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Cultura

12 milhões
  de acessos ao site do Itaú Cultural,

mais de 610 mil pessoas visitaram nossas 
exposições, 170 mil pessoas foram ao

Auditório do Ibirapuera e recebemos nas
nossas 56 salas Espaço Itaú de Cinema 

3 milhões de fãs de cinema.

Microcrédito

R$ 24 milhões
financiados para microempreendedores. 
Mais do que viabilizar empréstimos,
nossos agentes do Itaú Microcrédito
ajudam pessoas das comunidades
a estruturarem seus negócios.

Itaú Criança
milhões
de livros7

oferecidos pela Fundação
Itaú Social. Empilhados 
alcançariam uma altura
superior à da Torre Eiffel. 

Jovem de Futuro
Mudamos a vida de

mil
alunos400

do ensino médio da rede pública 
com o programa Jovem de Futuro,  
do Instituto Unibanco. Um número 
suficiente para lotar uma frota de 
10 mil ônibus escolares.

Educação Financeira
milhões
de pessoas3

receberam dicas sobre o uso consciente
do dinheiro. Esse número é equivalente
a 38 estádios do Maracanã lotados
de pessoas que receberam orientações
para usar bem o dinheiro.

Itaucard

5,250 milhões
de momentos de diversão 
compartilhados.
Esse foi o número de ingressos 
que rachamos com as pessoas em 
cinema, futebol, teatro e parques.
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Mobilidade
Urbana

milhão
de viagens1,4

feitas por nossas
laranjinhas no Rio
e em São Paulo. 
Isso é 7 vezes o número 
de voos do aeroporto 
de Congonhas por ano.

Desenvolvimento
Econômico

3,5 mil
empresários capacitados, por meio do

Seminário Itaú Empresas, para aproveitar 
as oportunidades geradas pela Copa. 

Seria o mesmo que colocar em campo 
318 times de futebol formados somente 

por empreendedores.

Comunidades

3,6 mil
 jovens
foram capacitados pelo
Programa Jovens Urbanos,
da Fundação Itaú Social,
para atuar como agentes 
transformadores, 
encontrando soluções
que melhorem 
suas comunidades.

Colaboradores
Mais de

97 mil
colaboradores do Itaú

espalhados pelo mundo todo com 
o objetivo de atuar como agentes 

de transformação para mudar a vida 
das pessoas para melhor.

Nosso principal propósito como banco
é estimular as mudanças que melhoram 
a sua vida e o lugar em que estamos.
E é por isso que em 2012 nós 
promovemos todas essas mudanças.

#issomudaomundo

Acesse www.issomudaomundo.com.br

O mundo muda.
E o que o Itaú
tem feito
para mudar
o seu mundo?

Itaú. Feito para você.

Conexão
Nos conectamos 
e trocamos ideias
com milhares de pessoas.

4,1 milhões de fãs*.

105.288 seguidores*.

38.870.296 views*.

3.101 fãs*.

O Itaú tem 3 milhões de buscas realizadas 
em média por mês.

Em pesquisas de mercado escutamos 
7.462.689 pessoas*.

*Dados até 31/12/2012.
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É mais fácil compreender a obra de 
Frida Kahlo através da pintura do que 
mergulhando em seu baú de retratos. 
A Frida que surge dos fotogramas 
colecionados ao longo de uma vida 
é alguém a ser desvendado. Estão 
documentados alguns dos seus notórios 
companheiros de viagem. Outros, nem 
tanto. E o vermelho–sangue, cor da sua 
absoluta nitidez ideológica, se esmaece 
em meio à diversidade de personagens 
que desfilam por suas fotografias. 
Curioso! Frida está presente sem estar 
presente. Seu portfólio fotográfico tem 
uma identidade que se sobrepõe ao self 
emanado pelas suas pinturas. Nas 
fotos estão refletidas imagens de culto 
marcial, afeto desabrido e solidão ardida, 
chamuscadas pelo mormaço inclemente 
que fez do seu corpo um oceano de chagas 
e cicatrizes disseminadas.

Nas páginas a seguir, Insight–Inteligência 
apresenta essa personagem cujo 
nascedouro é o seu inventário de fotos. São 
cores de Frida Kahlo, ainda que em um 
reverente preto e branco.

Nossos anunciantes nos acompanham na 
visita à galeria.



Diego Rivera, marido de Frida

A atriz norte-americana Paulette Goddard no ateliê de Diego Rivera. 1940



Gulhermo Kahlo, pai de Frida



Marcel Duchamp, 1993. Foto: Carl Van Vetchen

O pintor José Clemente Orozco. Foto: Elliot Elisofon



André Bretton. “A meus maravilhosos amigos Frida e Diego a quem sempre 
terei em meus pensamentos e meu coração”. Foto Man Ray.

J. V. Stalin



Henry Ford. “Para Frida Kahlo com admiração”. 1932

Frida Kahlo na Casa Azul



Leon Trotski e sua esposa Natalia Sedova na Casa Azul. 1938



General Emiliano Zapata, dedicada por ele próprio ao coronel Feliz Riojas, 1916. Foto H.J. Gutiérrez



Adalgisa Nery, “Para Frida querida com todo o carinho de Adalgisa”. 1945

Arcady Boytler, Sergei Eisenstein e pessoa não identificada



Vladimir Lenin. Soyuzphoto, 1919

Frida pintando o retrato de seu pai, Guillermo Kahlo. 1951. Foto Gisele Freund



A atriz Dolores del Río. Foto George Hurrell



Frida na Casa Azul. No verso da foto: “Frida recém-operada em 1946 - ficou pior do que nunca, com 
dores mais intensas, que ninguém poderá imaginar”. Foto Antonio Kahlo



Leon Trótski

Matilde Calderón, mãe de Frida, com os cachorros na Casa Azul. 1932
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Entrevista a
Christian Lynch

Cientista político

E
m entrevista 

concedida à 

Inteligência, 

Wanderley 

Guilherme 

dos Santos discorre sobre 

as dificuldades políticas 

experimentadas pela 

presidente Dilma; condena o 

economicismo político; explica 

as modalidades de coalizão 

parlamentar e adverte que a 

do governo no Congresso está 

flácida. Ao final, recorda que, 

em política, a coerção ou a 

ameaça de seu emprego pode 

ter efeitos salutares, quando 

visa a incentivar os aliados 

recalcitrantes a cumprirem 

com os seus deveres. O tema 

dos deveres políticos remonta 

ao clássico tratado homônimo 

de Cícero, cujo título original 

latino serve de manchete a 

esta matéria.



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

26

Christian Lynch

U
m dos aspec-

tos que mais 

me desapon-

tam na análise 

política con-

temporânea, 

seja de direita ou de esquerda, é o 

materialismo de segunda categoria a 

que esse processo de avaliação pare-

ce ter se reduzido. Esse materialismo 

primário assumiu especial destaque 

há alguns anos, por ocasião da ree-

leição de Bill Clinton, nos Estados 

Unidos, quando, devido a um con-

junto de fatores aleatórios, ganhou 

fama internacional o bordão de Ja-

mes Wolfensohn: “É a economia, 

estúpido!” A conjuntura econômica 

passou a ser considerada a chave ex-

plicativa do sucesso ou do fracasso 

da política, especialmente das con-

tendas eleitorais. Nossos analistas 

políticos buscam hoje explicar a con-

juntura a partir de informações tais 

como: “a inflação subiu 2% no ano” 

ou o “Banco Central aumentou em 

0,5% a taxa de juros”. Ora, qualquer 

explicação radicada numa única cau-

sa constitui, em matéria política, um 

reducionismo inaceitável. Há casos 

de governos economicamente bem-

-sucedidos que fracassaram do ponto 

de vista eleitoral. O presidente Jus-

celino Kubitschek, por exemplo, não 

conseguiu eleger o seu candidato, 

Marechal Lott, derrotado por Jânio 
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Wanderley Guilherme dos Santos

Quadros, cujo mote de campanha era 

o combate à corrupção. Há também 

casos inversos, de governos cujo de-

sempenho econômico não era feliz, 

mas que conseguiram sair vitoriosos 

das urnas. A política atual não pode, 

portanto, ser analisada somente do 

ponto de vista da economia. A econo-

mia é um elemento que deve ser ava-

liado no contexto de outros. E aqui a 

sua repercussão para o campo social 

surge como uma variável crucial. 

Pacto sob risco
Especialmente em seu segundo 

mandato, o governo do presidente 

Lula foi caracterizado por um con-

texto de soma em expansão no qual 

o crescimento básico da oferta de 

bens e produtos foi de tal magnitu-

de que permitiu a segmentos sociais 

das camadas mais carentes ganharem 

proporcionalmente mais do que os 

estratos no topo da cadeia; ressalte-

-se, sem que estes perdessem. Isso 

Há casos de governos 
economicamente 
bem-sucedidos 
que fracassaram 
do ponto de vista 
eleitoral
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seus ganhos. Essa é a razão por que 

a preservação daquelas políticas está 

gerando menos consenso, suscitando 

maior reação das classes abastadas. 

Este pacto velado está sob certo risco.

Cálculo político
Uma vez que a conjuntura eco-

nômica é mais adversa do que a do 

último governo Lula, a mudança terá 

de se refletir no modo por que o go-

verno articula no Congresso a sua 

nem sempre acontece. O crescimen-

to econômico não é necessariamente 

um jogo de soma zero. No entanto, 

durante a presidência de Lula, todos 

ganharam, todos aumentaram seus 

lucros, tendo sido possível aos seg-

mentos menos abastados crescer em 

velocidade superior aos privilegiados. 

Em outras palavras, houve um jogo 

de soma em expansão, com inclusão 

social. Foi possível assim desenvolver 

uma política social menos conflituo-

sa, que suscitou menos resistência do 

que temos visto nos últimos tempos 

da presidência de Dilma Rousseff. O 

governo atual ainda está num mo-

mento de soma constante, no qual 

ninguém está perdendo. Entretanto, 

comparado ao último período de Lula, 

a velocidade dos ganhos está menor. 

De forma que, pretendendo o governo 

manter políticas sociais distributivas 

em relação às classes C e D, as classes 

A e B terão reduzida a velocidade dos 
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base de sustentação. Como, em tais 

circunstâncias, o governo faz o seu 

cálculo político? Como ele garante 

as alianças necessárias à viabilização 

da sua política quando ela passa a 

ensejar maior resistência? Em prin-

cípio, pode parecer que a coisa não é 

tão dramática; afinal, o governo está 

muito bem avaliado pelo eleitorado, 

aspecto que, em tese, deveria se re-

fletir na arena parlamentar. Mas não 

é assim. As classes C e D têm uma re-

presentação majoritária na sociedade 

com diversos sindicatos, órgãos etc., 

mas são minoritárias na representa-

ção parlamentar de seus interesses. 

Ou seja, as classes C e D, que são as 

mais interessadas na preservação das 

atuais políticas sociais, têm menos 

capacidade de articulação no âmbito 

das instituições do que as classes A e 

B. Assim sendo, torna-se fundamen-

tal examinar o tipo de coalizão que 

o governo Dilma faz com o fito de 

garantir as alianças necessárias para 

dar seguimento às suas políticas re-

distributivas. A estratégia político-

-parlamentar que a Dilma vem se-

guindo é a da coalizão de segurança 

máxima. Ela pode ser definida como 

aquela em que o governo angaria o 

maior número possível de parlamen-

tares aliados, em detrimento da co-

alizão adversária. O teto teórico de 

uma coalizão de segurança máxima 

seria o de 100% dos parlamentares, 

obviamente inalcançável em demo-

cracia. Ela se diferencia da coalizão 

de segurança mínima, que é aquela 

por meio da qual o governo costu-

ra uma maioria simples (50% + 1),  

quando poderia, caso assim o dese-

jasse, ter outra mais folgada. Pode 

acontecer, porém, de o governo ter 

somente maioria simples (50% + 1)  

num contexto em que a oposição 

parlamentar seja tão forte a pon-

to de ser considerada máxima. Mas 

este não é o caso em tela. A estraté-

gia do Planalto tem sido a de forjar 

no Congresso uma coalizão de segu-

rança máxima, perseguindo o maior 

número possível de apoiadores, não 

deixando de fora ninguém que, em 

princípio, nela pudesse estar. 

Segurança máxima?
E aqui é que está o nó da política 

parlamentar do governo: essa estra-

tégia não está funcionando a conten-

to. Tenho dúvidas de que, na hora do 

voto das questões relevantes para o 

governo, a coalizão efetiva seja real-

mente de segurança máxima. Os ana-

listas deveriam detectar, a partir de 

uma análise empírica mais acurada 

das votações nominais no Congresso, 

qual é o grau de apoio real que lhe 

conferem os partidos integrantes da 

base aliada. Em várias das votações, 

percebe-se não apenas um elevado 

número de casos em que deputados 

da base aliada votam com a oposi-

ção, como de outros, nos quais eles 

se retiram do plenário na hora da 

votação. Essa coalizão de “segurança 

máxima” também não impediu que a 

presidente Dilma sofresse derrotas 

importantes. Ora, uma coalizão de 

segurança máxima envolve um enor-

O crescimento econômico 
não é um jogo de soma 
zero. No entanto, durante a 
presidência de Lula, todos 
ganharam”
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me custo de benefícios antecipados, 

distribuídos pela multiplicidade de 

interesses que ela integra. São mui-

tos os interesses dos aliados que o 

governo tem que administrar, e que 

nem sempre são compatíveis entre si, 

tornando a sua coordenação extraor-

dinariamente complexa. O custo de 

uma coalizão de segurança máxima 

é, portanto, bastante elevado. Nesse 

contexto, acredito que a segurança 

máxima do Planalto é bem menor do 

que ele pensa; é bem inferior àquela 

por que a Dilma está pagando. Está 

se verificando um hiato entre o apoio 

que ela em tese deveria ter e aquele 

que ela de fato tem.

Apoio fantasma
Chamo aqui a atenção para ou-

tra fragilidade ou dificuldade das 

grandes coalizões, que é o compor-

tamento “carona” de muitos parla-

mentares da base aliada. O compor-

tamento carona, como sabem, é o do 

cidadão que não assume os custos 

pela produção do bem coletivo. No 

caso da votação, o custo com que o 

parlamentar aliado deveria pagar 

seria o de ter de apoiar a proposta 

do governo, que é o bem coletivo, 

contrariando, eventualmente, o seu 

eleitorado, que é o seu bem particu-

lar. Como age o parlamentar, porém, 

convertido em “carona”? Ele se au-

senta da votação. Reparem que me 

refiro à ausência, não à abstenção. 

A abstenção é a decisão explícita de 

não votar, estando-se presente em 

plenário. A ausência, praticada pelo 

“aliado” carona, é diferente: ele se 

ausenta na hora! Não assina, se reti-

ra do plenário, como quem vai ao to-

alete. Do modo como a coalizão está 

montada, ela lhe fornece a impressão 

de estar muito segura; de que o go-

verno vai ganhar de qualquer jeito, 

e que, por isso, não fará diferença a 

sua furtiva ausência, que o impedirá 

de ficar mal diante dos seus eleito-

res. De fato, o parlamentar só poderá 

ser chamado às falas caso o governo 

perca a votação; do contrário, ele sai 

impune, o governo não se importa. 

A tentação dos deputados de adotar 

esse comportamento é muito grande, 

porque, no meio de uma coalizão tão 

vasta, de tantas centenas, o “carona” 

pensa que não haverá muitos outros 

como ele, recolhendo espertamente 

o bônus e se furtando ao pagamento 

do ônus. Mas é justamente em decor-

rência desse tipo de comportamento 

que o governo tem passado pelas di-

ficuldades por que tem passado. 

“Coalizão-baleia”
O governo não deve, pois, iludir-

-se com o tamanho de sua coalizão. 

Sua coalizão verdadeira é formada 

com aqueles que efetivamente se 

comportam de modo leal quando 

das votações de que ele depende. Por 

isso, é importante o levantamento 

das votações nominais para identifi-

car não somente os “aliados” desleais 

a descoberto, que votam com a opo-

sição ou que se abstêm, mas também 

os desleais encapotados, os ausentes. 

Outro aspecto que deve ser conside-

rado é o das emendas parlamentares 

e os substitutivos. O indicador da in-

Acredito que a segurança 
máxima do Planalto é bem 
menor do que ele pensa; é 
bem inferior àquela por que 
a Dilma está pagando”

bOla NaS cOSTaS
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se revelado subversivo às condições 

institucionais de vários segmentos 

relevantes da sociedade brasileira. 

Do mesmo modo, quando o governo 

organiza a sua base aliada na forma 

de uma “coalizão-baleia”, enorme 

e heterogênea, coordenando-a de 

maneira frouxa, renova-se a cada 

votação importante a possibilidade 

de que cada grupo de apoio busque 

aumentar o seu preço. A emergência 

do conflito no interior de uma coa-

lizão pode ser o meio pelo qual cer-

tos membros da base buscam cobrar 

mais benefícios para sustentarem as 

políticas do governo. 

Sempre cabe  
mais um

A cada proposta de governo, di-

zem sim, não ou se abstêm – porque, 

como está todo mundo dentro da co-

alizão, não custa nada pular o muro. 

Hoje, há essa sofreguidão do governo 

tensidade do conflito de uma propos-

ta política é o número de tentativas 

de emenda ou de propostas alterna-

tivas. As principais medidas de re-

forma demandadas pelo governo são 

as que mais recebem emendas. Veja-

-se, por exemplo, a medida provisó-

ria que reforma o sistema portuário: 

recebeu até agora o espantoso nú-

mero de 560 propostas de emenda! 

Isso só acontece porque, a despeito 

das aparências, o governo Dilma tem 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

32

aliados não estava no cálculo inicial 

do governo, levando-o justamente, 

para se prevenir contra ela, a integrar 

à coalizão todos aqueles que não lhe 

fossem irredutivelmente contrários. 

Ocorre que esta é como a questão 

do ovo e da galinha. Foi o excesso 

de defecção que levou à formação da 

“coalizão-baleia” ou o contrário? Ade-

mais, apenas a ideia de que defecções 

serão toleradas serve de incentivo a 

um número cada vez maior de com-

portamentos caronas. 

Custo-benefício
O Planalto deveria aos poucos 

mudar a sua estratégia. Se ele estives-

se disposto a favorecer mais determi-

nados partidos na coalizão, abrindo 

mão de outros, ela provavelmente 

funcionaria de modo mais barato e 

eficiente. Uma coalizão menor, admi-

nistrada de modo mais firme, pode 

ser tão eficaz quanto a atual, a custo 

político mais baixo. Para um Congres-

so de 513, se você tiver uma coalizão 

de 280, dá. Hoje, os que estão dentro 

em incluir todo mundo a qualquer 

preço. Cria-se um partido – como o 

novo PSD – e o governo federal sai 

correndo para procurar nele um es-

paço, uma brecha na coalizão. Agora 

é esse tal de REDE, da Marina Sil-

va: basta surgir um grupelho novo e 

o governo fica assustadíssimo! Essa 

estratégia está se revelando contra-

producente, mais fragilizando do que 

assegurando, ao governo, o apoio 

de que ele carece. É possível se per-

guntar se essa deslealdade de alguns 
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Uma coalizão menor, 
administrada de modo mais 
firme, pode ser tão eficaz 
quanto a atual, a custo 
político mais baixo”

foram chamados, paparicados, po-

dendo sair para agradar outros inte-

resses. Seria diferente numa coalizão 

sólida e compacta, cujos integrantes 

seriam bem premiados em troca de 

um apoio integral, franco. Quando se 

reduz o grupo, há uma coesão maior. 

O governo administraria melhor uma 

base menor, podendo acenar, para 

poder enquadrá-la, com a possibi-

lidade de incorporar outros grupos 

e redistribuir os benefícios. Outros 

aliados poderiam vir depois para ficar 

bem com o governo. Quanto menor o 

grupo, maior o peso do elemento co-

ercitivo para fomentar o efeito virtu-

oso da lealdade. Volto ao exemplo do 

Juscelino. Ele contratou o Plano de 

Metas com os partidos de sua coali-

zão, PSD, PTB e PR. Com a UDN, o 

Catete acordou diferente: pediu apoio 

em algumas questões, liberando-o 

quanto às demais. A coalizão funda-

mental era pequena; então, mesmo 

não recebendo nada, os partidos pe-

quenos tinham que dizer sim ou não, 

no governo Juscelino. Hoje, seria 

preferível integrar melhor o PMDB, 

dando-lhe mais espaço, mas cobran-

do-lhe maior lealdade e coerência, 

sancionando-se com severidade os 

que se mostrarem desleais, dispen-

sando partidos menos importantes. 

Ao contrário do que se crê, é possível 

ao governo enquadrar o PMDB, es-

pecialmente numa coalizão menor. 

Vejam a decisão recente do PMDB de 

apoiar a candidatura de Dilma à ree-

leição, em 2014. Ela reduziu o preço 

do apoio de partidos menores, como 

o PSB pernambucano, que se vê agora 

em maus lençóis para viabilizar seu 

candidato, Eduardo Campos, à suces-

são presidencial. 

Regras do jogo
O resultado dessa tentativa de 

gerenciar tantos e tão díspares inte-

resses é a extrema complicação do 

modelo de governança. Tudo o que 

envolve o funcionamento da máquina 

do governo e da administração se tor-

na mais lento do que já é. Hoje, não 

há uma obra que cumpra cronogra-

ma. E não é só porque há uma legis-

lação absurda em tamanho e comple-

xidade. O núcleo central do Executivo 

confia excessivamente na capacidade 

de persuasão do mérito das medidas 

que ele propõe; ele pensa que o méri-

to de suas medidas é tão claramente 

positivo para o desenvolvimento do 

país que por força dessa persuasão 

moral os agentes deixariam de lado 

seus interesses para agir em prol do 

bem público. Já é hora de adotar uma 

visão realista da política e deixar de 

lado esse horror supersticioso à coer-

ção. Empregar coerção significa apli-

car a cláusula dos ônus presente em 

toda e qualquer coalizão de governo, 

independente de que partidos a in-

tegrem: sem assumir os ônus, não se 

leva o bônus. O emprego da coação, 

ou a ameaça de que ela venha a ser 

empregada, é um elemento funda-

mental para assegurar a continuidade 

das políticas de um governo por meio 

do adequado funcionamento da coa-

lizão. É uma lógica do jogo: até os fi-
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Não sei quais são os 
ministros fortes da Dilma. 
No governo anterior, o 
presidente estava todo dia 
no jornal”

lhos são educados pela expectativa da 

recompensa e do castigo. O êxito ou o 

fracasso dos insurgentes depende da 

forma como os acordos maiores são 

feitos e da capacidade de articulação 

das lideranças do governo e de seus 

partidos aliados. É da coordenação 

frouxa das forças políticas dos grupos 

integrantes da coalizão que decorrem 

os comportamentos desleais de mui-

tos parlamentares da base aliada. É 

preciso que, quando das votações que 

lhe são fundamentais, diga claramen-

te: “Não, os acordos não podem mu-

dar a cada votação.” 

