presente exer-
cício, bateram à casa de 114. Nesse 
período, a Assembleia Legislativa de 
São Paulo confeccionou novas 150 leis 
ordinárias. E a Câmara dos Vereado-
res bordou 108 peças. A pandemia só 
tende a corromper, brutalmente, os 
quatro cantos do país com o suces-
sivo aumento de vagas no Legislativo 
em todos os níveis, numa espantosa 
proporcionalidade de genitores de 
normas – a deter os projetos de inves-
timentos, muitas vezes por interesses, 

digamos, não republicanos – que não 
se sabe aonde chegará. Sob a ótica da 
democracia está tudo certo, mas nada 
em ordem.

E esses perfazem tão somente 
um cálculo infinitesimal do não di-
mensionável balaio de gatos e ratos. 
Quem se arrisca a um consolidado 
(por estimativa, que seja) da colossal 
produção nessa área no Brasil? Nem 
o Centro de Estudos da Presidência, 
responsável pelas informações afins 
no circuito federal. Porque há bem 
mais pela frente: códigos (que agluti-
nam em uma única lei normas de um 
mesmo ramo do Direito), estatutos, 
decretos, projetos de lei, Propostas de 
Emenda à Constituição (PECs), entre 
outros meandros regulamentares, a 
mancheias. 

É também a nova prática de ju-
dicialização intervindo na política 
pública, se acionado o Judiciário 
por partidos, organizações civis e 
pessoas físicas. Esse fenômeno re-
cente nas sociedades contemporâ-
neas injeta nova configuração aos 
conflitos sociais, como arremate das 
interpretações das cortes judiciais 
ao redor das práticas do Estado. 
Tais dutos do regime democrático 
engendram uma complexa tessitura 
de controles recíprocos, auspiciosos 
à ascendência do Judiciário sobre o 
Legislativo. 

Eis a próspera indústria das dire-
trizes constitucionais a transparecer 
um pretenso poder normativo dos 

juízes, ramificando-se em alçadas, 
tradicionalmente, de outros poderes. 
A tendência de exacerbação de suas 
funções defere ao Judiciário a prerro-
gativa de ingerir-se na relação entre 
os órgãos da União. Sem contar que 
os Tribunais de Justiça estaduais não 
conseguem escalar metas prioritá-
rias de julgamento de ações impostas 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), segundo seu próprio Proces-
sômetro, mecanismo criado para o 
monitoramento das marcas fixadas 
no combate ao proverbial vagar do 
sistema. Em média, eles levam cinco 
anos para a divulgação de uma sen-
tença de primeiro grau, que ainda 
pode ter que navegar por instâncias 
superiores. 

O desalinho entre a lentidão 
na solução de contenciosos e a alta 
voltagem necessária às decisões do 
mercado, somado a um confuso de-
talhamento da regulação, provoca 
a martelada insegurança jurídica e 
o inchaço no Custo Brasil, emper-
rando a engrenagem do desenvol-
vimento. É difícil investir assim em 
um armarinho, quanto mais em uma 
hidrelétrica. Mas, em princípio, con-
forme os cânones republicanos, não 
há nada errado, ou pelo menos, mui-
to errado.

processos nauseantes 

O economista Armando Caste-
lar fotografa: “Uma obra interrom-
pida, à espera longo tempo por uma 
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decisão judicial, significa não apenas 
um capital paralisado, como o adia-
mento do início da operação para a 
qual foi concebida. Além do fator 
imprevisibilidade, a politização das 
decisões ou o desejo do magistrado 
de utilizar a ocasião para fazer ‘jus-
tiça social’ entra em cena. Nessa si-
tuação, aumenta o risco de qualquer 
atividade econômica, o que reduz o 
investimento e, em última análise, o 
crescimento do país. Diversos pro-
cedimentos cabem para lidar com 
essas questões, sendo útil dividi-las 
por sua natureza – administrativa, 
processual e cultural. 

Quanto à primeira, estão desde 
reformas no tratamento das peças em 
cartório até expansão do emprego 
dos sistemas digitalizados. Na segun-
da, há que se limitar mais a tendência 
a que tantas ações permitam recurso 
aos tribunais superiores, em vez de se 
encerrá-los na primeira ou segunda 
instância. A conhecida morosidade e 
a subordinação da segurança jurídica 
à promoção da justiça social – que já 
foi maior, diga-se de passagem – en-
volvem reiterada discussão com os 
operadores do Direito, inclusive nas 
Escolas, para esclarecer os custos que 
essa postura encerra. Outros incen-
tivos poderiam vir de auditorias do 
CNJ em tribunais e comarcas em que, 
por exemplo, exista um número ele-
vado de processos antigos, e da ado-
ção de indicadores de desempenho na 
decisão de promoção por mérito.”

As pendengas judiciais agem 
também como bombas de sucção 
dos grandes custos tributários indi-
retos no Brasil, por um excedente 
das chamadas obrigações acessórias. 
Uma empresa, por exemplo, só para 
ficarmos no bê-a-bá, deve ser inscrita 
nos fiscos federal, estadual e munici-
pal. E tome polca no tribunal. Nessa 
onda, a política do segmento trepida 
sob o primado da encapsulação jurí-
dica, até em razão do controle difuso 
das normas, que ralenta da primeira 
instância aos degraus do Supremo. 

Resultado: uma desestabilização en-
tre contribuintes no que se refere ao 
pagamento de tributos, cobrando-se 
de uns e isentando-se outros. Para 
encapelar mais o imbróglio, brace-
ja a tomada de decisões que seriam 
matéria de Instrução Normativa por 
intermédio de Emendas Constitu-
cionais, caso do cálculo de redução 
de alíquotas. 

E o que dizer da tendência dos 
estados para neutralizar, mutuamen-
te, os benefícios fiscais concedidos a 
investimentos? São Paulo, sozinho, 
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anulou, em junho, créditos do Im-
posto sobre Circulação de Merca-
doria e Serviços (ICMS) no valor de 
R$ 9,6 bilhões. A livre concorrência 
se vê mais presa que nunca às grades 
governamentais. Livre concorrência? 
O Estado também que se arvore a 
investir em alguma coisa para ver 
o que é bom para a tosse. Se é que 
alguma criatura ainda consegue de-
codificar as regras ora em jogo nessa 
obscura seara de incentivos. Bem, 
o assunto é bem mais complexo do 
que está sendo tratado nessas simpli-
ficados linhas. Mas, que outro jeito 
de entender algo na fronteira do in-
compreensível. 

Burlas legais 

Tudo isso, junto e misturado, 
em retroalimentação infinita, toma 
a proporção de um paquidérmico 
rolo compressor a esmagar inten-
ções e planos de negócios. Uma das 
trilhas desenhadas pelo governo para 
reanimar o gigante pela própria na-
tureza está na flexibilização da Lei 
8.666, de 1993 (que institui normas 
para licitações e contratos da admi-
nistração pública), a fim de evitar o 
atraso de empreendimentos no ras-
tro da penosa burocracia. Só que ao 
fazê-la por meio da amplificação, via 
Medida Provisória 556, do tal RDC 
– aprovado pela Câmara dos Depu-
tados em 2011 – às obras do PAC, o 
governo explicita que a Lei de Lici-
tações não mais opera a contento e, 

portanto, precisa ser revista a galope. 
O anacronismo carreia uma de-

fasagem na faixa de 137% nos valores 
que norteiam a abertura dos proces-
sos de contratação e definição das 
modalidades de licitação (o percen-
tual se ancora nos índices inflacio-
nários aferidos pelo IPCA/IBGE de 
1998 a 2012). E, segundo Eduardo Ta-
deu Pereira, presidente da Associa-
ção Brasileira de Municípios (ABM), 
implica o engessamento de projetos 
nas cidades, freando o avanço das 

economias locais. Para subsidiar as 
adequações necessárias e encaminhá-
-las ao Senado, onde tramita a pro-
posta de alterações da Lei, a entidade 
organizou em julho um seminário 
com a participação de representantes 
do Congresso Nacional, Controlado-
ria Geral da União (CGU), Tribunal 
e Contas da União (TCU), Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Se-
brae e prefeituras. 

“A ideia é agilizar a aprovação 
das mudanças a fim de que os no-
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vos gestores, a serem empossados no 
próximo ano, ganhem eficiência ope-
racional. A Lei estabelece um nível 
de burocratização nos processos de 
concorrência pública que posterga 
e, em vários casos, inviabiliza pro-
jetos relevantes para as cidades. Sua 
reformulação deverá garantir mais 
agilidade nos processos licitatórios e 
transparência no combate à corrup-
ção. Todas as burlas que estão vindo 
à tona agora se processaram dentro 
das normas estabelecidas pela 8.666”, 
argumenta Tadeu Pereira. 

Ele prossegue: “Um dos princi-
pais problemas está na priorização do 
menor preço, que muitas vezes ocorre 
em detrimento da qualidade dos ser-
viços prestados pelos concorrentes. 
Os valores devem ser atualizados de 
acordo com as diferentes modalida-
des de licitação. Se efetivado o ajuste 
monetário, a dispensa de edital salta-
ria dos vigentes R$ 8 mil a R$ 19 mil 
nas compras diretas, por exemplo. 

Também é importante que as fa-
ses da concorrência se invertam, pois 
isso dará maior agilidade aos proces-
sos, como no caso da sequência da 
abertura dos envelopes. Os primei-
ros a serem avaliados, pela norma, 
correspondem àqueles em que os 
candidatos descrevem sua qualifica-
ção. Acontece que, quando as empre-
sas não apresentam essa documenta-
ção, a prefeitura tem a obrigação de 
desclassificá-las. Porém, elas podem 
recorrer da decisão, o que acarreta a 

paralisação do andamento licitató-
rio, impedindo que a administração 
municipal prossiga com a análise dos 
demais documentos. Aqui, inverter 
as fases garantiria mais rapidez ao 
processo, sem atingir sua idoneida-
de.” Aguardemos a sinalização do 
Senado, sabendo que qualquer que 
seja a decisão há espaço para a acusa-
ção de captura do Estado.

Mas não sem debitar uma farta 
quantia como fabricante da correia 
dentada do atraso na conta dos pró-
prios alcaides. Uma boa ilustração de 
como os municípios logram atravan-
car obras de porte evoca, de novo, a 
Vale. Em novembro de 2006, mesmo 
de posse das devidas licenças ambien-
tais, a companhia anunciou o cance-
lamento do projeto de ampliação da 
infraestrutura para escoamento de 
soja no Porto de Itaguaí (RJ), orça-
do em R$ 80 milhões (US$ 37,4 mi-
lhões). É que, em troca da concessão 
dos alvarás necessários, a prefeitura 
cobrava um pedágio para aplicação 
em outros serviços públicos alheios 
à expansão. Um clube, um parque, 
uma piscina pública, coisas assim. 
Esse esdrúxulo tipo de contraparti-
da, capaz de invalidar um projeto em 
razão do custo originalmente calcu-
lado, trafega na mais irrestrita lega-
lidade. O problema reside em não 
se ter demarcado o tamanho nem a 
natureza do que pode ser negociado 
como benefício local no extenuante 
toma lá da cá. 

animal de sete Vidas

A preocupação em disponibili-
zar um ambiente de negócios confiá-
vel à iniciativa privada levou a gestão 
tucana a criar as agências regulado-
ras. Porém, na contramão do preten-
dido, elas – em paralelo ao desvirtu-
amento de suas atribuições quanto a 
setores estratégicos, de mãos dadas 
ao adicto aparelhamento – foram 
pipocando uma série de normas a 
tal ponto que constrangeu ou mes-
mo inviabilizou investimentos. É o 
eterno confronto entre o criador e 
a criatura. A Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), por exemplo, ado-
tou um coeficiente de nacionalização 
que prejudica a própria Petrobras, 
em termos de compras voltadas à 
exploração do combustível. Simples-
mente, por ser – como comprova a 
construção de plataformas e outros 
equipamentos – superior ao teto do 
que a indústria nacional consegue 
entregar. Agora, estão querendo mu-
dar os percentuais. 

Contudo, depois de estabelecidos 
os interesses e o assunto indo cair na 
vala das regulamentações inclemen-
tes, torna-se uma tarefa digna de Sí-
sifo. E vem aí mais uma “bras” – a 
Agência Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias (ABGF), 
que já nasce à sombra do nariz torci-
do do setor privado, o qual pressente 
o indefectível cheiro de mais insta-
bilidade jurídica. Com a arquitetura 
original de instrumentos de defesa da 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

36

lisura do mercado desfigurada, a cha-
par um quadro de aflitivas incertezas, 
que ciclo pode acordar virtuoso em 
meio a tantos vícios? Ressalte-se que 
os autores não tem nada contra o su-
fixo “bras” e se orgulham da maioria 
das instituições que o ostentam em 
sua nomenclatura.

As agências reguladoras têm sido 
foco da atenção do Instituto Hélio 
Beltrão (IHB) desde a sua fundação, 
em 1999, com a finalidade de pro-
pugnar iniciativas que amortecessem 
o dedo gordo do governo no bolo de 
pessoas físicas e jurídicas, contribuin-
do com o aperfeiçoamento da gestão 
nos setores público e privado. Seu 
ideólogo, o falecido ex-ministro da 
Desburocratização – moléstia grave 
o suficiente no país a justificar uma 
secretaria para chamar de sua no 
Executivo federal de 1979 a 1986 –, 
ensinava que a burocracia tem fôle-
go de gato. Já à altura da Reforma 
Administrativa de 1967, Hélio Bel-
trão inspiraria as medidas inaugurais 
voltadas à simplificação do funciona-
mento da gerência pública. 

O primeiro Programa Nacional 
de Desburocratização, no começo 
dos anos 1980, trouxe inovações im-
portantes, como o Estatuto da Mi-
croempresa e os Juizados de Peque-
nas Causas. É de se admirar que esse 
projeto de descompressão da má-
quina estatal tenha se originado na 
ditadura militar, em contraste a seus 
hipertrofiados métodos de controle 

de tudo e todos. Na década seguin-
te, sob a denominação de Programa 
Federal de Desregulamentação, pro-
moveu a revogação de mais de 100 
mil decretos. A partir de sua desa-
tivação, fica patente que as águas se 
estagnaram. Pior: tornaram-se ainda 
mais contaminadas. 

Para tentar deter a epidemia, o 
IBH vem trabalhando na análise do 
custo das obrigações burocráticas 
empresariais e da atuação das agên-
cias reguladoras e pela despressuri-
zação dos tribunais com a busca de 
soluções alternativas de litígios. Pre-
sidente da entidade, João Geraldo Pi-
quet Carneiro reconstitui: “A princi-
pal missão do IHB, no momento de 
sua criação, foi preservar um acervo 
histórico que remonta à década de 
1960 e, mais especificamente, à Re-
forma Administrativa que resultou 
na edição do Decreto-lei 200, de 1967 
(nele se encontram os princípios bá-
sicos que orientaram a revitalização 
do serviço público nos anos subse-
quentes: a delegação de competência, 
os orçamentos plurianuais e a des-
centralização). E, ainda, manter uma 
metodologia de trabalho bastante 
distinta – eu diria inédita – de situar 
o foco da desburocratização no cida-
dão e nos valores democráticos. 

O processo funcionou bem até 
1985 e, a partir da gestão Sarney, 
perdeu ímpeto. A agenda nacional 
também mudou consideravelmente. 
A Constituição de 1988 trouxe um 

sistema político híbrido, que deman-
dava uma política de cooptação pelo 
Executivo dos parlamentares como 
pressuposto da estabilidade do go-
verno. Isso, de um lado. De outro, 
inaugurou-se uma longa temporada 
de inflação e descontrole das contas 
públicas. O temor de desequilíbrio 
inibiu qualquer tentativa de simpli-
ficação administrativa. O cerne da 
política era arrecadar tributos a todo 
custo.”

Diante dessa realidade, o IHB 
procurou novas frentes. Na era FHC, 
Piquet Carneiro foi convidado a in-
tegrar a Comissão de Reforma do 
Estado, que durou pouco, mas o su-
ficiente para lançar sugestões sobre 
a adoção das agências reguladoras. 
“O Instituto promoveu dois semi-
nários importantes. O primeiro, em 
2000, sob o tema ‘O novo modelo 
regulatório e seu aperfeiçoamento’, 
abordou a questão mais polêmica da 
época – a autonomia decisória das 
agências. Houve então forte resistên-
cia em várias esferas governamentais, 
habituadas a formas centralizadas e 
autoritárias de deliberação. Como 
aceitar que uma decisão administra-
tiva não fosse recorrível? A estabili-
dade do mandato dos diretores das 
agências também causava calafrios. 
Um ano depois, o IHB realizou o 
segundo evento – ‘Quem controla as 
agências reguladoras de serviços pú-
blicos?’, até hoje fonte referencial de 
consulta. Temos participado de estu-
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dos e os encaminhado aos candidatos 
a eleições presidenciais”, disse.

O cruzado da desburocratiza-
ção tenta, tenta, tenta, mas o efeito 
de multiplicação das células é igual 
mesmo quando se trata de agências 
reguladoras, que, a priori, nasceram 
para ordenar a desordem legiferante 
e deixar tranquilo o investidor. Ago-
ra mesmo, está no forno mais uma 
agência, a de mineração, que traz no 
bojo um novo marco regulatório. 
O conjunto de regras, conforme diz 
o advogado especialista em direito 

minerário e ambiental, é como uma 
“cabeça de bacalhau”, totalmente 
desconhecido. Só se sabe que, até ele 
acontecer, está suspensa toda a outor-
ga de alvarás de pesquisa e portarias 
de lavra. A suspensão, que se deu de 
forma linear atingiu, até agora, cer-
ca de 5 mil alvarás de pesquisa e 55 
portarias de lavra, com tendência 
crescente, já que não há sequer sinali-
zação de uma solução no curto prazo.

Piquet, o solitário cavaleiro an-
dante, continua: “É paradoxal cons-
tatar que o lema da desburocratiza-

ção ‘Serviço público significa ser ao 
público’ tenha ficado obsoleto em 
tão pouco tempo, e justamente quan-
do tanto se festeja a democracia bra-
sileira. O custo da burocracia ganha, 
pois, uma dimensão política. Porém, 
o econômico se torna mais visível. 
Nossos encargos trabalhistas são in-
toleráveis. O acesso ao crédito públi-
co depende da prova de que o pleite-
ante não deve nenhum imposto. Os 
cartórios do Rio de Janeiro faturam 
mais de R$ 20 milhões só em reco-
nhecimento de firmas. O comércio 
exterior é refém da burocracia por-
tuária. Até hoje, os contêineres pre-
cisam ser abertos para verificar se as 
cargas de madeira estão contamina-
das pela, declarada extinta, praga da 
mosca asiática. A inspeção física por 
meia dúzia de diferentes órgãos dei-
xam os equipamentos durante dias 
tomando espaço dos portos. Esses 
custos econômicos já estão detecta-
dos, mas o processo para reduzi-los é 
lentíssimo, influindo na competitivi-
dade dos nossos produtos.” 

correndo por fora 

Configuraria este um fenômeno 
natural, característico de democra-
cias emergentes, enquanto se procura 
a sintonia fina a que chegaram nações 
maduras, em que a tendência é deso-
bstruir entraves capazes de atrasar ou 
impedir o avanço de um empreen-
dimento julgado importante? Como 
dispor as cartas certas num jogo que 
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se embaralhou a ponto de emparedar 
os investimentos necessários ao cres-
cimento do país, se, nos bastidores, 
um ator ingere cicuta e pretende que 
outro agonize, sozinho, em seu lugar? 
Desbastar essa floresta espessa, so-
bretudo de forma sistêmica, por um 
grande rearranjo de todo o aparato 
institucional, que escapa às suas fun-
ções primárias, é missão espinhosa. 

O sociólogo e cientista políti-
co Simon Schwartzman, membro 
da Academia Brasileira de Ciências 
(ABC), analisa: “A profusão de ins-
tâncias de decisão, muitas com poder 

de veto – aliada ao elevado nível de 
corrupção e desorganização do go-
verno na área de infraestrutura e à 
ausência de uma política clara de 
investimentos de longo prazo –, au-
menta a incerteza no ambiente de 
negócios. Acredito que esse excesso 
de regulamentos, procedimentos, 
agências de controle etc. é típico dos 
regimes democráticos, nos quais os 
processos decisórios são mais lentos, 
com a vantagem de evitar os grandes 
erros cometidos pelos sistemas dita-
toriais e centralizados. Mas existem, 
certamente, maneiras de acelerar 

esses trâmites, criando-se um arca-
bouço institucional com ações geren-
ciais mais claras e eficientes no setor 
público. Isso ainda não acontece no 
Brasil por dois motivos. Primeiro, 
porque não dispomos de uma elite 
política com representatividade e le-
gitimidade suficiente para estabelecer 
e coordenar essa reengenharia. 

Depois, falta clareza à sociedade 
brasileira sobre o que deve ser feito. 
Tivemos um bom exemplo do que 
é possível realizar com as reformas 
do Plano Real, que reorganizou as 
finanças do país, graças à combina-
ção de um governo com alta legiti-
midade e uma equipe técnica com 
uma noção nítida quanto ao que 
iria empreender. O governo Lula 
também apresentou grande legiti-
midade, porém, sua base de poder se 
constituiu por uma ampla coopta-
ção de diferentes grupos de interesse 
que precisavam ser acomodados. E 
não houve um projeto de construção 
institucional que fosse além da ma-
nutenção daquela base, combinada 
com algumas políticas de apelo so-
cial mais imediato.”

Um atalho seria adotar um mo-
delo de decisão rápida em relação 
ao setor público, delimitando-se 
um prazo – muitas vezes proposi-
talmente esticado – para as devidas 
respostas dos órgãos envolvidos num 
determinado empreendimento. Um 
fast track tupiniquim da infraestru-
tura. Ou criar “salas de guerra”, à 
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maneira da Comissão do Apagão, 
instalada no governo FHC para que, 
sob uma ótica de segurança nacional, 
fossem construídas termelétricas de 
emergência. Nelas, os diretores de 
cada projeto ficariam incumbidos 
de remover os obstáculos inibidores 
dos investimentos de que o país tanto 
necessita. De qualquer forma, não se 
vislumbra uma solução sistêmica.

Ouçamos, ainda, uma última 
opinião doutoral sobre a saúde de 
nosso paciente, com o atestado de 
Luiz Guilherme Schymura, diretor 
do Ibre/FGV: “A participação de to-
das essas instituições na vida nacional 
não se revela desnecessária – faz parte 
do regime democrático. O problema 
está na completa falta de coordena-
ção entre elas, o que não vejo passível 
de resolução no médio prazo – trata-
-se de um mundo dos sonhos. É im-
portante que tenhamos um Tribunal 
de Contas auditando os empreendi-
mentos. Mas se questiona a forma 
como as avaliações acontecem, por 
critérios muito rígidos e no detalhe. 

Hoje, começar um investimento 
exige atenção total a uma legislação 
pesada, embaraçando o andamento 
e a conclusão da obra. Isso se vin-
cula a uma questão cultural brasilei-
ra, e revertê-la não é coisa trivial. A 
transformação desses entendimentos 
requer tempo. Coloca-se, também, a 
necessidade de conter o exagero do 
Ministério Público, com grande ra-
mificação no país inteiro, em seu pa-

pel de investigação e denúncia. Esses 
ajustes internos, do mesmo modo, só 
ocorrerão a passadas lentas. Então, 
ao enfrentarem ainda a CGU e os 
demais órgãos fiscalizadores, como o 
Ibama, e uma legislação enorme por 
trás, os projetos se arrastam.” 

E de que maneira harmonizar as 
ações, reconhecendo sua relevância, 
de tão abrangente arco, com vistas 
a desengessar os investimentos? “O 
mais viável é fazer com que o Esta-
do consiga ficar mais parecido com 
o setor privado. Além de todos os 
obstáculos anotados, há outro: a di-
ficuldade de se conceber um projeto 
– que, em geral, já sai do forno mal 
traçado – e uma licitação bem estru-
turados e, depois, de se acompanhar 
a obra. Sem uma máquina pública 
em condições de executar, eficien-
temente, essas três etapas, é pouco 
crível que se vá aumentar o inves-
timento. E, aqui, não dispomos de 
capital humano em quantidade e 
qualidade para essas funções. Os 
problemas que países como Brasil, 
Argentina, Peru, Venezuela e Mé-
xico enfrentam têm uma origem 
comum: ausência de um sistema 
burocrático que responda satisfato-
riamente. Nosso impedimento não 
deriva da falta de dinheiro público 
ou privado, e sim de uma engrena-
gem que propicie sua utilização na 
cadeia produtiva. O governo pode, 
num amadurecimento da leitura de 
seu papel, se estruturar para chegar 

mais perto das empresas. Se conse-
guir montar bons projetos, já será 
um grande avanço institucional, em 
superação a comportamentos ana-
crônicos. Isso repercutirá na mu-
dança de visão também dos órgãos 
de controle”, receita Schymura. 

Schymura que nos perdoe, mas 
se a democracia incorporasse o 
maior dos sábios provavelmente não 
teria resposta para esse problema de 
última geração. Inferimos que, sem 
questionar o mérito da presença re-
guladora e fiscalizadora do Estado 
– antes, perseguindo-se um aprimo-
ramento constante na adequação e 
correção de rotas –, é preciso remo-
delar profundamente o sistema para 
combater a anergia do organismo, 
permitindo assim a evolução em 
tempo mais razoável dos anunciados 
investimentos em infraestrutura. 

Instrumentos democráticos es-
senciais para mediar privilégios e 
injustiças, os aparatos de controle, 
unicamente recalibrando a pressão 
de seus poderes e simplificando pro-
cedimentos, poderão tornar-se, em 
algum lugar do futuro, aquilo para o 
qual foram efetivamente concebidos: 
fiéis da balança em garantia ao bem-
-estar público e ao desenvolvimento 
socioeconômico do país. Infelizmen-
te, como dizia Althusser, “o futuro 
demora muito ainda”.  

monicasinelli@globo.com

luiz.faro@insightnet.com.br
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O chamado loteamento de cargos é o 
exercício do governo partidário, seja petista 
ou tucano. Que mal há nisso?
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Há uma tese bastante difundida no 

país: a ideia de uma ocupação ge-

neralizada por parte do PT. uma 

politização negativa sobre o estado brasileiro. uma 

partidarização dos cargos do governo, com reflexos 

ideológicos sobre a eficiência administrativa da gestão 

pública. uma comparação negativa entre os governos 

fernando Henrique Cardoso e luiz inácio lula da Sil-

va, segundo a qual o primeiro teria convivido com um 

modelo de gestão mais moderno, menos partidarizado 

e, portanto, mais eficiente, enquanto o segundo seria 

fortemente partidarizado, com a política influindo em 

demasia sobre os rumos do governo, sobre sua efici-

ência e sobre a corrupção, que seria crescente em de-

corrência desse processo. É uma tese questionável em 

vários sentidos.

Mas antes de refutá-la ou, no mínimo, relativizá-la, 

é importante analisar a própria discussão sobre o es-

tado brasileiro. este costuma ser atacado não só por 

sua ineficiência como por sua hipertrofia, problemas 

amplificados pelo que seria um excesso de divisão de 

cargos e pela tríade clientelismo, corrupção e desper-

dício de dinheiro público. A bem da verdade, o estado 

brasileiro, em se tratando de burocracia federal, não é 

grande. Tanto o estado quanto a burocracia podem ser 

deficientes em várias áreas e eficazes em algumas, mas 

o estado é pequeno. Só para efeito de comparação, os 

euA não são maiores do que o Brasil e têm três vezes 

mais funcionários públicos em nível federal. enquanto 

isso, não são um modelo de welfare state, ao contrário 

do Brasil. As carências são grandes por aqui. Convém 

lembrar que, no início do governo do presidente lula, 

havia carência de peritos do inSS. o próprio governo 

aumentou a contratação de peritos porque o número 

de benefícios concedidos sem análise adequada era 

enorme. o afastamento de uma pessoa do trabalho por 

doença é um problema para a economia e para um es-

tado, que tem um gasto inútil. em várias áreas, por-

tanto, o governo lula fez crescer a burocracia. Mas em 

muitas isso era necessário. entre 1995 e 2002, o Poder 

executivo teve 30% dos seus quadros eliminados, uma 

leva de demissões incrivelmente grande.

É preciso, portanto, um estudo bem mais sistemá-

tico das áreas em que o funcionalismo público foi ex-

pandido. esse estudo ainda não foi feito no país. isso 

faz com que o estado brasileiro seja atacado de forma 

superficial. Constata-se o crescimento do gasto públi-

co, o crescimento do estado inclusivo e o crescimento 

do gasto social sem avaliar se isso é necessário ou sem 

identificar em que áreas esse crescimento foi expan-

dido. Há uma demanda por falta de investimentos em 

áreas como saúde e educação e, ao mesmo tempo, criti-

ca-se a ampliação do gasto público no reforço da buro-

cracia nessas áreas, algo fundamental para um melhor 

atendimento à população. A conta do argumento não 

fecha.

o governo fernando Henrique promoveu uma 

enorme restrição de pessoal. evidentemente, é preci-

so levar em conta que fH governou com muito mais 

restrições orçamentárias do que o governo lula. Por 

condições em cujo mérito não entraremos, lula dispôs 

de mais orçamento e pôde fazer mais. de qualquer for-

ma, o governante escolhe em que gastar o dinheiro. A 

meu ver, portanto, o que se deu com o funcionalismo 

público foi mais por escolha do que por maior ou me-

nor restrição orçamentária. Além disso, no governo fH 

EUREKA!
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houve um processo de terceirização, que acabou camu-

flando os gastos de pessoal. Pode ter chegado a 20 mil o 

número de profissionais contratados via Pnud, todos 

destinados a exercer a função de funcionário público 

durante o governo fH. Por depoimento de funcionários 

do governo, é possível saber que muitos pediram licen-

ça sem vencimento ou se demitiram do serviço público 

para serem contratados via Pnud, muitas vezes por 

salário maior. ou seja, são 20 mil pessoas que vieram 

de fora do funcionalismo. 

Para falar em números globais, o presidente fer-

nando Henrique deixou o governo com 18 mil funcio-

nários com os chamados cargos dAS, que podem ser 

ocupados por servidores efetivos ou de fora dos qua-

dros do governo. A presidente dilma rousseff tem hoje 

no governo cerca de 21 mil dAS. ou seja, lula e dil-

ma contrataram 3 mil pessoas a mais do que fernando 

Henrique. desse montante, cerca de 75% do governo 

fH eram compostos de funcionários efetivos. no gover-

no lula, 71%. A diferença não é muito grande. no caso 

de fH, porém, houve grande número de contratações 

que serviam de consultoria, pessoas que estiveram na 

função quase o mandato inteiro como funcionários pú-

blicos, mas terceirizados – vide o citado caso do Pnud. 

É difícil precisar o que significou em termos orçamen-

tários, mas é algo bastante relevante. essa tendência 

acabou não exatamente por iniciativa do governo lula, 

mas por exigência do Tribunal de Contas da união, em 

decisão de 2003. Com isso, lula precisou formalizar as 

contratações. era uma exigência para acabar com esse 

tipo de relação, o que tornou ainda mais necessária a 

contratação para o serviço público. Afinal, seriam 20 

mil pessoas saindo do governo. 

uma Burocracia para chamar de sua
eis o pano de fundo. Agora, analisemos o que cha-

mamos de burocracia política, aquela que participa 

do governo via nomeação. É preciso distinguir dois 

aspectos. o primeiro é que parte dessa burocracia no-

meada – e que recebe maior salário – pode ter relação 

com patronagem política. Afinal, não é preciso nomear 

politicamente um ascensorista ou um chefe de seção, 

uma vez que eles não são tão necessários. o segundo 

ponto é que ainda não sabemos precisamente todas as 

funções dAS nomeadas. elas podem ter relação, por 

exemplo, com a implementação de políticas sociais. É 

preciso também mais pesquisas para sabermos como a 

burocracia nomeada se distribui nos programas entre 

os diferentes ministérios. Mas uma coisa é certa: são 

seis níveis de dAS, de 1 a 6, sendo que o 6 constitui 

cargos de direção e 5, cargos de coordenação. É a alta 

burocracia. nela, o presidente nomeia livremente. o 

restante fica a cargo do ministério. essa alta burocra-

cia hoje é composta por 37% de quadros de fora. entre 

os altos dirigentes, portanto, a maioria é formada por 

funcionários públicos. desse número, pouco se fala.

no início do governo lula, houve uma tentativa de 

centralização pelo então ministro da Casa Civil, José 

dirceu. Ali estava a origem do chamado mensalão. 

nesse ponto está um problema: todos os presidentes 

fizeram nomeações para os cargos de dAS, desde sua 

instituição na ditadura militar, na reforma de 1967 da 

administração. Trata-se, portanto, de uma prática an-

tiga no Brasil. As nomeações sempre existiram. Con-

vém perguntar: antes de o PT entrar no governo, quem 

estava na burocracia? os primeiros dados sistemáticos 
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do governo são de 1997, quando eram 17 mil pessoas. 

Quem compunha antes o quadro? Certamente essa 

burocracia era “aparelhada”. Acredito que ela era ocu-

pada por pessoas vinculadas ou não a partidos, mas 

certamente sob influência do partido que estava no go-

verno – primeiro a Arena, depois o Pfl, o PMdB e, por 

fim, o PSdB. esse estado, a rigor, já estava aparelha-

do. A nomeação de cargos públicos não é um fenômeno 

novo, sabemos. Há um consenso de que se trata de uma 

prática antiga. 

Se é antiga, e se um partido estava totalmente ali-

jado do poder, como era o caso do PT – que, diga-se, na 

oposição tinha uma base forte nos sindicatos do fun-

cionalismo – era de se supor que funcionários públicos 

do PT fossem nomeados. Se a prática existe, tem de ter 

troca. o que chamamos de loteamento é o exercício do 

governo partidário. essa questão que aparece hoje faz 

parte de problemas e ambiguidades presentes desde 

o início do governo representativo: quem deve ocupar 

cargos e qual o critério para a distribuição, se compe-

tência ou critério partidário. enfim, quem deve gover-

nar? Votamos num partido para exercer o governo. É 

legítima, portanto, a nomeação de quadros partidários 

para exercício do governo.

EUREKA!
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Pode-se perguntar por que o PT manteve essa 

prática antiga – eis outra questão. A expectativa seria 

esse partido não adotar a mesma prática de governos 

anteriores? Talvez sim. Mas o fato é que a nomeação 

política é uma forma de governantes responderem às 

demandas da população e ao seu programa político. A 

burocracia não é nenhuma santa, por mais regulamen-

tos, controles e metas existentes. A burocracia pode ser 

afastar dos objetivos de um governo que é eleito. ela 

pode fazer a máquina parar, caso queira. Pode atender 

a outros objetivos, externos ao eleitorado que elegeu 

determinado governo. Portanto, é legítimo que parte 

dessa burocracia tenha uma orientação política de per-

to. o que leva ao questionamento de muitos é qual o 

número e até onde se pode estender essa nomeação. 

Mas mesmo para a burocracia política há justificativas.

Suponhamos que o governo queira manter diretri-

zes políticas que respondam ao eleitorado. Suponha-

mos também que o governante seja perfeito. ele teria 

justificativas de ir até as camadas mais inferiores da 

burocracia exatamente para azeitar a máquina e fazer 

com que ela funcione em direção àquilo que a popu-

lação quer. Portanto, há justificativa para a nomeação 

política. essa é uma responsividade do governante ao 

cidadão, supondo que a burocracia possa ter interes-

ses próprios. Vamos supor que a burocracia não seja 

ligada a outros grupos de interesse, imaginando que ela 

simplesmente queira um estado mais eficiente. A efi-

ciência, porém, só pode ser medida se há um objetivo. 

e a burocracia não tem um objetivo com conteúdo. o 

conteúdo quem dá é o governo. A meta é definida pelo 

governo. Há, portanto, certa tensão entre eficiência, 

competência, responsividade e accountability do go-

verno. essa é uma premissa na ciência política: a buro-

cracia nem sempre responde aos objetivos em termos 

de preferências políticas que um governo representa.

nesse ponto, entraria o debate sobre como fazer 

essa burocracia responder, por exemplo, à ausência 

de eficiência, de cumprimento de metas, de uma car-

ga horária determinada ou de um trabalho mais efe-

tivo. Há uma ideia de que, pelas regras existentes no 

funcionalismo, o processo de punição é demorado ou 

inexistente. A possibilidade de troca é reduzidíssima. 

A nomeação política é uma maneira de corrigir essas 

distorções existentes porque, por meio dela, é possível 

modificar o quadro caso essa burocracia não responda. 

Há indivíduos na burocracia que mal seguem os pro-

cedimentos. então deveria haver controle sobre esses 

indivíduos. Se os controles não são bons, a burocracia 

se afastará não só dos objetivos, mas também dos pro-

cedimentos do estado. Será ineficiente. A burocracia 

política pode ser uma maneira de corrigir isso. A rigor, 

o ideal é que houvesse punições à falta de eficiência. 

esse é um grande problema da burocracia estatal. o 

funcionário tem um horário a cumprir, mas fica lá à toa. 

essa troca política faz com que entre alguma coisa de 

conteúdo na burocracia. um burocrata pode ser muito 

eficiente, mas não entender muito a meta política do 

governo do momento. Se a meta política desviar-se dos 

procedimentos, esse burocrata corta a ação. Mais: ele 

está tão preocupado com a formalidade que fica à toa e 

não faz nada, ou não serve bem ao público quando tem 

de servir, o que é algo frequente em muitas burocracias. 

ou seja, dependerá do indivíduo, e as instituições não 

foram feitas para depender do indivíduo. foram feitas 
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para guiar o estado. eis um problema intrínseco da bu-

rocracia. não vejo uma maneira de corrigir isso se não 

externamente.

nem todos querem só cargo e poder
Se no início falamos do tamanho do estado, compa-

rando a realidade brasileira com o cenário norte-ame-

ricano, por exemplo, convém lembrar que, nos euA, o 

número de nomeações chega a 3 mil cargos. no Japão, 

são mais de 20 mil nomeações. o que leva à conclusão 

de que o processo de nomeação política pouco tem a 

ver com a forma de regime. os euA têm um sistema 

presidencialista. o Japão é um país parlamentarista. 

na europa, o país mais clientelista é a Bélgica, muito 

por uma questão federativa. lá, virou regra constitu-

cional a existência de dois ministros para cada área, 

um em cada região. Há muitas diferenciações entre os 

países que independem do sistema de governo. É um 

processo que tem a ver com formas de barganha. Há 

lugares onde os recursos do estado estão mais dispo-

níveis para barganha do que outros. no caso dos euA, 

acho que 3 mil nomeações é um número alto, em se tra-

tando de um país sem coalizão governamental. Afinal, 

a nomeação vem como divisão de poder para a compo-

sição da coalizão.

A ideia de uma moeda de troca usando cargos é 

muitas vezes distorcida. Antes, achava-se que as pesso-

as estavam preocupadas só com cargos e poder. Hoje, 

todas as teorias são consensuais de que o político se 

preocupa com cargo, voto e políticas públicas. o po-

lítico tem de se preocupar com o eleitorado e comu-

nicar-se com ele de alguma maneira. Mesmo que não 

esteja preocupado, o político precisa arranjar algum 

programa para se comunicar com o eleitorado. o parti-

do também precisa disso, sendo mais ou menos fisioló-

gico e clientelista. Há uma variação entre os partidos, 

e não só no Brasil. Muitas vezes, cargo e voto são ne-

cessariamente meios para a obtenção de políticas. Sem 

voto você não está numa democracia. Sem cargo você 

não tem influência. Sendo de oposição, sua influência 

dependerá do seu tamanho e dos mecanismos institu-

cionais decisórios. Se há um sistema no Congresso que 

exclui a oposição, é preferível entrar para o governo, 

pois somente assim se consegue influência. o partido 

fará esse cálculo ao receber a oferta de participar de um 

governo. Pode querer cargo por desejar ter uma fatia 

de poder para seja lá o que for. Pode querer cargo para 

ter dividendos pessoais. ou pode querer cargo para au-

mentar os votos do seu partido. Aqueles que desejam 

poder para uso pessoal, porém, logo são excluídos da 

política. São minoria, mas existem. Aqueles que estão 

preocupados apenas com as políticas públicas podem 

ficar na oposição se tiverem influência. do contrário, 

vão querer ir para o governo. 

usando esses três fatores, é possível explicar mui-

to bem a distribuição de cargos num governo. não é 

sustentável a ideia de que o presidente distribui cargos 

porque deseja simplesmente ficar no poder e ditar as 

políticas, independentemente do Congresso. Parte-se 

da premissa de que o presidente age racionalmente. 

ele vai querer implementar políticas. Vai querer go-

vernar. Vai querer se comunicar com seu eleitorado e 

responder minimamente às demandas que o elegeram. 

Mesmo que não tenha a preocupação constitucional de 

EUREKA!
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ouvir os partidos, ele terá de procurar apoio. ele não vai 

procurar esse apoio nos 513 deputados, mas nos parti-

dos. Portanto, o presidente tem incentivo para procu-

rar os partidos caso queira governar de fato.

embora determinadas políticas possam ser feitas 

tão-somente pelas mãos do executivo, muitas depen-

dem do legislativo. e nem todo governo pode se fiar 

apenas em políticas que independem do Congresso. 

Mesmo Juscelino, ao fazer o Plano de Metas, teve de 

passar por ele. era em nível menor do que os presiden-

tes precisam hoje, mas há uma grande parte de políti-

cas que tem de passar pelo legislativo. É uma escolha, 

passar pelo Congresso para torná-la uma política per-

manente. nesse caso, é preciso apoio. Qual o cálculo a 

ser feito pelos partidos? Muitas vezes, não é a ideolo-

gia. um presidente que é minoritário e sabe a distância 

entre o seu programa de governo e o que o Congresso 

deseja pode ficar minoritário e conseguir suas políticas, 

pois estará próximo do mediano. um presidente mais 

de centro pode se fiar em coalizões legislativas. e um 

presidente que queira passar algumas outras políticas 

que não sejam tão consensuais tem de fazer aliança, in-

clusive com partidos mais distantes. ele só conseguirá 

isso sendo majoritário. 

As divergências dentro da coalizão nascem muitas 

vezes não por questões ideológicas, mas porque certas 

políticas são difíceis para qualquer democracia. Por 

exemplo, uma política que impõe custo imediato para 
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obter benefício no futuro. A Previdência é uma delas. 

Há o clássico exemplo da reforma da Previdência na 

inglaterra. Quando Margaret Thatcher ganhou as elei-

ções em 1979, enviou uma reforma ao Congresso. o tra-

balhismo estava esgotado, a primeira-ministra havia 

tido uma vitória acachapante e sua proposta de refor-

ma cortava benefícios de uma maneira bastante dura. 

o governo acabou precisando retirar o projeto por pro-

blemas dentro do próprio Partido Conservador. ela 

havia se precipitado. em 1983 enviou um novo projeto, 

com um sistema de transição até 2000. Só foi aprovado 

em 1986, portanto, seis anos depois da apresentação do 

plano original. e ninguém diz que a inglaterra é ingo-

vernável. no Brasil, uma reforma da Previdência, que 

exclui a aposentadoria por tempo de serviço, que torna 

obrigatória a contribuição por um período, que aumen-

ta o tempo de trabalho e de contribuição é passada em 

menos de dois anos, e foi considerada uma grande difi-

culdade do governo fernando Henrique. não foi. essa 

política era difícil de passar pelo Congresso. Mesmo 

em um governo com maioria. Mas eram necessários 

60% dos votos para poder aprovar a reforma. foi por 

causa dela que o PP entrou na coalizão. outro ponto 

importante é que no Brasil, para fazer a abertura de no-

vos cargos e mudar ministério, por exemplo, é preciso 

passar pelo Congresso. nos euA, o presidente faz isso 

unilateralmente. Aqui é lei. nos euA não é. Portanto, 

lá o presidente tem muito mais capacidade de agir, in-

dependentemente da controvérsia gerada.

compra, só no atacado
um dos debates correntes é que, no caso do gover-

no lula, a coalizão seria desproporcional ao tamanho 

da representação dos partidos. o PT teria uma supre-

macia excessiva em relação a outros, um apetite por 

cargos e por poder além da conta, o que geraria dese-

quilíbrios e tensões na coalizão governista. no gover-

no fH havia uma coalizão menos fragmentada. eram 

menos partidos e ideologicamente mais próximos uns 

dos outros. o cientista político octávio Amorim neto 

dá bastante importância a esse ponto. ele usa o índice 

da proporcionalidade em relação aos partidos. neste 

caso, o primeiro governo lula não é tão distante do de 

fernando Henrique. o problema é que no governo fH 

havia aquele continuum ideológico, da centro-direita 

para a direita. 

o PSdB era um partido que, antes de chegar ao 

poder, votava do centro para a esquerda e passou a ser 

um partido de centro-direita, se levarmos em conta a 

agenda. o PT também foi mais para o centro, mas ti-

nha toda a esquerda com ele e teve de chamar partidos 

à direita para a coalizão. A oposição do PSdB e do Pfl 

acabou ficando do tamanho do PT na época do governo 

fernando Henrique. Mas o PT, assim como toda a opo-

sição de fH, era de esquerda. o governo tinha vários 

partidos de direita na coalizão para votar com o gover-

no. entre uma proposta do PT e uma do governo, sem-

pre votariam com o governo, não havia dúvida. no nível 

ministerial esses partidos não precisavam ter postos, 

porque votariam com o governo. era certo e líquido – e 

ainda se diz que, no Brasil, a questão ideológica é irre-

levante. Quando chegou o governo lula, o PT precisava 

desses partidos de direita, porque fora do governo eles 

não votariam com o PT. nem dentro da coalizão eles 

EUREKA!



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

49julho•agosto•setembro 2012

votam sempre com o governo. isso é compra? Sim, no 

sentido do atacado. não tem jeito. Senão, o PT não faria 

o que fez. o que aconteceu foi que o presidente lula co-

meçou a ter problemas, que estouraram no mensalão. 

ele aprendeu ali o que era para fazer e fez. nunca mais 

teve problema. o PT estava realmente querendo con-

trolar a corrupção no início do governo e concentrou a 

divisão dos postos no governo, o que gerou a despro-

porcionalidade entre os partidos da coalizão. depois do 

problema do mensalão, deixou a Polícia federal com-

pletamente livre para fazer o que quisesse. Mas ali no 

início estava tentando controlar com base no estado. 

nomes como roberto Jefferson, por exemplo, tinham 

feudos no governo. não dava para controlar.

fernando limongi e eu mostramos que o PSdB 

tinha um total controle do governo. o governo fH ti-

nha o mesmo número de ministros chamados indepen-

dentes, ou não partidários, que o presidente fernando 

Collor. Mas esses independentes eram nomes como 

Pedro Malan, Pedro Parente, Martus Tavares... nomes 

que, sabemos, era como se pertencessem ao PSdB, 

pela proximidade ideológica. Além disso, o PSdB con-

trolava os dois principais ministérios da área social, 

Saúde e educação. em termos de verbas para inves-

timento, o PMdB controlava Transportes de cabo a 

rabo, inclusive no Congresso. era relator e presidente 

de todas as subcomissões de transportes. nessa área o 

partido controlava 1/3 do orçamento de investimentos 

do governo, e as estradas ficaram daquele jeito trágico. 

o fim do governo fH era buraco puro nas estradas, en-

quanto o PMdB arrecadava seu dinheiro. o Ministério 

da Previdência era do Pfl, conduzindo uma reforma 

que o partido queria. em relação às agências regula-

doras, criadas com as privatizações e a abertura da 

economia nos anos 1990, há sempre a referência de que 

seus comandos eram pessoas não filiadas a partidos. 

no entanto, elas eram claramente alinhadas ideologi-

camente com o PSdB. Havia até genro do presidente 

ocupando o comando de uma das agências – a nome-

ação de david Zylberstajn para a Agência nacional do 

Petróleo, gás natural e Biocombustíveis (AnP) não 

provocou reações nos tucanos que hoje reclamam do 

loteamento político e da falta de independência dos ór-

gãos reguladores. 

É preciso, portanto, pelo menos relativizar a tese 

do aparelhamento por parte do PT. A formação de uma 

crosta na hierarquia federal talvez seja mais uniforme 

em diferentes governos do que a oposição de hoje pare-

ce fazer crer. A substituição de técnicos por militantes 

políticos não necessariamente vai minando a estrutu-

ra pública, como defende o ex-presidente fernando 

Henrique. A partilha de poder nem sempre representa 

a fonte do pior fisiologismo, clientelismo e corrupção. 

As piores práticas não escolhem partidos nem estilos 

de divisão de poder. Somos todos contra a corrupção e 

defendemos um controle cada vez maior sobre a buro-

cracia, as relações entre o estado e o mundo privado e 

as relações entre o executivo e o legislativo. Mas isso 

vale para todos os governos, tenham eles ares de uma 

burocracia mais técnica ou mais política.  
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Um espectro ronda o mundo epidemiológico: a tu-
berculose. Doença sem glamour algum – ao contrário da 
Aids, que teve um grande impacto social – a tuberculose 
foi durante muito tempo associada apenas ao Terceiro 
Mundo, ou a lugares pobres e deficientes de infraestrutura 
e dignidade. Trata-se de uma moléstia mais comumen-
te relacionada à Aids em qualquer nível social – quem 
tem Aids apresenta 50% de chance, ao longo da vida, de 
contrair a doença. Mas no início dos anos 90, houve o 
devastador surto de morte nos hospitais de Manhattan. 
Ou seja, começou a morrer norte-americano branco de 

olho azul, com uma tuberculose resistente aos tratamen-
tos convencionais em pacientes severamente imunode-
primidos. Foi realmente uma devastação. A tuberculose 
ganhava novo status.

Pois agora vivemos um momento de corte na medi-
cina. Há uma nova ameaça em curso. Ela vem da Índia, 
onde surgiu um tipo mutante de tuberculose, que está se 
mostrando resistente a todos os tratamentos conhecidos 
e soando o alarme para um novo perigo mundial à saúde. 
A bactéria identificada é uma cepa geneticamente modi-
ficada, uma vez que a tuberculose desenvolve resistência. 

NENHUMA POESIA
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Existem numa bactéria quatro mecanismos para o 
desenvolvimento de resistência de um germe. O bacilo 
causador da tuberculose só sofre resistência por um destes 
tipos, a mutação genética. As razões não estão completa-
mente esclarecidas e essa bactéria já nasceu geneticamente 
modificada, sendo resistente a todos os fármacos que exis-
tem. Não há nada capaz de tratá-la. Ela é mortal. Todos 
os 12 casos registrados na Índia resultaram em óbito. Eles 
seriam tratáveis por moléculas novas? Provavelmente. 
Essa bactéria se extinguiu por que as pessoas morreram? 
Claro que não. Ela está circulando naquele local. A capa-
cidade que esta bactéria tem de ser transmitida é igual a 
qualquer outra. 

A nova bactéria parece ter escolhido o local perfei-
to para aparecer e se disseminar. Na Índia, as condições 
de tratamento são ruins, arbitrárias e fracas. Os medica-
mentos são produzidos como balas, sem controle algum. 
Compra-se remédio no camelô. Nas ruas, vende-se o ge-
nérico, o genérico do genérico, o genérico do genérico do 
genérico. A Índia é conhecida pela alta incidência de que-
bra de patentes. A moxifloxacina, usada em formas resis-
tentes, está sob patente, devidamente quebrada pela Índia 
há quatro anos. Trata-se de um remédio caro – no Brasil, 
uma caixa de sete comprimidos custa R$ 140. 

Mas, entre os mercadores da cura indianos, a emba-
lagem é comprada a 20 centavos de dólar. E, na mesma 
barraca, o consumidor pode aproveitar para comprar seu 
maço de cigarros e uma cartela de aspirina. Uma vez en-
fermo, mais alguns passos e, com um pouco de sorte, ele 
se deparará com uma placa onde estará escrito “medical 
doctors”. Na calçada, no meio de uma enorme favela de 
Nova Dhéli, o morador receberá a orientação de um su-
jeito que se diz médico, parece médico, mas não é.

Embora em uma proporção ligeiramente inferior, a 
Rússia também é um desafio para a comunidade médica 
internacional. Há uma alta incidência de resistência aos 
medicamentos. Lá, não se vende remédio a granel como 

na Índia. Mas a situação é extremamente complicada, no-
tadamente nas ex-repúblicas soviéticas. O elevado consu-
mo de vodca é um inibidor natural da imunidade, uma 
vez que os remédios são metabolizados pelo fígado. 

contra o relógio

Essa nova bactéria representa um corte epistemoló-
gico, pela sua agressividade. Estamos assistindo a uma 
partida decisiva. E o bacilo saiu na frente no placar. Ele 
está ganhando o jogo, uma vez que não existe medica-
mento capaz de combatê-lo. Quanto tempo vai levar en-
tre a capacidade de transmissão desse agente e a produção 
de novos remédios que possam enfrentá-lo? É uma boa 
questão. As novas drogas que estão surgindo serão capa-
zes de tratar essa cepa? Provavelmente sim, mas não iso-
ladamente. Porque não se pode tratar a tuberculose como 
um remédio só.

Hoje temos, na prática, 11 ou 12 moléculas novas em 
diversos momentos da etapa pré-clínica e clínica sendo 
estudadas no mundo. São oito milhões de casos por ano 
e dois milhões de mortes. Metade desses óbitos está re-
lacionada à Aids, inclusive no Brasil, onde temos 4.500 
mortes por ano. O número ainda é alto, mas, nos últimos 
10 anos, a soma de casos no país caiu 30%. Quase 50% dos 
infectados são pacientes HIV positivo. Quando se trata de 
usuário de drogas, a gravidade é ainda maior. O mesmo 
ocorre em relação a diabetes. A chance de um diabético 
contrair tuberculose é cinco vezes maior do que um não 
diabético. Cabe ressaltar que 11% da população mundial 
são portadores de diabetes. 

Benchmarking

O Brasil é mesmo um país de contradições. Poucos 
sabem, mas somos referência no tratamento da tuberculo-
se. Desde o diagnóstico, todo o acompanhamento é feito 
pelo sistema de saúde pública. Pela Constituição, é uma 
atribuição do governo federal, através do SUS, prover 
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tratamento para as doenças endêmicas. Ou seja, diferen-
temente do que ocorrem em outros países em desenvol-
vimento, a começar pela Índia, berço da nova cepa, existe 
controle total sobre o fornecimento do remédio. 

No Brasil, temos 70 mil casos novos de tuberculose a 
cada ano. O Rio de Janeiro é a cidade campeã desde que 
a tuberculose chegou ao país, no século 16, trazida pelos 
europeus. O Rio apresenta uma geodistribuição de popu-
lação muito propícia à disseminação de qualquer doen-
ça. A cidade nada mais é do que uma faixa de terra entre 
a montanha e o mar, onde pobreza e riqueza convivem 
muito próximas. A alta densidade demográfica – 13 mil 
habitantes por quilômetro quadrado – é outro fator com-
plicador. Estamos falando de uma doença transmitida de 
pessoa a pessoa. Por isso, a Rocinha, por exemplo, tem um 
alto índice de casos. 

Apesar de todos os nossos problemas e iniquidades, 
instituímos um tratamento único, acesso universal gratui-
to, controle de qualidade da produção e produção nacio-
nal. Por outro lado, ainda é inacreditável que a indústria 
farmacoquímica brasileira não produza matéria-prima 
para tratar a tuberculose. Evidentemente, em termos fi-
nanceiros, o tratamento não gera interesse porque é bara-
to. O tratamento para tuberculose sensível, comum hoje, 
custa menos de 50 dólares para um paciente durante seis 
meses. Mas se a pessoa não responder à medicação e a do-
ença virar uma forma resistente, o tratamento passa dos 
US$ 2 mil – também provido pelo governo. 

nos tempos dos sanatórios

Antes de detalhar os riscos atuais, convém recuar um 
pouco no tempo. A tuberculose é uma doença que teve 
momentos diferentes ao longo de sua história. Chegou a 
ter um caráter lírico, condição que perdeu ao longo do 
tempo, conforme os avanços no tratamento. Convém 
lembrar que muitos escritores, poetas e artistas morreram 
da famosa tísica. Praticamente todas as famílias, sobre-

tudo no Brasil, tiveram algum integrante vitimado pela 
doença. São comuns os relatos dos mais antigos sobre pa-
rentes internados em um sanatório. 

A tuberculose foi descoberta por Robert Koch no 
Instituto Pasteur em 1882. Logo depois, pelos estudos fi-
cou caracterizado que se tratava de uma doença que não 
tinha vetor. Era transmitida pela fala, pela tosse e pelo 
espirro. Por isso, quanto mais íntimo o contato e as con-
dições imunológicas da pessoa, mais rápido e intenso é o 
contágio. 

O primeiro ensaio clínico sobre a tuberculose foi pu-
blicado pelo Conselho Médico Britânico em 1947. Neste 
mesmo período, surgem os primeiros medicamentos. Até 
então, 50% dos pacientes morriam; 25% tornavam-se crô-
nicos vivos. O resto se curava espontaneamente. As pesso-
as eram encaminhadas para sanatórios. 

O Brasil teve acesso aos remédios rapidamente, em 
particular entre pacientes com maior poder aquisitivo. 
Na década de 60, começaram os primeiros ensaios que já 
demonstravam que, em razão das características do agen-
te causador, a tuberculose jamais poderia ser tratada com 
um só remédio. Todas as pesquisas atuais buscam uma as-
sociação medicamentosa que seja mais eficaz, menos tóxi-
ca e que previna a recidiva da doença, independentemente 
das condições do hospedeiro, da pessoa. 

A era pós-quimioterapia é da década de 50 para cá. 
Ao longo desse período, na década de 60 e 70, foram sur-
gindo os medicamentos. Com o advento da Aids, a preo-
cupação da indústria farmacêutica e dos governos, de um 
modo geral, subiu vários degraus. A mortalidade de jo-
vens, pessoas na fase mais produtiva, tornou-se alarmante. 
No início dos anos 80, apareceu o principal remédio usa-
do no tratamento da turberculose, a rifampicina. 

O Brasil foi o primeiro país a introduzir a rifam-
picina, compondo um esquema de curta duração. Nos 
anos 80, o país foi duramente criticado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) pelo alto custo do novo mo-
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delo de tratamento adotado. Do sanatório, onde passava 
em média dois anos, o doente migrou para o ambula-
tório, onde permanecia durante seis meses sob cuidados 
médicos. As injeções foram substituídas pela medicação 
oral, administrada com quatro remédios associados. Na 
última década, essa formulação usada em quase todo o 
mundo passou a ser produzida em um comprimido úni-
co, e recebeu o nome de dose fixa combinada. Um acordo 
de transferência de tecnologia com a Lupin, na Índia, o 
maior produtor do mundo, vai permitir que a Farman-
guinhos produza e forneça o medicamento 4 em 1 para a 
tuberculose.

Não obstante a evolução farmacoquímica, o diagnós-
tico é feito da mesma maneira há mais de 100 anos. Olha-
mos no microscópio e semeamos o material num meio 
de cultura, o mesmo usado até hoje. Nos últimos 15 anos 
surgiram outros métodos chamados rápidos, onde se se-
meia num outro tipo de meio líquido e não sólido. Entre 
fazer uma baciloscopia e semear num meio de cultura, o 
resultado leva 60 dias. Semeando num meio líquido, mé-
todo reconhecido em 2010, são de 15 a 20 dias de espera. 
Ou seja, absolutamente intolerável. 

Este ano a OMS considerou que os métodos molecu-
lares devem ser adotados. O Brasil vai usá-lo para fazer 
o diagnóstico pela rede de SUS. Trata-se de um método 
revolucionário, pois é feito em uma máquina semelhante 
à de café expresso, onde o escarro do doente é colocado. 
O resultado leva apenas duas horas para sair. A máquina 
não exige qualquer sistema de biossegurança, apenas um 
ambiente com ar-condicionado. O custo ainda é razoavel-
mente alto, em torno de R$ 150 mil, porque existe apenas 
um fabricante no mundo. A Anvisa aprovou a importa-
ção em 2010. No Brasil, alguns laboratórios privados já 
trabalham com o equipamento. Cada exame custa 14 dó-
lares, valor muito alto para a saúde pública. Estamos de-
senvolvendo um estudo de aplicação do método na rede 
do SUS, coordenado pelas secretarias municipais de saúde 

do Rio e de Manaus. Isso vai mudar o paradigma de diag-
nóstico de uma doença que sempre foi lenta, insidiosa. 