Um governo silente
O governo tem de parar de se 

mostrar acuado, fragilizado, ame-

drontado. Parece querer uma coali-

zão de segurança máxima, em que se 

incluem tudo e todos, porque se sente 

com uma segurança mínima. Talvez 

venha daí a impressão geralmente 

sentida de que, do ponto de vista da 

presença e da visibilidade, o gover-

no Dilma é mais opaco do que era o 

governo Lula. Não há quem explicite 

publicamente as linhas do governo. 

Sinto muita falta de ouvir seus porta-

-vozes ou intérpretes autorizados 

declararem qual o seu pensamento 

político, o que se está se fazendo na 

administração. Não sei quais são os 

ministros fortes da Dilma. No governo 

anterior, o presidente estava todo dia 

no jornal. Ele viajava o tempo todo, 

ele falava, e o povo ia atrás. Ele falava 

com os repórteres na saída, todo dia 

estava na televisão. O governo atual 

não se comunica, não fala. Não se vê 

um deputado ou senador governis-

ta subir à tribuna para responder à 

mídia, para informar o que está acon-

tecendo. Este governo precisa de uma 

banda de música parlamentar, com as 

lideranças governistas se revezando 

na tribuna legislativa para fornecer 

informações sobre o que se passa no 

governo. Isso é liderança parlamen-

tar. Não custa nada acabar com essa 

opacidade. Por outro lado, quando 

o governo se comunica, não o faz de 

modo adequado. A presidente Dilma 

foi falar sobre energia elétrica, e olha 

o que aconteceu! Daí a impressão de 

que a Dilma não está inovando, que 

ela está indo no vácuo do governo an-

terior. Mas isso não é verdade. 

Coação, sim, senhor
Em síntese, penso que a coalizão 

de segurança máxima e a crença na 

bondade intrínseca do bem público 

chegaram ao seu limite como estraté-

gias destinadas a garantir a governa-

bilidade. Um pouco de coação cairia 

muito bem. A coalizão real do gover-

no Dilma é bem menor do que ela crê, 

levando-a a pagar um preço enorme 

para receber benefícios escassos, e 

complicando terrivelmente a gerência 

da máquina do Estado. Depois de dois 

anos de administração, este precisa 

fazer um balanço crítico muito sério. 

Essa coalizão-baleia só está parindo 

sardinhas de apoio para o governo. 

bOla NaS cOSTaS
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Lost in 
darkness 
and 
distance:

fran-
kenstein
à Luz da ciência 
sociaL

1. ConCepção

Com 19 anos e ainda não oficialmen-

te esposa de Percy Bysshe Shelley, Mary 

Wollstonecraft Godwin concebeu, no ve-

rão de 1816, próximo a um lago suíço, a 

história que viria a se tornar um marco 

da literatura mundial e um ícone do sim-

bolismo do medo no Ocidente Moderno, 

Frankenstein: ou o moderno Prometeu 

(Frankenstein: or, the modern Prome-

theus), romance publicado em 1818. 

Mary Wollstonecraft Godwin (depois 

Shelley) era filha do filósofo William 

Godwin e da escritora Mary Wollsto-

necraft. A autora iniciava uma carreira 

de escritora sem muita expressão, entre-

tanto, Frankenstein, seu primeiro livro, 

tornou-se um clássico, frequentemente 

reeditado, citado e adaptado para outros 

meios. 

39jaNEIRO•fEvEREIRO•MaRçO 2013

edison  Bariani
cientista sociaL
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2. Ambiente e evolução

Amplamente disseminadas pelo relato dos participan-

tes, mormente pela autora de Frankenstein, as versões a 

respeito da ideia inicial do romance dão conta de que, reu-

nidos num chalé numa noite de chuva, relâmpagos, raios e 

trovões, os convivas Mary W. Godwin e Pierce B. Shelley, 

bem como Lord Byron e seu amigo e médico John William 

Polidori, em razão de uma sugestão de Byron, combinaram 

que cada qual criaria uma história de terror para animar 

aquelas noites. P. Shelley daria ensejo à ideia que tomaria 

forma em seu poema Fragment of a ghost story (publica-

do postumamente em Relics of Shelley, 1862); Lord Byron 

imaginou uma narrativa por meio da qual elaboraria mais 

tarde seu poema Mazzepa; John Polidori, aproveitando 

um personagem da história de Byron, teve a ideia que 

inspiraria seu conto The Vampyre (publicado em 1819); e 

Mary Shelley, após uma crise criativa, teria adormecido e 

tido um pesadelo do qual se originou a história do jovem 

cientista que dá vida a um monstro. Naquelas noites de 

junho de 1816, nasceram os dois maiores ícones do terror 

literário ocidental: o vampiro e o monstro. Curiosamente, 

os dois escritores considerados menos talentosos em re-

lação aos grandes autores da literatura, que são Byron e 

Shelley, na verdade, “escreveriam as mais duradouras his-

tórias de horror de seu tempo, criando monstros e vam-

piros que doravante habitariam o mundo” (FLORESCU, 

1998, p. 98). Não é de se estranhar que não só a autoria 

do Frankenstein foi atribuída (erroneamente) a Pierce B. 

Shelley, também a história do vampiro foi atribuída equi-

vocadamente a Lord Byron, e não a Polidori (FLORESCU, 

1998). 

3. morfologiA e fisiologiA

Frankenstein foi interpretado como romance gótico, 

de terror e mesmo como de edificação moral e de ficção 

científica. Embora haja, sem dúvida, elementos fantás-

ticos, de terror, medo, moralidade, aprendizado, ética, 

crítica social e sentimentalismo, certamente não é um 

romance de ficção científica (talvez um precursor?), pois, 

embora haja um personagem cientista e sua criação como 

detonadores da ação, tais elementos não moldam o mundo 

e suas circunstâncias, as relações entre os homens, nem 

produzem uma realidade paralela ao presente ou proje-

tam um futuro singular. Ao fim, é um típico romance do 

romantismo, que contrapõe a ação humana à natureza no 

sentido de que a primeira, por meio da corrupção da alma 

dos homens, pode degradar a beleza, ingenuidade, pureza 

e harmonia da última. 

O enredo – ambientado na Europa do fim do século 

XVII – é bastante conhecido. Já a narrativa, embora um 

tanto sentimental e, por vezes, piegas no estilo, usa inte-

ressantes recursos, o que quase passou um tanto desper-

cebido pela crítica – é iniciada pela “narração” de Walton 

fRaNkIE
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em primeira pessoa por meio de cartas; passa à narração 

de Victor Frankenstein, também em primeira pessoa; os 

capítulos XI a XVI são narrados pelo monstro em depoi-

mento (a Frankenstein) em primeira pessoa; retorna à 

narração de Victor Frankenstein; e termina com as cartas 

de Walton. A estrutura narrativa mostra-se cuidadosa e 

bem concebida, e é possível interpretá-la de duas formas: 

1) no sentido da estrita narrativa, em uma estrutura circu-

lar, ou melhor, espiral, cuja narração se desenrola no se-

guinte sentido: Walton -> Victor Frankenstein -> Monstro 

-> Victor Frankenstein -> Walton; 2) no sentido da tensão 

estrutural da trama, em uma estrutura triangular, cuja 

narrativa tem como bases as cartas de Walton, após isso a 

narrativa de Victor Frankenstein e como pico a narrativa 

do monstro.

A primeira interpretação da estrutura narrativa iden-

tificaria, assim, a espiral que leva a um crescente a partir 

da visão realista e distante de Walton, à narração íntima e 

envolvida de Frankenstein, ao depoimento quase fantásti-

co do monstro que, por fim, encontra o relato sóbrio – mas 

já um tanto afetado pelos fatos estranhos – de Walton. O 

movimento vai da existência cotidiana até o fantástico e 

muda as concepções de Walton a respeito da busca da gló-

ria e da conquista da natureza, o que leva a um aprendiza-

do moral sobre a ousadia, inconsequência e injustiça no 

mundo moderno e dos homens diante da comunidade, das 

relações primárias e da natureza. 

Já a segunda estrutura narrativa tem um aspecto 

triangular, no qual as bases são as narrativas de Walton 

e de Victor Frankenstein. Walton representaria o homem 

comum, com aspirações, próximo à natureza, ligado à 

família e zeloso dos seus companheiros; Frankenstein, o 

homem de ciência, distante, isolado, solitário, conviven-

do mais consigo e com suas elucubrações, apartado dos 

próximos, aos quais suas ações como cientista vão afetar 

profunda e terrivelmente. O depoimento do monstro, cujo 

momento na narrativa é o ápice do enredo, não só coroa 

a história; coloca-o de modo equidistante entre o homem 

comum e o cientista, entre o comedimento e a ousadia, en-

tre a prudência e a inconsequência, entre o temor e o teme-

rário, entre o respeito e a irresponsabilidade. O monstro (e 

sua “narração”) não tem ali o papel de um terceiro, um 

árbitro, um tertius; ele é o resultado e o alerta das terríveis 

consequências de quando não são observados os limites da 

ambição e não é respeitada a ordem natural.

No limite, as duas interpretações da estrutura narrati-

va não são antagônicas, são mesmo complementares, pois 

ilustram de forma diferente a intercomunicação entre as 

partes e as formas narrativas do romance de modo a con-

duzir a um momento superior da evolução e resultado dos 

fatos e do sentido, em toda sua carga valorativa, do desen-

volvimento das ações. Assim, Walton – que inicia a narra-

tiva – questiona que, em termos de ousadia e subjugação 

da natureza, “O que poderá deter a determinação de um 

homem?” (SHELLEY, 1998, p. 16), e assevera: “A vida ou a 

morte de um homem seriam um preço ínfimo a pagar pelo 

conhecimento que eu buscava e pela vitória sobre as for-

ças da natureza hostis à espécie humana, que esse conhe-

cimento legaria à posteridade” (ibidem, p. 21). Porém, ao 

fim, desiste de sua empreitada, conforta os companheiros 

e afirma: “Regresso ignorante e decepcionado. É preciso 

mais sabedoria do que tenho para suportar com paciência 

tamanha injustiça” (ibidem, p. 208). Todavia, sua resig-

nação diante do que não conhece e do que não controla o 

preserva (e aos seus) da malfadada sina de Frankenstein.

4. evolução 

A crítica literária contemporânea ao romance teve re-

ações muito distintas, que foi desde aclamado a tomado 

como aberração (FLORESCU, 1998). Grande parte das 

leituras posteriores – seja do texto em si, seja em transpo-

sições – vislumbrou na obra um libelo contra uma suposta 

maldade intrínseca à natureza humana e/ou um apelo à 

ética na ciência, ambos aparentemente equivocados. 

Não há no romance um julgamento peremptório a res-

peito do mal como algo inato aos homens; a despeito da 
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pouca profundidade dos personagens (à exceção do mons-

tro), é percetível que nenhum deles é deliberadamente 

mau ou pratica ações irresistivelmente prejudiciais aos 

outros. Aliás, afora os personagens menores, que são emi-

nentemente bons, pois são apenas vítimas (o pai, os irmãos 

etc.), todos os outros são reféns das circunstâncias (Cler-

val, Justine, Elisabeth); praticam atos condenáveis devido 

a mal-entendidos, julgamentos apressados e preconceitos 

(como Félix); estão inebriados pela glória (Walton); es-

tão sob violenta emoção ou desamparo (Frankenstein, o 

monstro) ou cometem maus atos em reações impensadas 

à injustiça que sofreram (o monstro, o turco). Mesmo o 

monstro não se mostra exclusivamente mau, pois pratica 

atos louváveis e vê-se compelido pelos homens a agir de 

modo pernicioso.

Há, também, certo anacronismo nas leituras que su-

põem uma deliberada discussão no romance, por parte da 

autora, sobre a ética na ciência. Esse é um tema posterior, 

do século XX, que percebe a ciência não só como fato, mas 

como potência quase incontrolável, que ameaça se tornar 

uma arma à disposição dos imprudentes, negligentes ou 

mal-intencionados, daí o debate ético sobre a melhor for-

ma de usá-la, já que, a partir de então, será sempre ins-

trumento e parte da sociedade e história humanas, uma 

vez que a natureza já está sob o completo domínio dos ho-

mens. 

No romance, no início do século XIX, a ciência é uma 

bela pretensão, um arroubo metafísico, um aspecto da so-

berba humana que sonha em dominar a natureza, enter-

rar a tradição e a religião e usurpar a condição divina. É 

um belo e raro brinquedo na mão de um menino mimado, 

o homem. Todavia, a pretexto de maturidade, seria mais 

tolo ainda quem pede a uma criança que brinque metódi-

ca e prudentemente. A questão não girava em torno de se 

impor limites à ciência, já que não se pode limitar o que 

não se pode dominar ainda: era sim de saudar a ciência 

como bela criação humana, mas não de se iludir quanto 

ao fato de ela organizar a existência humana, sujeitar ab-

solutamente a natureza ou fazer com que se prescindisse 

do misterioso, do sobrenatural, da vida ritual e espiritual. 

Na mentalidade do início do século XIX, não era primor-

dial uma discussão sobre a ética na ciência; a preocupação 

ética era com os homens e suas ações, já que a ciência não 

parecia uma potência fora de controle desses mesmos ho-

mens. 

A obra foi vista também como um romance gótico so-

bre a saga do herói “déclassé”, excluído da sociedade, cujas 

atribulações tinham inspiração muito próxima na atmos-

fera de horrores da própria família Godwin, de histórias de 

amores ilícitos e suicídios. Haveria pistas no romance para 

entender o próprio esposo da autora, pois Pierce B. Shel-

ley seria um modelo de “aristocrata e humanista ‘déclassé’, 

utopista generoso e fantástico, homem demoníaco e poeta 

celeste” (CARPEAUX, 1962, p. 1935).

A interpretação baseada no herói desclassificado é 

conduzida a um ponto limite por Franco Moretti (2007), 

que percebe na figura do monstro não somente a expres-

são do indivíduo marginalizado, mas a representação da 

classe social explorada e oprimida que aflui no cenário 

moderno. O monstro é então figuração do “miserável des-

figurado”, do trabalho, do proletariado (ibidem, p. 105).

A aparição do monstro, assim como a da classe traba-

lhadora, paira ameaçadora sobre a ordem social. Tal como 

o “proletariado não é individual, pertence ao criador como 

um operário da Ford”, o monstro é uma criatura “coletiva 

e artificial”, “não se encontra na natureza, foi construído”, 

trazidos de volta no monstro estão os “pobres” que o co-

lapso das relações feudais levou à pilhagem, à pobreza e à 

morte; tais criaturas ameaçam viver para dominar o mun-

do, portanto, devem morrer (MORETTI, 2007, p. 107). 

A função simbólica do monstro é “deslocar os hor-

rores de dentro da sociedade para fora dela”, logo, quem 

combate o monstro torna-se representante da espécie, de 

toda a sociedade. “O monstro, o total desconhecido, serve 

para reconstruir a universalidade, a coesão social que, em 

si mesma, não inspira mais convicção.” A criatura exprime 
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o medo de um futuro monstruoso, daí o seu inimigo será 

“sempre um representante do presente, um condensado 

da mediocridade complacente do século XIX: nacionalis-

ta, estúpido, supersticioso, insensível, impotente, satisfei-

to consigo mesmo” (ibidem, p. 106).

Embora a criatura só queira cidadania entre os ho-

mens, aceitando mesmo a marginalização em companhia 

de um seu igual, isso lhe é negado, já que a possibilidade de 

ter descendência, segundo Frankenstein, criar uma “raça 

de diabos”, causa medo. Moretti (ibidem, p. 108-9) iden-

tifica aí “um dos elementos mais reacionários da ideologia 

de Mary Shelley”, e, por meio disso, faz perceber “como 

é difícil para as classes dominantes aceitar a ideia de que 

todos os seres humanos são ou deveriam ser iguais”. Daí, 

então, o medo do cientista, que advém do fato de saber 

que reviveu uma criatura mais forte que ele e da qual não 

pode se libertar; parafraseando Marx, é o medo de quem 

produziu seus próprios coveiros (ibidem, p. 108). Cientista 

e monstro encarnam a polarização da sociedade de classes.

Na sociedade moderna, se, por um lado, a ciência, o 

conhecimento, o esclarecimento criam o monstro, por ou-

tro, o medo promove uma busca para “salvar uma razão 

ameaçada por forças ocultas”, daí “A restauração da or-

dem lógica coincide como apego inconsciente e irracional 

a um sistema de valores indisputável”. A autora, segundo 

o crítico, ter-se-ia empenhado na tentativa de criar uma si-

tuação aconchegante, de confiança doméstica, um retorno 

a um “idílio feudal” (p. 130), no qual o capitalismo aparece 

como “um sonho mau”, “mas sonho” (p. 112), e, ao fim, 

encerraria a trama por meio da busca da reunificação da 

sociedade e da história sob o argumento da fraternidade 

da família de Walton (p. 111-2). Cientista e monstro, clas-

ses sociais em contradição, incorporam uma relação ba-

seada na “dialética do medo”; os opostos não se separam, 

existem um em relação ao outro. 

Frankenstein: ou o moderno Prometeu expressaria, 

segundo Moretti (2007), os temores das classes dominan-

tes, ao que parece não eminentemente burguesas, mas fru-

to da ligação do capital com o antigo regime, em relação à 

emergência dos subalternos no cenário político-social mo-

derno – e Mary Shelley, no romance, veicularia tal visão 

reacionária. Entretanto, V. Frankenstein, embora seja re-

por um Lado, a ciência, 
o conhecimento, o 
escLarecimento 
criam o monstro, por 
outro, o medo promove 
uma Busca para 
“saLvar uma razão 
ameaçada por forças 
ocuLtas”
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presentativo das temeridades e frustrações do século XIX, 

não se parece muito com o inimigo “nacionalista, estúpi-

do, supersticioso, insensível, impotente, satisfeito consigo 

mesmo”. Sua audácia e arrogância são claras quando afir-

ma que “o mundo era um segredo que procurava desven-

dar” (SHELLEY, 1998, p. 30), tendo as ciências naturais 

como “a bússola” da sua vida (p. 32). 

Escorado em Cornélio Agripa, Alberto Magno, Pa-

racelso, alquimistas, Isaac Newton e Erasmus Darwin, 

na eletricidade e no galvanismo, V. Frankenstein procu-

ra dominar a natureza e recriar a vida sem grande noção 

de prudência e responsabilidade pelas consequências. O 

monstro, sua criação, embora marginalizado, é parte da 

sociedade, fisicamente construído de partes dos homens 

que encarnavam essa sociedade; ele não somente é o in-

truso, é o rejeitado, rejeitado pela própria sociedade que 

o criou e que o socializou. Frankenstein – que em dado 

momento do romance orgulha-se de que “há menos dis-

tinção entre as classes sociais” no convívio de sua família 

na sociedade suíça (SHELLEY, 1998, p. 60) – deplora a 

existência do monstro em razão de seu erro, da constan-

te lembrança de sua inconsequência, e não simplesmente 

pela dificuldade em conviver com o subalterno. Sua difi-

culdade de entender que a bondade e a maldade humanas 

não são inatas, sua crença cientificista, é que o faz deplorar 

a “raça de demônios” que seria o “flagelo da raça humana” 

(p. 161). Além disso, as simples trajetória e manifestações 

do personagem, responsável pelo ato mais insensato do 

enredo, a criação do monstro, não autoriza a identificação 

com os motivos da autora; é notório que na construção do 

romance ele personifica o equívoco e a busca da catarse 

pela humanidade imprudente, é um exemplo a ser evitado.

5. o orgâniCo e o superorgâniCo

Com sua evolução, o monstro percebe que “o estra-

nho sistema da sociedade humana [...] ia sendo desven-

dado” (SHELLEY, 1998 p. 115). Fica óbvia para ele sua 

condição de oprimido e explorado, inferior. A criatura 

torna-se consciente de sua condição social e credita sua 

própria transformação em ser malévolo a isso. “Penso que 

serei um eterno pária neste mundo” (p. 128); “De todas 

as benesses de que tenho conhecimento, eu sou sempre 

irrevogavelmente excluído. No entanto, eu era bom e com-

preensivo. Foi a desgraça que me converteu em demônio. 

Devolva-me a felicidade e voltarei a ser virtuoso.” A mar-

ginalização e o isolamento converteram-no: “Creia-me, 

Frankenstein, eu era bondoso. Trazia amor e humanidade 

dentro da alma, antes que viesse a ficar só, miseravelmen-

te só, como agora” (p. 94). Esse é o libelo de um revolta-

do, mas não de um revolucionário; suas aspirações são de 

plena integração e cidadania, ele não ameaça a ordem ins-

tituída, só quer um lugar nela, ainda que periférico. Vige 

aqui a concepção eminentemente romântica e profunda-

mente rousseauniana do bom selvagem, cuja sociedade o 

corrompeu. Ele é o excluído, mas não é necessariamente 

o proletário; é um ser coletivo, que compreende (física e 

simbolicamente) também os pobres, marginalizados, cri-

minosos, incompreendidos, artistas, contestadores, deslo-

cados, solitários etc.

A visão romântica do ser humano dissemina-se na 

articulação dos dois polos/personagens antagonistas. 

Frankenstein (embora nascido em Nápoles) se define exa-

ta e ironicamente como Rousseau, “sou cidadão de Gene-

bra” (p. 25) e, conforme uma visão dualista, maniqueís-

ta, vê nos homens somente o bem e o mal, e cada homem 

encarna um desses polos, assim, sua criatura é a própria 

realização do mal, bem como descrê da possibilidade de 

mudança de índole. Por outro lado, o monstro, criatura 

inicialmente desaparelhada para viver socialmente, evo-

lui, ganha consciência do mundo e de si, e, até em razão 

da condição de marginalizado, desenvolve uma concepção 

mais apurada da existência social. Maravilha-se com a as 

digressões de Milton (poder), de Plutarco (comunidade) 

e de Werther (amor) (p. 122 et seq.). Percebe a ambigui-

dade do bem e do mal na sociedade dos homens, “o ser 

humano era, a um só tempo, poderoso, virtuoso e mag-
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nificente, tanto quanto vil e cheio de vícios” (p.114). Não 

obstante, percebe que é possível mudar e transigir, inclusi-

ve, ele próprio experimenta essas transformações ao longo 

de sua existência, e também entende a influência da inte-

gração, da socialização e do convívio no caráter e atos dos 

indivíduos. À acusação de maldade que lhe é lançada por 

Frankenstein, responde: “sou mau porque sou miserável” 

(p. 140), “era minha intenção ser razoável, mas você não 

parece inclinado a entender que são os homens a causa 

dos meus excessos” (p. 141), e explica ao cientista natural: 

“Você parte de uma confusão de causa e efeito. Meus atos 

perniciosos e minha tendência para o mal resultam da fal-

ta de compreensão e afeto” (p. 148). 

Concomitantemente, Frankenstein pensa (e termina 

obcecado por isso) que só a destruição do monstro pode 

extinguir o mal que representa; já o monstro concebe a 

possibilidade de a vontade e a determinação interferirem 

nas ações, pensa que nasceu bom e se tornou mal pelas cir-

cunstâncias de sua existência e, ainda que compelido, fez 

opções nesse sentido; do mesmo modo, acredita no poder 

da escolha inversa e compromete-se a mudar e a viver em 

paz com os homens.

Em Frankenstein, Mary Shelley tematiza o advento 

da modernidade e seus novos sujeitos, a dificuldade de 

integração plena, o estranhamento, o conflito; aborda a 

existência humana que se distancia da tela da natureza 

e vai sendo emoldurada nas relações sociais, usa cores 

românticas para ressaltar o conflito entre a natureza e 

a sociedade humana, percebe ainda essa natureza como 

emanação do bom e do belo; por fim, dá tons mais escu-

ros ao quadro ao indicar que uma vez perdida a ingenui-

dade, morto o bom selvagem, moldado o homem pela so-

ciedade, não há mais retorno à condição simples, pacífica 

e idílica. Não é mais possível uma volta à natureza; ainda 

que tentado, tal ato só leva o conflito ao mundo natural 

(como nas infindáveis perseguições entre Frankenstein e 

o monstro), não faz retornar os homens e a humanidade 

a uma infância feliz. 

6. o homem ArtifiCiAl

O advento do monstro marca o fim de uma era na qual 

os homens, tementes a deus e resignados à sua condição 

subalterna, coexistiam em comunidade e em idílio com a 

natureza. A ação humana dominou a natureza e usurpou a 

função divina ao recriar a vida; daí o embuste e o fracasso 

de sua empreitada: Frankenstein não “cria” a vida, ele a 

“recria”, a imita, sem perfeição. Essa criação que quer res-

taurar o corpo sem considerar a alma é como uma maldi-

ção da mimese (PLATÃO, 1983), e os atos do monstro são 

o elemento catártico desse erro (ARISTÓTELES, 1979).

“Ressurreição” (SHELLEY, 1998, p. 49), é assim que 

V. Frankenstein expressa seu feito; ressuscitou os mortos 

antes do juízo final, interferiu na criação divina, no des-

tino dos indivíduos e no curso da história. A arrogância, 

principalmente científica, do homem levou-o a um mundo 

desencantado, apartado da natureza e de Deus. Não à toa, 

a divindade e a religiosidade estão alijadas do texto, não 

aparecem como argumento ou cenário, ou nas ações dos 

personagens; na grande maioria das vezes que aparece nas 

falas dos personagens é sempre algo retórico e, mais fre-

quentemente, uma simples interjeição. 

A grande monstruosidade que vem à tona no romance 

é a emergência da sociedade moderna, de classes, confli-

tuosa, urbana e solitária, baseada na técnica, e que relega 

a natureza, a tradição, a autoridade patriarcal, o religioso, 

o divino e o sagrado. Uma sociedade constituída pelos ho-

mens, mas que os aprisiona em relações que construíram 

deliberada mas irracionalmente, na qual não se observa 

uma racionalidade superior, substancial e consensual-

mente realizada. 

Também Thomas Hobbes (1588-1679), em seu Levia-

tã (Leviathan, or the matter, form and power of a com-

mon wealth, ecclesiasticall and civil, 1651), imaginou um 

homem artificial, que congregaria os homens em contrato 

sob o domínio do Soberano, contrato esse baseado na con-

veniência de garantir a segurança dos indivíduos. A cria-

ção monstruosa de Hobbes, assim como a de Mary Shelley, 
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tem entre seus pilares o medo, mas, para Hobbes, o medo 

une a sociedade sob um governo e legitima o poder desse 

Soberano sobre os homens ao renunciarem às suas vonta-

des para preservar sua existência, é uma criação dos ho-

mens que se eleva por sobre eles e, apesar de retirar-lhes a 

total liberdade, garante-lhes a vida (HOBBES, 1979).

Já o monstro de Mary Shelley (1998), embora expres-

se a constituição da sociedade moderna, não une os ho-

mens, separa-os, antagoniza-os, eventualmente, os des-

trói. Frankenstein é o criador, mas sente-se “escravo” de 

sua criatura (p. 148), dos atos e fatos incontroláveis que 

esta desencadeia; vê-se alienado não só de sua criação, 

mas do convívio e do entendimento com os outros seres 

humanos: “Eu via uma intransponível barreira entre mim 

e meus semelhantes...” (p. 153). Ao fim, a própria criatu-

ra alcança a consciência de que é, na verdade, soberana: 

“Você é meu criador, mas o senhor sou eu. E terá de obede-

cer-me” (p. 163). Chega mesmo a requintes de dominação 

ao deixar recados desafiadores ao seu perseguidor: “Você 

vive, e meu poder é absoluto. Siga-me”, “Venha, meu ini-

migo” (p. 198).

A criação, em vez de criar, preservar ou garantir a 

comunidade, extingue-a, investe contra a família, a vizi-

nhança, o parentesco, a amizade e o casamento, todas as 

associações básicas da vida comunitária, criadas pela von-

tade natural. O monstro, ao encarnar a vontade artificial, 

expressa o surgimento da sociedade a partir do rompi-

mento dos laços comunitários; não é algo alheio, é ima-

nente à heterogeneidade e complexificação da vida social 

(TÖNNIES, 2002). No romance, a força terrível que de-

sencadeou o nascimento desse monstro foi a temeridade 

humana; o instrumento de sua efetivação, a ciência. 

7. A CiênCiA do Corpo e o Corpo dA CiênCiA

Frankenstein, ao contrário de seu amigo Henry Cler-

val, não se interessava por questões morais, mas pelos “se-

gredos dos céus e da terra”, pelas “origens”, pelos “segredos 

metafísicos” (SHELLEY, 1998, p. 31), suas ambições eram 

desbravar “novos caminhos”, explorar “forças desconheci-

das” e revelar “ao mundo os mistérios da criação” (p. 42). 

Já Clerval, segundo Frankenstein, importava-se com as 

questões que diziam respeito às relações entre os homens, 

mantinha certa distância das verdades estabelecidas e ti-

nha “percepção dos sentimentos alheios” (p. 63); sua aten-

ção estava direcionada à compreensão, ao entendimento 

dos motivos dos homens em suas ações. Frankenstein só 

se interessava pela “profundidade das causas” (p. 34), pela 

relação de causa e feito que supostamente explicaria os fa-

tos do mundo. 

Obcecado pelas ciências naturais, Frankenstein estu-

dou muitos autores e suas contribuições e adotou os câ-

nones da ciência moderna na criação do monstro, proce-

dendo de modo empírico e indutivo: coletou fatos, dados, 

elementos primários (componentes e partes) e realizou 

experimentos em um ambiente controlado; ainda, proce-

deu do particular ao geral, das partes para o todo (p. 49). 

Negligenciou, porém, as advertências de parte da ciência 

moderna, que dão conta de que o todo construído não se 

identifica ao todo real, e a totalidade é maior e mais com-

plexa que a soma das partes; cuidou da explicação das cau-

sas da vida, mas negligenciou que a vida (humana) não se 

caracteriza simplesmente por seu fundamento genético/

biológico, uma vez que é moldada por meio do ambiente, 

da socialização, da interação e da volição dos indivíduos. 

O fato de a criatura demonstrar sua volição e deliberação 

aterroriza o criador e sua visão naturalista do mundo: “O 

pior é que o ser que eu criara dava mostras de possuir von-

tade própria e capacidade de conduzi-la no sentido do mal 

e da destruição, e que primava por dirigir sua ferocidade 

contra seu próprio criador, destruindo o que lhe fosse 

caro, como acabara de ocorrer” (p. 71).

A criatura era capaz não só de vontade, mas tam-

bém de evolução e aprendizado. A evolução do monstro 

é congruente com a alegada evolução da sociedade huma-

na segundo a antropologia evolucionista do século XIX; 

segundo seu próprio relato, a criatura passa de coletor a 
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preparador do alimento, constrói e utiliza instrumentos, 

transforma a natureza, descobre e domina o fogo, cons-

trói abrigos, estabelece-se de modo sedentário, descobre 

as emoções, a linguagem e a escrita (cap. XI). Nesse per-

curso, desenvolve a consciência de si como unidade orgâ-

nico-biológica, do seu espaço natural, do entorno social, 

de sua existência singular e dos desejos de compartilhar 

essa existência com outros de sua “espécie”; por fim, tem 

consciência da moralidade (do bem e do mal) e do poder e 

do fascínio que este exerce. 

8. AnAlogiAs

O advento da modernidade, com as revoluções Ingle-

sa, Industrial e, principalmente, Francesa, trouxe consi-

go a percepção de que os homens podem interferir deci-

sivamente na natureza, na história, na vida coletiva e no 

destino humanos. A ordem das coisas, agora social, já não 

era uma vontade divina, ou atributo do destino ou um des-

membramento da tradição. Os homens pressentiram que 

eram construtores de seu mundo, todavia, esse mundo 

construído, artificial, que a partir da expressão de Henri 

(Comte) de Boulanviliers, no século XVIII, ficou conhe-

cido como “societè”, sociedade, mostrou-se rapidamente 

uma força incontrolável, uma criação monstruosa, elabo-

rada e composta pelos homens e, como um Juggernaut, 

uma vez em movimento, não pode ser detida. 

Tal visão tem, em seus primórdios, uma raiz român-

tica, por meio de um autor que ecoa no romance de Mary 

Shelley. Nesse processo, emergem os conceitos de cultura 

e sociedade, bem como a ideia das ciências sociais, ins-

trumento de conhecimento sobre uma realidade huma-

na, agora social, que já não mais se mostrava acessível ao 

senso comum, à moral, à religiosidade ou à filosofia em 

sua vertente ligada à metafísica. Desse modo, as ciências 

sociais “acadêmicas” são as ciências de uma época de alie-

nação, fruto de um tempo e de um homem alienados; não 

expressam uma visão objetiva e sem paixão, separada do 

mundo social, mas um ambivalente esforço para acomo-

dar a alienação e expressão de um ressentimento mudo 

(GOULDNER, 1970, p. 53). 

Segundo H. Strasser (1978, p. 241), ao explicar por 

que e como a ciência social surgiu, Gouldner também lan-

ça mão do nível subteórico dos sentimentos e premissas 

de domínio, a “infraestrutura da teoria”. Assim, a ciência 

social teria surgido “no momento em que os homens ten-

tavam compreender o estranho mundo” no qual, após a 

Revolução Francesa, teriam nascido livres e firmado con-

tratos para formar uma comunidade de interesses, mas 

sentiam-se acorrentados, daí que tal ciência “apareceu 

como uma ciência ‘natural’ quando certos sentimentos e 

premissas de domínio se tornaram prevalecentes: quando 

os homens se sentiram alienados de uma sociedade que 

eles pensavam ter construído mas não podiam controlar” 

(STRASSER, 1978, p. 241-2).

9. disseCção

As ciências sociais, em seu começo, em grande medi-

da, lançaram mão de certo naturalismo cientificista para 

entender a sociedade, tomando-a como algo exterior, coi-

sificado, na tentativa de criar um conhecimento objetivo, 

positivo, sobre a criatura que lhe parecia tão estranha e 

exteriorizada. Também V. Frankenstein utiliza seu instru-

mental científico naturalista para criar e, depois, também 

para entender o monstro, interpretando-o como o mal ra-

dical, genético, e não como ser em interação com outros 

em determinado contexto. Escapa-lhes, tanto à ciência 

social nos seus primórdios quanto a V. Frankenstein, a 

capacidade de compreensão do outro, seus motivos, ra-

zões, conflitos e sentimentos. A vida, a existência social, 

não é um fato biológico apenas, e seu entendimento não é 

possível se for considerada como substância, coisa, objeto 

em sua exterioridade. Daí a afirmação de V. Frankenstein: 

“para examinar as causas da vida devemos começar pela 

morte” (SHELLEY, 1998, p. 46), ou seja, dever-se-ia co-

meçar pela extinção do movimento, da dinâmica, do fluxo 

vital, dos desafios da impermanência e da transformação 
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do objeto; tal ciência comete o equívoco de congelar e es-

vaziar o objeto, evitar a empatia e a compreensão do sujei-

to e sua subjetividade. 

Ambos, Frankenstein e a ciência social naturalista do 

século XIX, percebem como monstruosidade a relação com 

o outro social generalizado, com a sociedade. Ambos que-

rem reviver o objeto, animá-lo, a partir da ideia naturalista 

e corpórea, relegando a subjetividade, a alma, a força vital e 

espiritual que torna o corpo mais que uma estrutura racio-

nalizável. Se Frankenstein cria o monstro a partir da ma-

téria inanimada, as interpretações organicistas da ciência 

social vão comparar a sociedade a um organismo vivo, um 

expediente já usado como metáfora e analogia por Platão, 

Aristóteles e Tomás de Aquino, mas que com H. Spencer, 

R. Worms, Lilienfeld, A. Schäffle e outros tornar-se-á uma 

forma científica de explicação da vida social (STARK, 1963). 

Em geral, baseados num realismo ou num nominalismo, 

tais autores aproximaram o corpo social do corpo físico, 

tanto em sua morfologia como em sua fisiologia.

Herbert Spencer, por exemplo, conterrâneo de M. 

Shelley, talvez o organicista mais notável e sistemáti-

co, supõe que a sociedade assemelha-se a um organismo 

vivo, pois: 1) tanto a sociedade quanto o organismo vivo 

distinguem-se da matéria inorgânica pelo crescimento 

visível durante a maior parte de sua existência; 2) ambos 

crescem em tamanho e aumentam sua complexidade de 

estrutura; 3) a diferenciação de estrutura é acompanhada 

por uma progressiva diferenciação de funções; 4) a evolu-

ção estabelece diferenças de estrutura e função reciproca-

mente possíveis; 5) há dependência mútua entre as partes; 

6) a vida dos agregados (na sociedade ou no organismo) 

é passível de destruição, mas o todo sobrevive, a não ser 

por uma catástrofe. Já as diferenças entre a sociedade e 

o organismo seriam: 1) no organismo, as partes formam 

um todo concreto; na sociedade, as partes são livres e mais 

ou menos dispersas, formam um todo discreto; 2) no or-

ganismo, a consciência concentra-se numa pequena parte 

do agregado; na sociedade, está difusa entre os membros 

individuais; 3) no organismo, as partes existem em bene-

fício do todo; na sociedade, o todo existe em benefício dos 

indivíduos; 4) as influências necessárias que partes exer-

cem umas sobre as outras não se transmitem diretamente 

na sociedade, mas indiretamente, por meio do aspecto su-

perorgânico (cultural). 

Para Spencer, as características das partes deter-

minam as características do todo, mas reconhece o todo 

como independente das partes. Ainda, segundo ele, o sis-

tema digestivo pode ser comparado à indústria, o sistema 

circulatório à distribuição (transporte, meios de troca, 

classes comerciais), o sistema nervoso ao governo, etc. Or-

ganismo e sociedade também evoluem, transformam-se, o 

que se dá (retomando Lamarck) por meio de processos de 

adaptação ao ambiente e por diferenciação de seus órgãos 

conforme a função; assim, há um mecanismo geral de evo-

lução que pode ser historicamente verificado e funciona 

como uma marcha irresistível do simples ao complexo, do 

homogêneo ao heterogêneo (SPENCER, 1961, 1977; DU-

RANT, 2001).

O organicismo mantém uma visão da sociedade como 

estrutura articulada e funcional, independente das co-

nexões de sentido e formas de sociabilidade construídas 

pela interação entre os indivíduos, desconsiderando suas 

interpretações, subjetividades, expectativas, projeções e 

mentalidades. V. Frankenstein e H. Spencer veem a vida 

(humana e social, respectivamente) como algo natural e 

automático, material e funcional, criado pela física dos 

corpos e não pelas ações dos indivíduos ao tecerem a rede 

que une e estrutura a sociedade. 

10. tAxidermiA

Frankenstein, o moderno Prometeu, arrojou-se ao do-

mínio completo da natureza e terminou, igualmente, fus-

tigado por toda a vida em razão dos seus atos. Sua criação 

de uma vida artificial é também um ato da humanidade, 

a criatura gerada é a expressão da sociedade (já moder-

na) em todos os seus conflitos. O monstro, criatura, forte, 

fRaNkIE
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veloz, poderoso, de estatura superior, mas formado por 

homens (e suas partes), pode ser identificado à sociedade 

que emerge na modernidade e rompe os laços primários, 

as estreitas conexões com a tradição, a vigência da religio-

sidade, do místico, da autoridade (tradicional) e do encan-

tamento do mundo. 

No romance de Mary Shelley (1998, p. 90), a natureza 

e a comunidade são retratadas como locais de paz, amor, 

estabilidade, segurança e cooperação entre os homens; 

a família é retratada como espaço ideal de convivência, 

como reserva de valores altivos e intactos; mesmo na per-

cepção do monstro, toda a existência digna e feliz se dá em 

termos de relações primárias, entre irmão e irmã, pai/mãe 

e filho, esposo e esposa, e são essas relações “que unem 

entre si os seres humanos” (p. 116).

A defesa da comunidade – como ambiente no qual se 

dão as relações autênticas e elevadas, de afeto e coopera-

ção, de preservação de valores e de afastamento dos riscos 

do mundo impessoal e conflituoso – está presente em todo 

o romance. Nesse sentido, M. Shelley manifesta sim uma 

visão conservadora da vida social, senão reacionária, como 

afirma Moretti (2007). Reacionária não, obviamente, no 

sentido de um radicalismo autoritário e politicamente ex-

cludente, mas na direção de uma idealização do passado e 

da vida simples e comunitária. Entretanto, tal conservado-

rismo não é tão flagrante e dominante, pois, articulada à 

defesa da vida comunitária, há uma consequente crítica da 

sociedade moderna e do “rompimento de conexões” entre 

os homens (MAZLICH, 1993), e nem sempre a defesa de 

espaços comunitários é algo simplesmente conservador, 

embora na cultura ocidental moderna e na formação das 

ciências sociais tal asserção tenha sido dominante (NIS-

BET, 1966). 

A percepção, por meio de uma perspectiva comunitá-

ria, de aspectos de deterioração das relações entre os ho-

mens na sociedade moderna está relacionada a uma visão 

crítica da vida social, a despeito do eventual equívoco das 

perspectivas e finalidades políticas (em sentido pleno) de 

transformação relacionadas a visões idílicas, bucólicas ou 

nostálgicas. Relacionar direta e imediatamente a ideia co-

munitária a um reacionarismo arcaico utilizando com ar-

gumentos um vislumbre do futuro e uma predição da his-

tória, ancorados num progressismo dado de antemão por 

meio da ideia de modernidade, mostra-se altamente pro-

blemático para um julgamento político e mesmo estético. 

Com a perda da ilusão comunitária, ao fim do roman-

ce, o monstro, desiludido com a esperança de integração 

plena e de uma vida autêntica entre os homens, opta por 

sair da sociedade, salta literalmente fora da vida social no 

último parágrafo do livro (p. 215), ao pular do barco, úl-

timo reduto de sociabilidade num mar gélido e distante, 

perdendo-se na escuridão “infinita” (SHELLEY, 1998) ou 
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“distante” (SHELLEY, 2002) (“lost in darkness and dis-

tance”). Conservadorismo e crítica da vida social tornarm-

-se utopia, talvez regressiva, mas utopia, pois a aspiração 

e a dificuldade de sair da vida social, saltar fora do mundo 

dos homens, é mais uma inconveniência da vida prática, 

funcional e cotidiana que uma impossibilidade. Se, para 

Moretti (2007), a dialética do medo, a relação entre o lei-

tor e a literatura de terror, mormente em Frankenstein, 

não é algo “escapista”, há, na visão de Mary Shelley, senão 

um “escapismo”, algo evasivo. Mas quem disse que a eva-

são não é uma saída? 

A dissecção de um “ser vivo” como um romance clás-

sico, ao mesmo tempo em que nos proporciona algum co-

nhecimento mais recôndito, uma vista de outra perspecti-

va, inevitavelmente, nesse processo, quando submetida ao 

olhar da ciência social e seu arsenal conceitual, extingue a 

vida da obra. A despeito da consciência do processo e da 

sensibilidade na incisão, na modernidade, conhecer algo é 

ainda matá-lo. Em relação à obra literária, urge compreen-

dê-la, mais que explicá-la; apreciá-la, mais que defini-la; 

desfrutá-la, mais que dissecá-la. 
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gustAvo  
mAiA  gomes

economista

“Mulher feia e jumento perdido, 

só quem procura é o dono”, dizem o 

cantor Falcão e os emboladores Cas-

tanha e Caju, em tom depreciativo. 

“Gosto muito dos jumentos do Nor-

deste brasileiro”, contrapõe o jorna-

lista francês Gilles Lapougue: “venho 

testemunhando sua derrota há 40 

anos”. “Mais vale um jumento vivo 

que um filósofo morto, mas é melhor 

morrer como filósofo do que viver 

como jumento”, diz um provérbio 

português. “É verdade, meu senhor, 

essa estória do sertão. Padre Vieira 

falou que o jumento é nosso irmão”, 

lembram Luiz Gonzaga e José Cle-

mentino. 

O jumento é assim: desperta 

amor e ódio, compaixão e indiferen-

ça, simpatia e deboche. E inspira his-

tórias. Histórias de jumento.

jovino, o esCritor

Os homens acham que os jumen-

tos são burros. Não são. Burros são 

burros; jumentos são jumentos. Jovi-

no, com quatro patas, cabeça grande 

e orelhas pontudas, lê jornais, ouve 

rádio, assiste TV, presta atenção nas 

conversas e tira conclusões. Sabe mais 

sobre o mundo do que Zequinha, seu 

dono. Não é burro, é jumento. “Ain-

da vou escrever um livro”, pensou 

ele. “Ninguém vai ler, mas isso pouco 

importa. O mundo é assim: uns escre-

vem, outros não leem.”