Vitória do Bacilo

No momento, podemos dizer que o bacilo está ga-
nhando da indústria a despeito de todos os investimentos, 
considerando o número de casos no mundo e as condi-
ções vida, já que é uma doença de corte profundamente 
social. 

Existem quatro tipos de tuberculose: a TBS, a TB sen-
sível; a MR, multirresistente, e a XDR, extensivamente re-
sistente, e penúltima cepa descoberta, mais precisamente 
na África do Sul, em 2006. Esta variação da doença foi 
devastadora. Dizimou uma população de mineiros dos 
quais 90% tinha HIV. Na África do Sul, 26% da popu-
lação sexualmente ativa são soropositivos, porque têm 
costumes e hábitos sexuais muito propícios a transmissão. 

Existe uma lista de 22 países que chamamos de high 
burden, nos quais há uma alta carga da doença. O Brasil é 
o 19° dessa relação. Mesmo com a redução dos casos, não 
vamos sair da lista porque a velocidade de queda é lenta. 
Nossa linha de tendência é absoluta e consistentemente 
decrescente nos últimos 15 anos. Mas o Brasil tem deter-
minados bolsões que chamamos de nichos epidemiológi-
cos, como Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre. Com 
isso a curva de tendência tem um ligeiro aumento. Porto 
Alegre tem a mais alta taxa de infecção com Aids, 25% de 
associação tuberculose/Aids. É muito, se pensarmos que 
a média brasileira é de 14%. Na Escandinávia, se aparece 
um caso, ele é publicado na revista médica. Vira case.  
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o observar a crise financeira 

que atinge a Europa, há um 

equívoco corrente de enxergar os países 

em dificuldades em pé de igualdade. 

Na verdade, os problemas são distintos. 

Portugal é o caso de uma nação que, 

desde 2001, entrou num grave problema 

de crescimento econômico. A crise finan-

ceira de 2008 tornou o problema mais 

grave e explícito, mas o ponto crítico é 

anterior e fruto da perda de competiti-

vidade da economia portuguesa. Essa 

realidade contrasta, por exemplo, com o 

caso irlandês, o primeiro país a fazer um 

bailout – a injeção de dinheiro do FMI e 

da União Europeia para o país honrar seus 

compromissos de curto prazo. Na Irlanda 

o problema é essencialmente bancário, 

não de crescimento econômico, como em 

Portugal. É um problema de endividamen-

to bancário excessivo que o governo teve 

de assumir. Já o exemplo da Grécia é um 

problema não tanto de crescimento, mas 

de indisciplina fiscal e descontrole das 

contas públicas. 

As contas públicas portuguesas torna-

ram-se um problema já no fim de 2009 

devido a um contágio da crise grega. Os 

mercados deixaram de distinguir os dois 

países: à medida que os juros da Grécia 

aumentam, as taxas portuguesas também 

disparam. Mas não é tanto a ver com um 

suposto estado calamitoso das finanças 
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públicas em Portugal, e, sim, com uma 

percepção de que o país teria dificulda-

des de sobreviver e prosperar na moeda 

única devido ao seu fraco crescimento e à 

acanhada competitividade que tem. Eis a 

grande questão da economia portuguesa.

A última década revelou uma cres-

cente divergência em relação à Europa. 

É claro que os indicadores de déficits de 

Portugal pioraram, sobretudo a partir de 

2008. Houve uma tentativa deliberada 

por parte do Partido Socialista, que go-

vernava com José Sócrates àquela altura, 

de fazer uma leitura keynesiana da crise, 

como se dissesse aos portugueses: “O 

que temos de fazer é gastar mais”. E 

assim foi feito. Os juros da dívida pública 

dispararam devido ao contágio com a 

Grécia, e Portugal se viu obrigado a pedir 

ajuda. Nada a ver, portanto, com uma bo-

lha bancária. Diante das circunstâncias, os 

bancos portugueses estão relativamente 

equilibrados. Tampouco existe uma bolha 

imobiliária. O país sofre, essencialmente, 

um problema da competitividade, algo 

complexo de resolver, pois se trata de 

uma fragilidade estrutural da economia 

– potencializada pela adequação à moeda 

única europeia.

Portugal sempre se aproveitou de sua 

moeda fraca para aumentar as exporta-

ções. Em outras palavras, usava o câmbio 

desvalorizado para se tornar competitivo. 

Com a entrada no euro, a moeda ficou 

forte. Ocorre que essa moeda era inade-

quada para o contexto da economia por-

tuguesa. Também fomos muito afetados 

pelo alargamento da União Europeia a 

partir de 2004, quando entraram os países 

da Europa Central e do Leste, com uma 

estrutura econômica semelhante à portu-

guesa e que passaram competir conosco 

no mercado único por um lado. Por outro 

lado, houve o fator chinês. Os produtos 

baratos, têxteis, nos quais Portugal havia 

se especializado, tornam-se muito menos 

competitivos também nesse contexto. 

São estes os vários fatores externos 

que dificultam a vida de Portugal e 

atormentam os portugueses – governos, 

empresas, cidadãos.

onde está keynes?

É curioso que eu mencione critica-

mente a estratégia keynesiana do Partido 

Socialista português, no momento em 

que Keynes foi resgatado. Houve duas 

questões importantes no debate em 

Portugal. Primeiro, sobre o tipo de inves-

timento que deveria ser feito. Tínhamos 

uma opção muito clara por parte do 

Partido Socialista (PS) de investimento 

público direto do Estado em grandes 

obras públicas, que incluía infraestrutura 

de estradas, além da valorização do patri-

mônio público, como hospitais, tribunais 

e escolas. Isso se tornou um fator de divi-

são e, portanto, de diferenciação entre os 

dois principais partidos – o PS e o Partido 

Social Democrata (PSD). 

O PS detinha a hegemonia no cenário 

político em 2005, o que lhe permitiu 

conduzir a agenda de investimentos 

públicos. Desde a entrada na União 

Europeia, a infraestrutura já vinha sendo 

fortalecida. Portanto, a receita do PS foi 

vista como mais do mesmo. Era a hora 

de se procurar um caminho diferente. 

Uma possibilidade, argumentavam os 

social-democratas, era a concessão de 

crédito direto às empresas. Surgiu, então, 

um grande debate, entre visões distintas: 

uma mais liberal à direita, segundo a qual 

o Estado não deveria crescer; outra, mais 

à esquerda e keynesiana, para quem o 

Estado teria de ser o protagonista do 

crescimento econômico.

Neste cenário, há ainda um compo-

nente que não pode ser esquecido: as 

reformas. A partir de 2008, com a crise 

financeira, viu-se claramente que indica-

dores como a dívida pública, que nunca 

haviam sido colocados no centro do de-

bate, estavam no âmago das discussões. 

Há décadas, a Itália, por exemplo, tem 

dívida pública de mais de 100% em rela-

ção ao PIB. Isso nunca foi um problema. 

Porém, começou-se a entender que esses 

indicadores estavam condicionando a 

capacidade de financiamento do Estado 

nos mercados. Ou seja, a partir de 2008 

eram muito claras as evidências de que o 

Estado que estivesse com as contas de-

sequilibradas iria ter muito problemas. O 

primeiro-ministro português, então, adiou 
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as reformas, mesmo diante das evidências 

de que o país estava em uma curva des-

cendente. O governo não reconheceu que 

a trajetória iria inevitavelmente produzir 

a necessidade de vultosos empréstimos. 

Segurou o quanto pôde até ganhar as 

eleições em 2009. 

Se aderisse a uma agenda de refor-

mas, o governo teria de cortar despesas 

do Estado de forma radical e reduzir o 

déficit de maneira muito incisiva para 

tentar desvincular o destino de Portugal 

do da Grécia. Não sei se teria sido possível 

qualquer das formas porque, para além da 

dinâmica nacional, há uma dinâmica dos 

mercados em relação ao euro em si. E os 

mercados ainda tentam compreender em 

que medida há recursos disponíveis para 

salvar e responsabilizar-se pelo percurso 

econômico desses países mais periféricos. 

Portanto, existe uma dinâmica eu-

ropeia muito forte, que contagia países 

como Espanha e Itália. Acho correto dizer, 

portanto, que, no caso português, há 

uma opção ideológica de investimento 

do Estado. Mas também existiu uma 

opção eleitoral de adiar o necessário para 

salvaguardar a vitória do Partido Social 

em 2009. E, de fato, ela veio. Enquanto 

os socialistas ganhavam as eleições, a po-

pulação ainda não enxergava a gravidade 

do problema da economia. Entre 2005 e 

2009, não houve uma compreensão, entre 

os eleitores portugueses, de que a situa-

ção era tão grave. Afinal, o governo não 

alterara radicalmente seu discurso. Negava 

que fosse necessário qualquer pedido de 

ajuda, insistia que o Estado continuaria a 

ter o mesmo papel e que, em períodos de 

crise, é preciso investir.

A oposição, por outro lado, não 

conseguiu passar ao eleitor o recado de 

que se tratava de uma agenda de riscos. 

Em parte porque há uma dose de ilusão 

do eleitorado: é muito difícil para um 

doente reconhecer sua moléstia e admitir 

a necessidade de um tratamento radical. 

Ao mesmo tempo, havia um partido no 

governo dizendo que o país estava no 

caminho certo e as dificuldades se resol-

veriam. As pessoas quiseram acreditar e 

dar o benefício da dúvida para o governo 

de Sócrates, sabendo que sua receita seria 

bem menos austera na medida do possível 

do que a receita do partido adversário. O 

PSD tinha uma líder economista e uma 

mensagem sem nenhuma esperança. 

Outra variável interveio nessa cons-

cientização por parte do eleitorado: 

o papel do presidente Cavaco Silva, 

primeiro-ministro durante 10 anos, de 

1986 a 1996. Economista, foi diretor do 

Banco de Estudos de Portugal. Trata-se de 

um dos mais importantes conhecedores 

da economia portuguesa. Cavaco Silva 

sempre teve uma agenda de democracia 

cristã e fez grandes investimentos públi-

cos. O monstro do Estado, um ator muito 

pesado na sociedade portuguesa, foi 

alimentado por ele. O PSD, atualmente, 

até pode ter uma postura liberal, mas 

Cavaco Silva, não. Ele estava buscando 

sua reeleição – em 2006, havia sido eleito 

de forma direta. Em 2009, não ficou do 

lado do partido de direita. Apoiou José 

Sócrates basicamente porque pretendia 

ser reeleito, o que acabou ocorrendo em 

2011. Ele precisava do voto do centro e de 

uma parte da esquerda. 

Por conta deste xadrez eleitoral, Cava-

co Silva tornou ainda mais espessa a ne-

blina que cobria a real situação da econo-

mia portuguesa. No entanto, na noite da 

vitória eleitoral, ele fez um discurso sobre 

Existiu uma opção 
eleitoral de adiar 
o necessário para 
salvaguardar a 
vitória do Partido 
social em 2009
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a conjuntura do país como nunca havia 

feito. E distanciou-se completamente de 

Sócrates, que já era governo minoritário 

desde 2009 e precisava muito do apoio 

do presidente. Quando Cavaco Silva dá 

este sinal, estava o caminho aberto para 

o governo se livrar de José Sócrates. E 

assim foi. Sócrates apresentou um pa-

cote de austeridade combinado com os 

Estados Unidos. Era necessário, na visão 

da comunidade financeira internacional, 

evitar que quatro ou cinco países pedis-

sem ajuda. O importante é que a Grécia 

fosse um caso isolado. 

claramente queixa-se de que o que o 

governo está fazendo é simplesmente 

enfraquecer o Estado, porque essa seria 

a sua visão liberal do que deve ser a so-

ciedade portuguesa, sem criar condições 

para o crescimento.

depois do VendaVal neoliBeral

Estamos sendo alvo de uma experi-

ência neoliberal em Portugal pela qual 

não passamos, diferentemente dos países 

latino-americanos. Os governos tanto do 

PS quanto do PSD foram essencialmente 

centristas. Apesar do PSD de Cavaco Silva 

ter feito algumas reformas importantes de 

privatização, o status quo da sociedade 

portuguesa sempre foi muito estatista. No 

fundo, eles só normalizaram. Privatizaram-

-se jornais e TV. Isso não é propriamente 

uma medida neoliberal. Agora, a política 

de privatização deve avançar um pouco 

mais. Está em curso a retomada do pro-

grama de privatizações, seguindo, sem 

dúvida, um conceito neoliberal. Mas ainda 

existe um papel muito forte do Estado, 

sobretudo na saúde e na educação. 

Até agora, o único efeito da austerida-

de foi o aprofundamento da recessão. E o 

que o país espera é o aumento da produ-

tividade e da competitividade. Por ora, no 

entanto, funcionários públicos perderam 

cerca de 20% do salário, o que levou a 

uma grande redução do consumo privado 

e considerável corte de investimentos. 

Todos os setores têm sofrido com isso e, 

Portugal, reafirmo, é um caso de falta 

de competitividade e não de mentiras nas 

contas públicas, como a Grécia foi. A di-

reita não apoiou o pacote de austeridade. 

A esquerda do PS, como é muito radical 

e nunca apoiou o governo, juntou-se à 

direita, e o governo caiu. Nessa altura, a 

avaliação das pessoas sobre a economia 

havia mudado radicalmente. Em 2011, 

tudo indicava que o pedido de ajuda 

externa era iminente. Sócrates solicitou o 

socorro quando já estava demissionário. 

Em síntese, cálculos eleitorais por parte de 

atores fundamentais adiaram as reformas, 

levaram à queda do governo e, por fim, 

ao pedido de ajuda. 

Neste momento, estamos numa 

situação política de verdade. As pes-

soas sabem exatamente a situação da 

economia. Agora é preciso austeridade, 

mas de forma produtiva. A austeridade 

em Portugal serve não para reduzir os 

valores do déficit da dívida, mas para que 

o crescimento econômico volte. No caso 

da Irlanda, será o saneamento dos bancos. 

Na Grécia, a reestruturação de um Estado 

forte. Para Portugal, o Estado funciona; o 

problema é que não somos competitivos. 

É um desafio importante. Como fazer? O 

debate em Portugal agora está colocado 

desta forma: existe uma agenda liberal 

para diminuir as funções do Estado ou 

existe uma agenda de fato para reformar 

a economia e torná-la mais competitiva? 

Ainda é cedo para dizer, mas a esquerda 

Até agora, o único 
efeito da austeridade 
foi o aprofundamento 
da recessão
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a par da redução do investimento público, 

estamos numa recessão que apenas tem 

piorado as coisas.

Esses problemas se agravam por 

estarmos diante do mais delicado mo-

mento de instabilidade enfrentado pela 

União Europeia. As noticias, infelizmente, 

são muito negativas. Há uma tentativa 

de abrir o comércio internacional para 

o Brasil e outros países. A diversificação 

não é algo que se faça facilmente. Em vez 

de estarmos na Europa, vamos tentar ir a 

outros lugares. Isso também faz parte da 

agenda do governo, mas depende de vá-

rios fatores, várias pessoas, várias agentes, 

de uma série de redes inexistentes. E tudo 

isso é extremamente difícil num contexto 

de dificuldades financeiras iminentes e 

imediatas. O governo diz que estamos 

fazendo tudo certo para responder às nos-

sas expectativas sobre como a economia 

funciona, mas o contexto internacional 

definitivamente não está ajudando. E 

pode até invalidar todo o esforço que vem 

sendo feito. 

Portugal costuma ser ainda mais in-

fluenciado pelo que está acontecendo na 

Europa do que outros países. Mas o caso 

português tem diferenças em relação à 

Grécia, já edificada como caso perdido. A 

questão agora é saber como a Grécia esta-

rá. Portugal distingue-se da Grécia porque 

o governo aceita as condições impostas 

pela Alemanha. O principal partido da 

oposição, o PS, também assinou o acordo 

com a UE. Ressalte-se ainda que 80% 

do eleitorado votaram em partidos que 

apoiam o acordo. Portanto, Portugal dis-

põe de um governo alinhado às medidas 

exigidas, e uma oposição dócil e respon-

sável. Para além disso, há unidade política. 

Não há revolta social. Diferentemente da 

Grécia, onde houve uma fragmentação e 

os partido não se entendem. Se, apesar 

disso, a receita falhar, é porque realmente 

não era boa.

desinteresse do eleitorado

O eleitorado português não é particu-

larmente participativo, mas relativamente 

apático. Para participar politicamente é 

preciso tempo e recursos. E Portugal é 

uma sociedade onde os problemas eco-

nômicos impedem uma presença mais 

esclarecida e ativa. Mas o desinteresse 

também tem a ver com uma sensação 

de impotência, insatisfação com a forma 

como o sistema funciona e com os resul-

tados que o sistema proporciona à popu-

lação. As pessoas não participam porque 

não acreditam que os partidos façam a 

diferença para sua qualidade de vida. Ha 

uma enorme insatisfação por Portugal 

estar na União Europeia e ser dos mais 

pobres países integrantes. Portugal está na 

OCDE. No mundo, não é um país pobre, 

mas na União Europeia, sim. Portanto, 

a apreciação do eleitorado português é 

sempre no sentido de que deveríamos ser 

muito melhores do que somos. 

Há uma herança de pouca participação 

e pouco interesse. Existe uma sensação de 

ausência de alternativas. As pessoas não 

sentem que haja verdadeira alternativa ao 

caminho que foi traçado. Não acham que 

seja possível prosperar fora do euro. Essa 

percepção também se repete na Grécia. 

Os partidos radicais não acompanham 

esse ponto de vista, mas exibem um pen-

samento altamente crítico. Estas siglas não 

conseguiram ganhar votos na eleição de 

2011, apesar do discurso de que o projeto 

em marcha não era bom para Portugal. 

As pessoas aderiram de fato ao projeto 

europeu e o veem como a única forma 

de o país ter alguma prosperidade. Este 

consenso político entre os dois partidos 

também ajuda a explicar a não existência 

de greves e revolta social. 

Parece ser paradoxal. Ao mesmo 

tempo em que convivemos com uma 

enorme apatia, há consenso em relação 

aos acordos firmados recentemente e 

resultados absolutamente negativos em 

termos econômicos. A questão é que esses 

resultados são negativos e se repetem ao 

longo da última década. Qual é a agenda 

necessária para tornar Portugal um país 

próspero e competitivo? Esta é uma per-

gunta a qual nenhum governo conseguiu 

dar a resposta.

Fizemos estudos recentes sobre os 

fatores que explicam o voto em Portugal. 

As variáveis social-demográficas estão 

perdendo peso. Tivemos um crescimento 
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partidos engordaram muito. Mas há um 

contingente importante de pessoas em 

Portugal que não se beneficiaram da 

integração europeia. Nesse caso, houve 

um desencanto com esses partidos que, 

havendo alternância, são bastante pareci-

dos, e por outro lado o fato de a agenda 

ser muito determinada pela União Euro-

peia. Isso tem provocado uma correlação 

entre essas mudanças e um aumento da 

abstenção. Não é possível dizer que há 

uma relação de causalidade, mas sem 

dúvida há uma relação. 

PS e PSD distinguem-se sem nuances. 

O que é interessante verificarmos é que 

em todos os países, grandes partidos do 

governo têm diminuído o seu voto. Mas 

em Portugal isso não tem acontecido. Tam-

bém não houve o surgimento de novas 

siglas. A sociedade portuguesa, por sua 

vez, não acredita que os partidos possam 

fazer diferença. Em 2009, havia 12 legen-

das. Os novos partidos foram um fracasso 

eleitoral. Ou seja: existem alternativas, mas 

os portugueses não confiam nelas.

a ue em questão

As atitudes em relação à União Euro-

peia, principalmente nas novas democra-

cias, têm sido uma âncora fundamental 

de apoio ao regime. Em termos de valores 

democráticos pensava-se que participar da 

UE iria consolidar o funcionamento das 

instituições nacionais e fortalecer o Estado. 

A direita também era importante porque a 

criação do mercado único prometia uma 

agenda mais liberal. A UE acabou por ser 

consensual à esquerda e à direita. A con-

fiança é como um poço. Mas não sabemos 

quão fundo esse poço é. 

A atração que a UE exerce tem a 

ver com sua prosperidade. Se ela se 

transformar num lugar de deterioração 

econômica progressiva, um lócus em 

que só a Alemanha manda e os outros 

países não têm qualquer importância, 

isso começará a pesar sobre o eleitora-

do e deve ser mediado pelos partidos 

nacionais. Há um conjunto de atores e 

fatores que podem levar a uma mudança, 

uma tentação autonomista dos países. A 

percepção é que a UE trouxe paz e pros-

peridade. Esta é a história dos últimos 60 

anos. É claro que a história é dinâmica, 

mas, por enquanto, há muito de con-

senso em torno disso. O mesmo ocorre 

quando falamos da democracia, que 

pode ter vários sinais de crise, mas tem 

um apoio generalizado. Podemos apoiar 

e estar insatisfeitos com essa ou aquela 

questão. Mas a democracia não está em 

causa. Com a UE, dá-se o mesmo. Por 

enquanto, há longo consenso que será 

difícil a União Europeia acabar.  

Portugal costuma 
ser ainda mais 
influenciado pelo  
que está acontecendo 
na Europa do que 
outros países

na abstenção, indício do sentimento de 

insatisfação e apatia em relação ao sistema 

político. A bipartidarização do sistema po-

lítico também contribuiu para este quadro. 

O PS e o PSD não são assim tão diferentes. 

São partidos de governo e não são, nem 

nunca foram ideológicos. Ambos querem 

a convergência europeia com a ideia de 

que Portugal tem de ter a Europa como 

vocação porque não há alternativa.

Quando a Europa era uma fonte de 

políticas benéficas e de fortalecimento 

do Estado e da sociedade civil, esses dois 
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eu dia começava invariavel-
mente cedo. Numa espécie 
de sacerdócio, acordava 
por volta das seis horas da 

manhã e seguia uma rotina linear na 
forma e complexa no resultado. Lia 
atentamente os jornais e os recortava 
segundo um vasto campo de tópicos 
de interesse, mais tarde cadastrados 
em inúmeras pastas e guardados nos 
arquivos de metal de seu escritório. 
O arquivamento, a bem da verda-
de, só vinha após um acúmulo con-
siderável num canto de sua mesa, a 
ponto de achar impossível trabalhar 
daquela maneira. Religiosa e incan-

savelmente fazia anotações, igual-
mente classificadas em numerosos 
fichários, também organizados por 
tema e por ano. 

Com uma caligrafia aparente-
mente incompreensível, exibida em 
múltiplas cores de canetas, enchia as 
folhas de reflexões, dúvidas, inquie-
tações, insights, notas, referências bi-
bliográficas que, depois, iria pesqui-
sar, conclusões, antevisões, conceitos 
ou pré-conceitos, indícios em geral 
daquilo que mais tarde transforma-
ria em artigos, conferências, livros ou 
simplesmente hipóteses para a com-
preensão de fenômenos econômicos 
e sociais do momento. As anotações 
eram geradas não só pelas leituras. A 
estas, também rotineiramente eram 
sucedidos alguns poucos telefone-
mas, ainda de manhã cedo, a amigos 
e interlocutores privilegiados. Eram 
conversas em geral interrompidas 
bruscamente com um sonoro ponto 
final no papel – o sinal de que teria 
de “começar o trabalho” a partir dali. 
E assim Antonio Barros de Castro 
trabalhava de domingo a domingo. 

Uma das manhãs desses domin-
gos de trabalho, porém, seria tisna-
da de maneira trágica ao ruir parte 
da laje do cômodo anexo da casa, 
onde instalara o escritório. O teto 
desabado atingiu a cabeça de Castro, 
com uma irônica e cruel precisão: o 

computador em que trabalhava nem 
sequer foi danificado. A filha Ana 
Clara Barros o encontrou sob os es-
combros. Quando a equipe de socor-
ro do Corpo de Bombeiros chegou, 
ele já estava morto. 

Hoje, pouco mais de um ano de-
pois, a casa centenária de arquitetura 
em estilo normando continua lá, no 
Humaitá, Zona Sul do Rio, man-
tendo o ar da graça da presença de 
Castro em todos os cômodos. O “pe-
queno altar” na sala, expressão usada 
pela mulher, a também economista 
Ana Célia Castro, para descrever a 
mesa onde estão um álbum da famí-
lia Castro, duas peças trazidas de da 
China e placas de homenagem rece-
bidas por ele. Na mesma sala, parte 
da biblioteca e das pastas com as úl-
timas anotações – aquelas organiza-
das diariamente, em letras que ainda 
hoje só a mulher compreende e lê em 
voz alta com uma quase inacreditável 
fluência. O ambiente da casa informa 
ao visitante aquilo que está espalha-
do por salas de aula da Unicamp e 
da UFRJ, onde era professor eméri-
to, pelos ambientes institucionais de 
onde passou (como o BNDES, banco 
que presidiu no início dos anos 90), 
pelos livros por ele publicados e, so-
bretudo, pela memória de quem con-
viveu, estudou, trabalhou e aprendeu 
com ele – amigos próximos, distantes 
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ou simplesmente admiradores à dis-
tância. Invariavelmente há um senti-
mento inquietante, mantido no tem-
po e assegurado por uma constatação 
de vazio. Coisa de quem sabe a falta 
que Castro faz.

Pois faz falta o brilhante profes-
sor, o “inconformista”, segundo defi-
nem Ana Célia Castro e a filha Lavi-
nia Barros de Castro, economista do 
BNDES e professora do Ibmec. Para 
elas, Castro era um “pensador rebel-
de”, jamais resignado às ideias domi-
nantes do momento. Para o amigo 
Cezar Medeiros – que trabalhou com 
Castro no Instituto de Economia da 
UFRJ e no Banco do Brasil, onde 
ambos prepararam formulações para 
um inovador modelo de privatiza-
ções – tratava-se de um professor e 
economista com especial talento para 
perceber antes o que muitos enxerga-
riam e absorveriam depois, transfor-
mando em sabedoria convencional. 

Uma espécie de “heterodoxo 
dentro da heterodoxia”, como define 
o economista, amigo e parceiro Fran-
cisco Eduardo Pires de Souza, no que 
reforça Fernando Cardim, professor 
do Instituto de Economia da UFRJ, 
de quem Castro foi professor e orien-
tador na Unicamp, além de amigo de 
toda a vida. O “homem que pensava 
e estimulava o pensamento”, na visão 
do economista Luiz Carlos Bresser-

-Pereira. Um “professor com fala de 
mel”, um “docente respeitoso da dig-
nidade e do compromisso essencial 
do ser professor”, palavras do amigo 
Carlos Lessa. Segundo o economista 
Ricardo Bielschowsky, “um polemi-
zador, um debatedor por natureza e 
um refutador de dogmas e, ao mes-
mo tempo, corajoso em concordar, 
sem preconceitos ideológicos, com 
intelectuais em qualquer posição ide-

ológica, à sua direita ou à esquerda, 
quando achava justo e importante”. 

Para o economista David Kupfer, 
aluno de Castro na UFRJ, onde é 
professor, o mestre dava muita aten-
ção “pragmaticamente aos processos 
reais que dão base à teoria econômi-
ca. Modelos que não se aplicam bem 
à realidade, por mais elegantes que 
fossem, não tinham utilidade na vi-
são dele”. Hoje, sublinha o presiden-
te do BNDES, Luciano Coutinho, faz 
falta “ainda mais intensa” a “grande 
capacidade de análise” de Castro para 
compreender as rápidas transforma-
ções do mundo, “num momento 
de grande complexidade no cenário 
econômico internacional”.

Tais hipérboles são justificáveis. 
Recluso em seu trabalho, Antonio 
Barros de Castro jamais se permitia 
deixar de ficar a par do que ocorria 
ao seu redor. Dedicava-se especial-
mente à economia brasileira e seus 
desafios diante das mudanças inter-
nacionais. Ao apresentarem “Do de-
senvolvimento renegado ao desafio 
sinocêntrico – Reflexões de Antonio 
Barros de Castro sobre o Brasil”, 
livro no qual organizaram editam 
artigos relevantes do marido e pai, 
Ana Célia e Lavinia lembram que 
frequentemente o ouviam dizer, fas-
cinado, diante de um grande artigo 
sobre a atualidade: “É interessantíssi-

uM hoMeM  
que estIMulava 
o peNsaMeNto”
luIz Carlos  
Bresser-pereIra
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mo. Só que agora mudou tudo – tem 
que repensar tudo!”. 

Era assim: Castro pensava e re-
pensava. Escrevia e reescrevia. Ao 
ser recomendado a ler um texto ins-
tigante, adornava sua empolgação 
com uma certa aflição: “Preciso ler 
isso. Mas preciso mesmo, para on-
tem”. Mergulhava numa tarefa sem 

fim, em intermináveis revisões de ar-
tigos ou livros que preparava. Num 
artigo publicado no jornal O Globo, 
três dias depois de sua morte, Lavi-
nia escreveu: “Tratava os problemas 
como diamantes e ficava lapidando, 
lapidando, para depois admirar e 
começar um infindável trabalho de 
pensar uma solução”. Cezar Medei-
ros conta que não raro Castro adiava 
uma reunião com a editora, se acor-
dasse no dia do encontro com uma 
nova ideia. “Por essa razão ele tinha 
material para publicar mais quatro 
ou cinco livros”.

No dia sua morte, Castro prepa-
rava um artigo que seria base de uma 
palestra que daria na quinta-feira 
seguinte, no anfiteatro da UFRJ, na 
Praia Vermelha, sobre a China. Na 
véspera, disse: “Aconteceu uma des-
graça: tive uma ideia nova”. Era a 
senha para compartilhar a angústia 
habitual diante de um artigo que, 
mais uma vez, não seria finalizado. A 
China era um dos temas que mais vi-
nha estudando nos últimos tempos. 
Em maio, três meses antes de sua 
morte, participara do Fórum Na-
cional, organizado pelo ex-ministro 
João Paulo dos Reis Velloso, numa 
mesa cujo tema era “A competição 
do século – China, Índia e Brasil? 
Lideranças”. Castro estava especial-
mente inquieto em identificar como 
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o Brasil e a China poderiam superar 
a armadilha tecnológica dos países 
de renda média. Para ele, o desenvol-
vimento chinês alterou radicalmente 
a economia mundial e isso exigia do 
Brasil uma reinvenção para manter-
-se competitivo. 