Jovino queria escrever uma coisa 

parecida com O jumento, nosso ir-

mão, do padre Antonio Vieira, o ce-

arense, não o jesuíta português dos 

tempos coloniais. Em 1964, quando o 

livro foi publicado, alguns frigoríficos 

estavam matando jumentos. Vieira fi-

cou bravo. Juntou-se a Luiz Gonzaga, 

Patativa do Assaré e José Clementino, 

músico e poetas populares. Os quatro 

fizeram um movimento em defesa 

dos jegues. Parece que conseguiram 

estancar a matança. Luiz Gonzaga 

lembrava que o jumento:

Arrastou lenha...

Madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, 

telha

Fez açude, rodagem, carregou água

Fez a feira e serviu de montaria

O jumento é nosso irmão

Meio século depois, a ameaça de 

virarem salsichas voltou a rondar os 

jumentos nordestinos. Chineses vie-

ram ao Brasil querendo comprar 300 

mil jegues por ano, para transformá-

-los em alimento e em cosméticos. O 

Ministério da Agricultura disse sim, 

mas, como a reação foi grande (até 

os homens AChAm que os jumentos  
são burros. não são. burros são burros; 
jumentos são jumentos
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Brigitte Bardot saiu em defesa dos 

animais), o negócio não prosperou. E 

nem poderia, até por uma questão de 

números: 300 mil jumentos é quase 

um terço do rebanho total hoje exis-

tente.

Em 1964, quando O jumento, 

nosso irmão foi publicado, havia três 

milhões desses animais, no Brasil; 

hoje, são menos de um milhão. “An-

tonio Vieira perdeu a guerra”, pensou 

Jovino com suas cangalhas. Sem per-

ceber, já tinha começado a escrever o 

livro.

A preferênCiA dos Argentinos

Uma vez, enquanto Zequinha lhe 

pendurava nas costas pacotes embru-

lhados em papel de jornal, Jovino leu 

uma notícia: “torcida não perdoou o 

técnico Dunga, durante o empate do 

Brasil com a Argentina, chamando-

-o de ‘burro’ e ‘jumento’ e pedindo a 

volta de Felipe Scolari.” Os argentinos 

reagiram, estendendo nas arquiban-

cadas uma enorme faixa com os dize-

res: “Fica, Dunga.” 

“Pelo menos, alguém gosta de ju-

mento”, foi o consolo de Jovino. Não 

que ele estivesse pensando nos eleito-

res argentinos.

jegues obsoletos

Até 1970, o efetivo de asininos 

no Brasil (quase todos os jumentos 

estão no Nordeste) vinha crescendo. 

Logo depois desse ano, ocorreu uma 

brusca redução. Embora houvesse, à 

época, matança deliberada de jumen-

tos, a mortandade deve ter sido, prin-

cipalmente, o efeito da seca de 1970. 

Outras secas aconteceram, como as 

de 1979/83, 1990/93 e 1998/99, as-

sim como, entre elas, muitos períodos 

bons de chuvas, mas o rebanho ja-

mais voltou a ser o mesmo.

Era de se esperar, pois a utilidade 

do jumento reduziu-se muito, devido 

às transformações do seu ambiente. 

O sertão urbanizou-se; a atividade 

agrícola quase desapareceu. Mais es-

tradas, maior disponibilidade de água 

encanada, a onipresença do caminhão 

pipa, da torneira comunitária, ou da 

cisterna ao lado de casa tornaram os 

jumentos desnecessários. Em época 

recente, a queda de preço e as faci-

lidades de crédito para a compra de 

motocicletas tiveram o mesmo efeito.

Mas, se os jumentos não têm mais 

utilidade, o que fazer com eles? Pro-

mover sua multiplicação deixou de ter 

sentido econômico, exceto no caso dos 

jumentos pêga, objetos de consumo 

sofisticado, de alto valor. Mas estes 

são poucos. Os jumentos comuns, os 

sertanejos, em muitos casos, simples-

mente abandonam à própria sorte. 

Hoje, quem viaja de carro pelo interior 

do Nordeste precisa ter cuidado para 

não esbarrar com um bando deles na 

estrada. Ou nas cidades.

sAngue Azul

Há os jumentos comuns e há os 

pêgas, de raça apurada. Estes não são 
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abandonados. Ao contrário, vendem-

-se em leilões, por altos preços. O 

jumento pêga é uma raça brasileira 

formada em 1810, na cidade de Lagoa 

Dourada, MG. Diz um especialista 

que “os animais da raça pêga têm apa-

rência nobre, altiva, linhas harmonio-

sas e definidas, expressão facial mar-

cante. A cabeça é longa, as orelhas são 

grandes e de direção paralela perfeita, 

em formato de lança ou tesoura”.

Os jumentos pêgas têm o anda-

mento marchado; os membros de 

estrutura óssea são semelhantes aos 

dos animais de sela, diferenciando-

-se da estrutura óssea mais volumosa 

e grosseira dos animais com aptidão 

para a tração. Também têm o refina-

mento de conformação, com destaque 

para a cabeça. Geralmente, as orelhas 

são mais longas, de melhor formato, 

implantação e direção; quase sempre, 

apresentam um excelente tempera-

mento de sela. 

Os pêgas alcançam preços de 

oito, dez, até 15 mil reais. Para um ju-

mento comum, são valores acima da 

imaginação.

mAChAdo de Assis ContrA  

herói do brAsil

No princípio do século XX, havia 

mais jogadores com nomes de bichos. 

Outra de futebol asinino deu na Folha 

da Noite (São Paulo, 26/5/1933):

No domingo próximo os macha-

denses enfrentarão, em seu campo, 

o forte e disciplinado conjunto do 

Herói Brasil. Pela ótima organi-

zação dos dois quadros, espera-se 

que a partida resulte disputadíssi-

ma. O Machado de Assis pede, por 

nosso intermédio, aos seus jogado-

res, que compareçam às 14 horas, 

em ponto, na sede daquele clube. 

Os quadros deste clube estão assim 

organizados: Jovem, Alfredo e Se-

bastião; Mingo, Souza e Galante; 

Barretos, Ferreira, João, Evange-

lista e Chiquinho. Reservas: Frig-

geri, Jumento e Diniz.

Deixar Jumento na reserva não 

podia dar certo. Por essas e outras, 

o Machado de Assis nunca veio a ser 

grande coisa.

borAt 2, o filme, inClui jumento 

estuprAdor

Lançado em 2006, o filme Borat, 

do britânico Sacha Baron Cohen (que 

conta a história de um jornalista caza-

que em viagem aos Estados Unidos), 

foi recebido como um insulto e aca-

bou proibido no Cazaquistão. Ago-

ra vem a revanche. O diretor Erkin 

Rakishev decidiu filmar uma continu-

ação de Borat para corrigir a imagem 

do país criada pelo personagem de 

Cohen. O novo filme tem cenas cho-

cantes. Numa delas, Bilo, o irmão de 

Borat, é estuprado por um jumento. 

Isso é que é vingança.

biblioteCA AmbulAnte

Em Pernambuco, jumentos an-

dam pelas estradas carregando uma 

biblioteca ambulante. É o projeto Li-

vros Andantes, que, no ano passado, 

visitou várias cidades da Mata Sul. 

Autores clássicos, como Shakespeare, 

fazem parte da seleção carregada em 

lombo de asno. Também há livros de 

Raimundo Carrero e Ariano Suassu-

na, além de literatura de cordel. 

em pernAmbuCo, jumentos AndAm 
pelAs estrAdAs CArregAndo umA 
biblioteCA AmbulAnte
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Clara Angélica, coordenadora 

do projeto, diz que a escolha do ju-

mento para levar os livros faz parte 

do processo de conquista do público. 

“O jumento é um meio de transporte 

bastante comum na região. Eles usam 

para transportar o que plantam, como 

banana, inhame, cará. Era uma forma 

de fazer parte do cotidiano deles.”

No futuro, haverá um livro de Jo-

vino na biblioteca ambulante.

A mulher dos três jumentos

Em Buíque, cidade do Agreste 

pernambucano, havia uma velha se-

nhora que coabitava com três jumen-

tos. Um deles morreu, mas a mulher 

não tomou conhecimento, deixando 

o cadáver insepulto. Em poucos dias, 

o mau cheiro ficou intolerável, espa-

lhando-se pelos arredores.

Os outros moradores da rua recla-

maram, sem êxito. Então, eles invadi-

ram a casa, retiraram o animal morto e 

soltaram os outros dois, sob enfáticos 

protestos da sua dona. Entre dentadas 

e arranhões, o caso foi parar na delega-

cia. Na confusão, a mulher se agarrou 

aos dois bichos ainda vivos, enquanto 

berrava ser melhor alimentar três ju-

mentos do que um homem. 

Não se sabe a quem o delegado 

deu razão.

históriA eleitorAl

Jurandir do Jumento, candida-

to a vereador na cidade de Flexeiras, 

Alagoas, teve, nem mais, nem menos, 

um único voto. Inconformado, sepa-

rou-se da mulher com quem estava 

casado há 25 anos. “Como ele pode 

saber que não fui eu quem votou nele, 

se nós dois votamos na mesma se-

ção?”, defendeu-se Antonia, sugerin-

do que Jurandir não é jumento, é bur-

ro. Pode ser também corno. É o que 

especula nas redes sociais estendidas 

nos terraços de Flexeiras.

mAtAnçA de jumentos e pessoAs

Geuza Leitão mora em Fortaleza, 

Ceará. É advogada, escritora, procu-

radora autárquica, ecologista e parti-

cipa de associações em defesa da fau-

na e da flora. Consta que foi amiga do 

padre Antonio Vieira. No site Centro 

de Mídia Independente, ela postou a 

seguinte nota, que Jovino transcre-

veu, depois de editar:

Em Quixeramobim, jumentos es-

tavam sendo enterrados vivos, 

conforme denúncia de morado-

res. Primeiro os funcionários do 

Departamento de Edificações, Ro-

dovias e Transportes (DERT-CE) 

faziam as valas com o trator de 

esteira do órgão. No dia seguinte, 

transportavam os jumentos, que 

haviam passado uma semana em 

currais com fome e sede, para o lo-

cal do extermínio.

Após chegarem, um funcionário 

dava uma pancada na cabeça do 

animal e logo em seguida outros 

dois jogavam pás de areia por 
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Souza Cruz. Um símbolo 
brasileiro de excelência.

www.souzacruz.com.brA excelência da Souza Cruz se traduz através de uma gestão eficiente, com transparência e foco 
no crescimento, comprovada por grandes números: são 7,4 mil colaboradores diretos e 240 
mil empregos gerados em toda a cadeia produtiva. Com 74,9% de participação no mercado, 
a Souza Cruz pagou mais de R$ 8,5 bilhões em tributos sobre vendas em 2012 e distribuiu 
R$ 1,6 bilhão em remuneração aos acionistas no ano. Além disso, mantém práticas exemplares 
na preservação de recursos naturais e nos investimentos para a sustentabilidade. É por tudo 
isso que a Souza Cruz é, há mais de um século, uma das empresas mais sólidas do Brasil. 
E continuará sendo, graças ao seu compromisso com a excelência em tudo o que faz.

No parágrafo de abertura, a citação é de Gilles Lapouge, “Ao jegue, com cari-

nho”, O Estado de S. Paulo, 10 de junho de 2012, em http://www.estadao.com.

br/noticias/geral,ao-jegue-com-carinho,884541,0.htm

As informações da seção “Preferência dos argentinos” foram obtidas em http://

globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Selecao_Brasileira/0,,M

UL606425-15071,00.html 

A seção “Sangue azul” foi baseada em informações colhidas na revista Cooperci-

trus, em http://www.revistacoopercitrus.com.br/?pag=materia&codigo=5520

A seção “Borat 2, o filme”, que inclui jumento estuprador, foi baseada em no-

ticiário da BBC-Brasil, em http://www.bbc.co.uk/portuguese/cultura/2010/ 

11/101123_borat_mv_rc.shtml

A seção “Biblioteca ambulante” está baseada em http://www.paraiba.

com.br/2012/04/29/56941-biblioteca-montada-em-jumento-incenti-

va-a-leitura-no-interior-de-pe 

A seção “A mulher dos três jumentos” está baseada em http://blogs.diariode-

pernambuco.com.br/segurancapublica/?p=2420

A história eleitoral foi colhida no endereço http://www.leiaja.com/politi-

ca/2012/jurandir-do-jumento-recebeu-apenas-um-voto-o-seu

Na seção “Matança de jumentos e de pessoas”, o texto adaptado de Geuza Lei-

tão está em http://www.midiaindependente.org/pt/red/2008/02/412078.

shtml?comment=on. A matança de cidadãos soviéticos por Stalin está descrita 

em Timothy Snyder, Terras de sangue: A Europa entre Hitler e Stalin. Rio de 

Janeiro, Record, 2012. (As citações são das páginas 116 e 117.)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

cima dele, livrando-se do bicho, o 

que era repetido inúmeras vezes, 

tendo em vista que, em cada ope-

ração, aproximadamente, 150 ju-

mentos eram mortos. Isso ocorria 

toda semana.

Quando a quantidade de jumentos 

apreendidos era muito grande, o 

massacre ocorria até duas ou três 

vezes por semana. Tem-se notícia 

que só nessa região, de janeiro de 

2002 até maio de 2003, aproxima-

damente 4.000 jumentos foram 

mortos. 

Timothy Snyder mora em New 

Haven, Connecticut. É professor de 

História da Universidade de Yale. Em 

seu livro Terras de sangue: A Europa 

entre Hitler e Stalin (Rio de Janeiro, 

Record, 2012), publicado no ano pas-

sado, há muitas passagens chocantes. 

Por exemplo (também com pequenas 

edições):

Stalin e Iejov [chefe da Polícia] 

queriam a eliminação dos ini-

migos “de uma vez por todas”. 

Eles anteciparam a execução de 

79.950 cidadãos soviéticos por fu-

zilamento e a condenação de mais 

193 mil a oito e dez anos no Gulag. 

Não que eles tivessem 272.950 

pessoas em particular em mente: 

as agências locais da Polícia re-

solveriam isso. [Ou seja, encon-

trariam “culpados” em número 

suficiente.]

Confissões eram arrancadas por 

tortura. A Polícia aplicava o “mé-

todo esteira rolante”, que significa-

va interrogatório ininterrupto, dia 

e noite. Este era complementado 

pelo “método vertical”, pelo qual 

os suspeitos eram obrigados a fi-

car em pé numa fila ao lado de um 

muro e eram espancados, caso se 

apoiassem ou caíssem no sono. 

As cotas de assassinatos e de de-

tenção eram oficialmente cha-

madas de “limites”, embora todos 

soubessem que estes deveriam ser 

ultrapassados. Não 79.950, mas 

cinco vezes mais pessoas seriam 

fuziladas na ação contra os kulaks 

[o termo deveria significar campo-

nês rico, mas terminou sendo apli-

cado a qualquer pessoa com quem 

a Polícia não simpatizasse].

Quando leu isso, Jovino ficou 

pensando se ele preferiria ser jumen-

to no Ceará ou humano na ex-União 

Soviética. Lembrou que, em duas 

ocasiões, a matança de jumentos na 

democracia brasileira foi suspensa ou 

evitada pelo clamor da opinião públi-

ca. Na ditadura comunista, ninguém 

salvou as pessoas que a polícia queria 

chamar de kulaks. 

“Melhor aqui”, concluiu Jovino. 
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www.souzacruz.com.brA excelência da Souza Cruz se traduz através de uma gestão eficiente, com transparência e foco 
no crescimento, comprovada por grandes números: são 7,4 mil colaboradores diretos e 240 
mil empregos gerados em toda a cadeia produtiva. Com 74,9% de participação no mercado, 
a Souza Cruz pagou mais de R$ 8,5 bilhões em tributos sobre vendas em 2012 e distribuiu 
R$ 1,6 bilhão em remuneração aos acionistas no ano. Além disso, mantém práticas exemplares 
na preservação de recursos naturais e nos investimentos para a sustentabilidade. É por tudo 
isso que a Souza Cruz é, há mais de um século, uma das empresas mais sólidas do Brasil. 
E continuará sendo, graças ao seu compromisso com a excelência em tudo o que faz.



64

Um grande 
financeiro

Lima Barreto
Conto de

64

Há pouco mais de um século, Lima Barreto começava a publicar 
a série de crônicas que, reunidas depois de sua morte com o título 
“Os Bruzundangas”, tornaram-se rapidamente um quadro satírico da 
cena política, social e econômica do Brasil da Primeira República. 

O autor escreve como se fosse viajante e correspondente do  
jornal num longínquo país situado entre a Oceania e a Ásia, 

próximo à Indonésia e ao Bornéu: a República da Bruzundanga. 
Em Um Grande Financeiro, Lima Barreto descreve as desventuras 
de um país cujas finanças estão entregues a uma classe política 
ignorante, desnacionalizada e com fumos de nobreza. Limitamo-nos 
a atualizar aqui e ali o texto e facilitar as referências. Qualquer 

semelhança com o Brasil atual não é mera coincidência...

POR UM PUNhaDO DE RéIS
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A
República dos Estados Unidos da 

Bruzundanga tinha, como todas as 

repúblicas que se prezam, além do 

presidente e juízes de várias categorias, 

um Senado e uma Câmara de Deputados, ambos 

eleitos por sufrágio direto e temporários ambos, 

com certa diferença na duração do mandato: o dos 

senadores, mais longo; o dos deputados, mais curto. 

O país vivia de expedientes, isto é, de cinquenta em 

cinquenta anos, descobria-se nele um produto que 

ficava sendo a sua riqueza. Os governos taxavam-

no a mais não poder, de modo que os países rivais, 

mais parcimoniosos na decretação de impostos sobre 

produtos semelhantes, acabavam, na concorrência, 

por derrotar a Bruzundanga; e, assim, ela fazia 

morrer a sua riqueza, mas não sem os estertores 

de uma valorização duvidosa. Daí vinha que a 

grande nação vivia aos solavancos, sem estabilidade 

financeira e econômica; e, por isso mesmo, dando 

campo a que surgissem, a toda a hora, financeiros 

de todos os seus cantos e, sobretudo, do seu 

parlamento. Naquele ano, isto dez anos atrás, surgiu 

na sua Câmara um deputado que falava muito em 

assuntos de finanças, orçamentos, impostos diretos 

e indiretos e outras coisas cabalísticas da ciência 

de obter dinheiro para o Estado. A sua ciência e 

saber foram logo muito gabados, pois o Tesouro 

da Bruzundanga, andando quase sempre vazio, 

precisava desses mágicos financeiros, para não se 

esvaziar de todo. 

Chamava-se o deputado – Felixhimino Ben 

Karpatoso. Se era advogado, médico, engenheiro 

ou mesmo dentista, não se sabia bem; mas todos 

tratavam-no de doutor. O doutor Karpatoso tinha 

uma erudição sólida e própria em matéria de 

finanças. Não citava Leroy-Beaulieu absolutamente. 

Os seus autores prediletos eram o russo-polaco 

Ladislau Poniatwsky, o australiano Gordon O’Neill, 

o chinês Ma-Fi-Fu, o americano William Farthing 

e, sobretudo, o doutor Caracoles y Mientras, da 

Universidade de Caracas, capital da Venezuela, 

que, por ser país sempre em bancarrota, dava 

grande autoridade ao financista de sua principal 

universidade. 

O físico do deputado era dos mais simpáticos. 

Tinha um ar de Gil-Blas de Santillana, em certas 

ilustrações do romance de Le Sage, com as suas 

barbas negras, cerradas, longas e sedosas, muito 

cuidadas e aparadas à tesoura diariamente. A tez 

era de um moreno espanhol; os cabelos, abundantes 

e de azeviche; os olhos, negros e brilhantes; e não 

largava a piteira de âmbar, com guarnições de ouro, 

onde fumegava sempre um charuto caro.

O seu saber em matéria de finanças e economia 

política determinava a sua constante escolha para 

relator do orçamento da receita. Era de ver como ele 

escrevia um substancial prefácio ao seu relatório. 

Não me recordo de todas as passagens importantes 

de alguns deles; mas, de certas, e é pena que sejam 

tão poucas, eu me lembro perfeitamente. Eis aqui 

algumas. Para o orçamento de 1908, o doutor 

Karpatoso escreveu o seguinte trecho profundo: 

“Os governos não devem pedir às populações que 

dirigem, em matéria de impostos, mais do que elas 

possam dar, afirma Ladislau Poniatwsky. A nossa 

população é em geral pobríssima e nós não devemos 

sobrecarregá-la fiscalmente.” 
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Não impediu isto que ele propusesse o aumento 

da taxa sobre o bacalhau da Noruega, pretextando 

haver produtos similares nas costas do país. No 

orçamento do ano seguinte, ainda como relator da 

receita, ele dizia: 

“É missão dos governos modernos, em países de 

fraca iniciativa individual (o nosso o é), fomentar 

o aparecimento de riquezas novas, no dizer de 

Gordon O’Neill. A província das Jazidas, segundo 

um sábio professor francês, é um coração de ouro 

sob um peito de ferro. O pico de Itabira, etc.” 

E lembrava à Câmara que indicasse medidas 

práticas para o aproveitamento do ouro e do ferro 

da província das Jazidas. A Câmara e o Senado 

ouviram-no e votaram algumas centenas de contos 

para uma comissão que estudasse o meio prático 

de aproveitar o ferro da rica província central. A 

comissão foi nomeada, montaram o escritório de 

pesquisas na capital, em lugar semelhante ao Largo 

da Carioca, e o pico de Itabira ficou intacto. 

A fama do doutor Karpatoso subia e a sua elegância 

também. Fez uma viagem à Europa, para estudar 

o mecanismo financeiro dos países do Velho 

Mundo. Voltou de lá naturalmente mais sábio; 

o que, porém, ele trouxe de fato, nas malas, e foi 

verificado pelos elegantes do país, foram fatos, 

botas, chapéus, bengalas – último barco, como 

diziam os playboys das colônias francesas da Ásia, 

da África, da América e da Oceania. Arreado de 

novo e inteiramente europeu, o doutor Karpatoso 

começou a figurar nas seções mundanas dos 

jornais, e foi tido como o parlamentar mais chique 

do Congresso Nacional. 

“A elegância do doutor Mikel de la Tour d’Auvergne 

é um tanto pesada; tem algo da solidez lusitana 

quando enrijou os músculos ao machado nos cepos 

dos açougues; a do doutor Ben Karpatoso é mais 

leve, mais ligeira, mais nervosa. Parece ter sido 

obtida com o exercício do florete.” 