Enxergava um país estrutural-
mente diferente da China, da Índia e 
da Rússia – temos água, enorme po-
tencial energético, sol, chuva e terra 
para produzir alimentos. Assim, de-
veríamos perseguir, sem cessar, a rota 
de um estruturado plano de desen-
volvimento sustentável. Para tornar 
esse grande projeto exequível, eram 
necessárias “grandes mudanças es-
truturais”, segundo escreveu em suas 
anotações. Em seus papéis, uma nota 
relevante sobre “três grandes even-
tos” que eclodiram num curto espaço 
de tempo: a crise financeira interna-
cional, a incrível ascensão chinesa e a 
tomada de consciência ambiental.

A China era, segundo ele, o 
“grandalhão que muda o jogo”. Aliás,  
as metáforas da corrida e do jogo 
mostravam-se criativamente contras-
tadas no texto de sua participação 
no Fórum Nacional. “A primeira é 
aquela que absolutiza a ideia da com-
petitividade, aqui e agora, na produ-
ção do mesmo. É preciso aumentar 
a competitividade para se posicionar 
melhor, para ganhar posições na cor-

rida. Implicitamente essa metáfora 
pressupõe tudo dado e revelado”. 
A metáfora do jogo seria proposta 
para a reflexão sobre a posição do 
Brasil no novo jogo internacional: 
“O jogo mudou e mudaram também 
os jogadores. Entrou outro time em 
campo, um time com características 
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historicamente únicas que veio para 
transformar o panorama de forma 
radical”. 

Castro parecia simultaneamente 
pessimista e otimista. Embora en-
frente sérios problemas ao entrar na 
órbita da China, o Brasil, segundo 
ele, tinha diante de si “uma possível 
e provável grande trégua”: uma capa-
cidade exportadora enorme, cujo co-
roamento será o pré-sal, o que lhe ga-
rantirá, a partir de 2015, uma relativa 
folga assegurada no balanço de paga-
mentos. “Essa trégua”, escreveu, “nos 
daria talvez 10, 12, 15 anos – ninguém 
sabe precisar –, para fazer mudanças 
profundas no aparelho produtivo”. 
Castro já havia chocado seus interlo-
cutores, inclusive amigos próximos 
acostumados ao vê-lo propor ideias 
surpreendentes à primeira vista, ao 
sugerir que os caminhos do futuro se 
desenhavam no gigante asiático e que 
caberia ao Brasil não só compreen-
der, mas integrar-se a essa trajetória, 
tarefa vital para o desenvolvimento. 
O que não significaria transformar-se 
em satélite da China potência ou da 
dualidade geopolítica EUA-China, 
como ressalta Carlos Lessa.

Se o milagre chinês era seu foco 
último, o milagre brasileiro foi um 
dos primeiros objetos de estudo de 
Castro, numa trajetória intelectual 
marcada por um variado cardápio 

de temas de interesse e análise. Numa 
entrevista à economista Leda Paula-
ni, publicada na revista Economia 
Aplicada, da USP, em dezembro de 
2000, ele lembrou: “O Paul Baran 
[marxista nascido no Império Russo, 
atual Ucrânia, com carreira acadê-
mica desenvolvida nos EUA] tinha 
dito que o Japão era o análogo do 
besouro: pelas leis da aerodinâmica, 
não pode voar, mas voa. Essa frase 
nunca saiu da minha cabeça. Eu acre-
dito que isso é (ou deveria ser) uma 
espécie de ideal científico, ou seja, 
descobrir besouros, perceber aquilo 

que não pode acontecer, mas aconte-
ce, para tentar com isso entender o 
que realmente se passa”. 

Um desses besouros descobertos 
por Castro foi sua análise sobre o 
milagre brasileiro: numa conferência 
em 1968, que Luiz Carlos Bresser-
-Pereira registraria em um paper dois 
anos depois, Castro mostrou que a 
concentração de renda deveria ser 
um entrave ao crescimento da econo-
mia brasileira, mas não era. O Brasil 
viveria um período de elevado cresci-
mento no início da década seguinte, 
porque a renda concentrada nos 10% 
do topo da pirâmide revela-se um 
importante mercado para a indús-
tria, montada sob inspiração dos seus 
congêneres internacionais. Essa tese 
ficaria famosa depois com a publica-
ção do livro “Além da estagnação”, 
escrito por Maria da Conceição Ta-
vares e José Serra.

Esta foi a primeira fase do pen-
samento de Castro, a dedicação a re-
flexões sobre a economia brasileira, 
com uma visão histórica à moda de 
Celso Furtado. Uma segunda fase vi-
ria no momento em que trabalhou na 
Cepal, a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe, no Chile, 
onde funcionava a instituição. Deu-se 
entre 1963 e 1973, quando trabalhou 
bastante com Maria da Conceição 
Tavares e Carlos Lessa. É desse perío-

uM  
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do o ingresso nos estudos marxistas – 
sempre de maneira não dogmática – 
e a publicação de um dos clássicos da 
literatura econômica do país, “Intro-
dução à Economia: uma abordagem 
estruturalista”, escrito em coautoria 
com Lessa, publicado em 1967 e re-
editado mais de 40 vezes. Entre 1972 
e 1973, deu aulas na Universidade do 
Chile. 

Com o golpe no Chile, e por in-
dicação de Raul Prebisch, ele passaria 
um ano acadêmico em Cambrid-
ge, Inglaterra. Já com o doutorado 
iniciado na Unicamp, Castro ficou 
como visiting scholar no Center for 
Latin American Studies. Ingressava 
ali na sua terceira fase acadêmica, 
que resultaria na defesa de sua tese de 
doutorado, em Campinas: Escravos e 
Senhores nos Engenhos do Brasil. Na 
tese, orientado por Jorge Miglioli, 
Castro lembrava que o sistema colo-
nial, de acordo com a visão marxista 
predominante, deveria ser incompa-
tível com o progresso técnico. Mas 
no caso do escravismo brasileiro, res-
saltava, não o era. Havia inovações 
técnicas relevantes, que tinham forte 
impacto nas relações sociais da colô-
nia. Polêmica líquida e certa: sua de-
fesa durou árduas seis horas, com in-
tensas arguições e debates, dos quais 
se saiu muito bem.

Ainda na década de 70, Castro se-

guiria para Princeton, de onde se tor-
nou mais tarde membro do Institute 
for Advanced Studies. Deu-se ali uma 
nova fase de seus estudos, a reflexão 
sobre política econômica. Estava en-
tusiasmado com Keynes, era leitor de 
Kalecki e, já há algum tempo, admi-
rador das ideias de Schumpeter. Cas-
tro participara, naquela década, do 
debate com os seus então colegas da 
Unicamp, Maria da Conceição Tava-
res e Luiz Gonzaga Belluzzo, sobre a 
relevância de Kalecki para a compre-
ensão da dinâmica do capitalismo e, 
em última instância, para o estudo da 
economia brasileira. 

Essa discussão foi chamada de 
“Controvérsia sobre a demanda efeti-
va” e originou o livro “O capitalismo 
ainda é aquele”, outra de suas obras 
mais relevantes, publicado em 1979. 
Seria a base para o seu livro de maior 
impacto, escrito em parceria com 

Francisco Eduardo Pires de Souza: 
“A economia em marcha forçada”. 
Nele, os autores examinavam o de-
senvolvimento econômico e os cami-
nhos às vezes imprevistos pelo qual 
ele pode ser alcançado. Mais uma 
pedreira no debate econômico: a 
maioria dos economistas condenava 
de mãos dadas o esforço de comba-
te às crises que atingiram o país nos 
anos 1970, fruto dos dois choques do 
petróleo, enquanto Castro punha o 
dedo em riste para apontar a natu-
reza inovadora da aposta feita no II 
PND, o Plano Nacional de Desen-
volvimento concebido pelo ministro 
João Paulo dos Reis Velloso durante 
o governo Geisel.

A interpretação geral era de que 
o Brasil, diante do primeiro choque 
de petróleo, deveria ter feito um 
ajustamento, mas julgou que a crise 
era passageira e usou os recursos ex-
ternos para se financiar. Assim, dizia 
a leitura mais ortodoxa, o país teria 
continuado a crescer de forma ar-
tificial, seguindo uma estratégia de 
curto prazo, sem antever o segundo 
choque, e com graves consequências 
que seriam detectadas nos anos 1980. 

Castro pensava diferente. Para 
ele, apesar da necessidade de legiti-
mação no curto prazo do regime mi-
litar, o Brasil teria, ao contrário, uma 
visão de longo prazo – e bastante ou-
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sada. O II PND investiu em setores 
de longa maturação e não fez nem 
ajustamento, nem financiamento, de-
fendeu na tese da “marcha forçada”. 
Segundo a tese, o governo usou re-
cursos externos, mas para fazer uma 
transformação estrutural na matriz 
industrial e energética do país. 

O país – disse Castro na época, 
em entrevista à revista Veja – se tor-
nara mais industrializado do que a 

Inglaterra. Deveria parar de crescer, 
mas cresceu em marcha forçada. In-
sistiu no seu voo pesado, mas com 
rumo. Para ele, o Brasil atravessava 
ali a primeira fase do chamado ca-
tching up – a busca de padrões inter-
nacionais de competitividade, uma 
assimilação do novo paradigma in-
dustrial tecnológica, com a superação 
do paradigma fordista, de produção 
em massa de produtos homogêneos. 

uMa espéCIe  
De heteroDoxo 
DeNtro Da 
heteroDoxIa”
fraNCIsCo eDuarDo  
pIres De souza
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Um extraordinário “ganho de auto-
nomia” fora adquirido. O processo 
de restruturação das empresas conti-
nuaria na década de 1990, durante o 
processo de privatização e de abertu-
ra da economia brasileira. Apesar da 
estagnação das duas décadas, estaria 
ocorrendo ali um segundo proces-
so de catching up. Um reposiciona-
mento estratégico das empresas, com 
transformações relevantes no tecido 
industrial brasileiro.

A nova fase do pensamento de 
Castro ganharia vigor com a tese do 
desenvolvimento renegado. Publica-
da originalmente num artigo pouco 
conhecido, com o título “Renegade 
Development: Rise and Demise of a 
State-Led Development in Brazil”, 
a ideia era negar que a crise brasi-
leira das duas últimas décadas fosse 
uma consequência “natural” de uma 
economia que optara pelos desvios 
da doutrina de mercado. Para ele, 
o crescimento brasileiro tinha sido 
longo demais para ser chamado de 
modelo fracassado. 

Castro mencionava duas conven-
ções fundamentais para explicar o 
sucesso do modelo brasileiro: a “con-
venção do crescimento” e a “conven-
ção da estabilidade”. Ao rejeitar a 
“convenção do crescimento”, o Bra-
sil exibia dificuldades de sair da me-
díocre trajetória a que se resignou en-

tre os anos 1980 e 1990. Tinha como 
crescer, mas não crescia. Podia voar, 
mas ficava no chão. Faltavam-lhe 
crenças compartilhadas e instituições 
capazes de reduzir incertezas e tornar 
o crescimento viável. “A maioria dos 
textos de Castro”, sublinha Ricar-
do Bielschowsky, “são engajados no 
debate nacional”. Tornaram-se re-
ferência e mostram a aderência com 
a história corrente e um profundo 
envolvimento na discussão sobre o 
desenvolvimento no Brasil, no con-
texto e no calor de diferentes conjun-
turas econômicas e ideológicas”.

Castro reafirmaria sua vocação 
para a dissonância no período em 
que foi assessor do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 
entre 2003 e 2004. Com o presiden-
te Lula recém-instalado no Palácio 
do Planalto e iniciando um man-
dato espremido entre uma política 
econômica restritiva, desconfianças 
dos mercados financeiros e heranças 
pesadas sobre a economia, o pessi-
mismo parecia generalizado. Sérios 
problemas fiscais e de balança de pa-
gamentos pareciam claros e certos no 
horizonte próximo. Eram “pessimis-
mos infundados”, escreveu Castro. 

Os chamados entraves macroeco-
nômicos tidos como permanentes na 
economia brasileira – e o pessimismo 
deles decorrentes – assentavam as ba-
ses da descrença na possibilidade de 
retomar a rota do crescimento. Para 
Castro, “o quadro macroeconômico 
encontrava-se sob controle”. O cres-
cimento viria com ímpeto inespera-
do. O “voo da galinha”, apresentado 
como surtos de baixo crescimento, ou 
os stop-and-go característicos da eco-
nomia brasileira, dariam lugar a um 
“voo do besouro”. Besouro porque 
ainda sem rumo, mas que poderia ir 
“mais além”, caso fossem aproveita-
das as oportunidades criadas a partir 
das novas tendências do capitalismo. 
A China abria tais oportunidades.

uM DeBateDor 
por Natureza,  
uM refutaDor  
De DoGMas”
rICarDo BIelsChowsky

BRASIL
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Castro havia preparado uma 
relevante agenda de pesquisa para 
o Ipea, na época dirigido por Glau-
co Arbix. Convencera-se de que era 
fundamental conhecer por dentro 
as empresas industriais e sua capaci-
dade de competir no novo cenário, 
marcado pelas tendências pesadas. 
O estudo chamava-se “A empresa e 
o crescimento da economia” e ficou 
conhecido como pesquisa ABC. A si-
gla não se referia a Antonio Barros de 
Castro, mas a uma tipologia de em-
presas diferentemente posicionadas 
quanto à capacidade de competir no 
novo cenário. Suas ideias ajudaram 
a fundamentar a Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE), um dos marcos do pri-
meiro mandato do presidente Lula. 
Como lembra Bresser-Pereira, para 
Castro, a política industrial devia ser 
taylor made. Devia variar de acordo 
com o momento, o setor e a empresa.

A intervenção nas políticas pú-
blicas tornou-se prática comum na 
vida de Antonio Barros de Castro, 
não só por meio de suas ideias e de 
suas relevantes contribuições ao pen-
samento econômico, mas também 
como gestor público. Para o atu-
al presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho, Castro “teve a rara capa-
cidade de conciliar uma brilhante 
carreira acadêmica com uma desta-

cada atuação como homem público, 
dando inestimáveis contribuições ao  
BNDES e ao Brasil”. 

Durante vários momentos ele 
ocupou cargos no governo. Entre 
outubro de 1992 e março de 1993, 
durante o governo de Itamar Franco, 
foi presidente do BNDES. Voltou ao 
banco como diretor de Planejamento 
e assessor da presidência entre 2004 
e 2010, nas gestões de Carlos Lessa, 
Demian Fiocca, Guido Mantega e 
Luciano Coutinho. A presidência do 
BNDES foi talvez o período mais di-
fícil. Ficou especialmente magoado 
ao receber ataques e criticado como 
“privatista” – algo que nunca foi. 
(A crítica era decorrente do fato de 
o banco ser o gestor do Plano Na-
cional de Desestatização e do Fundo 
Nacional de Desestatização, além de 
responsável pelo apoio técnico, ad-
ministrativo e financeiro ao PND). 

Castro só permaneceria ali por curtos 
cinco meses. 

Anos antes, havia sido convidado 
para assessorar Cezar Medeiros, en-
tão coordenador do trabalho de ela-
boração de um novo planejamento 
estratégico do Banco do Brasil para 
a década de 1990. “Identificamos 
que um novo plano estratégico para 
o banco deveria contemplar meca-
nismos para sua participação como 
ativo instrumento no processo de 
desenvolvimento nacional”, conta 
Medeiros. “Convidamos Castro para 
definir as diretrizes do novo modelo 
de desenvolvimento e para orientar 
a elaboração do novo Plano Nacio-
nal de Desenvolvimento (PND) para 
o Brasil”. Castro propôs o modelo 
“Consumo de massas e retomada 
do crescimento” como fio condutor 
para orientar o novo PND e as ações 
estratégicas do BB.

Estava antecipado ali o modelo 
implantado muitos anos depois, du-
rante o governo Lula, responsável 
por sustentar a ascensão de milhões 
de pessoas à classe média e abrir um 
horizonte novo para o país. Mais 
um exemplo da visão privilegiada de 
Castro. Infelizmente o último.  

Com a colaboração dos jornalistas Olivia 
Alonso e Vinicius Oliveira.

rod.dealmeida@gmail.com
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o álBum de família de nelson rodrigues

“Você não me engana. Você sempre teve ódio de mim 
– desde criança. Você sempre quis, sempre desejou minha 
morte. Um dia, você vai me matar, talvez quando eu esti-
ver dormindo. Mas vou tomar as minhas providências!”, 
diz Jonas para o filho Edmundo na peça de Nelson Rodri-
gues Álbum de Família. 

O pai continua: “Vou avisar a todo mundo que se um 
dia eu aparecer morto, já sabe; não foi acidente, não foi 
doença – FOI MEU FILHO QUE ME MATOU... Mas 

você tem medo de mim – medo e ódio. Porém, o medo é 
maior... Não é, Edmundo, o medo não é maior?”

 O fotógrafo do álbum tenta arranjar a cena e me-
lhorar a história para esconder o que acontece naquela 
família. Edmundo diz para a mãe: “Seria tudo melhor se 
em cada família alguém matasse o pai.” 

Na Igreja, Glória, a filha, revela para o irmão: “Eu 
nunca disse a ninguém, sempre escondi, mas agora vou 
dizer: não gosto de mamãe. Não está em mim – ela é 
má, sinto que ela é capaz de matar uma pessoa. Sempre 

MÃE MÁ
as sombras da maternidade

“Um primeiro parto, afinal, é o maior choque  
ao qual está sujeito o organismo feminino” (Freud).

Para marco antonio Pedra martins

Marcia Neder
Psicanalista

MEDEIA
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tive medo de ficar sozinha com ela! Medo que ela me 
matasse!” As últimas palavras de Glória antes de morrer, 
depois de levar dois tiros do irmão que acabara de de-
clarar sua paixão por ela, são: “Quando eu era menina... 
pensava que mamãe podia morrer... Ou, então, que papai 
podia fugir comigo...”

Em casa, D. Senhorinha, sua mãe, continuava a con-
versar com o filho Edmundo: “Isso aqui agora vai ficar 
pior – Glória vem aí... Ela nunca me tolerou, Edmundo, 
nunca! Quando nasceu e disseram MENINA, eu tive o 
pressentimento de que ia ser minha inimiga. Acertei.”

N
elson Rodrigues escreveu a tragédia 
em três atos Álbum de Família em 
1944; a peça foi censurada e passou 22 
anos engavetada. Avessa às gotas de 
felicidade vendidas a rodo em nossos 

dias – aí incluídas aquelas da autoajuda –, sua obra pro-
vocou a mesma antipatia e repulsa que hoje provocam 
os autores que buscam desmistificar a maternidade, a 
paternidade, a infância, a família. Longe de prometer o 
paraíso ou de promover a família margarina – “A família 
é o inferno de todos nós”, diria o “anjo pornográfico” –, 
Nelson coloca nas bocas de Edmundo, o filho apaixona-
do pela mãe, que o amor e o ódio só poderiam mesmo 
nascer dentro da família. 

Ao final da peça, diante dos caixões de Glória e de 
Edmundo, que se matou, D. Senhorinha conversa com 
a ex-nora, de quem Edmundo havia se separado por não 
conseguir deixar de amar a única mulher que sempre 
amou – a própria mãe. “Estou cansada, farta, de não fa-
lar, de esconder há tanto tempo as coisas que eu sinto, 
que eu penso. Podem dizer o que quiserem. Mas eu dei 
graças a Deus quando minha filha morreu!...” O pai, de-
sesperado por ter perdido a filha que ele amava apaixo-
nadamente, provoca a mulher para que atire nele. E ali, 
diante do caixão de Glória, D. Senhorinha mata o mari-

do sonhando unir-se a Nonô, seu outro filho, que depois 
de transar com a mãe enlouqueceu, vivendo nu do lado 
de fora da casa.

Terá sido nosso “autor maldito” o inventor dessa fer-
vilhante animosidade entre pais e filhos? Se assim fosse, 
por que teria sido necessário impor, no fundamento da 
nossa civilização, a lei divina que ordena “honrar pai e 
mãe”? Indo ainda mais para trás, o filicídio presente em 
Édipo, filho maldição, rejeitado e condenado à morte por 
seus pais, não testemunharia a existência de tais sentimen-
tos entre os membros da família, ainda que fossem moral-
mente condenáveis?

A mitologia grega tem outros casos de filicídio – 
como Medeia, feiticeira que mata os próprios filhos para 
se vingar de Jasão, que a deixou por outra mulher. “Mal-
ditas crianças de mãe odiosa, morram com seu pai!” Jasão 
acusa: “Infanticida! Fêmea abominável!” Procne, menos 
conhecida, mata seu filho Ítis para se vingar da traição do 
marido e depois lhe serve sua carne cozida. Gea, a Mãe 
Terra, é o berço no nascimento e a sepultura na morte. 

Édipo, filho-fardo: “honra teu pai e tua mãe.”
A lenda de Édipo é bem mais velha do que a versão 

que nós conhecemos por meio de Sófocles (século V a.C.). 
Sua versão mais antiga está na Odisseia de Homero, escri-
ta por volta do século VIII a.C. Nela, Ulisses, o herói da 
aventura homérica, encontra no Hades “a mãe de Édipo, 
a bela Epicasta, a qual, em sua ignorância, praticou um 
crime horroroso: casou-se com seu filho”. O filho, depois 
de assassinar o pai, tornou-se o marido da mãe. A rainha 
se enforcou no seu palácio, “deixando em herança a seu 
filho os inúmeros tormentos que as Erínias de uma mãe 
são capazes de suscitar”.

O ódio da mãe, embora presente em Homero com 
todas as letras – Epicasta convoca as suas Erínias para 
vingá-la –, não existe no Édipo Rei de Sófocles. Essa tra-
gédia começa depois de Édipo, sem saber, ter cometido 
o parricídio e o incesto. Muito barulho se faz por esses 
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crimes de Édipo – assassinou o pai e se casou com a mãe 
–, mas muito pouco se fala do crime de seus pais, filicidas 
que condenaram o filho à morte.

“Édipo” significa “pés inchados” e foi o nome esco-
lhido para o bebê pelo pastor encarregado de matá-lo. E 
não é desprovido de sentido que o enigma proposto pela 
Esfinge dirija-se especificamente aos pés, pois é nos pés 
que Édipo carrega a marca do ódio de seus pais. 

Édipo não esconde sua repugnância quando pratica-
mente já desvendou a verdade sobre si e, surpreso, per-
gunta ao pastor quem lhe entregou a criança para ser 
morta: “A própria mãe?” É espantosa a surdez para esse 
horror do filho que descobre que seus pais desejaram e 
ordenaram sua morte. 

Nesse momento, o arauto anuncia o suicídio de Jocas-
ta, que se trancou no quarto chamando por Laio enquan-
to dizia que foi sua gravidez amaldiçoada que deu origem 
à morte dele e à gestação da sua descendência degenerada. 
Édipo vai até o quarto, vê Jocasta estrangulada na cor-
da. Tira do manto da mãe o broche, golpeia os próprios 
olhos e os arranca gritando que eles não veriam o mal 
causado nem o mal sofrido. Lamenta ter sido salvo da 
morte quando bebê porque se tivesse sido morto, como 
seus pais ordenaram, não teria sido nem parricida nem 
incestuoso, casando-se com quem lhe deu a vida. Quando 
o coro reprova sua atitude, Édipo diz que não lhe venham 
dar conselhos, pois com que olhos poderia descer ao Ha-
des e encarar seu pai e sua mãe sendo ele “um homem vil 
nascido de dois vis”.

A tragédia de Édipo, central na teoria e na prática psi-
canalíticas, não é só a tragédia do incesto e do parricídio 
– que segundo Freud seria nosso mais profundo desejo 
inconsciente: ela põe em cena o amor e o ódio do filho 
por pai e mãe, mas também o amor e o ódio da mãe e do 
pai pelo filho. 

Laio, tradicionalmente visto como vítima do ódio do 
filho, é tão criminoso quanto Jocasta, que ordenou o fili-
cídio do recém-nascido. É sua gravidez amaldiçoada que 

Jocasta culpa por toda a tragédia. Édipo pode ser tomado 
como uma metáfora da família e da ambivalência paterna 
e materna em relação aos filhos. Uma ambivalência que 
os tempos modernos têm se dedicado a ocultar, mas que 
foi bem evidente na antiguidade. 

o infanticídio e a luta contra o infantil,  

da antiguidade atÉ o sÉculo XVii

É imenso o contraste entre a tolerância do Ocidente 
para com o filicídio e sua violenta recusa do parricídio, 
considerado pelos romanos o crime mais repulsivo, mais 
hediondo que alguém poderia cometer. A pena para o 
parricida era conhecida como “pena do saco”; era um cas-
tigo exemplar, um suplício particularmente cruel, assusta-
dor e quase indescritível de tão detalhado em sua perver-
sidade. O infanticídio no Império Romano, ao contrário 
do parricídio, é prática usual e legal. Em Roma, como na 
Grécia, o infanticídio era uma prática comum. 

O poder do paterfamilias era absoluto: poder de vida 
e morte sobre os filhos, poder de renegar, de expor e de 
vender os filhos. Uma criança romana não se tornava uma 
pessoa pelo simples fato de nascer. O recém-nascido não 
reconhecido pelo pai era exposto, abandonado na frente 
da casa ou num lugar público e quem quisesse que o re-
colhesse. 

O infanticídio só foi proibido em Roma no século IV 
e assim mesmo sob essa forma da exposição. Só nos séculos 
XII e XIII a Igreja condenaria vigorosamente o infanticí-
dio e a exposição. Mas até o fim do século XVII persistiu 
no Ocidente “um infanticídio disfarçado” ou “tolerado”, 
como manter a criança perto da cozinha ou na cama com 
os pais, levando-a a morrer escaldada ou sufocada.

No século XIII, sob influência da Igreja, foram cria-
das as Casas da Roda para acolher as crianças expostas. 
Esse dispositivo chegou ao Brasil no século XVIII e foi 
instalado nas Santas Casas de Misericórdia das principais 
cidades; os recém-nascidos depositados eram criados por 
freiras. Esse costume foi muito frequente até meados do 
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século XX. No Rio de Janeiro, a Roda foi fechada em 1938, 
a de Porto Alegre em 1940 e as de São Paulo e Salvador 
na década de 1950.

Na história do Ocidente, o infanticídio assumiu tan-
tas formas quanto foi possível para a engenhosidade hu-
mana. Dentre as diversas maneiras de se matar uma crian-
ça, listadas por S. Corazza, destaco: queimar com ferro 
quente ou vela acesa; deixar pendurada na lareira por vá-
rios dias; congelar com banhos frios ou deixando sem aga-
salho; afogar em rios, mar, poço ou latrina; abandonar em 
lugares desertos para ser comida por animais (exposição); 
asfixiar na cama; atirar ao chão ou contra a parede; jogar 
como se fosse bola; e deixar morrer de fome.

Uma estatística realizada no século XX mostra que 
dos assassinatos no Reino Unido entre 1957 e 1968, 30% 
das vítimas eram crianças. Na Dinamarca, esse índice 
chegou perto de 50%. A maioria desses crimes foi co-
metida pela mãe ou pelo pai com o objetivo de atingir 
o cônjuge.

P
or mais inacreditável que nos pareça no 
século XXI, desde a Antiguidade até o sé-
culo XVII, a criança foi vista como um ser 
maligno que inspirava medo e repulsa. Se-
mente do pecado para Calvino, a criança 

só pode ser desagradável e abominável para Deus. Santo 
Agostinho, considerado o maior dos padres da Igreja e 
cujos escritos permaneceram uma referência para o pen-
samento ocidental até o fim do século XVII, amaldiçoou 
o bebê por ser expressão da carne e viu a criança como um 
ser maligno, já que fruto do ventre de Eva.

 O cristianismo fará de todos nós filhos de Eva, a 
mãe amaldiçoada da criação: “Parirás com dor.” Crime 
e castigo: a mulher-maçã, a primeira mulher-fruta, caiu 
na conversa da serpente e seduziu Adão, levando-o a co-
mer o fruto proibido. Os primeiros padres da Igreja não 
deixarão ninguém se esquecer. Sem o menor pudor, exibi-

rão sua repulsa e aversão pela maternidade amaldiçoada, 
imunda e abjeta e pelo filho fruto do pecado original.

madona e a santificação da maternidade:  

a redenção pela dor do filho

A partir do século XII, irrompe o culto à Virgem 
Maria, mãe do Menino Jesus. A criança torna-se o fruto 
divino da mãe. O filho, ou melhor, seu martírio, virá redi-
mir a mãe e santificar a maternidade amaldiçoada de Eva. 
“Parirás com dor”: o foco se desloca da virgindade para a 
piedade da mãe, para a dor da mãe diante do suplício do 
filho – a dor santifica. Essa Maria compadecida do sofri-
mento do filho é a Maria Misericordiosa do nosso Auto 
da Compadecida.

É o tempo da Mater Dolorosa – Mãe Dolorosa –, fi-
gurada pelas pietàs, a partir do século XIII, com o corpo 
do filho morto nos braços depois da crucificação, que se 
propagam na arte dos séculos XIV e XV, e a mais famosa 
é a de Michelangelo, 1499. Renascentistas do século XVI 
multiplicam em suas telas as madonas, exaltando as mu-
lheres como mães e difundindo a maternidade santifica-
da, e a partir do século XVIII a imagem da mãe, do filho 
e da família sofre uma transformação radical. No século 
XIX, Michelet descreve a maternidade como um sacer-
dócio, o qual, como todo sacerdócio, exige sofrimento, 
renúncia, imolação.

O pai, que desde a Antiguidade havia sido o eixo da 
família no Ocidente, se desloca para o filho, que então se 
torna o centro da família. Do discurso médico ao discurso 
religioso, passando pela literatura e pelos meios de comu-
nicação, todos repetem em uníssono que o dever da mu-
lher é ser uma boa mãe. Intimada a cuidar pessoalmente 
do filho, a mãe deve dedicar-lhe todas as horas do seu dia, 
sacrificar-se por ele renunciando a sua própria vontade. 
A idealização da maternidade fez da mãe um súdito da 
criança, o déspota mirim dos séculos XX e XXI.

O abandono de si, a doação ilimitada à maternidade 
começa com as dores do parto, continua com as dores 
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e exigências implacáveis da amamentação e entrega total 
ao filho, como vemos no Coração Materno, de Vicente 
Celestino. Essa música, magnificamente interpretada por 
Caetano Veloso, desenha com perfeição a figura da santa 
mãezinha, daquela que despreza sua própria vida em be-
nefício da felicidade do filho.