Tudo isto foi dito na secção elegante – “De Cócoras” 

– do Diário Mercantil, jornal da capital. O elogio que 

o tal senhor fez aos ademanes do doutor Karpatoso 

tinha origem no boato a correr de que, muito em 

breve, ele seria indicado para ministro da Fazenda, 

e o tal redator da secção – “De Cócoras” – tinha 

sempre em mira descobrir os ministros futuros, para 

ulteriores serviços de sua profissão e recompensas 

consequentes. 

Desde que se rosnou que o doutor Karpatoso 

seria ministro da Fazenda do futuro quadriênio 

presidencial, a sua casa começou a encher-se. 

Karpatoso era casado com uma senhora da roça, 

muito segura das suas origens nobres; ela pertencia 

à família dos Kilvas, cujo armorial e pergaminhos 

não tinham sido outorgados por nenhum príncipe 

soberano. Como Napoleão que, segundo dizem, na 

sua sagração de imperador, pôs ele mesmo a coroa 

na cabeça, Dona Hengrácia Ben Manuela Kilva tinha 

ela mesmo se enobrecido. 

Felixhimino, como bom financeiro que era, possuía 

qualidades harpagonescas de economia e poupança, 

de forma que se zangava muito com aquelas 

despesas de chá e biscoitos, que era obrigado a 

oferecer aos visitantes. A fim de não mexer nas 

economias que fazia sobre seu subsídio teve a ideia 

genial de fundar uma casa de herbanário, em uma 
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espécie de Avenida Marechal Floriano da capital 

da República da Bruzundanga. Arranjou uma 

pessoa de confiança, que pôs à testa do negócio; e 

ei-lo a vender chá mineiro, alfavaca, “língua-de-

vaca”, cipó-chumbo, malícia-de-mulher, erva-

cidreira, jurubeba, catinga-de-bode, mata-pão, 

erva-tostão, bicuíba, óleo de capivara, cascos 

de jacarés, corujas empalhadas, caramujos, 

sapos secos, jabutis etc. Em breve, ficou sendo o 

principal fornecedor dos feiticeiros da cidade, e os 

lucros foram grandes, de modo que ele pôde, sem 

mais gravame nas suas finanças, sustentar o seu 

salão. 

Madame Hengrácia Ben Karpatoso, centro de 

conversa, não se cansava de gabar os árduos 

trabalhos do marido. Certa vez, em que houvera 

recepção na casa do famoso deputado, quando ele 

já se tinha retirado para os aposentos do andar 

superior, a fim de estudar não sei o que, sua 

mulher ficou na sala de visitas a conversar com 

algumas amigas e alguns amigos. Alguém, a um 

tempo da conversa, observou: 

– Isto vai tão mal, que não sei mesmo quem nos 

salvará. 

Madame Hengrácia (...) apontou o dedo para o 

teto e disse sacerdotalmente: 

– Ele! 

Todos se entreolharam e o doutor Moscoso 

completou: 

– Sim: Deus! 

– Não – observou Dona Hengrácia. – Ele, o 

Felixhimino, quando for ministro da Fazenda. Ele 

há de sê-lo em breve. 

Todos concordaram. Não se cumpriu, porém, 

a profecia da pitonisa conjugal, pois o novo 

presidente da Bruzundanga não fez Ben Karpatoso 

ministro do Tesouro. O sábio deputado continuou, 

porém, na sua atividade financeira, a relatar 

orçamentos com saldos, mas que sempre, ao fim 

do exercício, se fechavam com déficits. Certo dia, o 

Presidente mandou-o chamar a palácio e disse-lhe: 

– Karpatoso, o orçamento fecha-se sempre com 

déficit. Este cresce de ano para ano... Tenho que 

satisfazer compromissos no estrangeiro... Espero 

que você me arranje um jeito de aumentarmos a 

receita. Você tem estudos sobre finanças e não será 

difícil para você... 

A isto Felixhimino respondeu com toda a 

segurança: 

– Não há dúvidas! Vou arranjar a coisa. 

Três dias após, ele tinha as ideias salvadoras: 

aumentava do triplo a taxa sobre o açúcar, o café, o 

querosene, a carne-seca, o feijão, o arroz, a farinha 

de mandioca, o trigo e o bacalhau; do dobro, os 

tecidos de algodão, os sapatos, os chapéus, os 

fósforos, o leite condensado, a taxa das latrinas, a 

água, a lenha, o carvão, o espírito de vinho; criava 

um imposto de 50% sobre as passagens de trens, 

bondes e barcas, isentando a seda, o veludo, o 

champanhe etc., de qualquer imposto. Calculando 

tudo, ele obtinha trinta mil contos. Levou a coisa 
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ao Presidente, que gabou muito o trabalho de Ben 

Karpatoso: 

– Tu és um Colbert e mais ainda: és o João Ben 

Venanko, aquele – não sabes? – que foi presidente 

da Câmara de Guaporé, minha terra. Ele sempre 

teve ideias semelhantes às tuas, mas não as 

aceitava, por isso nunca o município prosperou. 

Entretanto, era um pobre meirinho... Que 

financeiro! 

Apresentadas as ideias de Felixhimino à Câmara, 

muitos deputados se insurgiram contra elas. 

Um objetou: 

– Vossa Excelência quer matar de fome o povo da 

Bruzundanga. 

– Não há tal; mas mesmo que viessem a morrer 

muitos, seria até um benefício, visto que o preço 

da oferta é regulado pela procura e, desde que a 

procura diminua com a morte de muitos, o preço 

dos gêneros baixará fatalmente. 

Um outro observou: 

– Vossa Excelência vai obrigar o povo a andar nu. 

– Não apoiado. O vestuário deve ser uma coisa 

majestosa e imponente, para bem impressionar os 

estrangeiros que nos visitem. A seda e a lã ficarão 

pouco mais caras que os tecidos de algodão. Toda 

a gente vestir-se-á de seda ou de lã e as populações 

das nossas cidades terão um ar de abastança 

que muito favoravelmente há de impressionar os 

estrangeiros. 

Um outro refletiu: 

– Vossa Excelência vai impedir o movimento de 

passageiros dentro da cidade e dentro do país. 

– Será um benefício. O barateamento das passagens 

só traz a desmoralização da família. Com as 

passagens caras, diminuirão os passeios, os bailes, as 

festas, as visitas, os piqueniques, conseguintemente 

os encontros de namorados, a procura de casas 

suspeitas, etc., de forma que os adultérios e as 

seduções sensivelmente hão de ser mais raros. 

Dessa maneira, o genial Karpatoso, êmulo do 

meirinho Ben Venanko, o financeiro, foi arredando 

uma por uma as objeções que eram feitas ao seu 

projeto de orçamento da receita. 

Houve uma crise no ministério e logo ele foi 

nomeado ministro da Fazenda, com o orçamento que 

fizera votar. Foram tais os processos de contrabando 

que teve de estudar, tanto meditou sobre eles, 

que um dia, telegrafou a um seu subalterno que 

apreendera um grande, um imenso contrabando e 

prendera os infratores, desta forma: “Fuzile todos.” 

O homem estava louco e morreu pouco depois. 

A secção elegante de um jornal de lá, o Diário 

Mercantil – “De Cócoras” – fez-lhe o necrológio; o 

novo ministro, entretanto, não pagou, ao redator 

dela, nada pelo serviço assombroso que prestara às 

letras do país.  

POR UM PUNhaDO DE RéIS
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No dia 15 de fevereiro de 2013 um 
meteorito rasgou o céu da Rússia. 
Não houve vítimas fatais, mas o 
evento despertou preocupação. O 
governo americano poderá direcionar 
verbas públicas para um esquecido 
programa da Nasa destinado à 
detecção de objetos espaciais 
(Spaceguard Survey). Uma fundação 
privada voltada ao mesmo objetivo 
– a B612, nome do planetinha do 
pequeno príncipe, fundada por um 
ex-funcionário da Nasa que foi para o 
Google – recebeu doações recordes.1 
Talvez os gauleses dos quadrinhos 
tivessem razão. Talvez haja sentido 
em temer que o céu caia sobre 
nossas cabeças. Sendo assim, melhor 
prevenir do que remediar.

Um mês antes, um incêndio na 
cidade universitária de Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul, matou 239 
pessoas. As circunstâncias da 
tragédia são conhecidas. Pouco 
depois, governos locais e estaduais 
lançaram ofensiva contra más 
condições de restaurantes, bares 

e casas de show. Nos quatro dias 
posteriores a Santa Maria, só no 
estado do Rio de Janeiro foram 
fechados 127 estabelecimentos.2

O que esses eventos têm 
em comum? As respostas 
que a sociedade deu a 
eles são representativas do 
mesmo fenômeno: o viés da 
disponibilidade. O que significa tal 
viés, e outros, e o que o governo 
pode vir a fazer para neutralizá-los 
e afetar sua vida são temas deste 
texto.

Em meados dos anos 70, um 
pioneiro programa de pesquisa 
levado a cabo por dois professores 
israelenses, o psicólogo Daniel 
Kahneman e o economista Amos 
Tversky, identificou que, quando 
tomamos decisões, usamos 
muitas vezes heurísticas – numa 
definição simples, atalhos mentais. 
Na maioria das vezes, utilizar 
heurísticas é estratégia bem-
sucedida.3 Não teríamos tempo 

nem energia para devotarmos 
atenção a cada escolha do dia a dia. 
Confiamos na opinião de experts 
(lembre-se da última vez que você 
perguntou sobre marcas de carro 
para seu primo aficionado antes 
de comprar seu veículo); imitamos 
o que amigos e parentes fazem, 
ou seguimos suas recomendações 
(você provavelmente perguntou a 
amigos sobre onde comer numa 
viagem a um país para o qual nunca 
foi); na dúvida entre dois produtos, 
um caro e outro barato, optamos 
pela terceira opção intermediária. É 
natural que seja assim.

Mas há um problema: heurísticas 
são traiçoeiras. Úteis em muitos 
casos, tais atalhos, em certas 
circunstâncias, levam-nos a erros 
(no jargão da área, elas produzem 
vieses cognitivos).4 Kahneman 
e Tversky, em estudo seminal, 
identificaram três heurísticas e seus 
respectivos vieses: a heurística da 
representatividade, a heurística 
da disponibilidade, e o efeito 
de ancoragem. A heurística da 
representatividade faz com que nos 
desviemos da estatística em prol 
de associações de ideias fundadas 
em estereótipos. Exercício clássico: 
imagine que João seja tímido, 
fechado em si mesmo, ainda que 
prestativo. João é alguém que 

I. SAnTA MARIA 
e o dIA eM Que 
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II. heuRÍSTICAS 
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deMASIAdo 
huMAnoS
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próximas a valores ou informações 
sugeridos pela pergunta – 
ainda quando tais valores não 
tenham absolutamente nada a 
ver com a resposta. Num famoso 
experimento de Kahneman e 
Tversky, perguntava-se a um 
grupo qual o percentual de países 
africanos que participavam da ONU. 
Antes da resposta, girava-se uma 
roda com números que variavam 
entre um e cem, mas que estava 
“maceteada” para cair sempre 
no número 10 ou no número 65. 
Quando a roda parava de girar 
no número 10, os participantes 
respondiam que, na média, 25% 
dos países da ONU eram africanos. 
Quando a roda parava em 65, a 
média das respostas era de que 
os países africanos compunham 
45% das Nações Unidas. Em outro 
experimento, pedia-se a dois 
grupos diferentes de estudantes 
do ensino médio para, em cinco 
segundos, estimar os resultados 
de (8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1) ou 
de (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8). O 
primeiro grupo chutava números 
maiores (estimativa média de 2.250) 
do que o segundo (estimativa 
média de 512). A sugestão é que 
os estudantes tenham sido guiados 
por uma âncora mental associada 
aos primeiros números de sua 
respectiva sequência.5

procura, antes de tudo, ordem 
e estrutura. É mais provável que 
João seja um bibliotecário ou um 
fazendeiro? A resposta correta 
é fazendeiro – existem mais 
fazendeiros do que bibliotecários 
no mundo. No entanto, 
muitos creem que João seria 

provavelmente um bibliotecário 
apenas porque ele se pareceria 
com um.

O efeito de ancoragem é ainda 
mais surpreendente. Ele sugere 
que o ser humano tende a 
escolher respostas que sejam 
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Chegamos, por fim, à heurística 
da disponibilidade mencionada 
na introdução. Ela está associada 
à saliência de certos eventos na 
memória coletiva. Tal heurística 
afirma que as pessoas concluem 
a respeito da probabilidade de 
determinado evento com base na 
facilidade com que ocorrências dele 
podem ser lembradas. É por isso 
que, em geral, preocupa-se mais 
com furacões logo após haver-
se passado por um; e é por isso 
que riscos mais recentes ou mais 
espetaculares são mais combatidos 
do que riscos mais triviais ou 
mais distantes no tempo. Piscinas 
domésticas são mais perigosas 
do que depósitos de lixo nuclear, 
mas o público em geral não parece 
acreditar nisso.6

Após essas pesquisas iniciais, uma 
nova área do conhecimento surgiu 
– a economia comportamental 
– e dezenas de heurísticas e 
de vieses cognitivos foram 
propostos e pesquisados. Alguns 
dos mais importantes incluem 
o viés de otimismo (as pessoas 
são irrealisticamente otimistas a 
respeito de suas capacidades e de 
seu grau de exposição a riscos; 
noivos eram perguntados sobre 
qual a média de casamentos 
que, naquele ano, terminariam 

em divórcio, e respondiam 
corretamente – 50% –, mas, quando 
perguntados sobre a probabilidade 
de seu próprio casamento acabar 
em divórcio, a média estatística era 
de incríveis zero por cento7); o viés 
de status quo (em geral, prefere-se 
manter opções já feitas); a aversão 

à perda (as pessoas possuem mais 
medo de perder do que ânsia de 
ganhar) e o chamado efeito da 
dotação (endowment effect; as 
pessoas valorizam mais bens que 
possuem do que bens idênticos 
que não possuem); e os efeitos 
da forma de apresentação da 
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informação (a informação é mais 
persuasiva quando é clara e direta; 
quando se afirma que “pessoas 
parecidas a você” estão fazendo 
o mesmo; quando há elementos 
visuais de auxílio [cores, formatos 
etc.]; quando o conteúdo da 
informação é apresentado antes 
como um ganho potencial do que 
um risco potencial).8

Estudos clássicos explicam a 
estrutura cognitiva que gera 
tais desvios usando um modelo 
bipolar. É como se existissem 
dois sistemas de pensamento 
dentro de nós: um responsável 
pela intuição e por processos 
mentais automáticos; outro, 
responsável por processos 
conscientes, racionais, deliberados. 
Cabe ao sistema automático a 
maioria das tarefas cotidianas.9 
Sua domesticação, pelo sistema 
consciente, leva tempo e requer 
esforço. As interações entre os 
sistemas é que geram os vieses. 

A conclusão dessas pesquisas 
sugere modéstia quanto às 
nossas capacidades como 
agentes racionais: seres humanos, 
justamente porque humanos, são 
máquinas imperfeitas (se é que 
algum dia a metáfora mecanicista 
valeu algo).

Mas podem tais “defeitos de 
fabricação” constituir as bases 
de políticas públicas? Há quem 
pense que sim. Saem as teorias 
políticas de base filosófica; saem 
discussões sobre democracia, 
equidade, integridade. Entram 
estudos empíricos sobre psicologia 
social. Bem-vindo ao mundo do 
empurrãozinho.

Empurrãozinho?

Os professores americanos Richard 
Thaler e Cass Sunstein escreveram 
artigo – “O paternalismo libertário 
não é um oximoro”, e, dado o 
sucesso, ampliaram-no para o que 
viria a ser um best-seller. No livro 
“Nudge – O empurrão para a escolha 
certa”, na tradução em português, 
sugerem que o poder público 
deveria agir como um “arquiteto 
de escolhas”. O governo deveria 
elaborar estruturas de escolhas que 
incrementassem o melhor interesse 
dos cidadãos. Tais estruturas de 
escolhas seriam justamente baseadas 
em heurísticas e vieses cognitivos. 

Se isso soa abstrato, considere os 
seguintes exemplos:

• As pessoas consomem mais o 
que veem primeiro. Assim, uma 
estratégia para o combate à 
obesidade infantil poderia ser a da 
colocação de frutas ao alcance do 
olhar das crianças.

• Considerando o viés do status 
quo, o poder público, mercê de 
estimular o incremento do sistema 
de previdência, poderia deixar 
opção pré-marcada a favor de 
contribuições para um plano em 
todos os contratos de trabalho. 
Caso o empregado não concorde 
com ela, bastaria desmarcá-la.

• Ainda considerando o viés de 
status quo, a pré-opção em todos 
os documentos seria em favor 
da doação de órgãos em caso de 
acidente fatal.

• Campanhas públicas a favor 
de certa conduta utilizar-se-iam 
de elementos visuais (cores e 
formatos), e referir-se-iam à prática 
de outros cidadãos (“tantas pessoas 
fizeram isso”).

Tais práticas seriam nudges – 
empurrõezinhos em favor de 
condutas. Na definição dos autores: 

III. uM 
eMpuRRãoZInho 
não dÓI
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“Um nudge é qualquer aspecto 
de uma arquitetura de escolha 
que altera o comportamento das 
pessoas de uma forma previsível 
sem vedar quaisquer opções 
ou alterar significativamente 
seu incentivo econômico.”10 Em 
termos práticos, os nudges usam, 
como técnicas básicas, os poderes 
da apresentação da informação e 
a força das opções default.

Thaler e Sunstein defendem 
a proposta com base em dois 
argumentos. Primeiro: realizar 
empurrõezinhos é algo inevitável. 
Sempre que há uma escolha 
a ser feita, existem opções – 
conscientes ou não – a respeito da 
forma como ela será apresentada. 
Segundo: não só o governo, mas 
também empresas constroem 
empurrõezinhos o tempo todo. 
Pense naquela vez em que você 
continuou assinando revista que 
não queria graças ao sistema 
de renovação automática. 
Empurrõezinhos seriam inevitáveis 
– e estariam em todo lugar.11

Mas quando haveria justificativa 
para o poder público arquitetar 
escolhas? Quando as pessoas 
estão diante de situações nas 
quais há alta probabilidade 
de que façam escolhas ruins. 

Quatro são os casos. (i) Quando 
há diferenças significativas de 
tempo entre os custos e os 
benefícios da escolha (ir para 
a academia versus comer um 
chocolate); (ii) Quando é difícil 
realizar escolha razoável por 
ausência de informação ou de 
capacidade de processamento 
daquele tipo de informação. Por 
exemplo: ao escolher entre dois 
produtos financeiros complexos, 
o cidadão médio não possui 
tempo, capacidade de reflexão 
ou acesso a todas as informações 
relevantes; (iii) Quando não há 
qualquer feedback a respeito das 
escolhas (daí não existir qualquer 
curva de aprendizado); (iv) 
Quando há pouca possibilidade 
de obtenção de informação via 
repetição da prática (é o caso 
de decisões centrais da vida, 
como casamento ou compra de 
imóveis).

Há um porém: mesmo nesses 
casos, o poder público só poderia 
efetuar o empurrãozinho quando 
o mercado privado, sozinho, não 
solucionasse tais problemas. 
Não é incomum. Garantias 
estendidas para celulares não 
fazem sentido econômico – os 
riscos são reduzidos vis-à-vis seu 
custo para algo que a maioria 

das pessoas troca em poucos anos. 
Mas não conte com o mercado para 
informá-lo disso.

É diante desse pano de fundo de 
escolhas equivocadas, agentes 
enviesados e inevitabilidade que 
Thaler e Sunstein dão ares teóricos 
à sua proposta. Chamam-na de 
paternalismo libertário. Há nela algo 
de paternalista, pois a arquitetura 
de escolhas visa, sim, induzir 
comportamentos. Mas também 
seria libertária, pois a possibilidade 
de escolha estaria sempre presente. 
Não seria um paternalismo puro. 
Seria um soft paternalism.

O livro fez barulho. Sunstein, 
professor de Harvard, aceitou o 
convite de seu ex-aluno Obama e 
foi para o cargo de administrador 
do Office of Regulatory and 
Information Affairs, órgão central 
fiscalizador das agências federais. 
Uma vez lá, colocou em prática 
suas ideias. Mudou o default dos 
contratos de trabalho: agora, o 

IV. ASCenSão e 
ModeRAção do 
nudGe-STATe. 
SeIS CRÍTICAS
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tal informação possui qualidades 
morais. O poder público não 
estaria abusando da boa-fé 
dos cidadãos quando “desenha 
escolhas” (isto é, tenta influenciar 
seu comportamento) sem deixá-
los informados a respeito disso? 
Será que o governo estaria 
tentando neutralizar as defesas 
naturais das pessoas contra 
anúncios publicitários e informação 
enviesada? Seria legítimo agir 
assim?

4
O paternalismo libertário 
vai contra a possibilidade 
de experimentação. Talvez 

fosse melhor que as pessoas 
fossem livres para aprender com o 
resultado de suas – boas ou más – 
práticas. 

5
O paternalismo libertário 
troca os vieses individuais 
pelos vieses dos reguladores. 

Talvez o paternalismo libertário 
não leve em inteira consideração a 
possibilidade de falha de governo.

6
O risco do terreno 
escorregadio: o paternalismo 
libertário pode começar certo, 

mas então fornecer base para o 
abuso regulatório. Existem “graus” 
para se identificar um paternalismo 
libertário e um não libertário? 

padrão americano é contribuir 
para um plano de previdência 
privada instituído pelo 
empregador. Alterou o padrão 
da “pirâmide alimentar” – um 
pôster do Departamento de 
Agricultura com as porções diárias 
recomendadas para uma refeição 
saudável. Antes, o pôster mostrava 
um boneco subindo uma escada, 
cuja base era constituída por uma 
pirâmide colorida com as porções 
de grãos, proteína, carboidratos. 
Agora, chama-se “My Plate”, e é 
um prato dividido em cores com 
os nomes dos tipos de alimentos. 
(Digite “USDA Food Pyramid” e 
“My Plate” no Google e compare 
você mesmo.) Desde então, 
e de modo geral, a economia 
comportamental ganhou ares de 
assunto do dia na academia e em 
círculos profissionais. Pipocam 
consultorias especializadas 
em arquitetura da escolha. Há 
blogs devotados ao assunto. 
Prêmios para os melhores nudges. 
Na semana anterior àquela 
em que este texto foi escrito, 
Sunstein, de volta a Harvard, 
lançou o Programa de Economia 
Comportamental da Faculdade de 
Direito.