Disse um campônio à sua amada: 
“Minha idolatrada, diga o que quer 
Por ti vou matar, vou roubar, embora 
tristezas me causes mulher 
Provar quero eu que te quero, venero 
teus olhos, teu porte, e teu ser 
Mas diga, tua ordem espero, por ti não 
importa matar ou morrer”

E ela disse ao campônio, a brincar: “Se é 
verdade tua louca paixão 
Parte já e pra mim vai buscar de tua 
mãe inteiro o coração” 
E a correr o campônio partiu, como um 
raio na estrada sumiu 
E sua amada qual louca ficou, a chorar 
na estrada tombou 

Chega à choupana o campônio 
Encontra a mãezinha ajoelhada a rezar 
Rasga-lhe o peito o demônio 
Tombando a velhinha aos pés do altar
 
Tira do peito sangrando da velha 
mãezinha o pobre coração 
E volta a correr proclamando: “Vitória, 
vitória, tens minha paixão” 
Mas em meio da estrada caiu, e na 
queda uma perna partiu 
E à distância saltou-lhe da mão sobre a 
terra o pobre coração 
 

Nesse instante uma voz ecoou: 
“Magoou-se, pobre filho meu? 
Vem buscar-me filho, aqui estou, vem 
buscar-me que ainda sou teu!”

“Ser mãe é padecer no paraíso”: com sabedoria ímpar, 
esse velho provérbio expõe sinteticamente a ambivalência 
que caracteriza a maternidade. Ou, como disse uma atriz 
da nossa televisão, ser mãe é acumular culpas e estrias. 
Ambivalência é a coexistência de sentimentos opostos em 
relação a uma mesma pessoa ou objeto, basicamente amor 
e ódio. A ambivalência é um fenômeno absolutamente 
normal e, para Freud, inerente a todas as relações huma-
nas (exceto entre uma mãe e seu filho homem). Aquelas 
pessoas que amamos também podem nos decepcionar – e 
provocar nossa ira. 

A
s relações familiares também alimen-
tam e se alimentam dos impulsos amo-
rosos e hostis, mesmo que essa hostili-
dade permaneça oculta e disfarçada. O 
amor suaviza a raiva e o ódio; quando o 

amor não vem temperar a relação, a ambivalência mater-
na pode mergulhar nas profundezas do seu lado escuro e 
irromper em comportamentos efetivamente destrutivos, 
como na tragédia de Nelson Rodrigues e nos episódios 
que invadem nosso cotidiano, nos quais a criança é o obje-
to de uma violência explícita, e com frequência, dos pais.

Para a criança, e nos contos de fadas, o personagem 
ou é inteiramente bom ou totalmente mau. Assim tam-
bém, na nossa realidade, uma mãe má simplesmente não 
pode existir, e por isso nós a disfarçamos em madrasta: 
uma mãe que não ama seus filhos só pode ser sua madras-
ta. Dividindo a mãe em boa e má, podemos sentir sem 
culpa raiva da mãe (má) que nos decepciona.

Entretanto, e apesar da propaganda enganosa, já faz 
muito tempo que Betty Friedan e o movimento feminista 
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de meados dos anos 1960 e 1970 apontaram a insatisfação 
das mulheres com a maternidade. O nascimento do filho 
esperado não traz só euforia e sentimento de plenitude. 
Os berros de um recém-nascido, sua urgência em mamar 
e sua dependência absoluta em relação a um adulto, que 
em nossa cultura é a mãe, estão longe de provocar nas 
mulheres os mesmos sentimentos e atitudes. A mulher 
pode experimentar essa dependência com prazer, como 
uma gratificação do seu narcisismo, e/ou também como 
um fardo, que suscita ódio, irritação e outros sentimen-
tos menos nobres. Nem por isso ela perde o direito à 
existência. 

No dia 19 de julho de 2011, foi postado no blog do 
CineMaterna o cartaz do filme O estranho em mim, 
com a seguinte pergunta: “Você acha que tem algo de 
estranho nesta foto?” Uma mulher está de costas na foto, 
com um bebê no colo, olhando para longe. Irene Chissa 
Nagashima, autora do post, diz que o filme foi apresen-
tado pelo blog numa sessão com especialistas que discu-
tiram a depressão pós-parto. E cita entrevista concedida 
por mim naquele dia à Folha: “Saiu hoje no jornal Folha 
de São Paulo uma matéria sobre depressão pós-parto. 
Destaco uma frase que considerei das mais importantes: 
‘Só se fala em luzes’, afirma Marcia Neder, psicanalista 
e autora de Édipo Tirano. ‘Não se fala da renúncia, da 
doação e das exigências’” (http://cinematerna.blogspot.
com.br/2011/07/normal.html (o livro a que a autora do 
post se refere foi lançado em maio de 2012 pela Editora 
Zagodoni com o título Déspotas Mirins. O poder nas 
novas famílias).

freud e a amBiValência materna

Entre 1892 e 1895, Freud trabalhou com o hipnotis-
mo e o método catártico (Breuer). Dentre as histórias 
clínicas que apresentou, duas, particularmente, ilustram 
muito bem, sem nomeá-la, a ambivalência materna. 
Uma é a de uma “jovem mãe”, descrita em “Um caso de 
cura pelo hipnotismo” (1892), que não conseguia ama-

mentar seu bebê e o entregou a uma ama-de-leite. O 
mesmo se repetiu três anos depois com o segundo filho, 
e Freud foi chamado. Ele hipnotizou-a e sugeriu: “Não 
tenha receio! Você vai poder cuidar muito bem do seu 
bebê, ele vai crescer forte” etc. Em três dias encerrou-se 
o tratamento, e a mãe amamentou seu bebê. O mesmo 
se repetiu quando nasceu o terceiro filho, e houve su-
cesso ao fim.

Na obra Estudos sobre a histeria (1893-1895), Freud 
apresenta o caso de Frau Emmy von N., uma mulher de 
40 anos muito educada e inteligente que fazia um estali-
do com a boca. Só hipnotizada conseguiu lembrar-se da 
origem do barulho: sua filha caçula gravemente doente 
havia conseguido dormir e a mãe decidiu permanecer em 
silêncio absoluto. Lembrou-se de que seu marido morreu 
subitamente quando essa filha nasceu e a mãe culpou a 
criança. Nutriu por ela um ódio intenso, mas disfarçado: 
“Mas devo acrescentar que não se poderia ter adivinhado 
isso pelo meu comportamento. Fiz tudo o que era neces-
sário. Mesmo agora eu me recrimino por ter gostado mais 
da mais velha” (p. 108 – grifos meus).

Nos dois casos, o conflito provocou um sintoma his-
térico, que é a condensação entre um desejo inaceitável 
e a defesa contra esse desejo. Frau Emmy odeia a filha 
(deseja atrapalhar seu sono) e se protege desse sentimento, 
e do conflito nasce o sintoma (o barulho com a boca). 
A jovem mãe deseja livrar-se do filho e se defende disso 
inviabilizando a amamentação: se não pode amamentá-lo 
(outra terá que fazê-lo), também não poderá destruí-lo, 
machucá-lo.

A pressão embutida na idealização da maternidade 
apenas oculta os impulsos hostis e agressivos de uma mu-
lher por seu filho. Nessa maternidade idealizada, as mães 
são fontes inesgotáveis de amor – e só de amor. Esse mo-
delo inatingível na realidade feita também de desavenças, 
irritações, cansaço, identificações e projeções que mobili-
zam raiva e agressão, provoca vergonha e culpa nas mães. 
O que só piora a agressão: falhando em suas tentativas 
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de realizar o ideal da maternidade sagrada, as mulheres 
ficam irritadas e decepcionadas com elas mesmas e com 
seus filhos e entram num ciclo que alterna raiva e decep-
ção com mais culpa e mais esforços decepcionantes.

mãe má, palaVra kriptonita

É costume apontar a ambivalência materna como um 
problema para o filho e desprezar o conflito que a ambi-
valência cria para a mãe. Barbara Almond, autora de The 
monster within: the hiden side of motherhood, diz que 
isso ocorre mesmo na psicoterapia da mãe. Uma mãe que 
fale sobre seus sentimentos de hostilidade e agressão por 
seu filho e busque ajuda para lidar com esses sentimen-
tos compromete a empatia do terapeuta com sua situação 
conflitada, ainda que ela não tenha conflito e nem esteja 
prestes a machucar o filho.

A jornalista norte-americana Peggy Orenstein entre-
vistou muitas mães para seu livro Flux: Women on Sex, 
Work, Kids, Love and Life in a Half-Changed World. 
Elas disseram ser muito difícil admitir que não se sentiam 
plenas e preenchidas pela maternidade e que se o disses-
sem se sentiriam “desviantes”. Peggy Orenstein precisa 
esse sentimento com uma metáfora das mais brilhantes: 
existem algumas palavras kriptonita para as mulheres, pa-
lavras que fazem a mulher sentir que está perdendo seus 
poderes, como o Super-Homem, e “mãe má” é a palavra 
kriptonita mais carregada de todas. 

Almond diz que se você odeia seus pais, irmãos, 
cônjuge, amigos, colegas ou pessoas de outro sexo, raça, 
religião e nacionalidade, você é considerada uma pessoa 
infeliz, irracional, intolerante e até mesmo muito pertur-
bada. Mas se você odeia seus filhos, você é considerada 
uma pessoa monstruosa, imoral, antinatural; a encarna-
ção do mal. O lado negativo ou odioso da ambivalência 
materna é o crime “que não ousa dizer seu nome” do 
nosso tempo. 

A psicanalista norte-americana apresenta nesse livro 
o largo espectro da ambivalência materna, presente em 

graus variados em todas as mulheres. A agressividade fe-
minina – intolerável para a nossa cultura1 – torna-se ain-
da mais inaceitável e nos enche de horror e indignação 
quando é dirigida aos filhos. Mesmo que em alguma parte 
secretamente compreendamos sua normalidade.

Em dezembro de 2011, analisei em um curso o declí-
nio da figura paterna, a fantasia da maternidade sagrada 
e a face sombria da infância em A Psicanálise analisa a 
Família: o pai, a mãe e o filho-fardo. Usei trechos de 
filmes, obras renascentistas, canções e outras criações 
da cultura para mostrar que as sombras da maternidade 
constituem cada vez mais um verdadeiro tabu para os 
séculos XX e XXI. É proibido falar do ódio implicado 
nas relações mãe-filho, é crime mostrar esse lado som-
brio da maternidade. 

R
ebecca, a personagem central do filme 
O estranho em mim, encarna sem ate-
nuantes essa ideia inaceitável de uma 
mãe que rejeita sua cria. Nesse filme da 
diretora alemã Emily Atef, Rebecca é 

uma mãe que vive a maternidade como uma invasão, 
um sequestro. Ela é a refém do seu filho, um estranho 
que habita suas entranhas – o estranho em mim. Até o 
parto, o casal ia bem, mas o nascimento de Lucas vira 
Rebecca do avesso. O bebê não consegue mamar, a mãe 
não tem leite suficiente e sente dor em suas tentativas; 
o filho chora todo o tempo e Rebecca não sabe mais 
o que fazer. Um dia, ela o esquece em uma rua mo-
vimentada dentro do seu carrinho. Em outro, ela luta 
ferrenhamente contra si mesma e seu desejo de afogá-
-lo na banheira e abandonar o lar. Testemunhas do seu 
conflito, assistimos à luta de uma mãe atormentada pelo 
ódio indisfarçável que sente por esse intruso, invasor do 
seu corpo e da sua vida. Como o cartaz do filme já nos 

1. Marcia Neder Bacha, Psicanálise e educação. Laços refeitos.
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havia prevenido, estamos diante de uma antimadona, 
cujo olhar vaga pelo horizonte em vez de pousar apai-
xonadamente sobre o bebê que carrega nos braços.

Durante os debates que se seguiram à minha expo-
sição, um dos presentes não conteve sua angústia irada 
e, indignado, exigia que confirmássemos que mães como 
Rebecca não existiam, não podiam existir e que só pode-
riam ser concebíveis no terreno da patologia. A indig-
nação desse jovem pai transformava-o em porta-voz de 
um sentimento geral da nossa época, da recusa do nosso 
tempo que não aceita o lado sombrio da maternidade.

Já no fim dos anos 1980, o diretor Robert Benton 
lançava seu Kramer versus Kramer. Nesse filme de 
1979, Joanna, vivida por Meryl Streep, abandona seu fi-
lho Billy de oito anos aos cuidados do pai, Ted (Dustin 
Hoffman) e deixa ao filho uma carta explicando que ser 
apenas sua mãe não a deixava contente. As cenas iniciais 
mostram uma mãe extremamente infeliz, a ponto de se 
jogar pela janela se não fosse imediatamente embora de 
casa. Joanna não poderia ser mais explícita: a materni-
dade vinha sendo um fardo muito pesado para ela car-
regar.

Em Paris, Texas, filme de Wim Wenders de 1984 que 
conquistou a Palma de Ouro de 1984 e mais 13 prêmios, 
Jane (Nastassia Kinski) também é uma mãe que vai em-
bora. Tentando impedi-la de fugir, Travis, seu marido, 
amarra um sino na sua perna e depois a prende ao fogão 
com um cinto. A mãe, irritada com o nascimento do fi-
lho, sentiu seu bebê como um castigo e acusou Travis de 
tê-la engravidado só para aprisioná-la a ele.

E, finalmente, Eva, a mãe de Kevin, esforça-se como 
Frau Emmy para comportar-se como mãe exemplar. 
Ela sente que nada que possa fazer poderia acalmar ou 
satisfazer o filho, que não aceita o peito e só se acalma 
com o pai, em Precisamos falar sobre Kevin. Essa mu-
lher que não quer engravidar, mas o faz para agradar o 
marido, só consegue ver rejeição nas recusas e exigências 
impostas pelo bebê que deu à luz. Recusando o leite, os 

cuidados e a maternagem de Eva, Kevin provoca sua 
raiva e a impede de sentir-se uma boa mãe: “Eu imploro 
que você entenda como eu tenho tentado arduamente 
ser uma boa mãe.” No reino da pedocracia em que o 
culto à criança está plenamente instituído, é crime não 
amar a criança e vergonhoso admitir que não se ama o 
próprio filho.

K
evin encarnará a figura do filho rejei-
tado, temido e odiado pela mãe; Eva 
torna-se refém do filho, esforçando-se 
para fazer-se amada por ele e jamais o 
vence. A crueldade de Kevin seria uma 

projeção inconsciente de partes repudiadas de Eva? Al-
mond, que analisa o romance que deu origem ao filme, 
e não o próprio filme, diz que nessa obra a maldade e a 
vingança parecem pertencer tão verdadeiramente a Kevin 
que não há sentido em Eva trabalhar algo em si mesma. 
Kevin, segundo a psicanalista norte-americana, é muito 
inteligente, malévolo, ressentido e vingativo desde o nas-
cimento. Se um bebê pudesse nascer um psicopata, diz ela, 
Kevin é esse bebê. Ele é assustador na sua falta de emoção 
e em sua crueldade. 

Embora o filme não pareça posicionar-se diante des-
sa questão, Precisamos falar sobre Kevin pode ser visto 
como um exemplar da ambivalência materna exterioriza-
da: a mãe projeta seus impulsos hostis repudiados – agres-
são, crueldade, ódio – no filho e depois o culpa ou odeia. 
De qualquer maneira, é um filme perturbador. Ou “an-
gustiante”, como disse meu filho.

síndrome do ninho Vazio? ou mamãe.com? 

A síndrome do ninho vazio que domina a interpreta-
ção atual do que consistiria o cerne de uma crise da mulher 
lá pelos seus cinquenta anos é uma das formas contempo-
râneas tomadas pela idealização da maternidade. Ela es-
conde o alívio, a satisfação, o prazer que a mãe pode sentir 
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com o crescimento e a independência dos filhos – inde-
pendentemente de estes lhes presentearem com seus subs-
titutos, os netos. Isso oculta essencialmente que junto com 
a autonomia da prole vem também a alforria da mãe que, 
finalmente, pode voltar a pensar em si mesma em primei-
ro lugar, como temos visto acontecer a rodo a nossa volta. 
Se é que já não o fez bem antes, como ilustra a anônima 
e genial “Primeira convenção familiar”, que recebi de mi-
nha filha e que volta e meia circula pela internet:

“Queridos marido e filhos, 

Em primeiro lugar, Mamãe gostaria de agradecer a pre-
sença de todos nesta Primeira Convenção Familiar. Ma-
mãe sabe como foi difícil abrir um espaço nas agendas de 
cada um de vocês:

Papai tinha uma lavagem de carro praticamente inadiá-
vel, Júnior já tinha marcado de se trancar no quarto, Ca-
rol estava para receber pelo menos três telefonemas im-
portantíssimos de uma hora e meia cada um.

Mamãe está comovida. Muito obrigada.

Bem, conforme Mamãe já tinha mais ou menos antecipa-
do, esta convenção é para comunicar ao público interno 
– Papai, Júnior e Carol – todas as modificações nos pro-
dutos e serviços da linha Mamãe.

Como vocês sabem, a última vez que Mamãe passou por 
reformulações foi há 14 anos, com o nascimento do Jú-
nior. De lá para cá, os hábitos e costumes, o panorama 
cultural, a economia e o mercado passaram por transfor-
mações radicais.

Mamãe precisa acompanhar a evolução dos tempos, sob 
pena de ver sua marca desvalorizada. 

Para começar, Mamãe vai mudar a embalagem. Mamãe 
sabe que esta é uma decisão polêmica, mas, acreditem, é o 
que deve ser feito.

Mamãe sai desta convenção direto para um SPA, e de lá 
para uma clínica de cirurgia plástica.

Nada assim tão radical. Haverá pouquíssimas alterações 
de rótulo, vocês vão ver.

Mamãe vai continuar com praticamente o mesmo forma-
to, só que com linhas mais retas em alguns lugares e linhas 
mais curvas em outros. Calma, Papai! Mamãe já captou 
recursos no mercado. 

Mamãe vai ser patrocinada por uma nova marca de co-
mida congelada. Lei Rouanet, porque Mamãe também é 
cultura. Junto com o lançamento da nova embalagem de 
Mamãe, no entanto, acontecerá o movimento mais arris-
cado deste plano de reposicionamento.

Sinto informar, mas Mamãe vai tirar do mercado o pro-
duto Supermãe.

Não, não, não adianta reclamar. Supermãe já deu o 
que tinha de dar. Trata-se de um produto anacrônico e 
superado, antieconômico e difícil de fabricar. 

Mamãe sabe que o fim da Supermãe vai aumentar a deman-
da pela linha Vovó, que disputa o mesmo segmento. Paciên-
cia. Você não pode atender todos os públicos o tempo todo.

No lugar da Supermãe, Mamãe vai lançar (queriam que eu 
dissesse ‘vai estar lançando’, mas eu me recuso) novas li-
nhas de produtos mais adequados à realidade de mercado. 

Vocês vão poder consumir Mamãe nas versões: Active 
(executiva e profissional), Light (com baixos teores de 
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pegação de pé), Classic (rígida e orientadora), Italian (su-
perprotetora) e Do-It Yourself (virem-se, fui passear no 
shopping).

Mas um de cada vez, sem misturar. 

Ah, sim, Mamãe detesta esses nomes em inglês, mas me 
disseram que, se não for assim, não vende. Mamãe gosta-
ria de aproveitar a oportunidade para lançar seus novos 
canais de comunicação.

De hoje em diante, em vez de sair gritando pela casa, vo-
cês vão poder ligar para o SAC-Mamãe, um 0300 que dá 

direto no meu celular (apenas 27 centavos por minuto, 
mais impostos). 

Mamãe também aceita sugestões e críticas no endereço 
mamãe.com

Mais uma vez, Mamãe agradece a presença e a atenção de 
todos.”  
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Participação como método 
democrático de gestão

O
governo Dilma 
Rous seff tem 
dado sinais bas-
tante concretos 
de que preten-
de transformar 

em política de Estado o que o pre-
sidente Lula concebeu como política 
de governo: a participação social. O 
ministro-chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, Gilber-
to Carvalho, afirmou mais de uma 
vez que o governo trabalha na ela-
boração de um projeto de lei criando 
o Sistema Nacional de Participação 
Social. A declaração foi feita no fi-
nal de julho de 2011, durante o 28º 
Fórum do Planalto, que teve como 

tema “Participação Social e Gover-
no: opção metodológica do governo 
Dilma”1 e teria sido reiterada cerca de 
três meses depois, quando a Secreta-
ria-Geral da Presidência da Repúbli-
ca organizou o I Seminário Nacional 
de Participação Social.2

O seminário contou com a pre-
sença de quase 400 representantes de 
movimentos sociais e um de seus dois 
objetivos declarados era “dialogar 
com setores da sociedade a elabora-
ção de diretrizes e contribuições para 
o Sistema Nacional de Participação 
Social”.3 Ao que tudo indica, esses 
são os primeiros passos no sentido 
de realizar o que a presidente Dilma 
já havia asseverado na Mensagem ao 

Congresso Nacional, encaminhada 
no início de seu governo, quando da 
abertura da 1ª Sessão Legislativa Or-
dinária da 54ª legislatura: “Em 2011, 
pretende-se dar continuidade à coor-
denação do diálogo dos movimentos 
sociais e entidades da sociedade civil 
com o governo federal e consolidar 
o Sistema Nacional de Participação 
Social” (Mensagem ao Congresso 
Nacional, 2011:312). 

O Sistema Nacional de Par-
ticipação Social tem por objetivo 
institucionalizar os diversos expe-
rimentos participativos que foram 
implementados e desenvolvidos du-
rante o governo Lula, entre eles os 
conselhos nacionais, as conferências 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

92

nacionais, as audiências e consultas 
públicas, as mesas de negociação e de 
diálogo e as ouvidorias, além de ins-
tâncias que vêm sendo criadas pelo 
governo Dilma para geri-los, como 
o fórum interconselhos do plano 
plurianual, o fórum de gestores da 
participação social e os fóruns inter-
ministeriais.4

Dos diversos me-
canismos partici-
pativos adotados 
ao longo dos dois 
mandatos de Lula,  

as conferências nacionais de políticas 
públicas (comumente denominadas 
apenas “conferências nacionais”) são 
certamente os de maior amplitude: 
estima-se que cerca de 5 milhões de 
pessoas participaram das 74 confe-
rências nacionais realizadas durante 
os oito anos de seu governo. Ainda 
que Dilma não tenha logrado insti-
tucionalizar as conferências nacio-
nais no primeiro ano de seu man-
dato, este já revelou que o volume 
de participação nas mesmas tende a 
aumentar nos próximos anos: cerca 
de 2 milhões de pessoas participa-
ram das oito conferências nacionais 
realizadas em 2011, sendo que ape-
nas duas delas alcançaram, juntas, 
mais de 90% dos 5.565 municípios 
brasileiros.5

As Conferências Nacionais de 
Políticas Públicas (CNPPs) são, como 

o próprio nome indica, nacionais. 
Envolvem as três esferas federativas, 
colocam em diálogo sociedade civil e 
governo e provam, assim, que a par-
ticipação não é apenas possível no 
plano local. O Brasil pratica hoje de-
mocracia participativa em larga esca-
la, algo que os teóricos da democracia 
tendem a não admitir como possível 
(Pateman, 1970; Dahl, 1970; Mans-
bridge, 1980; Przeworski, 2010). 

E esse não é o único desafio que 
a prática brasileira apresenta à teoria: 
após nove anos de gestão do Partido 
dos Trabalhadores (PT) no governo 
federal, parece difícil acreditar que 
participação e representação apon-
tem para modelos de democracia 
incompatíveis ou concorrentes, e que 
a primeira poderia eventualmente 
ameaçar a estabilidade das insti-
tuições da segunda (Barber, 1984; 
Santos, 2008; Przeworski, 2010). Ao 
contrário, análises realizadas sobre as 
conferências nacionais durante o go-
verno Lula permitem perceber que a 
sua institucionalização tem o poten-
cial de fortalecer as instituições re-
presentativas, tornando-as mais res-
ponsivas e inclusivas, e, assim, mais 
legítimas e democráticas (Pogrebins-
chi, 2010a, 2010b, 2012a, 2012b; Pogre-
binschi e Santos, 2010 e 2011).

Em entrevista concedida no final 
do segundo mandato, o presidente 
Lula, explicando por que seria um 
presidente popular e não populista, 
afirmou: 

“Todas as políticas minhas são 
decididas... Já foram 72 confe-
rências nacionais, conferências 
que começam lá no município, 
vão para o Estado e vêm pra cá. 
Em algumas conferências par-
ticiparam 300 mil pessoas, até 
chegar na conferência nacional. 
E aí nós decidimos as políticas 
públicas.”6

Ao longo do governo Lula, a 
participação da sociedade civil no 
processo decisório intensificou-se, 
seja pela nomeação de militantes sin-
dicais e de movimentos sociais na es-
trutura do Estado (D’Araújo, 2009), 
seja pelas mudanças no desenho ins-
titucional que privilegiaram o esta-
belecimento e desenvolvimento de 
instituições participativas (Avritzer, 
2009), ou ainda porque, somados es-
ses dois fatores, a negociação (mesas 
de negociação e de diálogo), a con-
sulta (audiências/consultas públicas 
e ouvidorias) e a deliberação (con-
selhos e conferências nacionais) com 
a sociedade civil tornaram-se etapas 
constitutivas do processo de tomada 
de decisão política. 

A participação dos movimentos 
sociais no processo político-deci-
sório, particularmente no ciclo de 
políticas públicas, também foi desta-
cada na mensagem que a presidente 
Dilma encaminhou ao Congresso 
Nacional, com o objetivo de prestar 
contas das ações do Executivo em 

PLENARIUM



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

93julho•agosto•setembro 2012

As conferências 
nacionais, ao 
almejarem ampliar 
a representação da 
sociedade civil no 
processo político-
decisório nacional, 
traduziam, 
também, o PT

2010 e detalhar as que seriam empre-
endidas em 2011:

“A participação social foi adota-
da como um importante instru-
mento de governo na elaboração, 
execução e avaliação das políticas 
públicas, conferindo qualidade e 
viabilidade a um projeto de de-
senvolvimento de longo prazo. 
Para a superação do antigo mo-
delo, foi necessário um esforço 
conjunto da sociedade e do Es-
tado baseado em uma relação de 
diálogo permanente e de respeito 
à autonomia dos movimentos 
sociais.” (Mensagem ao Congres-
so Nacional, 2011:307). 

O que nesse documento foi 
denominado por Dilma um “ins-
trumento de governo”, ao longo 
do governo Lula teria sido mais de 
uma vez definido como um “méto-
do democrático de gestão”. Em nota 
divulgada à imprensa em agosto de 
2010, no final do governo Lula, o en-
tão ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Luiz Dul-
ci, afirmou que “a partir de 2003, a 
participação social passou a ser ado-
tada como método democrático de 
gestão”.7 Dulci, naquele momento, 
defendia-se de ataques do então can-
didato do PSDB à Presidência, José 
Serra, que teria dito que o PT “se uti-
liza da criação de conferências pagas 
com dinheiro de contribuintes para 

controlar a imprensa e criar projetos 
de lei”. Na ocasião, Serra foi ainda 
mais longe em sua crítica e afirmou 
que as conferências nacionais “não 
representam o povo brasileiro. Re-
presentam muito mais o partido”.8

José Serra podia estar errado ao 
afirmar que os sete milhões de pes-
soas que participaram de CNPPs 
entre 2003 e 2011 não eram represen-
tativos do povo brasileiro, mas ele 
não deixava de estar certo ao dizer 
que as CNPPs representavam um 
partido. Com efeito, as conferências 
nacionais, ao almejarem ampliar a 
representação da sociedade civil no 
processo político-decisório nacio-
nal, traduziam, também, o PT. O 
“método democrático de gestão”, ou 
a participação social como “opção 
metodológica”, era, sem dúvida, a 
expressão do “modo petista de go-
vernar”. Mais especificamente, encai-
xava-se no primeiro dos três pilares 
descritos por Samuels (2012), qual 
seja o fortalecimento das relações en-
tre Estado e sociedade.9

Mais do que tornar as políticas 
públicas abertas a uma construção 
coletiva entre governo e sociedade 
civil por meio da participação, o go-
verno Lula, ao impulsionar o proces-
so de institucionalização de diversas 
instâncias participativas, fez da pró-
pria participação uma política públi-
ca. Para além de um meio passível de 
realizar os fins necessários ao desen-
volvimento do Estado brasileiro, ba-
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seado na promoção da igualdade e da 
inclusão social, os dois mandatos de 
Lula revelaram a participação como 
um fim em si, um objetivo político e 
social que pode ser perseguido con-
juntamente pelo Estado e pela socie-
dade, de modo a aperfeiçoar e apro-
fundar a democracia no Brasil.

Ao institucionalizar a participa-
ção social no processo decisório por 
meio da previsão legal de diversos 
conselhos e conferências nacionais, 
concebendo-a como um método para 
formular e executar políticas públi-
cas, o governo Lula concretizou prin-
cípios programáticos do PT que estão 
presentes em programas e resoluções 
do partido desde a sua fundação. Já 
no Manifesto de fundação do PT, 
aprovado pelo Movimento Pró-PT 
em 10 de fevereiro de 1980 e publica-
do no Diário Oficial da União, em 21 
de outubro de 1980, afirmava-se:

“Queremos a política como ati-
vidade própria das massas que 
desejam participar, legal e legiti-
mamente, de todas as decisões da 
sociedade. O PT quer atuar não 
apenas nos momentos das elei-
ções, mas, principalmente, no dia 
a dia de todos os trabalhadores, 
pois só assim será possível cons-
truir uma nova forma de demo-
cracia, cujas raízes estejam nas or-
ganizações de base da sociedade e 
cujas decisões sejam tomadas pe-
las maiorias. (…) O PT afirma seu 

compromisso com a democracia 
plena e exercida diretamente pe-
las massas. Neste sentido, pro-
clama que sua participação em 
eleições e suas atividades parla-
mentares se subordinarão ao ob-
jetivo de organizar as massas ex-
ploradas e suas lutas.” (Manifesto 
de Fundação do PT, 1980)

Por mais que o tom marxista te-
nha sido atenuado juntamente com 
a moderação da plataforma política, 
os laços do PT com “as organizações 
de base da sociedade” não apenas se 
mantiveram sólidos, mas provaram 
ser vigorosos também no plano na-
cional, não se restringindo às relações 
construídas ao longo dos anos no 
plano local. Ao alcançar o governo 
federal, o PT esboça o método que 
lhe permitiria efetivamente cumprir 
seu “compromisso com a democra-
cia plena e exercida diretamente pe-
las massas”, criando espaços institu-
cionais para as “massas que desejam 
participar, legal e legitimamente, de 
todas as decisões da sociedade”, pra-
ticando a política como uma ativida-
de que se exerce não apenas nos mo-
mentos das eleições.

Mecanismos como as conferên-
cias nacionais propiciam que a par-
ticipação política possa ser exercida 
para além das instituições da demo-
cracia eleitoral. Essas duas instâncias 
de participação e deliberação foram 
objeto de forte processo de institucio-
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nalização ao longo do governo Lula, 
alcançando tal nível de enraizamento 
na cultura política brasileira que difi-
cilmente se poderia retroceder agora 
sem encontrar resistência por parte 
da sociedade civil organizada. 

Como sujeitos ativos na defini-
ção de uma verdadeira cultura par-
ticipativa no país, as organizações 
da sociedade civil passam por um 
processo de fortalecimento suscitado 
pela oportunidade de ocupar, dentro 
do Estado, espaços que foram criados 
ou recriados a fim de incrementar a 
sua participação no processo de to-
mada de decisões. Longe de perder a 
natureza contestatória, fruto de uma 
história de lutas sociais, tampouco se 
furtar à autonomia necessária à sua 
natureza propriamente social, as en-
tidades da sociedade civil tornaram-
-se copartícipes de um novo “méto-
do” de fazer políticas públicas.

A sociedade civil participa prati-
camente de todas as etapas do ciclo 
de políticas públicas no país. Atua na 
preparação da decisão política, ao vo-
calizar, nas conferências nacionais, as 
questões e os problemas que deman-
dam resposta do governo. É determi-
nante na formação da agenda (agen-
da setting), seja ao realizar, através 
de sua atuação nos conselhos nacio-
nais, um qualificado advocacy junto 
a ministérios, secretarias e demais 
órgãos do Executivo federal, seja ao 
prover ao Poder Legislativo, através 
das conferências nacionais, uma rica 

base informacional que lhe permite 
legislar de forma mais responsiva e 
afinada com as reais preferências dos 
cidadãos, e não apenas de seus virtu-
ais eleitores. Participa a sociedade ci-
vil da fase de formulação de políticas, 
quer quando seus representantes nos 
conselhos nacionais atuam nos diver-
sos grupos de trabalhos e comissões 
de elaboração dos planos nacionais, 
colaborando na definição e no pla-
nejamento de ações e programas do 
governo, quer ao prover, como re-
sultado das conferências nacionais, 
as diretrizes que servem de insumo a 
tais ações e programas. 

A sociedade civil toma 
parte também na 
etapa de implemen-
tação de políticas 
quando os conse-

lhos nacionais vão além de seu supos-
to caráter meramente consultivo e 
expedem resoluções que se traduzem 
em políticas, ou ainda quando execu-
tam diretamente ações destinadas a 
concretizar os planos nacionais. Rea-
lizam o monitoramento das políticas 
públicas as entidades da sociedade 
civil organizada nas conferências na-
cionais que explicitamente tomam 
para si a tarefa de avaliar o impacto 
da implementação das políticas, vi-
sando corrigir seus rumos e maximi-
zar seu desempenho através de novas 
deliberações de diretrizes e moções 

A sociedade 
civil participa 
praticamente de 
todas as etapas 
do ciclo de 
políticas públicas 
no país
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de apoio e protesto, e nos conselhos 
nacionais, através de ofícios, resolu-
ções e comissões de monitoramento 
inter e intraministeriais. Por fim, não 
seria descabido dizer que a sociedade 
civil tem papel relevante também na 
avaliação, fazendo valer sua partici-
pação na derradeira etapa do ciclo 
de políticas públicas ao transformar 
sua renovada e sistemática presença 

e engajamento em sucessivas confe-
rências e disputas por assentos nos 
conselhos, em testemunho material 
de que metas vêm sendo atingidas 
positivamente, e políticas públicas 
formuladas democraticamente.10

Nas CNPPs, ao conhecimento 
técnico é somado o conhecimento 
popular (o vulgo “conhecimento de 
causa”), colocando-se lado a lado ges-
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tores e cidadãos, técnicos e lideranças 
sociais, empresários e trabalhadores. 
Diversamente das já mais conhecidas 
e estudadas experiências do orça-
mento participativo e dos conselhos 
municipais, as conferências nacionais 
revelam algumas singularidades que 
contribuem para o seu potencial ino-
vador e democrático. 

Em primeiro lugar, as CNPPs 
são, como o nome indica, nacionais, 
desafiando, assim, o conhecido argu-
mento de que a participação só é 
possível em pequena escala, ou seja, 
no nível local (Pateman, 1970; Dahl, 
1970; Mansbridge, 1980, Przewor-
ski, 2010). As conferências nacionais 
não apenas transcendem as frontei-
ras geográficas do espaço local; elas 
também superam os seus limites 
substantivos. Ao facultar que a parti-
cipação se exerça em escala nacional, 
as conferências nacionais favorecem 
que os interesses nelas representados 
também o sejam, o que garante que o 
procedimento conduza a um de seus 
principais objetivos: a formulação de 
diretrizes para políticas públicas na-
cionais. 

Por outro lado, reconhecendo 
que é no espaço local que os cidadãos 
se encontram, e que é de lá, portanto, 
que suas demandas surgem, as confe-
rências nacionais consistem senão no 
ponto de culminância de um proces-
so que se inicia nos municípios (com 
as conferências municipais), passa pe-
los estados (com as conferências esta-

duais), e ainda muitas vezes envolve 
etapas que transcendem quaisquer 
divisões geopolíticas (com as confe-
rências livres e virtuais). O caráter 
aberto e eletivo das conferências mu-
nicipais permite não apenas que po-
tencialmente qualquer questão local 
possa ser levada à etapa nacional, 
como também que qualquer cidadão 
possa lá atuar como seu representan-
te. As conferências nacionais têm, 
assim, a potencialidade de fazer de 
problemas locais soluções nacionais.

Em segundo lugar, as CNPPs 
consistem em experimentos partici-
pativos que se originam, se desenvol-
vem e se consumam no seio de insti-
tuições representativas – e desafiam, 
assim, o argumento de que partici-
pação e representação são conceitos 
antagônicos que apontam para mo-
delos democráticos incompatíveis ou 
mesmo concorrentes (Barber, 1984; 
Santos, 2008; Przeworski, 2010). Con-
vocadas pelo Poder Executivo através 
de seus ministérios, secretarias ou 
conselhos nacionais, e organizadas 
em parceria com a sociedade civil, 
por meio de comissões, fóruns ou 
grupos de trabalho, as conferências 
nacionais se completam ao dirigir 
suas demandas aos poderes Executivo 
e Legislativo na forma de diretrizes de 
natureza administrativa e legislativa, 
consolidadas em um documento ex-
tensamente deliberado. 

Ao fazer da deliberação pública 
seu mecanismo de participação, as 

conferências nacionais convertem-se 
elas mesmas em instâncias represen-
tativas, propiciando que interesses, 
preferências, ideias e opiniões que es-
capam aos limites das circunscrições 
eleitorais sejam vocalizados, além de 
externados diretamente àqueles que, 
eleitos pelo voto, podem convertê-
-los em leis e políticas. Ao serem 
responsivos às diretrizes das confe-
rências nacionais, os poderes Execu-
tivo e Legislativo potencialmente se 
fortalecem, exercendo uma represen-
tação política mais democrática. As 
conferências nacionais têm, assim, a 
vocação de fazer da participação um 
exercício de representação. 

E m terceiro lugar, as 
CNPPs propiciam 
a participação dire-
ta de grupos sociais 
que logram ter seus 

interesses minoritários representados 
ao vê-los potencialmente convertidos 
em políticas públicas – desafiando, 
assim, o argumento minimalista de 
que cidadãos só se podem fazer re-
presentados nas instituições políticas 
individualmente por meio de eleições 
(Schumpeter, 1942) e o argumento 
pluralista de que a representação se 
exerceria coletivamente apenas por 
meio da atuação de lobbies e grupos 
de interesse (Dahl, 1971). Ao permitir 
que mulheres vocalizem as demandas 
de mulheres, que índios expressem as 
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preferências de índios, ou que negros 
defendam os interesses de negros, as 
conferências nacionais propiciam 
que uma representação mais justa 
seja obtida por meio de uma presen-
ça que às vezes parece não caber nos 
partidos políticos ou em cotas nos 
parlamentos. Ao facultar que mulhe-
res índias deliberem sobre políticas 
de saúde na condição de mulheres e 
de índias, ou que negros jovens de-
liberem sobre políticas de educação 
na condição de negros e de jovens, as 
conferências nacionais tendem a pro-
piciar que a inclusão não seja objeto 
de barganha, não tenha valor de mo-
eda, nem tenha o custo da cooptação. 

Ao permitir que mulheres, ín-
dios ou negros afirmem a sua identi-
dade enquanto grupos, por meio do 
compartilhamento de experiências, 
perspectivas e valores que transcen-
dem divisões de classe ou cisões ideo-
lógicas, as conferências nacionais tem 
o potencial de possibilitar a redefi-
nição do sentido – e da prática – da 
igualdade política. 

As conferências nacionais teriam, 
assim, a habilidade de fazer com que a 
agregação de preferências individuais 
resulte, de fato, em escolhas sociais – 
e, mais do que isso, ao destronarem 
o pluralismo pelo multiculturalis-
mo e transformarem coletividades 
historicamente excluídas em sujeitos 
de direito, as conferências nacionais 
convertem minorias em maiorias, e 

o PT vem 
implementando 
um processo de 
gestão de políticas 
públicas no qual 
a especialização 
técnica é 
conjugada com a 
“sabedoria social”

fazem de interesses particulares polí-
ticas universais. 

A coparticipação da sociedade ci-
vil no ciclo de políticas públicas não 
apenas propicia maior legitimidade 
às decisões do governo como realiza 
um accountability das instituições e 
atores políticos que se revela sistemá-
tico e constante, e não apenas pontu-
al e episódico através das eleições. 

Ao ciclo de políticas públicas pa-
rece ter sido introduzida uma nova 
fase, paralela a todas as outras: a deli-
beração pública, facultada pela parti-
cipação da sociedade civil que se faz 
presente e ouvida nas conferências 
nacionais, além das outras instâncias 
participativas renovadas durante o 
governo Lula. O PT vem implemen-
tando no Brasil, ao longo dos gover-
nos Lula e Dilma, um processo de 
gestão de políticas públicas no qual 
a especialização técnica é conjugada 
com a “sabedoria social”. 

Resta saber se o modo petista 
de governar sustentar-se-á como um 
método apto a converter o que já é 
uma importante política de governo 
em política de Estado capaz de tornar 
a democracia brasileira ainda mais 
participativa nos próximos anos.  
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http://www.secretariageral.gov.br/art_social/
seminario/sobre-o-evento.

4. A informação é da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República e encontra-se disponível 
em: http://www.secretariageral.gov.br/noticias/
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6. Entrevista de Lula ao Terra, em 23/9/2010. 
Disponível em: http://noticias.terra.com.br/

brasil/noticias/0,,OI4693205-EI7896,00-Lula
+nove+ou+dez+familias+dominam+a+comu
nicacao+no+Brasil.html.
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pode ser acessada em:  http://www.secretariageral.
gov.br/noticias/ultimas_noticias/2010/08/20-08-
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nistro-luiz-dulci-as-declaracoes-de-jose-serra.

8. G1, Globo, 19 de agosto de 2010. Dis-
ponível em: http://g1.globo.com/especiais/ 
eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-diz-que-pt-
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9. Os outros dois pilares do “modo petista de 
governar” seriam a redução das desigualdades 
socioeconômicas e o fortalecimento do Estado 
de Direito (Samuels, 2011).

10. Nota-se que um papel determinante nas 
CNPPs é exercido pelos conselhos nacionais, e, 
sem se levar em conta o papel destes, as confe-
rências nacionais dificilmente podem ser intei-
ramente compreendidas. Os conselhos nacionais 
– vários deles, diga-se de passagem, criados ou 
reformulados a partir de demandas apresentadas 
em conferências nacionais – atuam nas causas 
e nos efeitos das CNPPs: por fazerem parte da 

estrutura dos ministérios e secretarias que as 
convocam, os conselhos frequentemente parti-
cipam de sua organização e seus membros têm 
papel ativo em sua realização; por terem caráter 
muitas vezes deliberativo, atuam na formulação, 
implementação e monitoramento das políticas 
públicas demandadas nas CNPPs. Os conselhos 
nacionais são, portanto, instâncias que dão con-
tinuidade ao trabalho das conferências nacionais 
durante os seus interstícios, seja garantindo que 
as demandas nelas deliberadas sejam formula-
das como políticas e legislação (por meio, por 
exemplo, de moções de apoio, participação em 
comissões ministeriais de elaboração de planos 
nacionais, além da expedição de inúmeros ofí-
cios que servem para a organização e pressão de 
interesses); ou trabalhando a formação de agenda 
para as mesmas (através de comissões e grupos 
de trabalho que atuam nas assessorias legislativas 
dos ministérios e secretarias às quais se vinculam, 
ou diretamente na casa civil e demais órgãos da 
administração pública federal); ou promovendo 
sua execução (por meio, por exemplo, dos atos 
normativos que lhes são próprios – as resoluções); 
ou monitorando-as (por meio, por exemplo, de 
suas reuniões ordinárias e extraordinárias, bem 
como de seus grupos de trabalho e comissões 
internas). Os conselhos têm o condão de po-
tencializar as demandas dos movimentos sociais 
expressas nas CNPPs.
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o senhor
Gonçalo

o projeto o BAirro do escritor angolano-portu-

guês gonçalo M. Tavares – um projeto em formação e 

futuro, em que estão previstos 39 moradores (10 deles 

já publicados) –, corresponde a um movimento comple-

mentar, a um trânsito interminável e a uma divisa am-

bivalente e bipolar entre a saúde e a doença, ou, noutros 

termos, entre o riso e o horror de agora1. Por isso, opera 

criticamente com aquilo que Michel deguy, por exem-

plo, propõe quando afirma que um poema pode com-

parecer como uma “experiência compatível” (poesia e 

1. o projeto constitui uma coleção de 39 livros, em que todos eles tra-
rão como título o nome de um escritor. os dez publicados até agora 
são: o Senhor Valéry (2002), o Senhor Henri (2003), o Senhor Brecht 
(2004), o Senhor Juarroz (2004), o Senhor Kraus (2005), o Senhor 
Calvino (2006), o Senhor Walser (2007), o Senhor Breton (2008), o 
Senhor Swedenborg (2009) e o Senhor eliot (2010).

prosa, poesia com prosa, poesia com filosofia, poesia 

como política e outras variações), porque emerge como 

“uma arqueologia incansável do pensamento”: tal qual 

o dizer, quando só nos resta dizer. Para Michel deguy, é 

este o ponto, só nos resta dizer: ter a dizer, dizer aquilo 

que resta, dizer o nosso horror, porque toda obra de 

arte é feita de horror (deguY, 2011, p. 29). dizer pode 

ser também compor uma responsabilidade ética e uma 

resistência. Percebe-se aí que, numa troca constante 

de perspectivas entre o narrador, que dança sutilmente 

entre as formas e entre o pensamento de cada um dos 

senhores, e o pensamento e a forma dos trabalhos que 

antecedem aos senhores, de cada escolhido para morar 

no bairro, há uma potência e um mover necessários que 

Sobre Brecht, Calvino e o 
projeto O BAIRRO, do escritor 
Gonçalo M. Tavares, uma forma 
de vida imaginária com direito 
à magia e à felicidade como 
projeto utópico

Júlia Studart
Poeta
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gonçalo M. Tavares usa, também como um modo de 

operação crítica, para fazer colidir os tempos em torno 

de uma tarefa a cumprir: dizer. 

os livros o Senhor Brecht e o Senhor Calvino, que 

são parte desse conjunto de 39 moradores de o BAir-

ro, aparecem, respectivamente, como espaços de deli-

beração entre a saúde e a doença e podem servir como 

exemplos. A questão, em cada um dos livros, e que vem 

de cada um dos escritores (o poeta alemão e o escritor 

italiano), é como dar saltos no escuro através da imagi-

nação usada como recurso em suas histórias. Tanto em 

um quanto no outro, os senhores-personagens ocupam 

o lugar de narradores que contam histórias díspares e 

que fazem uso também díspar dessa condição. 

o senhor Brecht, por exemplo, seguindo o proce-

dimento do poeta e dramaturgo alemão que escreveu 

peças como um homem é um homem e os poemas de 

Poemas de um Manual para Habitantes das Cidades e 

de outro manual, para si mesmo e em direção ao outro, 

Manual de devoção de Bertolt Brecht, prefere fazer uso 

da fala, do discurso como forma de ação. Walter Benja-

min diz que o teatro épico de Brecht, por exemplo, tem 

a ver com uma capacidade que deve ser apreendida, a 

do assombro: “Quando o fluxo real da vida é represa-

do, imobilizando-se, essa interrupção é vivida como se 

fosse um refluxo: o assombro é esse refluxo. o objeto 

mais autêntico desse assombro é a dialética em estado 

de repouso” (BenJAMin, 1985, p. 89-90). Já é possível 

ler em vários poemas e peças de Brecht essa inclinação 

para a fala como forma de panfleto político, ou seja, dar 

a ver através da fala, que vem como um gesto do ator, 

o assombro. daí, fazer falar a cidade e o cotidiano mais 

precário que estabelece sobre os homens – os verda-

deiros objetos de negociação lucrativa – certas linhas 

de convicção e poder como se fossem verdadeiras leis 

da convivência e do trabalho mercantil. no trabalho 

de Brecht, fica-se diante de uma passagem do mundo 

natural para a paisagem política, tirar a vida de um es-

tado de represa e fazê-la mover-se, dar a ela de novo o 

seu fluxo de intensidades. em poemas como o intitula-

do “do pobre B.B.” toca-se o mundo outra vez no que 

o mundo tem como sua esfera mais exigente, a cidade 

moderna:

eu, Bertolt Brecht, venho da floresta negra. 

Para a cidade minha mãe me carregou 

Quando ainda vivia no seu ventre. o frio da floresta 

estará em mim até o dia em que eu me for.

[...]

nos terremotos que virão tenho esperança

de não deixar meu “Virgínia” apagar com amargura

eu, Bertolt Brecht, chegado há tempo na selva de 

asfalto

no ventre de minha mãe, vinda da floresta escura. 

(BreCHT, 2000, p. 53) 

ou como no “documento fatzer 10”, de sua peça o 

declínio do egoísta Johann fatzer, no qual se pode ler 

quando a cidade implode o espaço íntimo do quarto, 

que não é senão o espaço temporal da intimidade, e dá 

a ver um falseamento da vida: 

destruição do quarto

do tempo

Tudo, já que não se pode 

destruir simplesmente 

Por experimento – sem realidade

Para autoentendimento

Tudo, o que é pensado hoje, só

É para fazer parecer bom o que se

faz! Tudo o que se faz hoje é falso, então tudo que

Se pensa hoje

É falso

[...]

(BreCHT, 2002, p. 57-58)

no livro de gonçalo M. Tavares, temos um senhor 

Brecht sentado numa sala contando histórias – “Ape-

sar de a sala estar praticamente vazia o senhor Bre-

cht começou a contar as suas histórias” (TAVAreS, 
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2005, p. 13) –, sem fazer nenhum outro esforço que não 

seja o do esclarecimento e do testemunho do mundo 

monstruoso e convulso do entreguerras no século XX. 

As histórias não coadunam uma moral, mas resultam 

numa explicitação de fecho e de emergência; não mais 

um telos, mas quando o fabulador se coloca como um 

emissor potente dentro dessa sala que não é senão a 

história: “depois de contar a última história o senhor 

Brecht olhou em redor. A sala estava cheia. As pesso-

as eram tantas que tapavam a porta. Como poderiam 

agora sair dali?” (TAVAreS, 2005, p. 69) numa dessas 

histórias, uma quase-fábula, intitulada “defeito”, numa 

espécie de aporia ou reflexão ao modo de Kafka, desfaz 

a relação entre senhor e servo estabelecendo um conta-

to impuro, um curto-circuito na história: 

Por um curto-circuito elétrico incompreensível o 

eletrocutado foi o funcionário que baixou a alavan-

ca e não o criminoso que se encontrava sentado na 

cadeira.

Como não conseguiu resolver o defeito, nas vezes 

seguintes o funcionário do governo sentava-se na 

cadeira elétrica e era o criminoso que ficava encar-

regado de baixar a alavanca mortal. (TAVAreS, 

2005, p. 29)

o senhor Calvino, por sua vez, opta pela fabulação 

que vem de uma demonstração das narrativas orais até 

o corpo, e é com o corpo que o personagem do bairro 

procura dançar oscilando a figuração de seu próprio 

corpo cambiante. o corpo do senhor Calvino vem de al-

guns personagens do escritor italiano Ítalo Calvino que 

se metamorfoseiam nessa passagem das formas rígidas 

para formas de fluxo cambiante e intenso. Por exem-

plo: Palomar – que desfaz o nome do centro de obser-

vação astronômica e não passa de um homem comum 

que passeia entre cenas cotidianas quase imperceptí-

veis; o Visconde partido ao meio – homem que atingido 

por uma bala de canhão separa-se em dois, mantendo 

a estrutura maniqueísta da história em xeque; Cosme 

de rondó, o barão que – por causa de um amor social-

mente impossível – desiste da vida no chão e passa a 

viver suspenso nas árvores; e Marcovaldo, que, para se 

manter vivo, desvia o olhar e contempla uma natureza 

impossível que já deixou de existir na cidade moderna. 

A questão é usar o corpo para inventar, o poder da fic-

ção e os atributos da imaginação – e a “imaginação é 

política, eis o que precisa ser levado em consideração”, 

diz didi-Huberman (2011, p. 61) – num limite máximo 

do sentido para fabular: “Calvino não tinha linguagem 

suficiente para ficar um dia sem inventar. [...] não se 

tratara de uma vingança, pois Calvino não era senhor 

para sentimentos desses, tratara-se simplesmente de 

uma reação a uma grosseria fina, essa mania de o mun-

do, desorientado, interromper, a cada momento, com 

pedidos de esclarecimentos, quem pensa”. (TAVAreS, 

2007, p. 59)

o corpo do senhor Calvino é um corpo-fabulador 

que, mesmo tão rígido, por causa de sua forma aparen-

temente completa, porque humana, briga consigo mes-

mo para se dar um direito ao movimento e ser capaz de 

dançar para recuperar alguma possibilidade de encan-

tamento, para postular uma saúde, mesmo diante da 

insuficiência da linguagem. no texto intitulado “Pro-

blemas e uma solução”, entre as marcações da palavra 

e os desenhos (seguindo o modelo da enciclopédia), é 

possível verificar o encontro e a ressonância (ou con-

sonância histórica) para fazer falar os duos, as duplas, 

deixar que eu fale enquanto o outro também fala: 

o senhor Calvino era muito alto e sua cama não 

correspondia

Quando dormia assim, como no desenho acima, fi-

cava com a cabeça de fora. Sentia que as ideias pin-

gavam uma a uma, para o chão, como de um pote 
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de água furado. Acordava vazio, sem iniciativa.

Por outro lado, quando dormia assim

ficava com os pés de fora e não se conseguia liber-

tar da sensação de que estava a cair. e o pior não 

era a sensação de queda, mas sim o fato de o chão 

nunca aparecer. Acordava cansadíssimo.

Por essa razão, o senhor Calvino dormia sempre na 

diagonal.

deste modo, além de não ficar nenhuma parte do 

seu corpo de fora, tinha a sensação de atravessar 

mais rápido a noite.

Mal adormecia, acordava cansadíssimo. 

(TAVAreS, 2007, p. 23-24)

este personagem-senhor vem daquilo que o escri-

tor Ítalo Calvino identifica como fabulação e que gon-

çalo M. Tavares re-atualiza: fabular é a atitude própria 

de um narrador oriundo das narrativas orais. narrati-

vas que cabem na ideia de um infinito próprio do re-

lato livre, errante e sem território: “e, neste sumário 

desenho, tudo”, “as fábulas são verdadeiras”, “com a 

reprodução das histórias sem tempo nem rosto, pode-

mos desencavar, nas entranhas da rude fala dialetal, al-

gumas descobertas” (CAlVino, 1992, p. 21-22). essas 

descobertas são possibilidades para fabular, ou seja, 

são “referências a um mundo imaginário mais sofrido, 

a um ritmo interior, a uma paixão, a uma esperança 

que se exprimam por meio dessa atitude para fabular” 

(CAlVino, 1992, p. 22). Basta lembrar que para Walter 

Benjamin o primeiro narrador verdadeiro é o narrador 

de contos orais, os contos de fadas: “esse conto sabia 

dar um bom conselho, quando ele era difícil de obter, e 

oferecer sua ajuda, em caso de emergência. era a emer-

gência provocada pelo mito. o conto de fadas nos re-

vela as primeiras medidas tomadas pela humanidade 

para liberar-se do pesadelo mítico” (BenJAMin, 1985, 

p. 215). dessa forma, o exercício aparentemente pue-

ril de restaurar o “relato” – essa prática que há muito 

tempo deixou de nos ser familiar – parece provocar ou-

tra experiência, uma ética, uma espécie de sobrevida a 

esse narrador que insiste na sua tarefa encantada de 

narrar, porque é a partir desta cena rara e incomum 

que, segundo Benjamin, podemos nos tornar sujeitos 

capazes de fazer e transmitir experiência. Calvino diz 

que fábula é “esta força de realidade que explode intei-

ramente em fantasia”. (CAlVino, 1992, p. 3)

isto pode nos levar às ideias de magia e felicidade 

assinaladas por giorgio Agamben no livro Profanações, 

espécie de ética superior que parece não estar reservada 

para nós. Agamben retoma Benjamin quando diz que 

uma das primeiras experiências e constatações que a 

criança tem do mundo não é a de que os adultos são 

fortes, mas sim sua total incapacidade de fazer magia: “o 

que podemos alcançar por nossos méritos e esforço não 

pode nos tornar realmente felizes. Só a magia pode fazê-

-lo”. (AgAMBen, 2007, p. 23) e é por essa razão que os 

personagens das fábulas e as crianças se parecem tanto. 

eles sabem “dobrar a sorte com o engano” (AgAMBen, 

2007, p. 23), descobrir fórmulas, passagens secretas, ob-

jetos encantados que recuperam a dimensão da magia, 

e que só assim restituem a felicidade: 

As crianças, como os personagens das fábulas, sa-

bem perfeitamente que, para serem felizes, preci-

sam conquistar o apoio do gênio da garrafa, guardar 

em casa o burrinho-faz-dinheiro (asino cacabaioc-

CIDADES INVISÍVEIS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

107julho•agosto•setembro 2012

chi) ou a galinha dos ovos de ouro. e, em todas as 

ocasiões, conhecer o lugar e a fórmula vale bem 

mais do que esforçar-se honestamente para atingir 

um objetivo. Magia significa, precisamente, que nin-

guém pode ser digno da felicidade, que, conforme 

os antigos sabiam, a felicidade à medida do homem 

é sempre hybris, é sempre prepotência e excesso. 

Mas se alguém conseguir dobrar a sorte com o en-

gano, se a felicidade depender não do que ele é, mas 

de uma noz encantada ou de um “abre-te-sésamo”, 

então, e só então, pode realmente considerar-se 

bem-aventurado. (AgAMBen, 2007, p. 23)

este direito penetra o projeto o BAirro como 

uma condição revolucionária permanente, um direito 

à magia e à felicidade como um projeto de constituição 

utópica. Bloch praticamente encena essa passagem no 

começo de seu “Princípio esperança” para indicar a 

sua leitura da utopia como uma invenção que deve que-

brar o mundo pronto e apontar a um outro, não como 

impossível, mas como projeto: “...uma criança agarra 

tudo para encontrar o que tem em mente. Joga tudo 

fora, está incessantemente curiosa e não sabe pelo quê. 

Mas no novo já vive aqui, o outro com o qual se sonha. 

Meninos destroem o que lhes é presenteado: eles bus-

cam por mais, desembrulham-no”. (BloCH, 2005, p. 

29) e o próprio gonçalo M. Tavares, numa entrevista, 

comenta sobre isso ao pronunciar uma inclinação e 

uma mobilidade entre encantar e desencantar:

Julgo que entre as várias funções de um escritor estão 

o encantar e o desencantar. o encantar tem a ver com 

a construção de determinados mundos fechados, dis-

tantes da realidade, que façam com que o leitor se 

sinta num outro estado, sem ser incomodado, tendo 

a possibilidade de, no limite, ser feliz. isto parece-me 

bom. Mas há o outro lado. o desencantar é uma das 

outras funções do escritor, e associo essa função a 

este romance. desencantar significa, seguindo a pró-

pria origem da palavra, interromper a canção, deixar 

de cantar a canção que vinha de trás; desencantar é 

impor uma outra música ou impor mesmo o silêncio, 

que é um elemento brutal (TAVAreS, 2004). 

Assim, podemos entender, até aqui, como o traba-

lho de gonçalo M. Tavares pode ser lido como o de um 

poeta pós-humanista figurado num dançarino sutil am-

bivalente e bipolar: primeiro porque procura equilibrar 

a sua forma de escrita – entre a poesia e a filosofia, algo 

como o uso do fragmento como indicativo ficcional para 

o ensaio – para sair da história tal qual ela se apresenta 

e, depois, como um médico filósofo – numa perspectiva 

nietzschiana – que persegue o problema da saúde geral 

de um povo, de uma raça, da humanidade.  
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m Campinas, pou-
cas semanas depois 
de defender uma 
tese de doutora-

do sobre o preconceito contra 
os nordestinos, fui procurado 
por alguns jornalistas. Dentre 
os dados que eu havia discutido 
no trabalho, saltavam aos olhos 
certos modos injuriosos de ci-
tar os nordestinos na campanha 
eleitoral de 2006, ocasião em que 
Lula seria eleito pela segunda vez 
presidente do Brasil. Talvez não 
houvesse melhor período para 
apresentar aquela tese à acade-
mia. Estávamos no começo de 
2010, e em alguns meses José 
Serra, Dilma Rousseff e Marina 
Silva se lançariam candidatos à 
presidência do Brasil. Jornalistas 
de Campinas, Brasília e Fortale-
za ficaram sabendo do trabalho, 
e fui várias vezes procurado para 
falar sobre o tema da tese. 