Só que nem tudo são flores 
nesse mundo de empurrões 

paternalistas. Há quem critique 
a proposta. Pode-se resumir o 
conteúdo mais usual da crítica 
em seis grandes blocos, a seguir 
apenas brevemente relatados.

1
O paternalismo libertário é 
oportunista. O paternalismo 
libertário lida com os 

problemas de autocontrole e de 
deficiência cognitiva não com 
o propósito de neutralizá-los, 
mas para tirar proveito deles. É 
oportunista.

2
Há dúvida sobre a realidade 
das “escolhas” que estão 
sendo oferecidas. Talvez 

o elemento de “escolha” do 
paternalismo libertário seja apenas 
uma ilusão autojustificadora. Se 
90% das pessoas escolhem a 
opção determinada pelo poder 
público, podemos realmente falar 
em escolhas livres?

3
Há um problema moral 
no fato de as pessoas não 
saberem que estão sendo 

influenciadas a fazer algo pelo 
governo. Por que, afinal, exige-
se que infomerciais exponham 
subtítulos deixando claro sua 
natureza? (Resposta: por uma 
questão de transparência.) Pode-
se alegar, inclusive, que expor 
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O nudge como instrumento de 
política pública ainda é relativa 
novidade no Brasil. Não há, por 
exemplo, uma teoria brasileira da 
compatibilidade constitucional 
do empurrãozinho. Também a 
abordagem que propõe – de base 
empírica e focada em psicologia 
social – nos é estranha. Somos a 
república dos bacharéis, nem tanto 
da pesquisa transdisciplinar. Por 

1. New York Times, edição nacional, 17 de fevereiro de 2013. “For 
Asteroid Hunters, Business is Looking Up.”

2. O Globo, 1º de fevereiro de 2013. “Em quatro dias, Estado do 
Rio tem 127 casas irregulares interditadas.”

3. GIGERENZER, Gerd; TOOD, Peter M.; ABC Research Group. 
Simple Heuristics That Make Us Smart. Oxford: Oxford University 
Press, 1999.

4. O estudo clássico é TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. 
Judgment under uncertainty: Heuristics and Biases. In: Science, 
vol. 185, 1974.

5. TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Judgment under Uncer-
tainty: Heuristics and Biases. In: Science, vol. 185, 1974.

6. BREYER, Stephen. Breaking the Vicious Circle: Toward Effective 
Risk Regulation. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

7. Outro experimento clássico: pediu-se a estudantes de MBA que 

se colocassem num ranking diante de seus colegas de turma. O 
resultado é que ninguém se colocou em posições inferiores ao 
tercil superior.

8. Uma taxonomia mais extensa de vieses pode ser encontrada 
em RABIN, Matthew. Psychology and Economics. Journal of Eco-
nomic Literature. Vol. 36. N. 1. (1998). p. 11-46.

9. GILBERT, Daniel. Thinking Lightly About Others: Automatic 
Components of the Social Inference Process. In: ULEMAN, James 
S.; BARGH, John (Eds.). Unintended Thought. New Jersey: Prentice-
-Hall, 1989. p. 189-211.

10. THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: Improving De-
cisions about Health, Wealth, and Happiness. Nova York: Penguin, 
2008, p. 6.

11. Literalmente: os urinóis do aeroporto de Amsterdã possuem 
uma mosca pintada em seu interior. Seria um nudge para evitar 
o que alguns chamariam, inteiramente fora da teoria econômica, 
de spill-over effects.

outro lado, como também adoramos 
importar conceitos, talvez as 
tendências se cancelem e cheguemos 
a um meio-termo de ouro.

Apenas para indicar possíveis rumos 
do debate, seria interessante replicar 
as pesquisas realizadas no exterior 
no Brasil, para que se pudesse 
identificar alguma variância cultural, 
e, mesmo, verificar a efetividade 
das técnicas. Antes disso, no 
plano teórico e teórico-prático, é 
importante analisar se a proposta 
sobrevive, inócua ou adaptada, às 
críticas. Outra dúvida seria se nossa 

realidade rejeita o paternalismo 
não libertário como a sociedade 
americana o faz. Faz sentido falar 
num empurrãozinho à brasileira? 
Quais os vieses a se priorizar na 
nossa realidade?

Até realizamos estudos próprios, 
o assunto paira no ar como uma 
hipótese consistente. Como um 
meteoro no céu: até cair, é apenas 
uma possibilidade. 

V. uM TeMA eM 
AbeRTo
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O autor é procurador do Estado no Rio 
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M
arcos Portugal foi o 

compositor luso-bra-

sileiro mais famoso de 

todos os tempos. Suas 

obras foram conhecidas e encenadas não 

somente em Portugal, mas em toda a Eu-

ropa e no Brasil (mais de 70 obras dramá-

ticas, incluindo cerca de 40 óperas, e mais 

de 140 obras religiosas). O percurso pro-

Mário Marques  
Trilha NeTo 

Musicólogo

fissional de Marcos Portugal sempre este-

ve ligado à Família Real, trajetória iniciada 

em 1782, com a primeira encomenda Real, 

e que perdurou durante toda a governação 

de D. João VI, incluindo aí o seu período 

no Rio de Janeiro, tendo continuado após 

a independência do Brasil na Corte Impe-

rial, durando até praticamente os últimos 

dias da existência de Marcos Portugal.

Óperas,
CasTraDos 
e    peruCas

eNTre

As aventuras 
transatlânticas de 
Marcos Portugal
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tos Marrocos e Neukomm, e algumas 

notas publicadas por este último no 

periódico alemão de música Allge-

meine Musikalische Zeitung, em 7 de 

junho de 1820. Como se verá, Mar-

rocos era um funcionário público 

hierarquicamente inferior, ao passo 

que Neukomm disputou um cargo 

equivalente, sem êxito. Em suas car-

tas, Marrocos apodou o músico de 

“barão d’Alamiré”, e dizia que sua 

fanfarronice era ainda maior do que 

o pão de ló, por ser pretensioso e ar-

rivista. Neukomm ressaltou a suposta 

onipotência do compositor no meio 

musical do Rio de Janeiro: “Recen-

temente apresentou-se na Capela 

Real o Requiem de Mozart com um 

feliz sucesso, e, apesar de o primeiro 

Mestre de Capela [sic] de cá, Marcos 

Portugal, não apreciar ter música de 

outros junto às suas, temos a espe-

rança de ouvir também, através dos 

esforços do Sr. Neukomm e do padre 

Maurício, a Criação de Haydn.”1

Embora essas fontes fossem es-

cassas e pouco isentas, constituíram a 

base para os ataques desferidos pelo 

visconde de Taunay (1843-1899), que 

em sua obra “O padre José Maurício” 

começou a propalar o mito do genial 

mulato brasileiro perseguido e anula-

do pelo intrigante compositor oficial 

português, numa versão tropical de 

Amadeus, em que Marcos Portugal 

faz as vezes de Salieri, e José Maurí-

cio, as de Mozart. O propósito nacio-

nalista de Taunay era bem-intencio-

nado, pois a finalidade de valorizar e 

difundir era salvar as obras de José 

Maurício. O que infelizmente não 

aconteceu, pois graças à incúria do 

Cabildo Metropolitano do Rio de Ja-

neiro, mais de 220 obras do padre ca-

rioca se perderam entre 1902 e 1922!2 

É como dizia Fernando Pessoa 

no seu genial Mensagem: “O Mito é 

o nada que é tudo.” Essa fama de in-

trigante, arrivista e até mesmo de me-

díocre compositor vingou e foi repro-

Sua figura deveria ter sido culti-

vada e celebrada como uma das gló-

rias da música em Portugal e no Bra-

sil, no entanto, ocorreu precisamente 

o contrário. Em Portugal chegou a ser 

considerado traidor da pátria, por ter 

adaptado a sua ópera séria Demofo-

onte para comemorar o aniversário 

de Napoleão Bonaparte, no teatro 

São Carlos, em Lisboa. Os detratores 

do compositor fizeram uma acusa-

ção descontextualizada da realidade 

histórica, pois, antes de partir para o 

Brasil, o próprio D. João determinara 

ao Leal Senado de Lisboa não somen-

te que não resistissem às tropas inva-

soras, mas que se colaborasse com o 

general Jean-Andoche Junot (1771-

1807), governador-geral de Portugal 

ocupado, no intuito de minimizar os 

dissabores da ocupação. O composi-

tor, que nesta altura já contava com 

11 meses de salário em atraso, não 

foi o único artista a trabalhar para os 

franceses. Outros renomados artistas 

portugueses também o fizeram, como 

por exemplo, Domingos Sequeira 

(1768-1837), que tinha o título oficial 

de “pintor da Corte”, e que, a despeito 

disso (ou exatamente por isso), não se 

esquivou de pintar um belo retrato a 

óleo do general Junot. 

As duas únicas fontes históricas 

coevas ao período de vida de Marcos 

Portugal, que alimentam essa lenda 

negra, são as cartas de seus desafe-

a faMa De 
iNTrigaNTe, 
arrivisTa e 
aTé MesMo 

De MeDíoCre 
CoMposiTor 

viNgou

cOM a bREca!
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duzida ad nauseam em manuais de 

história do Brasil, em livros de histó-

ria da música brasileira e até em obras 

com pretensões sociológicas, afiliadas 

ao pensamento de Pierre Bourdieu. A 

figura de Marcos Portugal despertou 

muito pouca simpatia da historiogra-

fia e da musicologia positivista por ele 

não ter sido um artista contestatário 

e burguês, mas, sim, um fiel servidor 

do Antigo Regime ao longo de quase 

cinco décadas, sendo talvez o último 

grande compositor a desempenhar 

esse papel na história, que teve o seu 

canto do cisne na corte tropical. Fe-

lizmente, no nosso século, graças aos 

esforços de musicólogos como Antô-

nio Jorge Marques e David Cranmer, 

em Portugal, e André Cardoso e Lino 

Cardoso, no Brasil, os estudos musi-

cológicos luso-brasileiros têm avan-

çado muito em clarificar o real mérito 

de Marcos Portugal na nossa história 

da música.

síntese biográfiCA Anterior Ao período 

brAsileiro (1762-1811)

Nascido em Lisboa em 24 de 

março de 1762, Marcos Portugal é um 

exemplo paradigmático de um com-

positor de corte no Antigo Regime. 

Sua primeira instrução decorreu no 

Seminário da Patriarcal de Lisboa. 

Esse seminário e o Colégio dos Reis 

em Vila Viçosa foram fundados na 

primeira metade do século XVIII, sob 

a égide da política italianizante de D. 

João V. Eles emulavam o sistema de 

ensino musical napolitano, e foram 

de facto uma extensão em Portugal 

dos únicos conservatórios que exis-

tiram no mundo antes do advento da 

Revolução Francesa. 

Marcos Portugal ingressou no 

seminário aos nove anos de idade, 

tendo estudado com João de Sousa 

Carvalho, o mais eminente composi-

tor português desse período, e pro-

vavelmente com José Joaquim dos 

Santos e o padre Nicolau Ribeiro Pas-

so Vedro. Nessa instituição os jovens 

alunos aprendiam, além do latim, 

gramática, retórica e noções de teolo-

gia, o idioma musical que a corte e a 

igreja católica esperavam ouvir. Além 

da composição musical (mais especi-

ficamente o estudo do contraponto), 

Marcos Portugal estudou também ór-

gão e canto.

De acordo com uma relação de 

obras, publicada em 1859 na Revis-

ta do Instituto Histórico Geográfico 

e Etnográfico do Brasil, trimensal, a 

partir do original autógrafo na posse 

de Manuel de Araújo Porto Alegre, 

a primeira apresentação pública do 

compositor Marcos Antônio (como 

era conhecido no início de carreira) 

deu-se na Santa Igreja Patriarcal de 

Lisboa em 1780, com duas antífonas 

“a canto d’órgão”: um Salve Regina e 

um Sub tuum praesidium. Nessa ins-

tituição, foi admitido como organista 

em 1782 com o salário de 12$500 réis 

mensais e, a partir de 1º de setembro 

de 1787, também formalmente como 

compositor, com um aumento de 

50$000 réis anuais. No ano de 1782 

recebe uma encomenda da rainha D. 

Maria I, uma Missa com instrumen-

tal para a festividade de Santa Bár-

bara. Esse evento estabeleceu o início 

do seu relacionamento com a Família 

Real, sobretudo com D. João, mar-

cando decisivamente o seu percurso 

profissional e estético.

Até 1792, e depois de ter sido ad-

mitido na Irmandade de Santa Cecília 

em 23 de julho de 1783, acumulou o 

emprego atrás referido com o de mes-

tre de música do teatro do Salitre (a 

partir de c.1784), para o qual compôs 

entremezes, elogios (para celebrar 

aniversários reais) e farsas em por-

tuguês. Outra atividade importante 

desse período refere-se às encomen-

das para as festividades religiosas ce-

lebradas nas várias capelas reais, com 

incidência particular para o Paço Real 

de Queluz. 

Na segunda metade da década de 

1880, passou a utilizar os títulos de 

“mestre de música do teatro do Sali-

tre” e “organista e compositor da San-

ta Patriarcal”. Em setembro de 1792 

foi para a Itália, “all’attuale servizio di 

S. M. Fedelissima” (conforme se pode 

ler em alguns libretos), onde, em ape-
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nas seis anos e meio, estreou pelo me-

nos 21 óperas! O sucesso de óperas 

como La confusione della somiglian-

za, La Donna di genio volubile ou Lo 

Spazzacamino Principe foi imenso, 

com representações em Viena, Paris, 

Londres, Dublin, São Petersburgo, 

Berlim, Dresden, Hamburgo, Hanno-

ver, Leipzig, Nuremberg, Barcelona, 

Madri, Lisboa, Porto...

De volta a Lisboa, em meados de 

1800, é nomeado mestre de solfa do 

Seminário da Patriarcal e mestre de 

música do Real Teatro São Carlos, 

principal teatro do país. Em 1807, 

ano que precedeu a transmigração da 

Família Real para o Rio de Janeiro, 

D. João condecorou Marcos Portugal 

com o “título de Mestre, e Compositor 

de Sua Real Câmara, permitindo usar 

da Farda que compete aos Mestres de 

Suas Altezas Reais”.3 Muito possivel-

mente essa honraria não implicava 

a imediata entrada em função como 

professor de música do Infante e das 

Infantas, já que em 1807 o mestre de 

música de Suas Altezas era o castrado 

italiano Giuseppe Totti (fl. 1779-1833). 

Marcos Portugal não manteve a 

função de mestre de solfa no teatro 

São Carlos no período em que Lis-

boa esteve sob a ocupação francesa, 

durante as guerras napoleônicas. A 

pedido dos ocupantes, adaptou a sua 

ópera séria Demofoonte (estreada em 

Milão em 1794 com Libreto de Metas-

tasio, que nessa ocasião foi adaptado 

por Caravita) para ir à cena em 15 de 

agosto, dia do aniversário de Bona-

parte, imperador dos franceses.4

mArCos portugAl no rio de jAneiro, 

período joAnino (1811-1821)

Quando, escapando à invasão 

napoleônica, a Família Real desem-

barcou no Rio de Janeiro em 7 de 

março de 1808, praticamente não 

trazia músicos na sua enorme comiti-

va. Segundo André Cardoso,5 apenas 

dois músicos acompanharam a Fa-

mília Real nessa viagem: o organista 

José do Rosário Nunes e o professor 

de cantochão Francisco Paula Perei-

ra. Assim a equipe da Capela Real 

no Rio de Janeiro (depois Imperial, 

atual Igreja de Nossa Senhora do Car-

mo da Antiga Sé) foi constituída por 

profissionais locais, sob a direção do 

padre José Maurício Nunes Garcia 

(1767-1830), nomeado mestre de ca-

pela pelo príncipe regente em 26 de 

novembro de 1808.6 No entanto, a 

partir do ano seguinte, começou um 

movimento regular de cantores e ins-

trumentistas vindos de Portugal para 

o Rio de Janeiro. 

Nesse contexto, em 1810, Marcos 

Portugal foi convocado por D. João 

para se juntar ao serviço régio no 

Brasil. Essa convocatória foi reforça-

da em 7 de janeiro de 1811, com or-

dem expressa de que o mesmo “deve 

partir na primeira Embarcação que 

sair para a referida Corte”.7 Marcos 

Portugal partiu de Lisboa em meados 

de março de 1811, na fragata Prince-

sa Carlota Joaquina, e chegou ao Rio 

de Janeiro em 11 de junho. A bordo 

seguia também Luís Joaquim dos 

Santos Marrocos, ajudante das reais 

bibliotecas, que documentou a pre-

sença de Marcos Portugal na fragata.

A vinda de Marcos Portugal para 

junto do seu soberano no Rio pode ser 

compreendida como mais uma etapa 

na consolidação da representação do 

poder Real, através da música sacra 

e profana. Desde o início do século 

XVIII, a música sacra, inserida no 

contexto da teatralização da devoção, 

era a representação sonora do projeto 

político de D. João V. A música no te-

atro eclesiástico deve ser considerada 

como mais um elemento constitutivo 

da obra de arte total setecentista, bar-

roca, que primava pela estimulação 

sensorial do espectador, subjugado 

visualmente pela talha dourada, pelos 

retábulos ricamente pintados, estatu-

ária, pelos paramentos cravejados de 

pedras preciosas, o olfato contentado 

com os melhores incensos, e a audi-

ção maravilhada com o aparato musi-

cal disponível. 

A partir do reinado de D. José I, 

esse espaço é ampliado para a produ-

ção de óperas, que complementam o 

espaço público da corte, e que tam-
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bém são uma expressão da sua mag-

nificência. Marcos Portugal, além de 

servir a esses propósitos, foi também, 

e principalmente, mestre de Suas 

Altezas Reais. Ao contrário do que é 

referido em quase todos os verbetes, 

textos e biografias, Marcos Portugal 

nunca foi mestre da Real Capela, car-

go que nesse período era ocupado por 

José Maurício Nunes Garcia, e a par-

tir de 1816, também pelo compositor 

português Fortunato Mazziotti (1782-

1755). 

No momento em que chegou ao 

Brasil, Marcos Portugal passou a ser 

oficialmente o mestre de Música de 

Suas Altezas, e é possível que ainda 

a bordo da fragata Carlota Joaquina 

tenha começado a compor o mate-

rial didático que seria utilizado pelos 

infantes, isto é, pelos príncipes Ma-

ria Isabel (1797-1818), Pedro (1798-

1834), Maria Francisca (1800-1834) e 

Isabel Maria (1801-1876).8 O compo-

sitor também teve alunos particulares 

nesse período, como o espanhol Blas 

Parera (1776-1840), autor do hino na-

cional da Argentina. 

A partir de outubro de 1811, Mar-

cos Portugal passou a desempenhar 

também a função de inspetor de toda 

música que se representasse na pre-

sença da Família Real, cabendo-lhe 

verificar a qualidade dos instrumentis-

tas, cantores, encenadores e do argu-

mento do texto da ópera em questão, 

conferindo assim um caráter extraor-

dinário às cerimônias nas quais o prín-

cipe regente comparecesse aos teatros 

públicos. No ano de 1811, isso se resu-

mia ao “Real Teatro”, que era a antiga 

“Casa da Ópera” de Manuel Luís Fer-

reira, junto ao Largo do Paço.

No momento em que Marcos Por-

tugal começou a sua função de super-

visão dos espetáculos, as dimensões do 

Real Teatro já eram insuficientes para 

a grande demanda de público e produ-

ções. Assim, já em 28 de maio de 1810, 

D. João publicou um decreto tendo em 

vista a construção do Real Teatro de 

São João, que deveria ser construído 

sem nenhum encargo para o erário pú-

blico, no então Largo do Rocio, atual 

Praça Tiradentes, onde hoje se encon-

tra o teatro João Caetano. 

O empreendimento foi finan-

ciado por capital particular, com o 

fomento do Estado, através de seis 

loterias, isenções alfandegárias para 

o material importado utilizado na 

construção do edifício e com o rea-

proveitamento das pedras destinadas 

à nova Sé, que estava na altura, com 

as obras interrompidas há décadas, 

no Largo de São Francisco de Paula.9 

O novo teatro foi inaugurado no dia 

do aniversário de 15 anos do então 

Príncipe da Beira, o futuro D. Pedro 

I. O Real Teatro de São João, com os 

seus quase 1.800 lugares, era a maior 

casa de ópera das Américas. 

Não havia nessa época nenhum 

teatro no continente que se equipa-

rasse a ele em dimensões. A título de 

comparação, o Park Theatre de Nova 

York tinha cerca de 1.400 lugares, o 

Théâtre d’Orléans de Nova Orleans 

não abrigava mais de 1.300 especta-

dores e, em Buenos Aires, o Coliseu 

Provisional era um teatro de dimen-

sões muito modestas. 

Não somente a situação dos te-

atros públicos tinha conhecido uma 

No MoMeNTo eM 
que Chegou ao 
Brasil, MarCos 

porTugal 
passou a ser 
o MesTre De 

MúsiCa De suas 
alTezas
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vem nação – que, se exceptuarmos a 

Capela Papal, foi a última no mundo 

a utilizar esses cantores –, constitui 

um forte indício de que esta em pou-

co diferia de uma típica Capela Real 

ibérica ou italiana do Antigo Regime. 

Mas nem só de castrati viviam 

os teatros e a Capela Real. Nas vozes 

masculinas “normais”, isto é, aque-

las que tinham passado na puberda-

de a normal “mudança de voz”, en-

contravam-se igualmente excelentes 

tenores e baixos, que provinham da 

Itália, Portugal e também do Brasil. 

Dentre os cantores brasileiros des-

tacam-se o tenor Gabriel Fernandes 

Trindade e, sobretudo, o baixo João 

do Reis Pereira. Este cantor, que teve 

a sua formação feita exclusivamente 

no Brasil, inicialmente na sua São 

João del-Rei natal, e posteriormente 

no Rio de Janeiro, foi um dos maio-

res cantores do mundo na primeira 

metade do século XIX, a julgar pelo 

relato de viajantes estrangeiros, crí-

ticas de jornais da época e sobretudo 

pelos dificílimos solos que Marcos 

Portugal compôs para ele. Nos tea-

tros públicos, as cantoras dividiam a 

primazia com os castrati. 

Embora a maioria delas viesse da 

Itália, o Brasil também já tinha pro-

duzido cantoras, antes da transmi-

gração da Família Real. O caso mais 

notável é o de Joaquina Maria da 

Conceição da Lapa, mais conhecida 

como Lapinha, aparentemente a pri-

meira soprano brasileira a ter sucesso 

na Europa, e que já tinha cantado em 

Lisboa e no Porto antes da invasão 

napoleônica. Lapinha teve grande su-

cesso nos primeiros anos da Família 

Real no Brasil, aproveitando-se do 

fato de ser uma das raras sopranos na 

corte naquele momento. 