Um jornalista de Fortale-
za me fez uma pergunta que 
não consegui responder: “Você 
imagina que, nesta campanha 
de 2010, os nordestinos sofrerão 
preconceito? Você acha que os 
nordestinos serão tratados no-
vamente como maus eleitores?” 
Eu podia falar com propriedade 
sobre o passado, mas fiquei per-
dido quanto ao futuro. Eu sabia 
que, em 2006, a revista Veja ha-
via divulgado uma matéria de 
capa sobre o perfil do eleitorado 
nordestino, aquele que, segundo 
a revista, poderia “ser o fiel da 
balança em outubro”, o mês das 
eleições (Veja, 16/8/2006). Uma 
moça negra, baiana da cidade de 
Irará, aparecia na capa seguran-
do seu título de eleitor. Acom-
panhando o belo rosto de Gil-
mara Cerqueira, estava a legenda 
“Ela poderá decidir as eleições”. 
Em contraponto à beleza de Gil-

mara, um feio modo de posicio-
nar o outro emergia nas páginas 
de Veja: aquela que segurava o 
título de eleitor, símbolo da de-
mocracia, não podia comprar 
para seu filho um par de óculos. 
Acreditava que Lula lhe faria 
bem, mas não sabia quem era 
o candidato da oposição, Ge-
raldo Alckmin, muito menos o 
que era mensalão. Dito de outro 
modo, Gilmara não fora agra-
ciada com os signos iluministas 
do esclarecimento: a visão turva 
de seu filho e a impossibilidade 
de adquirir óculos corretivos fi-
guravam na reportagem como 
uma metonímia da incapacidade 
nordestina de enxergar o melhor 
candidato. 

Num caso prototípico de 
violência simbólica, aquela 
violência sutil que, segundo 
o antropólogo francês Pierre 
Bourdieu, é empregada com 
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o consentimento do agredido, 
Veja fazia Gilmara sorrir numa 
capa feita para ofendê-la. Num 
salto de escala, Gilmara e sua 
família cediam lugar para 22 
milhões de outros nordestinos, 
eleitores de Lula. Dentre ou-
tros sintagmas ofensivos, Veja 
referia-se aos nordestinos como 
“reféns do assistencialismo” ou 
“brasileiros que sobrevivem de 
esmolas”, ao passo que os cida-
dãos do opulento Sudeste figu-
ravam como os “brasileiros que 
trabalham e pagam impostos” 
(Veja, 16/8/2006, p. 52-60). Eu 
também sabia e havia divulga-
do que, além de Veja, a Folha de 
S. Paulo, O Globo e O Estado 
de S. Paulo traziam reportagens 
igualmente preconceituosas 
contra os nordestinos durante a 
campanha eleitoral de 2006. Eu 
estava certo – e de fato acabara 
de escrever – de que os nordes-
tinos despontavam ali como ci-
dadãos ingênuos, epítomes do 

passado, do atraso e da abjeção 
que a mídia corporativa vio-
lentamente representava para 
deles se diferenciar. Mas eu sin-
ceramente não podia prever o 
futuro. Talvez eu me recusasse 
a ver naquele futuro uma morte 
anunciada, tal como, na ficção, 
Gabriel Garcia Marquez magis-
tralmente havia previsto para 
Santiago Nasar, personagem 
de sua Crônica de uma morte 
anunciada.

mapas da Violência

Algum tempo se passou e, 
ainda em 2010, mudei para o 
Rio de Janeiro. A morte anun-
ciada, que me recusei ou não 
consegui prever meses antes, 
concretizou-se nas eleições da-
quele ano. O Brasil pela primei-
ra vez elegia uma mulher para o 
posto de presidente. E a mídia 
corporativa mais uma vez cul-
pava os nordestinos pela elei-
ção do/a candidato/a que não 

representava seus interesses. No 
dia seguinte ao resultado das 
eleições presidenciais, O Estado 
de S. Paulo publicou um mapa 
com precisão cartográfica, em 
que os municípios das regiões 
brasileiras eram coloridos de 
acordo com a votação de Dilma 
e de Serra. O mapa é majorita-
riamente vermelho (a cor do 
PT) no Norte, no Nordeste e 
em Minas Gerais. É azul (a cor 
do PSDB) sobretudo no Sul, na 
maior parte do Sudeste e em 
parte do Centro-Oeste. 

O que é um mapa? Nos 
termos da classificação para os 
signos que o lógico americano 
Charles Sanders Peirce havia 
oferecido no século XIX, um 
mapa é um tipo de ícone. Peir-
ce definia ícone como um signo 
que apresenta uma relação de 
semelhança formal com a coisa 
que representa. E o que signifi-
ca contemplar um ícone? Como 
podemos pensar no modo em 

MAU OLHADO
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que um leitor se posiciona dian-
te de um ícone, tendo em vista 
que está diante de um signo se-
melhante ao objeto represen-
tado? Num artigo que Peirce 
publicou em um periódico de 
matemática, em 1880, encontra-
mos uma boa resposta. Peirce ali 
argumentava que os ícones são 
tão substituíveis por seus objetos 
que dificilmente podem ser dis-
tinguidos deles. Ao contemplar-
mos uma pintura, dizia Peirce, 
há um momento em que esque-
cemos que não estamos diante 

da coisa. É como se nesse instan-
te, que Peirce chama de “puro 
sonho”, a distinção entre o real 
e a cópia desaparecesse. “Nesse 
momento estamos contemplan-
do um ícone”, arremata Peirce. 

Parece ser esse momento 
de “puro sonho”, quando es-
quecemos que estamos diante 
de um mapa e o tomamos pela 
coisa, que captura o leitor de O 
Estado de S. Paulo. A imagem 
de O Estado condensava todo 
um processo de naturalização 
da realidade política do país. 

E a posição do jornal quanto à 
divisão do Brasil era ao mesmo 
tempo elidida e legitimada por 
esse mapa: a opinião do jornal 
se escondia ao se iconizar como 
mapa, um signo moderno por 
excelência. Não seria a moder-
na cartografia uma representa-
ção “objetiva” e “imparcial” do 
real? Como a longa viagem dos 
signos das modernas cartografia 
e estatística e sua tradução para 
os termos da política brasileira 
contemporânea se mascaram no 
mapa do jornal?
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Em 2010, ao ler a represen-
tação do mapa eleitoral em O 
Estado, não pude esquecer o que 
eu havia lido nas eleições passa-
das. Em 2006, logo após o re-
sultado eleitoral, o jornal Folha 
de S. Paulo coloria, metaforica-
mente, seu editorial de azul e de 
vermelho: 

O mapa da votação deste 
domingo radicaliza a sensa-
ção de um país dividido. Di-

vidido em classes de renda e 
escolaridade; dividido regio-
nalmente; dividido politica-
mente. É vermelha (cor do 
PT) a mancha que vai de Mi-
nas ao Amazonas, passando 
pelo Nordeste. É azul (dos 
tucanos) o espectro que vai 
do Rio Grande do Sul, pas-
sa por São Paulo e abrange 
o Centro-Oeste. (Folha de S. 
Paulo, Editorial, 2/10/2006, 
ênfase acrescida.)

O Brasil textual da Folha de 
S. Paulo, assim como o Brasil 
imagético do Estadão, é dividido 
entre Norte e Sul. O Norte, que 
no Editorial “vai de Minas ao 
Amazonas, passando pelo Nor-
deste”, tem a cor vermelha. O 
Sul, que compreende o Centro-
-Oeste, parte da região Sudeste e 
toda a região Sul, é azul. Perce-
ba-se que essas cores pigmentam 
não propriamente duas regiões, 
mas uma ‘mancha’ e um ‘espec-

MAU OLHADO
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tro’. O Norte é uma mancha 
vermelha: lembremos que uma 
mancha geralmente se refere a 
algo indesejado, inconveniente, 
sujo. E o espectro do Sul aponta 
para outra direção: um espectro 
licencia aspectos como diversi-
dade, continuidade e luz. Eu me 
recusava a aceitar, mas a trágica 
morte anunciada do Nordeste se 
enunciava novamente em 2010, e 
com as mesmas cores. 

a morte do nordeste

Dois anos se passaram e, 
em 2012, decido fazer um estu-
do etnográfico, com migrantes 
nordestinos, sobre esses modos 
de posicionamento do Nordes-
te como a terra do passado e do 
atraso. A morte anunciada do 
Nordeste havia se cumprido nas 
eleições de 2010. Não apenas a 
mídia corporativa, mas também 
a fala das pessoas e a sua escrita 
em mídias sociais infligiam essa 
morte. Passei então a me per-
guntar pelo futuro. No Rio de 
Janeiro, escutei de um taxista, 
logo após a eleição de Dilma, 
que “a maioria das pessoas que 
vivem naquela favela ali [no 
Vidigal] vem do Nordeste; se 

todos voltassem para sua terra, 
acabariam os pobres do Rio de 
Janeiro”. Em 2010, uma avalan-
che de ditos ofensivos assolou a 
Internet por ocasião da eleição 
da candidata do PT. 

Uma estudante de direito de 
19 anos, em São Paulo, foi a auto-
ra daquele que tenha sido talvez 
o mais prototípico dito racista 
da ocasião, em que a morte dos 
nordestinos assumia, por assim 
dizer, uma feição literal. Maya-
ra Penteado Petruso postou em 
sua página do Twitter, entre 
outros enunciados ofensivos, o 
seguinte: “Nordestisto (sic) não 
é gente, faça um favor a SP, mate 
um nordestino afogado.” Esse 
enunciado carrega um pressu-
posto, a de que os nordestinos 
foram o grupo responsável pela 
eleição de Dilma. Como é o caso 
de todos os preconceitos, esse 
pressuposto não tem fundamen-
to lógico. Conforme os dados 
do Tribunal Superior Eleitoral, 
Dilma teria sido eleita mesmo 
que se extraíssem os votos do 
Nordeste do cômputo geral, e 
isso porque a candidata do PT 
obteve uma votação expressiva 
nos dois maiores colégios eleito-

rais depois de São Paulo: Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. A mídia 
corporativa e muitas pessoas, no 
entanto, desconsideraram as es-
tatísticas oficiais. Por exemplo, o 
jornalista Leandro Nardoch, em 
artigo para a Folha de S. Paulo, 
escreveu: “os nordestinos, grupo 
que garantiu a vitória da candi-
data petista nas eleições” (Folha 
de S. Paulo, 11/11/2010).

O dito de Mayara parecia 
ter ido longe demais. A inci-
tação à morte dos nordestinos 
ofendeu muitas pessoas. A Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
seção Pernambuco (doravante, 
OAB/PE), processou Mayara 
Petruso pelos crimes de racismo 
e incitação pública ao crime de 
homicídio. Lembremos que, no 
Brasil, racismo é crime inafian-
çável e imprescritível (cf. Arti-
go 5o da Constituição Federal 
de 1988). A injúria de Mayara, 
como vimos, tem uma histori-
cidade muito mais ampla, mas 
a ação penal movida pela OAB/
PE tentava congelar a história 
e atribuir agência e responsabi-
lidade a um personagem social 
específico. A 9a Vara da Justiça 
Federal de São Paulo condenou 
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Mayara, em maio de 2012, pelos 
crimes que cometeu. A estudan-
te de direito recebeu a sentença 
de reclusão por 1 ano, 5 meses 
e 15 dias. Como se trata de pri-
são inferior a 2 anos, a pena foi 
convertida em trabalhos para 
a comunidade e pagamento de 
multa. 

Em fevereiro de 2012, eu 
havia conversado com Paulo 
Gordiano, advogado da OAB/

PE que participou da redação 
da notícia-crime contra Mayara. 
Perguntei a ele por que a ação 
penal recaiu sobre ela especifi-
camente, já que muitos outros 
haviam se manifestado odio-
samente contra os nordestinos 
na Internet naquela ocasião. 
Paulo respondeu que, no caso 
de Mayara, foi possível “identi-
ficar, por meio de uma pesquisa, 
os dados dela, o CPF, o IP do 

computador etc.”. Mas os au-
tos do processo – apresentado 
ao Ministério Público de São 
Paulo, o órgão responsável por 
receber a queixa-crime no caso 
de denúncia de racismo – con-
têm “todas as mensagens das 
pessoas que entraram na onda. 
A gente apresentou um material 
grande apresentando cópias de 
todos os perfis que proferiram 
aquelas mensagens”. Além dis-
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so, comenta o advogado, Maya-
ra cometeu não apenas o crime 
de racismo, “atingindo todos 
os nordestinos”, mas também o 
“crime de incitação pública ao 
homicídio, que é uma outra fi-
gura legal específica”.

Sebastião Guerreiro, ad-
vogado da cidade de Fortaleza 
com quem conversei sobre o 
caso, afirmou que havia uma re-
alidade social muito mais ampla 
a ser questionada na ocasião do 
processo contra Mayara. Disse 
ele: “Muito pouca gente se ques-
tionou por que aquela moça re-
solveu fazer uma divisão entre 
dois segmentos do Brasil. Como 
se alguma delas fosse superior 
ou inferior.” A fala do ódio con-
tra os migrantes ficou, segundo 
o advogado, “por muitos anos 
escondida entre a sala de estar e 
a cozinha da classe média brasi-
leira”. Ferramentas tecnológicas 
como a Internet, segundo ele, 
têm “colocado uma lupa de au-
mento no preconceito”, fazen-
do-o emergir e tomar visibilida-
de. Quando o direito vem a ser 
chamado para combater algo, 
diz Guerreiro, estamos diante 
daquilo que “a sociedade mais 

repudia como infame, incorre-
to, ilícito, não querido por essa 
mesma sociedade”. O direito é 
acorrido quando um mal-estar 
social chega a um ponto em que 
é necessário criminalizá-lo para 
combatê-lo. 

Nos termos do advogado 
cearense, há um ganho político 
pelo fato de o ato ofensivo de 
Mayara ter sido criminalizado, 
mas há que se buscarem as cau-
sas do preconceito. Sobre a cri-
minalização da ação de Mayara, 
Paulo Gordiano, da OAB, me 
disse o seguinte:

As pessoas têm ideia de que 
a Internet, os perfis de Face-
book etc. são ambiente de 
irresponsabilidade. Mas as 
atitudes ali têm um alcance 
muito grande, uma força 
muito grande e devem ser 
responsabilizadas. 

A “força” das atitudes, ou 
melhor, das ofensas, a meu ver, 
é aquilo que dá a uma palavra o 
poder de ferir. Em 2005, na no-
vela Senhora do Destino, exibida 
pela Rede Globo em seu horário 
nobre, Nazaré, personagem de 

Renata Sorrah, era continuamen-
te ofensiva contra sua rival, Maria 
do Carmo, uma pernambucana 
interpretada por Suzana Vieira. 
Entre outros ditos injuriosos, Na-
zaré xingava Maria do Carmo de 
“nordestina”. A ofensa fazia efei-
to na ficção – e de fato não é inco-
mum escutá-la nas cidades do Su-
deste brasileiro. Poderíamos aqui 
fazer um exercício de pensamento 
e imaginar qual seria o efeito de 
uma contrainvectiva: Maria do 
Carmo xingando Nazaré de “ca-
rioca”. O insulto teria a mesma 
força? Eu suspeito que a resposta 
de Maria do Carmo nem sequer 
fosse recebida como um insulto. 
“Carioca”, “paulista”, “mineiro” 
e “capixaba” são designações que 
não possuem o mesmo passado 
que “nordestino”. Nem o mesmo 
futuro. 

Você já parou para se pergun-
tar por que não há em português 
um termo como “sudestino”?  

O articulista é professor de Linguís-
tica da UNIRIO e autor de Prag-
mática da violência: o Nordeste na 
mídia brasileira (7 Letras, 2011).

dnsfortal@gmail.com
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Os índios brasileiros tinham 
uma divindade – Tupã, o trovão –, 
porém, o padre Manoel da Nóbrega 
achou que eles não tinham nenhuma, 
pois, que absurdo, trovão não é deus. 
Por outro lado, o jesuíta punha muita 
fé nos santos óleos.

“E não há óleos para ungir, nem 
para batizar”, reclama ele, em carta 
enviada do Brasil ao seu superior em 
Lisboa. “Faça Vossa Reverendíssima 
vir no primeiro navio.”

Nóbrega jamais concordaria 
com isto, mas qualquer pessoa sensa-
ta instada a escolher entre um deus-
-trovão e um inócuo óleo para ungir 
ou batizar ficaria, sem dúvida, com 
o primeiro que, pelo menos, faz um 
barulho enorme. 

Ou seja, se a batalha entre os 
sacerdotes católicos e os feiticeiros 
tupis, travada nos primórdios da co-
lonização, tivesse sido decidida por 
argumentos racionais, não tenho dú-
vida de que Tupã, o deus brasileiro, 
teria sido o vencedor.

– Trummmmmm!!! 1

1. Citações retiradas de Manoel da Nó-
brega, Cartas do Brasil. (Cartas Jesuíticas, 
I). Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo, 
Editora da Universidade de São Paulo, 
1988, pág. 75.

1. Prólogo
Neste artigo, alinho fatos e argu-

mentos sobre os deuses primitivos; 
discuto a questão de sua possível 
existência, com especial referência 
ao deus cristão; e exponho minha 
opinião acerca de onde entram, neste 
enredo, os sacerdotes e as respectivas 
instituições a que eles servem e pelas 
quais são servidos. 

Em intervalos irregulares de dez 
ou 15 anos, revisito esses temas ou 
seus parentes próximos (e não estou 
sozinho, claro). Desta vez, tenho três 
motivos especiais para fazê-lo:

• A recente divulgação dos resul-
tados do censo demográfico de 2010, 
que confirmam o crescimento não 
apenas das religiões evangélicas, mas 
também do número de pessoas que se 
declaram sem religião.

• O aparecimento, nos Estados 
Unidos e na Europa, do “novo ate-
ísmo”, cujos expoentes incluem pen-
sadores como Richard Dawkins e 
Christopher Hitchens.

• A leitura do livro Filosofia, de 
Stephen Law.

De acordo com as mais recentes 
estatísticas, 8,0% da população bra-
sileira não professavam (em 2010) 
nenhuma religião. Cinquenta anos 
atrás, o número correspondente era 
0,6%. Depois da queda dos católi-
cos (93,5% da população, em 1960; 
64,6%, em 2010) e do enorme cres-

cimento dos evangélicos (de 3,4% 
para 22,2%, entre os mesmos anos), 
o aumento dos que se declaram sem 
religião é a terceira mais importan-
te tendência do posicionamento dos 
brasileiros em relação ao assunto, no 
último meio século.2 

O “novo ateísmo” é uma reação 
à crescente força política, nos Estados 
Unidos, do radicalismo de direita, 
ideologicamente amparado na reli-
gião. Ele começou com a publicação 
do livro de Sam Harris The End of 
Faith: Religion, Terror, and the Fu-
ture of Reason (2004), que atribui 
ao islamismo a culpa pelos ataques 
terroristas de 11 de setembro de 2001. 
Esse livro recebeu enorme atenção 
e propiciou maior visibilidade a um 
grupo de escritores, filósofos e cien-

2. Dados para 2010: IBGE, Censo 2010: 
número de católicos cai e aumenta o de 
evangélicos, espíritas e sem religião, em 
http://www.ibge.gov.br/home/presiden-
cia/noticias/noticia_ visualiza.php?id_
noticia=2170&id_pagina=1. Dados para 
1960: FGV (Fundação Getúlio Vargas), 
Novo mapa das religiões. Coordenação: 
Marcelo Côrtes Néri. Rio de Janeiro, 
2011, disponível em http://www.cps.fgv.br/
cps/religiao/, a partir da base estatística 
do IBGE.
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tistas críticos em relação às religiões.3

O livro de Stephen Law fornece 
uma visão panorâmica, didática, bem 
escrita e muito útil da literatura espe-
cializada. Ele contém um capítulo so-
bre religião e crenças correlatas que 
pode ser usado – e o foi, no presente 
artigo – como roteiro para a discus-
são dos principais argumentos filosó-
ficos em favor ou contra a existência 
de Deus (ou, mais precisamente, do 
deus cristão).4

***

Dividi o artigo em quatro seções, 
a primeira das quais é este prólogo. 
Na segunda seção, reflito um pouco 
sobre a ocorrência de deuses e divin-
dades na História; na terceira, reviso 
criticamente os argumentos filosófi-

3. Outros livros importantes que deram 
continuidade ao movimento: The God 
Delusion, de Richard Dawkins (2006); 
Breaking the Spell: Religion as a Natural 
Phenomenon, de Daniel Dennett (2006); 
God: The Failed Hypothesis: How Science 
Shows that God does not Exist, de Victor 
J. Stenger (2007); e God is not Great: How 
Religion Poisons Everything, de Christo-
pher Hitchens (2007).
4. Stephen Law, Filosofia. (Guia Ilustrado 
Zahar). Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2009.

cos mais comuns que tentam provar 
a existência do deus cristão, ou judai-
co-cristão; na quarta, insiro um breve 
epílogo.

2. deuses e sacerdotes
A presença de crenças religiosas e 

de uma classe sacerdotal em quase to-
das as sociedades do passado e do pre-
sente sugere a existência de elementos 
inscritos na mente humana ou nas 
instituições sociais que levam as pes-
soas a acreditar no que não podem 
ver, tocar, cheirar ou compreender.

Freud tem uma explicação: a fan-
tasmagoria religiosa é útil para man-
ter o complexo de Édipo sob contro-
le e dar vazão socialmente aceitável 
a impulsos neuróticos. A universali-
dade da religião decorre do fato de 
os impulsos neuróticos e o comple-
xo de Édipo serem indissociáveis da 
existência humana. Tampouco Marx 
se surpreendeu com a ubiquidade da 
religião, segundo ele, um instrumen-
to de dominação de classe – o “ópio 
do povo”. E todas as sociedades – da 
invenção da agricultura até o adven-
to do comunismo –, teriam sido fun-
dadas na dominação de classe. Mais 
recentemente, Pierre Bourdieu escre-
veu que as instituições religiosas são 
mecanismos de distribuição de uma 
ideologia que sustenta as relações 
assimétricas de poder na sociedade. 
Sendo a “assimetria” universal, não 

surpreende que a religião também o 
seja.5

Outros pensadores, entretanto, 
veem as coisas de modo diferente: a 
longa lista das divindades constitui-
ria uma espécie de argumento histó-
rico em favor da existência do deus 
ocidental contemporâneo. Eu pen-
so o oposto disso. O deus cristão se 
apresenta como um ente eterno, úni-
co, todo-poderoso, mas, ao mesmo 
tempo, ele é dependente dos huma-
nos, a quem vive pedindo oferendas 
e reconhecimento. Com esse cacoete, 
se fosse eterno, teria se mostrado há 
mais tempo; se fosse único, não te-

5. Freud tratou do fenômeno religioso em 
livros como Totem e tabu, O futuro de 
uma ilusão e O mal-estar da civilização. 
A frase “a religião é o ópio do povo” está 
em Karl Marx, Crítica da filosofia do di-
reito de Hegel. A visão de Bourdieu sobre 
a religião foi sumariada por Craig Martin, 
“Review of Terry Rey´s Bourdieu on Re-
ligion: Imposing Faith and Legitimacy”. 
(London: Equinox, 2007). The Bible and 
Critical Theory, Vol. 5, N. 1, 2009, dis-
ponível em http://bibleandcriticaltheory.
org/index.php/bct/article/viewFile/247/230.
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ria deixado os outros deuses reinar 
por tanto tempo e em tantos lugares. 
Mesmo hoje, o deus cristão é mino-
ritário: sua difusão no mundo não 
alcança um terço da humanidade. É 
poderoso, sim, mas seu poder – re-
fletido na proeminência da Europa 
e dos Estados Unidos – só se tornou 
notável nos últimos seiscentos anos e, 
em face da ascensão da China, pode 
não durar muito.6

O deus cristão é apenas um entre 
dezenas de milhares. Podemos deixá-
-lo em paz, por algumas páginas.

mesopotâmia

Na Mesopotâmia (4000 a.C./300 
d.C. – datas aproximadas), onde se 
inventou a escrita e de onde, portan-
to, se guardam os registros detalha-
dos mais antigos, havia cerca de duas 
mil divindades. Uma para cada gos-
to: Enlil, deus do vento e das chuvas; 
Shamach, deus do Sol; Ishtar, deusa 
da chuva, da primavera e da fertili-
dade; Marduque, deus protetor da 
cidade da Babilônia; Anu, deus do 

6. O sítio Patheos (http://www.patheos.
com/) estima em 2,1 bilhões o número de 
adeptos do cristianismo, dos quais 1 bi-
lhão seriam católicos. O hinduísmo teria 
1 bilhão de seguidores; o islamismo, 1,5 
bilhão; a religião chinesa, 400 milhões; o 
budismo, 350 milhões. Sendo a população 
mundial de 7 bilhões de pessoas, verifica-
-se que os cristãos somam apenas 30% da 
humanidade.

firmamento. E assim por diante. Os 
deuses eram responsáveis por tudo 
no mundo, dos rios e árvores ao fa-
brico de pão e objetos de cerâmica. 
Templos grandiosos, administrados 
pelos sacerdotes, erguiam-se nos cen-
tros das cidades.7 

Portanto, no berço da civilização 
ocidental, havia deuses em penca, 
com atribuições variadas. E sacer-
dotes, com seus templos grandiosos. 
Desde os primórdios, deuses e sacer-
dotes sempre andaram juntos, um 
grupo vivendo do outro e os dois, da 
capacidade de fazer o povo acreditar 
naquelas histórias.

egito

Também havia muitos deuses no 
Egito antigo (3150 a.C./30 a.C.): cerca 
de 700, segundo uma contagem (um 
levantamento?). Um deles, Aton, 
chegou a ser proclamado único pelo 
faraó Amenófis IV, em 1370 a.C. Mas 
isso durou pouco, pois a multidão de 
deuses decaídos logo revidou o gol-
pe, restaurando o politeísmo. Nesse 
mundo de antes e depois da proe-
minência de Aton, cada deus tinha 
uma missão especial: alguns haviam 
tomado parte na criação do univer-
so; outros cuidavam da proteção aos 
humanos. E todos conviviam muito 
bem com o faraó e os sacerdotes.

Os egípcios acreditavam na vida 
após a morte, e essa crença era parte 
importante de sua religião. A quem 

7. Em http://www.mesopotamia.co.uk/
gods/ home_set.html

podia pagar, recomendava-se a mu-
mificação do corpo, de modo a ga-
rantir aos espíritos uma moradia 
adequada nesse período da existên-
cia. Alguns faraós levaram a ideia 
ao extremo, construindo pirâmides 
para abrigar as próprias múmias. 
Portanto, milênios antes de Lula in-
ventar o Minha Casa, Minha Vida, os 
egípcios já praticavam um programa 
parecido; se lhe tivessem dado nome, 
quem sabe seria Minha Casa depois 
da Vida?

Além disso, uma tradição muito 
forte, a crença na divindade da reale-
za, sustentava que o faraó não apenas 
era rei, mas também deus, identifica-
do como Hórus, filho de Ra, o deus 
do Sol. Devido a essa crença, o faraó 
tinha um poder imenso. Mas os sa-
cerdotes também eram muito pode-
rosos.8 

Deuses, nas esferas sobrenaturais; 
sacerdotes, na Terra. Poderosos, te-
midos e, nas sociedades agrícolas, ge-
ralmente, dispensados do trabalho de 
prover a própria subsistência.

índia

Desde seus primórdios, a Índia 
(3300 a.C./2012 d.C.) cultuou Brah-
ma, deus criador; Vishhnu, deus 

8. Em http://www.historylink101.net/
egypt_1/religion.htm
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protetor; e Shiva, deus da destruição. 
Mas eles nunca estiveram sozinhos: o 
bramanismo, que evoluiu para o hin-
duísmo, se assenta numa mitologia 
complexa, cujos deuses vivem inter-
ferindo nos assuntos humanos. São 33 
deuses, com funções especializadas. 
Alguns se ligam à casta sacerdotal, 
outros são guerreiros, e um terceiro 
grupo supervisiona as atividades eco-
nômicas. Os três principais deuses 
têm esposas, cada uma com sua pró-
pria esfera de atuação. 

De acordo com a Encyclope-
dia Britannica, o bramanismo tem 
o nome derivado da posição pro-
eminente de sua classe sacerdotal, 
os bramas, e da importância dada a 
Brahma, o poder supremo. Mais uma 
vez, a profusão de deuses, com suas 
funções bem delimitadas e, interme-
diando a história, os poderosos sacer-
dotes.

grÉcia

Na Grécia antiga (6000 a.C./146 
d.C.), os deuses viviam no topo do 
monte Olimpo. Diferenciavam-se 
dos homens gregos por não serem 

filósofos e terem o dom da imortali-
dade, embora, a esta altura, já tenham 
morrido todos. 

Zeus era o deus dos deuses; Afro-
dite, a deusa do amor, do sexo e da 
beleza; Poseidon, o deus dos mares; 
Hades, o dos mortos, dos cemitérios 
e do mundo subterrâneo; Hera, a 
deusa dos casamentos e da materni-
dade; Apolo, o deus da luz e das obras 
de artes; Artêmis, a deusa da caça e 
da vida selvagem; Ares, a da guerra; 
Atena, a da sabedoria; Cronos, o deus 
da agricultura e do tempo; Hermes, 
mensageiro dos deuses, representava 
o comércio e as comunicações, en-
quanto Hefesto lidava com o fogo e 
o trabalho. Adônis era um modelo de 
beleza masculina. Urano personifica-
va o céu. Todos são protagonistas de 
histórias eletrizantes. 

Afrodite, por exemplo, nasceu 
da espuma que se formou quando 
Cronos cortou os órgãos genitais de 
Urano e os lançou ao mar. Como ela 
era tão bonita a ponto de os outros 
deuses temerem que causasse ciú-
mes generalizados e destruísse a paz, 
Zeus promoveu seu casamento com 
Hefesto. Esse deus lidava com fogo, 
mas logo descobriu que com o de 
Afrodite nem ele podia. Insaciável, 
ela experimentou amores mil, tanto 
com deuses, como Ares, quanto com 
pessoas humanas, como Anquises. 
Teve filhos de variados pais: Herma-
frodito, de Hermes; Eros e Anteros, 
de Ares; Himineu, de Apolo; Príapo, 

de Dionísio. Num enredo tipicamen-
te grego, foi amante e mãe adotiva de 
Adônis.

Além de seus personagens esta-
rem sempre envoltos (envolvidos) 
em histórias fantásticas, a religião 
grega antiga tinha outras peculiarida-
des. Não havia uma classe separada 
de sacerdotes porque, segundo uma 
fonte, “as esferas religiosa e secular 
não eram claramente separadas”. Até 
nisso os gregos foram originais. 9

roma

Em Roma (753 a.C./476 d.C.), os 
deuses haviam sido importados da 
Grécia. Mas receberam outros nomes: 
Júpiter era o rei de todos os deuses, 
representante do dia; Apolo, o deus 
do Sol e patrono da verdade; Vênus, 
deusa do amor e da beleza; Marte, 
deus da guerra; Minerva, deusa da sa-
bedoria e do conhecimento; Plutão, 
deus dos mortos, do mundo subter-
râneo; Netuno, o dos mares e ocea-
nos; Juno, rainha dos deuses; Baco, 
deus do vinho e das festas; Febo, deus 
da luz do Sol, da poesia, da música 
e da beleza masculina; Diana, deusa 
da caça, castidade, animais selvagens 

9. Em http://www.britannica.com/ EBche-
cked/topic/244768/Greek-religion/82602/ 
Shrines-and-temples
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e luz; Ceres, da colheita e da agricul-
tura; Cupido, deus do amor; Mercú-
rio, mensageiro dos deuses, protetor 
dos comerciantes; Vulcano, deus dos 
metais e do fogo; Saturno, deus do 
tempo; Psique, deusa da alma.

No mundo romano, havia sa-
cerdotes, mas não como uma classe 
separada, pois o império estatizou a 
religião. A mais alta autoridade polí-
tica em uma comunidade oficiava os 
cultos e sacrifícios. Nas cerimônias 
privadas, o patriarca atuava como sa-
cerdote, mas os cultos públicos eram 
oficiados por sacerdotes ligados ao 
Estado.10

Para a classe governante, a esta-
tização da religião trouxe vantagens. 
Um dirigente podia se beneficiar du-
plamente, sendo remunerado tanto 
por controlar os meios de adminis-
tração da violência quanto por con-
vencer o público de que mantinha 
uma relação especial com os deuses.

china

Na China, desde tempos imemo-
riais, tem havido centenas de deuses, 
deusas, semideuses e semideusas. 
Uma relação menciona Pangu, o 
deus criador; Fuxi, patriarca divino 
que ensinou os homens a escrever, 
pescar e caçar; Nuwa, deusa-mãe an-
tiga, a quem se atribui a criação da 
humanidade; Yandi, patriarca que 
ensinou aos chineses a prática da 

10. Em http://en.wikipedia.org/wiki/Re-
ligion_in_ancient Rome#Religio_and_
the_state

agricultura; Huangdi, fundador da 
China; Guanyu, deus dos policiais, 
da guerra, da fortuna e da lei; Bao-
sheng Dadi, médico divino, cujos po-
deres incluíam ressuscitar os mortos; 
Caishen, deus da riqueza. E muitos 
outros. A China é, também, a terra 
do taoísmo e a pátria adotiva do bu-
dismo que, ainda hoje, têm grande 
difusão internacional.11

Mas não houve ali um grupo 
social especializado em administrar 
os negócios religiosos. Apenas nos 
séculos II e III da nossa era instituiu-
-se a classe de sacerdotes vinculados 
ao taoísmo. O modelo era, entre-
tanto, frouxo: entre os encarregados 
dos ofícios religiosos existiam tanto 
os que eram casados e tinham vidas 
normais quanto os celibatários; assim 
como havia mendigos, adeptos da al-
quimia, da astrologia.12

monoteísmo: oriente, aráBia, europa 

A mais antiga manifestação da 
crença em um só deus parece ter sido 
o zoroastrismo, uma religião funda-
da na antiga Pérsia pelo profeta Za-

11. Em http://en.wikipedia.org/wiki/Chi-
nese _folk_religion
12. Em http://www.britannica.com/EB-
checked/topic/475922/ priesthood/ 38744/ 
Buddhism-Daoism-and-Shinto-in-China-
-and-Japan

ratustra, que teria vivido em algum 
período entre os anos 1750 a 1000 
antes da nossa era. Concepções reli-
giosas de Zoroastro (assim os gregos 
preferiam chamá-lo), “como a crença 
no paraíso, na ressurreição, no juízo 
final e na vinda de um messias, vi-
riam a influenciar o judaísmo, o cris-
tianismo e o islamismo”, as três reli-
giões monoteístas que sobreviveram 
até nossos dias.13 

É curioso, embora facilmente 
compreensível, que a história oficial 
das religiões, dominada em nosso 
meio pelos preconceitos cristãos, 
apresente o monoteísmo como uma 
espécie de ápice da compreensão hu-
mana, da mesma forma que o impe-
rialismo seria o estágio superior do 
capitalismo, para Lênin; ou a teoria 
geral de tudo, atualmente buscada 
pelos cientistas, a culminância da 
Física. (A analogia não é minha; está 

13. Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Zoro-
astrismo. A classificação do cristianismo 
como monoteísta é problemática. Max 
Weber (1864-1920) escreveu: “somente o 
judaísmo e o islamismo são estritamente 
monoteístas em seus fundamentos. No 
cristianismo, nem mesmo durante a Re-
forma a crença na existência de espíritos 
foi permanentemente eliminada”. (So-
ciology of Religion, Part (A) Origins of 
Religion; seção (A.3.i) Monotheism. Em 
http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/ abuku-
ma/weber/society/socio_relig/socio_re-
lig_frame.html).
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num livro recente sobre a evolução 
da Matemática.)14

Mesmo sem levar em conta o 
ponto de vista de Ian Stewart, a his-
tória de Afrodite e muitas outras 
mais desmentem de maneira cabal a 
alegada superioridade da crença em 
um deus único. Na verdade, o que o 
advento do monoteísmo fez foi subs-
tituir a extraordinária riqueza dos 
enredos de intrigas, ciúmes, amores 
e paixões que mantinham os deuses 
em intensa atividade por uma histó-
ria monótona de obediência ou de-
sobediência ao ditador universal. Os 
desvios a essa mensagem única são 
poucos e incapazes de rivalizar com 
a beleza e a profundidade das histó-
rias que compõem a mitologia grega, 
para dar apenas o exemplo mais co-
nhecido.

A identificação da deidade su-
prema com um ditador universal nos 

14. Ian Stewart, Uma história da simetria 
na Matemática. Tradução: Claudio Ca-
rina; revisão técnica Samuel Jurkiewicz. 
Rio de Janeiro, Zahar, 2012. Na página 
263 deste livro, diz o autor: �A noção de 
que deve existir uma teoria de tudo traz 
à mente as religiões monoteístas � nas 
quais, ao longo de milênios, disparata-
das coleções de deuses e deusas com seus 
reinos específicos foram substituídas por 
um deus cujo reino é o todo. Esse pro-
cesso em geral é visto como um avanço, 
mas parece um erro filosófico habitual 
conhecido como �equação de incógnitas� 
em que a mesma causa é atribuída a todos 
os fenômenos misteriosos.�

ajuda a entender por que, nas religi-
ões monoteístas, os sacerdotes ten-
dem a ter poderes terrenos extraordi-
nários que, em exemplos familiares, 
algumas vezes os autorizam a assar 
dissidentes na fogueira e, em outras, 
como nos regimes políticos funda-
mentalistas islâmicos, a controlar 
diretamente o governo, com as con-
seqüências que se deveriam esperar.

Brasil prÉ-caBralino

No que começava a ser o Brasil, 
temos o testemunho do padre Mano-
el da Nóbrega, em 1549:

Procurei encontrar-me com um 
feiticeiro, o maior desta terra, 
ao qual chamavam todos para os 
curar em suas enfermidades; e lhe 
perguntei em virtude de quem fa-
zia eles estas coisas e se tinha co-
municação com Deus que criou o 
Céu e a Terra e reinava nos Céus, 
ou acaso se comunicava com o 
Demônio que estava no Inferno? 
Respondeu-me com pouca ver-
gonha que ele era Deus e tinha 
nascido Deus e apresentou-me 
um a quem havia dado a saúde e 

que aquele Deus dos céus era seu 
amigo e lhe aparecia frequentes 
vezes nas nuvens, nos trovões e 
raios.15

Ou, em outra carta do mesmo 
ano: “esta gentilidade nenhuma coisa 
adora, nem conhece a Deus; somente 
aos trovões chama Tupã, que é como 
diz coisa divina. E assim nós não te-
mos outro vocábulo mais convenien-
te para os trazer ao conhecimento de 
Deus que chamar-lhe Pai Tupã”.

Os nativos brasileiros ainda de-
pendiam da caça e coleta, conhe-
cendo, apenas, uma agricultura ru-
dimentar. Nessa economia de baixa 
produtividade, era impossível existir 
uma classe sacerdotal inteiramente 
dispensada da obrigação de produzir 
a própria subsistência. Uma realida-
de bastante diferente da dos próprios 
portugueses, cujos padres eram fun-
cionários públicos, organizados em 
classe e, em regra, sustentados pelo 
esforço alheio. (Os jesuítas, no Brasil, 
foram beneficiados pela condição de 
sacerdotes na obtenção de sesmarias, 
mas também participavam da ativi-
dade econômica, tendo se tornado 
grandes proprietários de terras e de 
escravos.)

15. Manoel da Nóbrega, citado, pág. 95. 
A carta é de 1549.

PRETÉRITO IMPERFEITO
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em resumo...

Se esses Marduques, Shivnus, 
Tupãs nos parecem improváveis; é 
bom saber que uma porção de gen-
te considera improvável que existam 
as nossas próprias figuras mitológi-
cas. De qualquer modo, deus é o que 
não falta, na História. E não apenas 
na história já vivida; também na que 
ainda estamos vivendo. Mesmo uma 
relação parcial, limitada a algumas 
das principais correntes religiosas do 
mundo de hoje, incluiria o Confucio-
nismo, Xintoísmo, Taoísmo, Budis-
mo, Hinduísmo, Judaísmo, Cristia-
nismo, e Islamismo, cada um com as 
suas inúmeras ramificações. Juntando 
tudo, tem deuses e deusas para todo 
gosto. 

O problema é que o defensor 
da tese de que o deus judaico-cristão 
existe não está disposto a comparti-
lhar dessa promiscuidade. Seu pró-
prio mito não se contenta com nada 
menos que ser único, eterno, todo 
poderoso. É esse excesso de preten-
são que, à luz da História, tira toda 
plausibilidade ao deus criado pelos 
que escreveram a Bíblia.

Mas o que a Filosofia diz a res-
peito?

3. a dÚVida
Ninguém chega a Deus pela Fi-

losofia. Em quase todos os casos, 
chega por proximidade cultural e ali 
permanece por inércia, estreiteza de 
raciocínio, ou “fé”. Muita gente, en-
tretanto, sai de Deus pela Filosofia. É 
esta ameaça que impele os religiosos a 
inventar argumentos filosóficos (que, 
no fundo, eles próprios consideram 
irrelevantes) em favor da existência 
de Deus. Como há fortes interesses 
dos dois lados – os ateus precisam de 
argumentos racionais para sustentar 
sua posição; os sacerdotes devem cui-
dar de aumentar seus rebanhos – o 
debate continuará para sempre. 

Naqueles lugares e épocas em 
que as pessoas não se sentem fisica-
mente ameaçadas por emitir opini-
ões divergentes das sustentadas pela 
boiada, essa controvérsia permanente 
não deixa de ser divertida.

improVáVel ou impossíVel

Deus existe? Esta pergunta se re-
pete pelos séculos, deixando transpa-
recer que a entidade em causa padece 
de dúvidas capazes de contagiar seus 
adeptos na Terra. Ninguém, com a 
possível exceção de Descartes e seus 
colegas, vive se perguntando se existe 
ou não. A Coca Cola não repete em 
seus comerciais: “ei, gente, eu exis-
to!”; os cigarros Marlboro têm sau-
dades do velho Oeste, mas nunca du-

vidaram da própria existência. Com 
o deus cristão é diferente. E, mesmo 
que a resposta à pergunta “Deus exis-
te?” seja, com grande frequência, or-
gulhosamente afirmativa, a simples 
necessidade de se ficar repetindo isso 
é sinal de pouca convicção. 

Nesse embrulho todo, filosofica-
mente falando, sou agnóstico; mas, 
para todos os efeitos, sou ateu. An-
tecipei, portanto, minha resposta à 
pergunta acima. Agnóstico, pois não 
acho que alguém possa demonstrar a 
inexistência de Aton, Pangu, o deus 
cristão, ou suas desencarnações con-
temporâneas. Ateu, por considera-
ções práticas. 

Práticas, do seguinte tipo: para 
tocar a vida, todos nós precisamos de 
crenças operacionais. Não saio cor-
rendo feito louco cada vez que um 
avião passa no ar, pois acredito que 
ele vai permanecer lá em cima – e 
não que irá cair sobre minha cabeça. 
(Impossível, não é; improvável, sim.) 
Ainda retiro do bolso meu telefone 
celular quando desejo ligar para al-
guém, porque acredito que o apare-
lhinho, às vezes, fala, embora isso não 
possa ser provado e, pior, esteja se 
tornando a cada dia menos provável. 
Acredito que, como fez até hoje, a 
Universidade pagará meus proventos 
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de professor no início do próximo 
mês. Mas, será que posso, mesmo, 
estar seguro disso? Na Espanha, por 
exemplo, eu não teria tanta certeza.

improBaBilidade da eXistência do 

deus cristão

Muitas coisas em que acredita-
mos ou desacreditamos também são 
impossíveis de serem demonstradas 
como indubitavelmente verdadeiras 
ou falsas. Às vezes, elas são, apenas, 
“muito pouco prováveis”. É o que 
ocorre com a existência do deus cris-
tão: impossível, não é; improvável, 
sim, pelas seguintes razões, entre ou-
tras:

• Não existe nenhuma prova fi-
losófica da existência de Deus. As 
que já foram propostas mais parecem 
serviços de advogados do que legíti-
mas tentativas de usar a razão para 
conhecer a realidade – ainda que me-
tafísica.16

• É mais fácil interpretar os deu-
ses como criações humanas do que 
vice-versa. Em quase todas as cultu-
ras, eles têm aparência antropomór-
fica e os mesmos tipos de vícios e pai-
xões dos homens e mulheres.

• A forma, usualmente, irracio-
nal e agressiva com que os teístas 

16. A expressão “serviço de advogado” 
foi tirada de Bertrand Russell, O melhor 
de Bertrand Russell: Silhuetas satíricas. 
Seleção e introdução de Robert E. Egner. 
Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000, 
págs. 47-48.)

defendem sua convicção sugere que a 
questão real não é se Deus existe ou 
não, mas a distribuição de poder e 
privilégios que se ampara na aceita-
ção coletiva de sua suposta realidade.

• Em última instância – muitos 
fiéis admitem isso com franqueza –, 
a crença em Deus não depende de 
nenhuma evidência racional ou em-
pírica, mas da experiência subjetiva 
que os crentes chamam de fé. Infe-
lizmente, uma seleção adequada de 
delírios e alucinações pode provocar 
qualquer tipo de crença (inclusive a 
de que eu sou Napoleão Bonaparte – 
e eu, definitivamente, não sou Napo-
leão Bonaparte). Nessas circunstân-
cias, as pessoas sensatas encarariam a 
fé religiosa como uma fonte de ilu-
sões, nunca de certezas.17

17. A discussão filosófica prossegue, e não 
se deve esperar que ela acabe jamais. Pa-
ra uma abordagem recente que defende 
as posições cristãs, veja-se William Lane 
Craig, O novo ateísmo e cinco argumen-
tos para a existência de Deus. Tradução, 
revisão e edição: Eliel Vieira, Copyright © 
2010 by Christon Campus Initiative (CCI), 
em http://ibpan.com.br/site/images/sto-
ries/Downloads/Estudos_Biblicos/O%20
Novo%20Ate%C3%ADsmo%20e%20
Os%20Argumentos%20Para%20a%20
Exist%C3%AAncia%20de%20Deus.pdf

causa primeira18

Dos argumentos “filosóficos” em 
favor da existência de Deus, o mais 
repetido (e, à primeira vista, o mais 
impactante) é o da causa primeira, ou 
“o início de tudo”: 

– O mundo existe? 
– Sim. 
– Então, alguém o criou. 
Ou seja, a existência de Deus é 

deduzida da existência do mundo, 
assim como nós podemos deduzir 
que nossos pais existem, ou existi-
ram, simplesmente, do fato de que 
estamos aqui. Parece forte, mas não 
é. Há quase cem anos, este argumento 
foi triturado pelo filósofo inglês Ber-
trand Russell (1872-1970) – e ele reco-
nhece que não foi o primeiro a fazê-
-lo. Para entender o que Russell tinha 
em mente, basta formular a pergunta 
que, na lógica do raciocínio, natural-
mente, se segue:

– E quem criou Deus?
Aí temos um problema. Pois, se o 

interlocutor replica: “ninguém criou 
Deus”, ele admite que alguma coisa 
pode existir sem causa. E, se alguma 
coisa pode existir sem causa, por que 
tem de ser Deus? Por que não pode 
ser o mundo?

Se tudo tem de ter uma causa, en-

18. Stephen Law, Filosofia. cit., págs. 
140/152, alinha mais três argumentos 
que tentam mostrar ser racional crer 
em Deus. Eles são discutidos no restante 
deste trabalho.
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tão Deus tem de ter uma causa. Se é 
possível existir algo que não tem cau-
sa, esse algo tanto pode ser o mundo 
como Deus, de modo que não pode 
haver nenhuma validade nesse racio-
cínio. Ele tem exatamente a mesma 
natureza que o ponto de vista hindu 
de que o mundo estava apoiado num 
elefante e o elefante numa tartaruga; 
e, quando se dizia: E a tartaruga?”, o 
hindu respondia: “Acho melhor mu-
darmos de assunto”.19

deus “deVe” eXistir

Originalmente, o argumento se-
guinte remonta a Santo Anselmo, se-
gundo nos relata Stephen Law.

Por definição, Deus é um ser 
tão grande que maior não pode ser 
concebido. Deus pode ser concebido 
como mera ideia ou como realmente 
existindo. Existir é maior do que não 
existir. Portanto, Deus deve existir.20

Quem lembra do personagem 
Rolando Lero, na Escolinha do Pro-
fessor Raimundo (Chico Anysio, TV 
Globo) vai entender meu comentá-
rio: 

– Não captei, amado mestre.
Nem Rolando, nem Tomás de 

Aquino, nem Immanuel Kant. Tanto 
que este último chegou a escrever, no 
refraseamento proposto por Stephen 
Law:

Existência, concluiu Kant, não é 

19. Bertrand Russell, O melhor de Ber-
trand Russel, pág. 44.
20. Law, Filosofia, pág. 140.

parte de nenhum conceito, nem do 
de Deus. Portanto, não é verdade que 
“Deus existe” tem de ser verdadeiro.21

o projeto inteligente

O argumento do “projeto inteli-
gente” (ID, na sigla em inglês) é uma 
versão moderna do argumento tele-
ológico, que já havia sido proposto e 
recusado por David Hume, filósofo 
escocês do século XVIII, amigo de 
Adam Smith. Em essência, ele sus-
tenta que, se há ordem no mundo 
natural, tem de existir um “projetista 
inteligente” (ou seja, Deus). 

Quem defende a versão moderna 
do argumento teleológico afirma, su-
postamente, em linguagem científica, 
que “determinadas características do 
universo e de coisas vivas são mais 
bem explicadas por uma causa inte-
ligente do que por um processo não 
dirigido, como a seleção natural”. 
Ou seja, os proponentes do projeto 
inteligente querem levar a discussão 
para o campo da ciência. Eles susten-
tam, por exemplo, que o ID se opõe 
à tese da teoria evolucionária de que 
a ordem encontrada no mundo bio-
lógico pode ser explicada por causas 
naturais.22

21. Law, Filosofia, pág. 141.
22. Em http://www.intelligentdesignne-
twork. org/

Bem, se os proponentes do Pro-
jeto Inteligente querem dar ao seu 
argumento um status científico, en-
tão eles devem ser respondidos por 
outros cientistas. De acordo com 
Richard Milner e Vittorio Maestro, 
editores-sênior da revista Natural 
History: 

A maioria dos biólogos concluiu 
que os proponentes do Projeto 
Inteligente incorrem em uma das 
duas impropriedades seguintes: 
ou revelam ignorância, ou per-
petram deliberada falsificação da 
ciência evolucionária.23

“o conhecimento de deus pela 

eXperiência religiosa”

A lista de Law chega ao fim com 
a ilustração de uma senhora vestida 
de freira e o enunciado do argumen-
to que pretende chegar ao “conheci-
mento de Deus pela experiência reli-
giosa”: 

Durante experiências religiosas 
intensas, místicos como Santa 
Teresa d’Ávila podem se sentir 
tão cônscios da presença de Deus 
que perdem a noção de sua indi-
vidualidade.24

23. Richard Milner & Vittorio Maestro, 
senior editors of Natural History: “In-
telligent Design?” (Introduction), em ht-
tp://www.actionbioscience.org/evolution/
nhmag.html
24. Law, Filosofia, pág. 150.
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Não é um argumento de filo-
sofia, que apela para a razão; muito 
menos de ciência, que combina ra-
zão e evidências empíricas. Trata-
-se, na verdade, de um tortuoso 
caminho que, antes de provar a 
existência de Deus, pode suscitar in-
terpretações completamente outras 
sobre quem passa pela tal “experi-
ência religiosa intensa”. Para avaliar 
o tamanho do perigo, considere as 
citações seguintes. 

A primeira, do site Psiqweb: 

Alucinação é a percepção real de 
um objeto inexistente, ou seja, são 
percepções sem um estímulo ex-
terno. Dizemos que a percepção 
é real, tendo em vista a convicção 
inabalável que a pessoa manifesta 
em relação ao objeto alucinado. 
Sendo a percepção da alucinação 
de origem interna, emancipada 
de todas variáveis que podem 
acompanhar os estímulos am-
bientais, um objeto alucinado, 
muitas vezes, é percebido mais 
nitidamente que os objetos reais 
de fato.25

A segunda citação foi retirada 
do site do Instituto de Neurociências 
& Comportamento (INeC), da Uni-
versidade de São Paulo em Ribeirão 
Preto:

25. Em http://www.psiqweb.med.br/
site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=103

Os delírios são crenças errône-
as que habitualmente implicam 
em experiências que fogem da 
percepção do indivíduo. São 
categorizados como delírios 
persecutórios, de grandiosida-
de, de controle e somático. De-
lírios persecutórios são os mais 
frequentes. O indivíduo crê em 
ideias falsas, admite que esteja 
sendo perseguido, ou que pessoas 
estão tentando prejudicar-lhe ou 
lhes fazer algum mal. Delírios de 
grandiosidade são caracterizados 
pela opinião exagerada de im-
portância ou poder, como afir-
mar ser Jesus Cristo ou dizer que 
é dono do mundo.26

Embora todos saibam que a re-
núncia ao sexo pode provocar dis-
túrbios mentais variados, espero, sin-
ceramente, que este não tenha sido 
o caso de Santa Teresa. Mas, daí a 
transformar sua incomum experiên-
cia subjetiva numa prova da existên-
cia de Deus vai uma grande distância.

26. (http://www.inec-usp.org/cursos/cur-
soV/sintomatologia.htm

4. ePÍlogo
Os deuses nunca estão sós, ao seu 

lado sempre aparecem os sacerdotes. 
Exceto nas sociedades muito primi-
tivas, como as dos indígenas brasi-
leiros, os sacerdotes nunca estão sós, 
ao seu lado sempre aparecem as igre-
jas. O fechamento do artigo deveria 
mencionar esses três elementos.

deuses

Uma relação muito abreviada 
dos deuses antigos foi dada acima. 
Como se fora o ministério da presi-
denta Dilma, há na História deuses 
para todas as funções: acender o fogo, 
apagar o fogo, promover o amor, 
abençoar a embriaguez, entregar 
correspondências, guiar os marinhei-
ros, cuidar da agricultura, favorecer 
a pesca, desenvolver a indústria, etc, 
etc, etc. 

Se não houvessem morrido an-
tes, os deuses antigos teriam sido 
exterminados pela caixa de fósforos, 
o corpo de bombeiros, o Viagra, o 
uísque Ballantines, o correio eletrô-
nico, o GPS, os fertilizantes 10-10-10, 
o sonar, a máquina a vapor, etc, etc, 
etc. Com muito maior eficácia que os 
Hermes ou Bacos de antanho, cada 
uma dessas invenções modernas aju-
dou os homens e mulheres a resolver 
seus problemas específicos, tornando 
os deuses dispensáveis.
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O que sobrou de Shamach, 
deus do sol na antiga Mesopotâ-
mia? Nada. Embora fosse apresen-
tado como imortal e poderoso, ele 
desapareceu com a extinção de sua 
civilização e ninguém mais diz que 
Shamach existe, ou existiu. O mesmo 
fim tiveram Apolo, Artêmis, Ares, 
Atena, Cronos, Hefesto, Adônis, 
Urano e os demais deuses da Grécia 
clássica. Igual aos adeptos do pastor 
Jim Jones (o Google pode ajudar, se 
o nome já caiu no esquecimento), os 
deuses gregos morreram todos. Hoje, 
na melhor das hipóteses, são marcas 
de sapato. 

Por que seria diferente com os 
deuses contemporâneos?

sacerdotes e igrejas

O aparecimento da classe sacer-
dotal e das instituições religiosas por 
eles comandadas transforma os even-
tos psicológicos decorrentes da pro-
pensão humana a buscar proteção e 
explicações diante do desconhecido 
em fatos sociais. (Freud diria que os 
“eventos psicológicos” têm outras ra-
zões de ser e outras funções, mas isso 
pouco importa, neste contexto.) 

Na origem – no caso clássico, 
pelo menos –, a classe sacerdotal é 
estimulada a aparecer e a religião a se 
consolidar como instituição pela sua 
capacidade de contribuir para a ma-
nutenção da respectiva organização 
social, com sua específica distribui-
ção de regalias e obrigações. Os sa-

cerdotes, claro, tiram proveito disso, 
cavando um lugar de muito destaque 
e pouco trabalho para si mesmos na 
sociedade que eles ajudam a preser-
var. Com o passar do tempo, entre-
tanto, a religião institucionalizada 
tende a se tornar um ator de peso 
na trama social. Neste processo, as 
igrejas se transformam em entidades, 
até certo ponto, autônomas preocu-
padas, acima de tudo, em assegurar 
a própria sobrevivência e promover 
os interesses de seus dirigentes, até 
mesmo em desafio à continuidade 
da ordem social mais ampla que as 
abriga.27

***

27.  Há casos “não clássicos”: as religiões 
das minorias politicamente dominadas 
tendem a assumir uma atitude não-cola-
borativa (no limite, abertamente contes-
tadora) em relação à ordem estabelecida. 
Outro: as ramificações da igreja Católica 
que aderiram, na América Latina dos anos 
1970 e 1980, à chamada teologia da liber-
tação confrontaram a ordem política (e, 
até certo ponto, social) então vigente. Isso 
poderia ser interpretado como uma ten-
tativa dos padres de conservar a clientela, 
pois os jovens da classe média estavam, 
em sua maioria, na oposição às ditaduras, 
mas não deixa de ser uma demonstração 
da relativa autonomia da religião institu-
cional com respeito à sociedade.

Escrevi no prólogo que “em in-
tervalos irregulares de dez ou quinze 
anos, revisito estes temas”. Pois vou 
inconcluir o artigo com uma nota 
pessoal. Em 1966, escrevi, num diá-
rio que mantive durante a juventude:

Considero que, dentro do que 
habitualmente entendemos por re-
ligião, ela representa a catacumba 
das esperanças humanas. Continuo 
a acreditar que Céu e Inferno são 
apenas reflexos de nossas aspirações 
e que Deus é o resultado da propa-
ganda. (Transcrito para o Diário em 
03/01/1966, mas escrito antes, em 
data não especificada.)

Como se vê, não apenas Teresa 
d’Ávila tem convicções arraigadas. 
Mas, ao contrário do que pensaria 
a santa, “deus me livre” que minha 
descrença seja imune a um bom ar-
gumento racional, lógico, científico, 
histórico, em contrário.  

Texto escrito no Alto do Céu, Recife, PE, 
e na Ilha do Mosqueiro, Belém, PA, em 
julho de 2012. Lourdes Barbosa, Gabriela 
Maia Gomes e o autor agradecem a hos-
pitalidade de Conceição e Francisco Bar-
bosa, que nos receberam magnificamente, 
por dois fins de semana, em sua agradável 
casa de praia na baía do Marajó.

gustavomaiagomes@gmail.com
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O homem e sua

sombra
Affonso Romano de Sant’anna
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1 Era um homem com sombra de cachorro
que sonhava ter sombra de cavalo
mas era um homem  com sombra de cachorro
e isto de algum modo o incomodava.

Por isto aprisionou-a num canil
e altas  horas da noite
enquanto a sombra lhe ladrava
sua alma  em pelo galopava.

3 Um homem deixou de alimentar
a sombra que transportava. 
Alegou razões de economia.
Afinal para quê 
de sobejo levar
algo que o duplicava?

Sem sombra, pensou:
melhor carregaria
o que nele carregava.

Equivocou-se. Definhou.

Descobriu, então,
que  a sombra o  sustentava.
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5 Era um homem cuja sombra o perfumava.

As pessoas dele se acercavam
mas não conseguiam 
nele detectar
a flor exata.

Na verdade seu corpo
era um jardim.

Um jardim que caminhava.

6
Era um homem com uma sombra 
assassina.
Por isto aprisionou-a
na luz que a rodeava.

Era uma operação de alto risco
porque prisioneira
a sombra assassina
diariamente o assassinava.

ALMA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

131julho•agosto•setembro 2012

9 Era um homem com uma sombra feminina.

Com ela se dava bem
– os outros é que estranhavam.

Olhado de perfil
parecia uno, duro, macho.

Mas nela cresciam seios
e era como se a sombra
à revelia do homem
– no escuro engravidasse.

Poemas que serão publicados 
no livro POESIA REUNIDA 3

affonsors@uol.com.br
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