Uma das primeiras obras com-

postas por Marcos Portugal com ma-

terial completamente original no Rio 

notável melhoria. Também no campo 

da música sacra a Real Capela tinha 

se beneficiado muito com a chegada 

de novos instrumentistas e cantores, 

sobretudo dos castrati, que eram a 

predileção de D. João. 

Os castrados eram cantores que 

tinham sido submetidos antes da pu-

berdade a uma operação de corte dos 

canais provenientes dos testículos; 

assim, a chamada “mudança de voz” 

não ocorria. Embora no início do sé-

culo XIX os castrati já não contassem 

mais com o sucesso e prestígio do 

século anterior, e cada vez mais sub-

sistissem apenas no âmbito da Capela 

Papal, a corte portuguesa, especial-

mente D. João, mantinha a veneração 

por estes cantores que, em Portugal, 

serviam igualmente à Capela Real, à 

Sé Patriarcal e ao teatro São Carlos. 

Nada mais natural que D. João 

os chamasse ao seu serviço, no Rio de 

Janeiro. Os primeiros a se juntarem 

ao príncipe regente foram os castrati 

Giuseppe Caparanica, Giuseppe Gori 

e Antonio Cicconi, que chegaram ao 

Brasil ainda antes de Marcos Portu-

gal. A partir do final de 1816, chega-

ram ao país cinco novos castrados: 

Giovanni Fasciotti, Marcelo e Pas-

quale Tani, Francesco Realli e Ângelo 

Tinelli.10 Tal como Marcos Portugal, 

os castrati permaneceram no Brasil 

após a independência. Sua utilização 

tão tardia na Capela Imperial da jo-

a real Capela 
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de Janeiro foi as Matinas de Natal, 

de 1811. Na verdade, num primeiro 

momento, muitas obras desse período 

foram adaptações da música que tinha 

composto para a Real Basílica de Ma-

fra, compostas em 1807-1808, durante 

o período em que D. João ali morava. 

Esta obra está ligada à Missa Pastoril, 

de José Maurício Nunes Garcia, com-

posta para a mesma ocasião. O ano de 

1811 foi extenuante para Marcos Por-

tugal, não somente pela longa viagem 

ao Brasil e sua imediata entrada em 

funções como mestre de Suas Altezas 

Reais, inspetor do repertório apre-

sentado diante do príncipe regente, 

compositor de música sacra para as 

grandes ocasiões na Capela Real, mas 

também por um ataque apopléctico, 

que nas palavras de Luís Joaquim dos 

Santos Marrocos, em uma carta ende-

reçada a seu pai datada de 29 de ou-

tubro de 1811, dizia: “Marcos Antônio 

Portugal aqui teve uma espécie de es-

tupor de repente, de cujo ataque ficou 

leso de um braço.”11

De toda forma, esse ataque não 

parece ter abrandado muito o seu rit-

mo de trabalho, que continuava muito 

intenso, dividindo-se entre a instrução 

de Suas Altezas, as ocasiões solenes 

na Capela Real e a composição, já em 

1812, de uma nova ópera em portu-

guês, A saloia namorada, que como 

consta na própria Relação Autogra-

fa,12 uma lista de obras de escrita pelo 

próprio compositor, foi feita “Para se 

executar na Quinta da Bela Vista pelos 

escravos de Sua Alteza Real”. O com-

positor refere-se aí à Quinta da Boa 

Vista, residência da Família Real des-

de 1808. A italianização do adjetivo 

boa era de uso corrente entre os mú-

sicos portugueses; o próprio Marcos 

Portugal era conhecido internacional-

mente como Marco Portogallo.

Os escravos músicos por ele refe-

ridos são provavelmente membros da 

orquestra e coro da Fazenda de Santa 

Cruz, residência campestre da Famí-

lia Real (hoje sede do Batalhão Escola 

de Engenharia do Exército). Essa ins-

tituição, administrada pelos jesuítas 

desde o século XVII, possuía uma es-

cola de música, e um corpo artístico 

capaz de levar à cena uma ópera para 

entretenimento de Suas Altezas Reais 

no Paço Real de São Cristóvão. 

Em 20 de março de 1816, após 

longos anos de demência, falecia a 

rainha D. Maria I. Naturalmente, a 

música desempenharia um grande 

papel no decorrer das cerimônias 

de exéquias da soberana. Houve um 

grande incremento de músicos na 

Real Capela, com a nomeação de um 

segundo mestre, Fortunato Mazziot-

ti, e de oito instrumentistas de sopro 

para a Real Câmara. Marcos Portugal, 

como nos informa a sua Relação au-

tógrafa, compôs, “por ordem de Sua 

Alteza Real o Príncipe Regente Nosso 

Senhor, uma Missa de Réquiem com 

todo o instrumental, para servir nas 

exéquias da rainha D. Maria I na Real 

Capela do Rio de Janeiro”. 

Esta missa de réquiem apresenta 

a singularidade de ter sido composta 

em uma tonalidade maior (mi bemol 

maior), mais associada a uma re-

presentação de sentimentos alegres, 

contrastando com a maioria dos ré-

quiens dessa época, todos compostos 

em tonalidades menores – desde o 
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de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-

1791) em 1791, passando pelo de An-

tonio Salieri (1750-1825) em 1804, 

e os de Luigi Cherubini (1760-1842) 

e José Maurício Nunes Garcia, com-

postos em 1816. A tonalidade maior 

no réquiem de Marcos Portugal cons-

titui uma transgressão de código, que 

se explica pelo fato desta peça estar 

dedicada a uma soberana que tinha 

passado por um período de demência 

prolongada, e cujo anúncio da morte 

causou mais um sentimento de alívio, 

pelo fim de tão longo sofrimento da 

soberana, do que a sensação de uma 

perda trágica. 

No mais, esta obra apresenta 

todas as características de um ré-

quiem do Antigo Regime, e, pela data, 

apresenta uma curiosa coincidência 

com o de Luigi Cherubini, dedicado 

à memória de Luís XVI, último mo-

narca do Antigo Regime na França, 

guilhotinado em 1791. De certa for-

ma a trajetória de Cherubini, ligada 

por distintos períodos à Família Real 

Francesa, faz lembrar a de Marcos 

Portugal. 

No entanto, Cherubini atraves-

sou o período revolucionário, e pos-

teriormente o consulado e o primei-

ro império, sempre ligado ao poder, 

sendo assim muito mais um homem 

do establishment do que um produto 

integral do Antigo Regime. Marcos 

Portugal está, nessa ligação visceral 

ao período absolutista, mais próximo 

dos compositores coevos da corte dos 

Habsburgos em Viena, tais como An-

tonio Salieri (1750-1825) e Leopold 

Anton Kozeluch (1747-1818) e Franz 

Krommer (1759-1831), compositores 

da Corte Imperial de Áustria durante 

aquele mesmo período. 

Igualmente, 1816 foi o ano da 

chegada do austríaco Sigismund 

Neukomm (1788-1858) ao Brasil. 

Este compositor, muitas vezes men-

cionado como o aluno preferido de 

Joseph Haydn (1732-1809), chega ao 

Rio de Janeiro na comitiva do duque 

de Luxemburgo, que veio como em-

baixador extraordinário para oficia-

lizar o restabelecimento das relações 

diplomáticas com a França, após o 

fim do império napoleônico, afinal 

derrocado em Waterloo. Neukomm 

testemunhou a execução da missa de 

réquiem de Marcos Portugal e ficou 

profundamente desagradado. Em 

carta destinada ao seu amigo Jose-

ph Eybler (1765-1846), igualmente 

compositor, classificou aquela missa 

de “trá-lá-lá insuportável de ópera 

bufa”.13

A opinião de Neukomm deve-se 

a dois motivos: em primeiro lugar, 

D. João adorava a música sacra, mas 

queria que ela tivesse, sempre que 

possível, um caráter alegre; em se-

gundo, estavam as próprias diferen-

ças estéticas da música luso-brasilei-

ra, muito ligada a modelos italianos 

de composição, e à do próprio Neu-

komm, de escola germânica. 

Na mesma carta ele afirma que 

no Brasil uma fuga musical, típica da 

música alemã, só poderia aparecer via 

contrabando, e que “os amantes das 

artes daqui acham minhas compo-

sições sacras tristes”. E ainda: “Não 

se tem a mínima ideia de que além 

de Mozart e Haydn existam também 

outros compositores na Europa”. Este 

último comentário reduz a Europa ao 

mundo alemão, pois várias casas de 

ópera tinham surgido no Brasil no sé-

culo XVIII, desde Belém do Pará, pas-

sando por Cuiabá, Sabará, Ouro Pre-

to até o Rio de Janeiro. O repertório 

ouvido nesses teatros, bem como nas 

igrejas, para frustração de Neukomm, 

provinha em grande parte da Itália.

Também não se deve excluir uma 

possível inveja de Neukomm em re-

lação ao mestre de Suas Altezas, pois 

embora o compositor austríaco tenha 

sido recebido por sua compatriota, 

a princesa Leopoldina de Habsbur-

go (1797-1826), chegada ao Rio de 

Janeiro em 1817, para casar-se com 

o príncipe D. Pedro, e tenha tocado 

com ela sonatas a quatro mãos de 

Mozart, não chegou jamais a exercer 

qualquer função oficial na Corte nem 

de mestre na Capela Real. 

Neukomm nunca exerceu fun-

ções de professor de música de D. 
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Pedro, reclamando ainda de seu gos-

to musical: “O príncipe herdeiro ama 

sem dúvida a música, mas será difí-

cil curar o seu estômago deteriorado. 

No começo, sentia dentro de mim um 

clamor de apóstolo, mas o meu fervor 

já está muito mais morno, pois tenho 

pouca vontade de alcançar a coroa de 

mártir.” No entanto, o próprio Neu-

komm fez concessões ao estilo mais 

“alegre” da Capela Real, na sua Mis-

sa Solemnis pro Die Acclamationis 

Joannis VI, que apresenta um “estilo 

híbrido com influências do operismo 

italiano”14. 

Por ter sido discípulo de Haydn, 

Neukomm esteve do lado vitorioso 

da história da música, fortemente in-

fluenciada pela primeira musicologia, 

fundada na Alemanha, e que criou 

um persistente mito positivista de um 

evolucionismo musical, algo como 

uma espécie de darwinismo estético, 

no qual a música alemã sai sempre vi-

toriosa por estar sempre no suposto 

lado correto da evolução estética. Em-

bora a produção musicológica atual já 

tenha dado grandes passos no sentido 

de superar a musicologia positivista, 

ainda apresenta obras nas quais ain-

da se podem ler deduções positivis-

tas deste cariz que supervalorizam o 

compositor austríaco, apresentando-

-o como o paladino da música moder-

na alemã nos trópicos, contra o atraso 

ítalo-lusitano de Marcos Portugal, e 

ainda apresentando o mulato cario-

ca José Maurício Nunes Garcia como 

uma síntese dessas escolas, por estar, 

supostamente, comprometido com a 

estética germânica. 

Assim, a história da música bra-

sileira criou uma fantasia na qual o 

português é apresentado como o Sa-

lieri do filme Amadeus, e o bom pa-

dre mulato brasileiro como uma espé-

cie de Mozart tropical. Embora José 

Maurício conhecesse e admirasse 

muito Haydn e Mozart, e algumas ve-

zes tenha feito citações musicais de-

les em suas obras, o seu ideal estético 

pouco difere do de Marcos Portugal. 

Em 1817, no contexto das come-

morações da chegada de D. Leopoldi-

na à corte carioca, após vários eventos 

e Te Deum nas igrejas, na noite de 7 

de novembro, o rei recebeu todo o 

corpo diplomático na Quinta da Boa 

Vista, e, de acordo com a Gazeta do 

Rio de Janeiro de 12/11/1818,15 hou-

ve uma “magnífica serenata” e “deu 

princípio a esta pomposa solenidade 

uma sinfonia composta por Ignácio 

de Freitas”, que D. Pedro e as Infan-

tas cantaram para o distinto público: 

“Dignou-se então o Sereníssimo Prín-

cipe Real de cantar uma ária com as 

formalidades seguidas em semelhan-

tes ocasiões, repetindo este mesmo 

obséquio as Sereníssimas Senhoras 

Princesa D. Maria Theresa e Infanta 

D. Izabel Maria.” 

A noite teve como ponto alto uma 

nova obra de Marcos Portugal, com-

posta para a ocasião: L’Augurio di 

felicita, o sia il trionfo d’Amore, mui-

to bem tocada e cantada na ocasião. 

“Depois destas Reais demonstrações 

de júbilo, seguiu-se a execução do 

drama intitulado Augurio di Felicita, 

arranjado pelo célebre Marcos Portu-

gal, compositor da excelente música, 

desempenhada pelos músicos da Real 

Câmara”. Esta obra, de grande di-

“Não se TeM a 
MíNiMa iDeia 
De que aléM 
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mensão, celebra o casamento entre D. 

Pedro e D. Leopoldina. 

Na noite seguinte, ainda segundo 

a Gazeta, o coronel Fernando José 

de Almeida, proprietário do Real 

Teatro de São João, ofereceu uma 

ópera com entrada franca: Merope, 

“composição do insigne Marcos Por-

tugal”; “ópera séria, ainda não vista 

nesta corte”,16 cujo “espectáculo con-

tou com a presença de toda a Família 

Real”. No ano seguinte D. João foi, 

finalmente, aclamado rei, e nesta que 

foi a primeira e única vez em que um 

rei de um país europeu foi coroado 

no Novo Mundo, o compositor oficial 

não poderia deixar de ser chamado 

para assinalar musicalmente esta 

ocasião. Por ordem de Sua Majesta-

de, Marcos Portugal compôs o Hino 

para a feliz aclamação de S.M.F. O 

Senhor D. João VI, datado de 5 de 

abril de 1817, cujo manuscrito en-

contra-se depositado na Escola de 

Música da UFRJ.

Com o triunfo da Revolução 

Constitucional de 1820 e as tensões 

políticas daí advindas, o regresso de 

D. João para Lisboa era cada vez mais 

tido como inevitável. No dia 12 de ou-

tubro de 1820, último aniversário de 

D. Pedro comemorado em sua pre-

sença, o rei, talvez antevendo a última 

oportunidade, concedeu centenas de 

mercês, e não esqueceu o seu compo-

sitor na lista das graças honoríficas, 

agraciando-o com uma Comenda da 

Ordem de Cristo no valor de 16$000 

réis.17 Em 25 de abril de 1821, D. João 

e toda a Família Real, à exceção de D. 

Pedro, regressaram a Portugal. Em-

bora muitos músicos tenham voltado 

com o monarca para Lisboa, Marcos 

Portugal permaneceu no Brasil, inter-

rompendo assim, entre o soberano e o 

seu compositor de Estado, uma longa 

ligação de estima pessoal e profissio-

nal de quase quatro décadas. 

mArCos portugAl, CidAdão brAsileiro, 

no império de d. pedro (1822-1830) 

Não há nenhum documento ofi-

cial que explique os motivos que leva-

ram Marcos Portugal a não acompa-

nhar o seu patrão de volta a Lisboa. 

Podemos conjecturar algumas razões: 

a viagem era longa e penosa, duran-

do, em alguns casos, um período su-

perior a três meses, e o compositor, 

que contava 59 anos, já havia sofrido 

dois ataques apoplécticos, apresen-

tando um quadro de saúde debilitado. 

Igualmente se pode considerar sua 

grande proximidade com D. Pedro, 

pois era seu professor de música des-

de que este contava apenas 13 anos de 

idade, e continuou a exercer essa fun-

ção, ao menos como supervisor das 

obras do já Imperador do Brasil, até 

o fim da sua vida. 

Outro ponto que se pode ressalvar 

é que os castrati também permanece-

ram no Brasil, e esses virtuoses, para 

os quais o compositor escrevia a sua 

música, com as especificidades vocais 

e estilísticas inerentes a essa tradição, 

já não se encontravam em atividade 

em nenhuma corte europeia; assim 

a Corte Imperial, ao menos no que 

concernia à música, permaneceu nas 

tradições do Antigo Regime, não exi-

gindo dos seus compositores oficiais 

nenhuma mudança no seu status quo. 

Além disso, se Marcos Portugal tives-

se voltado à Europa, não teria apenas 

eNTre  
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que “adaptar” a sua música sacra, 

como provavelmente não consegui-

ria “emplacar” mais nenhuma ópera, 

pois o fenômeno Rossini (1792-1868) 

dominava os palcos, de Lisboa até São 

Petersburgo. O mesmo veio a se veri-

ficar na corte imperial carioca: entre 

1822 e 1831, o domínio rossiniano ad-

quiriu hegemonia quase absoluta.

Marcos Portugal compôs o Hino 

da Independência do Brasil para as 

cerimônias de aclamação do Impera-

dor a 12 de outubro de 1822. Este hino, 

cantado até pelo menos 1913, utiliza o 

mesmo texto de autoria de Evaristo 

Ferreira Veiga (1799-1837), emprega-

do no hino homônimo composto por 

D. Pedro.18 No Brasil independente, 

Marcos Portugal conservou as suas 

funções de mestre de Música de Suas 

Altezas, cuidando, a partir de 1825, da 

educação musical das filhas de D. Pe-

dro, D. Maria da Glória (1819-1853) 

e D. Januária Maria (1822-1901). No 

ano anterior, Marcos Portugal tinha 

adquirido a nacionalidade brasileira, 

em virtude do disposto no Título II, 

Artigo 6º, parágrafo 4º, da Constitui-

ção de 1824, que a concedia a todos 

os portugueses residentes no Brasil 

à época da independência, que a esta 

aderissem, expressa ou tacitamente.19 

A atividade composicional de 

Marcos Portugal abrandou neste pe-

ríodo, seja pelo predomínio das obras 

do próprio D. Pedro, na Capela Im-

perial, nas ocasiões solenes, seja pela 

sua quase retirada dos teatros públi-

cos, além do seu declínio físico e da 

sua atividade didática como profes-

sor das princesas. Em 1824, Marcos 

Portugal foi proposto como sócio es-

trangeiro do Instituto de França, mas 

teve a sua candidatura derrotada no 

escrutínio final.20 Em 1826, é levada à 

cena no Imperial Teatro de São Pedro 

de Alcântara (nova denominação do 

antigo Real Teatro de São João) a úl-

tima ópera de Marcos Portugal: O sa-

pateiro. Desde a partida de D. João, 

nenhuma ópera do seu compositor fa-

vorito tinha sido encenada no Brasil. 

Este fato leva a crer que se a propala-

da onipotência de Marcos Portugal na 

cena carioca existiu já tinha perdido 

seu poder de fogo. 

A relação de Marcos Portugal e 

D. Pedro era de grande proximidade, 

pois privou também da companhia 

de Domitila de Castro Canto e Melo 

(1797-1867), a famosa marquesa de 

Santos, tendo o compositor compare-

cido aos saraus palacianos, conforme 

aparece em uma das cartas do Impe-

rador à amante: “O Marcos vem cá 

esta noite (…), convida o Carlos para 

vir ouvir. Aceite o coração deste seu 

constante fiel e desvelado amante. O 

Demonão.” O compositor continuou 

a dirigir as ocasiões solenes da Capela 

Imperial até o ano anterior à sua mor-

te, regendo a 16 de outubro de 1829 

um Te Deum composto por D. Pedro 

para comemorar a chegada ao Rio da 

sua nova esposa, Amélia de Leuchten-

berg (1812-1876). Marcos Portugal 

faleceu a 17 de fevereiro de 1830 e 

sua morte só foi noticiada no jornal 

governista Diário Fluminense, que 

publicou uma apologia necrológica a 5 

de março, cujo autor enfatizava as “es-

timáveis qualidades” do compositor, 

“para além da sua capacidade de tra-

balho e proverbial talento musical”.21

perDurava a 
aCusação De 
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Marcos Portugal foi sepultado 

no convento de Santo Antônio, no 

Rio de Janeiro. Em 1925, teve os 

seus restos mortais trasladados para 

Lisboa, com o intuito de depositarem 

a sua urna funerária no Panteão Na-

cional de Portugal. No entanto, após 

um périplo com contornos noveles-

cos, essa iniciativa malogrou, pois 

perdurava a acusação de que Marcos 

Portugal tinha sido, supostamente, 

um colaboracionista da ocupação 

napoleônica. Corre atualmente em 

Portugal, por iniciativa do Conselho 

Científico do CESEM,22 uma subscri-

ção de figuras notáveis da vida cultu-

ral e política do país para que a urna 

seja transladada da igreja de Santa 

Isabel do Campo de Ourique, onde 

se encontra depositada em caráter 

provisório desde 1931, e finalmente 

chegue ao seu pretendido destino, no 

Panteão Nacional. 
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a mortalidade high tech 
da videoguerra

Desde 1996, quando ocorreu o 

primeiro teste, o uso de dro-

nes vem se desenvolvendo e 

se aprimorando. A ideia da utilização 

de uma aeronave não tripulada, con-

trolada à distância, é uma novidade 

no âmbito da guerra e da espionagem 

que tem trazido grandes avanços. A 

questão de uma inovação tecnológica 

não é novidade por si só. A procura 

pelo aperfeiçoamento de armas e es-

tratégias de guerra sempre existiu, mas 

não existem dúvidas de que os drones 

levam esse quesito a um novo patamar. 

Nesse sentido, essas aeronaves não 

tripuladas representam não somente 

uma grande novidade no âmbito da 

guerra como também na diplomacia, 

considerando o contexto em que estão 

inseridas.

A partir de 2001, a política externa 

dos EUA foi pautada pela guerra ao 

terror, política de intervenção adota-

da pelo governo norte-americano em 

resposta ao ataque às torres gêmeas 

em 11 de setembro (BUSH, 2001, p.1-

5). A força aérea americana tem bus-

cado expandir o uso dos drones, que 

podem – além de coletar informações 

e lançar bombas – transportar supri-

mentos para as tropas dos EUA ainda 

em combate e proteger as embaixadas 

americanas nos países de conflito, 

principalmente no Iraque. Os países 

mais afetados pelo uso dessa tecno-

logia são: Iêmen, Somália, Paquistão, 

Irã, Iraque e Afeganistão. O contexto 

da guerra contra o terror trouxe uma 

oportunidade perfeita para utilização 

e testes de tal técnica, tendo como 

justificativa o intuito de acabar com 

os terroristas na região e proteger os 

soldados americanos. 

Cada vez mais e mais drones estão 

entrando em serviço e sua aplicação 

pelos militares americanos parece 

infinita (ZENKO, 2012). Esses aviões 

não tripulados são utilizados como 

um método de contrainsurgência à 

distância, em que membros da for-

ça aérea americana os controlam do 

próprio território americano e através 

deles vigiam locais, rastreiam áreas, 

protegem a força armada americana 

100
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nos locais de combate e até lançam 

bombas. Tudo isso sem nenhum con-

tato humano direto. 

Assim, como qualquer outra nova 

tecnologia de guerra, os drones trazem 

consigo a preocupação da disseminação. 

Não são apenas os Estados Unidos que 

estão empenhados no desenvolvimento 

desses aviões, por mais que não seja 

novidade a sua liderança nessa tecno-

logia. São eles os responsáveis por 77% 

da produção dos drones de reconhe-

cimento e pela aquisição de 69% dos 

mesmos. Por outro lado, há a estimati-

va da existência de 680 programas em 

desenvolvimento pelo mundo. Pode se 

destacar a China, que já colocou em an-

damento o desenvolvimento de 25 dife-

drones
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rentes tipos de sistemas. O Irã também 

tem chamado a atenção e já possui um 

drone com poder de fogo denominado 

“Embaixador da Morte”, o qual o presi-

dente Mahmoud Ahmadinejad declarou 

ter como mensagem principal a paz e a 

amizade (ZENKO, 2012).

A maioria dos drones utilizados 

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

pelos EUA exige não somente um pi-

loto em terra, mas também um pelotão 

de analistas de vigilância, aproximada-

mente 19 por drone – operadores de 

sensores e um grupo de manutenção. O 

número de pessoas envolvidas depende 

do tamanho do avião; no caso de um 

“drone predador”, por exemplo, para 

mantê-lo no ar é necessário um grupo 

de 168 pessoas. Esse método apresenta 

não somente uma facilidade considerá-

vel de se infiltrar em áreas de interesse 

de forma rápida e quase imperceptível, 

mas também uma redução de custo em 

comparação ao uso de aviões tripula-

dos – US$ 15 milhões para um Global 

Hawk contra cerca de US$ 55 milhões 

para um novo F-16 – de acordo com o 

Escritório de Orçamento do Congresso 

norte-americano (ZENKO, 2012), ape-

sar do custo dos sensores e do grande 

número de falhas. 

Os drones transformaram a CIA em 

uma operação de pleno direito parami-

litar. No Iraque o controle de “drone 

strikes” pertence às Forças Armadas 

norte-americanas, mas no Iêmen, por 

exemplo, com o qual os EUA não estão 

em guerra oficialmente, esse controle 

parte da CIA, que a princípio estaria en-

carregada de controlar drones militares 

que não acionam bomba, os ISR (Intelli-

gence, Surveillance and Reconnaissan-

ce) usados para inteligência, vigilância e 

verificação (HASTINGS, 2012).

Em fevereiro de 2002 a CIA usou, 

pela primeira vez, um “drone preda-

dor” com intuito de matar. O ataque 

foi no Afeganistão e o alvo era Osama 

Bin Laden (SIFTON, 2012). Até então a 

CIA operava os drones com suporte das 

Forças Armadas americanas. Esse ata-

que foi o primeiro que não contou com 

o apoio militar e esteve unicamente sob 

o comando da Agência de Inteligência 

americana, separado de qualquer outra 

operação militar em andamento.

Há, portanto, um questionamento 

acerca da legitimidade do uso da força 
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letal fora de suas fronteiras pela CIA, 

uma agência civil norte-americana. As 

leis internacionais sobre guerra pos-

suem complexas e não tão claras provi-

sões sobre o tema. Sobre essa questão, 

Philip Alston, relator especial da ONU 

sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias 

ou Extrajudiciais, declarou que as auto-

ridades norte-americanas deveriam ser 

mais transparentes sobre os aspectos 

dos seus programas, caso contrário, 

o fato de a CIA estar executando um 

programa que está matando um núme-

ro significativo de pessoas se tornará 

uma questão muito problemática, de-

vido à agência não assumir nenhuma 

responsabilidade legal em termos de 

direito internacional relevante. 

Por se tratar de uma tecnologia 

nova e ainda em experimento, 

os drones tendem a perder a 

estabilidade e em diversas vezes são 

impossíveis de ser rastreados, gerando 

acidentes e mortes de civis, além de 

impactos econômicos e sociais no local 

da colisão. Em dezembro de 2001, um 

RQ-170 Sentinela de Vigilância caiu 

no Irã e o oficial americano envolvido 

no programa culpou um link de da-

dos perdidos e outro mau funciona-

mento não específico. Duas semanas 

depois, um drone desarmado caiu em 

Seychelles (ZENKO, 2012). Os oficiais 

americanos alegam que motivos para 

tais quedas seriam: mau tempo, perda 

de sinal, interrupção da comunicação 

de link de dados e “fatores de erros 

humanos”. 

David Deptula, chefe da inteligên-

cia da força aérea americana, afirma 

que alguns dos drones que eles têm, 

hoje em dia, colocados em altitu-

des elevadas, cairão “como chuva” 

(ZENKO, 2012). Mesmo em tais con-

dições, o uso de aviões não tripulados 

vem crescendo e a responsabilidade 

dos impactos que essas quedas podem 

gerar cabe em justificativas de falhas 

técnicas.

Os drones, portanto, não são sim-

plesmente uma nova arma para se 

lutar em guerras convencionais, mas 

representam uma forte mudança na 

abordagem dos conflitos. Apresenta 

um custo mais baixo por vantagens 

comparativas e uma forma de matar 

com riscos quase inexistentes para 

quem ataca (HUSSAIN, 2012, p.8). Em 

consequência, levantam menos ques-

tões e avaliações no que diz respeito a 

seus efeitos colaterais, por não haver 

um diálogo direto e clareza sobre o 

assunto. A única preocupação ética que 

se tem é a permanência de vigilantes 

nas áreas de possíveis ataques, o que 

não se torna eficaz quando se matam 

possíveis terroristas por equívoco ou 

quando a queda de um drone, por um 

erro humano, mata civis e gera impac-

tos sociais nos locais afetados. 

Nesse sentido, a desumanização 

dessa arma se mostra presente uma 

vez que a vítima não possui tal tec-

nologia e desconhece seus impactos, 

gerando uma guerra desigual devido 

a tamanha disparidade. Além disso, 

não há total controle do homem sobre 

tal ferramenta, mesmo que o governo 

Obama alegue que se utiliza dela com 

a consciência das consequências. Não 

se sabe ao certo o número de inocentes 

mortos por drones perdidos ou por 

equívoco de personalidades. 

Para uma nova geração de jovens 

militares, a experiência de pilotar um 

robô não se diferencia muito de um ví-

deogame o qual se cresceu jogando. Ao 

contrário de pilotos tradicionais, que 

estão fisicamente presentes no avião e 

voam em direção a um alvo, os opera-

dores de drones matam com o toque 

de um botão, sem nunca sair de sua 
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base – uma remoção que só serve para 

dessensibilizar ainda mais a tomada da 

vida humana. Isso traz maior distan-

ciamento entre o agressor e sua vítima 

e a relação com as mortes causadas é 

banalizada. Esse fato da proximidade 

com jogos que remetem a diversão e 

infância reintegra o controle psicológi-

co ao qual tais jovens são submetidos. 

A gíria militar utilizada para no-

mear um homem morto por um ata-

que de drone é “bug splat”, já que ver 

o corpo através de uma imagem de 

vídeo granulado verde aparenta um 

inseto ao ser esmagado. Como o piloto 

tenente-coronel Matt Martin relata em 

seu livro Predator, operar um drone é 

“quase como jogar o jogo Civilization 

no computador” – algo saído de “um 

romance de ficção científica”. Depois 

de uma missão em que ele controlou 

um drone para atingir uma escola téc-

nica que estava sendo ocupada por in-

surgentes no Iraque, Martin sentiu-se 

“eletrificado” e “cheio de adrenalina” 

e disse que “havia disparado na escola 

técnica, destruindo porções grandes” e 

matando “só Deus sabe quantas pesso-

as” (HASTINGS, 2012, p. 5). 

Esse fato exemplifica claramente o 

uso de uma linguagem cheia de eufe-

mismos e características próprias para 

acentuar o distanciamento do real, fa-

zendo com que exista a construção de 

um mundo paralelo no qual só estão 

inseridos aqueles que lidam com esses 

fatos e têm um dialeto pertencente a 

um grupo específico. Passa a existir um 

mundo diferente, um mundo virtual 

sem consequências, em que a vida de 

cidadãos iraquianos, por exemplo, é 

valorada como a de um personagem 

vilão de um jogo de computador. Isso 

faz com que seja possível que militares 

que manipulam os drones lidem com 

as mortes e grandes destruições de for-

ma leviana. É um contato quase nulo 

com as vítimas, em que esses jovens 

militares nunca percebem o horror que 

tais ações podem causar. 

O governo americano, por sua vez, 

tenta esconder dados sobre mortes de 

civis e dá ênfase ao sucesso das opera-

ções que envolveram o uso dos drones, 

como o Sentinela RQ-170, implanta-

do no ataque que matou Bin Laden. 

O secretário de Defesa Leon Panetta 

chamou drones de “o único jogo na 

cidade” (HASTINGS, 2012, p. 6-7). 

Nesse sentido, é possível identificar 

uma perda dos termos humanitários in 

bello. Segundo a teoria da guerra justa, 

em relação ao jus in bello, os meios 

empregados na luta devem ser propor-

cionais aos fins, ou seja, a separação de 

combatentes e não combatentes é algo 

essencial e deve ser respeitado. É nesse 

contexto que o Direito Humanitário é 

inserido.

Para cada terrorista morto por 

drones, há uma vítima civil ou outro 

inocente que perde a vida. O primei-

ro grande sucesso dos drones – que 

matou o líder da Al-Qaeda no Iêmen 

– resultou na morte de um cidadão 

americano. Mais recentemente, um 

ataque de drones por forças dos EUA 

no Afeganistão em 2010 – tendo como 

alvo uma pessoa errada – matou um 

conhecido defensor dos direitos huma-

nos, Zabet Amanullah. Os militares dos 

EUA descobriram que haviam seguido o 

celular errado por meses, Amanullah foi 

confundido com um líder do Talibã. Um 

ano antes, um ataque por drone matou 

Baitullah Mehsud, líder do Talibã pa-

quistanês, enquanto ele estava visitando 

seu sogro, e sua esposa morreu junto 

com ele. Antes desse acontecimento, 

os EUA já haviam tentado quatro vezes 

assassinar Mehsud da mesma forma, 

para Cada 
terrOrIsta mOrtO 
pOr drOnes, há 
uma vítIma CIvIl Ou 
OutrO InOCente que 
perde a vIda
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matando dezenas de civis nas tentativas 

fracassadas. Ataques por engano ma-

tam em média de 35 a 45 civis nas re-

giões afetadas (HASTINGS, 2012, p. 9).

As operações com os drones, den-

tro do possível, têm sido mantidas em 

sigilo, em especial as operadas por 

agências de inteligência, não só a CIA, 

mas também outras agências privadas 

de inteligência. “Há muitas agências e 

equipes concorrentes, rodeadas por um 

universo de contratados de inteligência 

privada, tudo embrulhado em uma 

penumbra de sigilo” (ENGELHARDT, 

2012). Essa prática apresenta um cres-

cimento exponencial, principalmente 

sob a égide do Pentágono, sendo pos-

sível afirmar que a inteligência é agora 

uma forma dominante de vida em 

Washington. 

A esmagadora maioria dos es-

tadunidenses tem um conhe-

cimento superficial sobre o 

que se passa nas guerras em que seu 

país está envolvido. De certo modo 

essa postura previne maiores oposi-

ções nacionais e internacionais, o que 

possibilita a continuação desse modelo 

de guerra.

Nesse sentido, é possível atribuir 

à mídia, e ao controle que o Estado faz 

dela, uma maneira de alienar, e, dessa 

forma, distanciar o povo americano do 

povo iraquiano e afegão. O controle de 

informações e a manipulação das vias 

de comunicação são fatores críticos e 

marcantes no que tange a esse afasta-

mento virtual do agressor com a vítima. 

Conforme destacado, o aumento 

da utilização dos drones encontra-se 

diretamente ligado à guerra declarada 

contra o terrorismo, em resposta aos 

ataques de 11 de setembro de 2001, e a 

inovação estratégica de guerra provoca, 

entre outras coisas, uma desumaniza-

ção da guerra. Esses avanços tecnoló-

gicos e seus respectivos paradigmas já 

nos são comuns – desde o surgimento 

de canhões que aumentavam as dis-

tâncias entre ataque e defesa até armas 

nucleares que praticamente elimina-

vam a importância de tal distância. 

Contudo, o que realmente nos parece 

ser novo é a utilização desses drones 

– tecnologia virtual em um contexto 

de um imperativo ético de reforma 

democrática.

A invasão do Iraque foi iniciada em 

março de 2003 e se realizou por co-

mando do então presidente americano 

George W. Bush, em uma aliança inter-

nacional com apoio, principalmente, 

britânico, que ficou conhecida como 

a Coalizão. O pretexto da ocupação, 

inicialmente, era o de achar armas de 

destruição em massa que, suposta-



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

106

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

106

mente, o governo iraquiano teria em 

estoque. Cabe ressaltar que a invasão 

não teve aprovação do Conselho de 

Segurança da ONU, mas com o apoio 

dos então chefes de Estado da Itália, 

Espanha, Portugal e Reino Unido, a 

não aprovação da ONU foi ignorada e 

a operação prosseguiu. Após um ano 

sem encontrar nenhuma arma de des-

truição em massa, o presidente Bush 

mudou o discurso, afirmando que a 

ocupação fazia parte da libertação de 

países e da promoção da Democracia e 

da Paz Mundial. Um dos resultados da 

invasão foi a dissolução do governo do 

partido Baath e a consequente retirada 

de Saddam Hussein do poder, captura-

do em dezembro de 2004.

Existem diversas interpretações 

sobre os reais interesses por traz dessa 

investida, entre elas a da autora Naomi 

Klein. A autora sustenta a tese de que a 

invasão seria uma forma de expansão 

do capitalismo, e que por traz desse 

movimento existe uma linha política, 

liderada por Thomas Friedman e seus 

seguidores da Escola de Chicago. Estes 

argumentam que o déficit de democra-

cia e a não presença do sistema de livre 

mercado nos países mulçumanos cria-

riam um ambiente para o surgimento 

de terroristas. Após o ataque de 11 de 

Setembro, esses teóricos concordaram 

com a necessidade de intervenção no 

Oriente Médio, restando apenas saber 

por onde começar.

O Iraque, em especial, apresentava 

características muito atraentes. Além 

das enormes reservas de petróleo, a 

sua localização central seria ótima pa-

ra a instalação das bases militares. A 

familiaridade com o local resultante da 

experiência na Guerra do Golfo, o ódio 

já existente da população em relação 

ao seu então líder Saddam por conta 

da utilização de armas químicas deste 

contra o seu povo e, por fim, as condi-

ções fragilizadas em que se encontrava 

o exército iraniano, dadas as sanções e 

inspeções de armas pelas Nações Uni-

das, geravam um cenário vantajoso.

Os EUA pretendiam transfor-

mar o Iraque em um “Estado 

modelo”, como declara Tho-

mas Friedman, “um modelo diferente 

no coração do mundo árabe e mul-

çumano (...) que desencadearia uma 

série de ondas democráticas e liberais 

por toda a região” (KLEIN, 2007), 

derrubando os regimes autoritários e 

os substituindo por democracias em 

seu pacote completo: democracia, livre 

mercado e eleições.

Naomi Klein argumenta que o mé-

todo utilizado foi o “Choque de Pavor”, 

que consistiria em ataques físicos e 

psicológicos combinados. Estes teriam 

início mesmo antes dos ataques – pelo 

terror psicológico da ameaça da invasão 

que se realizaria por meio da mídia, es-

ta teve um importante papel no terror 

psicológico –, o que seria um esquema 

para derrubar completamente qualquer 

ímpeto de resistência. Uma das princi-

pais afirmações da autora é que os Esta-

dos Unidos não pretendiam reconstruir 

o Iraque e sim “zerar” esse e construir 

um novo, que atendesse melhor e mais 

facilmente aos interesses capitalistas 

americanos, criando uma nova fronteira 

para as suas empresas.

Podemos afirmar que o projeto 

não foi completamente bem-sucedido 

do ponto de vista norte-americano, e 

que, em uma análise da situação atual, 

a população iraquiana também não se 

encontra em situação melhor do que 

antes do momento da invasão. Como 

exposto por Naomi, “Nas análises 

acerca da guerra do Iraque, com fre-

quência a conclusão é de que a invasão 

foi um sucesso, mas a ocupação foi um 

dOs 67 mIl presOs 
aCusadOs de 
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enganO
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fracasso” (KLEIN, 2007). A política 

externa norte-americana realmente 

foi um fracasso, tendo em mente seu 

objetivo de exterminar o terrorismo. 

Muitos autores argumentam que, na 

verdade, tal política apenas fortaleceu 

o terrorismo, argumento que nos traz 

de volta a questão dos drones.

A estratégia americana de um ata-

que rápido e certeiro – “bombardeios 

militares relâmpagos acrescidos de 

operações psicológicas elaboradas, se-

guidos de um programa de terapia de 

choque econômico e político mais rápi-

do e radical do que foram tentados em 

qualquer outro lugar” (KLEIN, 2007) 

– se mostrou ineficiente. A falta de um 

programa efetivo de inteligência pode 

ser apontada como uma das principais 

falhas da estratégia estadunidense. Uma 

comprovação empírica da falta de de-

senvolvimento de um programa de solo 

é o fato de que dos 67 mil presos acusa-

dos de terrorismo, 70% consistiam em 

engano. Dados que sustentam, por sua 

vez, além de todos os outros motivos 

que possibilitassem revolta, o argumen-

to de que os Estados Unidos apenas for-

taleceram o terrorismo. Logo, a política 

de afastamento dos Estados Unidos de 

seus alvos se mostra reincidente, e os 

drones reafirmam tal tendência.

A questão do processo de tornar 

virtuais os meios de guerra traz novos 

questionamentos. Urge a necessidade 

da atualização das teorias de guerra, 

dado que as existentes não alcançam as 

problemáticas advindas dessa nova tec-

nologia, sendo, também, conveniente a 

busca por novos métodos para abordar 

de forma mais eficaz o tema e, princi-

referênCiAs bibliográfiCAs

ALSTON, Philip. UN Rights Expert Voices 
Concern Over Use of Unmanned Drones 
by United States. Nova York: UN News 
Center, 28/10/2009. Disponível em <ht-
tp://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=32764&Cr=alston&Cr1=#.UG-
NeOLJmQmx>. Acesso em: 19/9/2012.

BUSH, George W. O discurso de Bush no 
Congresso dos EUA. Folha de São Paulo, 
21/9/2001, São Paulo.

ENGELHARDT, Tom. Washington, 
capital da guerra perpétua. Mirante, 
13/7/2012. Disponível em <http://revis-
tamirante.wordpress.com/2012/07/13/
washington-capital-da-guerra-perpetua>. 
Acesso em: 20/9/2012.

HASTINGS, Michael. The Drones Wars. 
Rolling Stone, 26/4/2012.

HUSSAIN, Murtaza. Is Drone War Moral? 
Salon, 6/8/2012.

KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: A 
ascensão do capitalismo de desastre. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. 

SIFTON, John. Drones A Troubling His-
tory: Cover story. The Nation, 27/2/2012.

ZENKO, Micah. 10 Things You Didn’t 
Know About Drones: When drones were 
created, how they’re used, and what their 
future looks like. Foreign Policy, mar. 
2012.

palmente, a formulação de leis interna-

cionais específicas que regulamentem 

a utilização desses aviões.

Por mais que as condições e ca-

racterísticas das guerras representem 

uma novidade, ainda se está lidando 

com questões de política e diplomacia. 

Porém, aparentemente a preocupação 

em desenvolver o aprimoramento des-

sas tecnologias, que operam no cenário 

internacional como multiplicador de 

forças das principais potências, parece 

muito menor do que a de desenvolver 

meios que descartem o uso da força. 
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cocaina
DO PÓ

É
difícil que alguém 

hoje escute a palavra 

“cocaína” sem vinculá-la 

imediatamente a vício, 

violência, morte. Sem se lembrar 

de alguma história trágica tendo o 

polêmico alcaloide como elemento 

central. Um primo envolvido com 

tráfico, um vizinho viciado, um 

conhecido morto por overdose ou 

na violência do comércio. Quando 

não tão próximo, reportagens 

constantemente nos lembram do 

perigo que o pó branco representa 

para nós e a nossa sociedade. Um 

mal tão mal em si que justifica 

qualquer coisa. Mesmo que absurda 

sob qualquer aspecto, mas torna-se 

compreensível. Violência policial, 
abusos de poder, prisões sem 
mandato, pais acorrentando filhos. 
Ou mesmo matando, como um 
caso relatado num programa de 
rádio popular do Rio: uma mãe 
desesperada e sem mais saber o que 
fazer, disparou contra o próprio 
filho, usuário, provavelmente 
viciado, e que, internado, resistia em 
viver. Era uma atitude drástica da 
qual não conhecemos as nuances, 
mas ocasionada exclusivamente 
por essa “maldição”, como indicou 
o repórter. Mesmo esse ato tão 
chocante torna-se compreensível, 
até mesmo aceitável, afinal, o 
filho era usuário de drogas... O 

108

– O que é hoje, 
morfina ou cocaína? – 
perguntei.

Ele ergueu 
languidamente os 
olhos do velho volume 
de couro negro que 
havia aberto.

– É cocaína – disse 
–, uma solução sete 
por cento. Gostaria de 
experimentar?

DOYLE, Arthur Conan.  
O signo dos quatro.

VIESTE

Pó DE MÁRMORE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

109janeiro•fevereiro•março 2013

cocaina
mal em si. Ideia enraizada firme e 

profundamente em grande parte 

da população mundial. O bode 

expiatório ideal.

Porém, nem sempre foi assim. 

Ainda mais com a cocaína. Produto 

farmacêutico por excelência, 

resultado do desenvolvimento 

tecnológico da era moderna, surgiu 

como solução para muitos males, 

como esperança para diversos 

problemas, como “panaceia da 

humanidade”. Freud, proeminentes 

políticos e cientistas de fins do século 

XIX e início do XX foram grandes 

entusiastas da nova substância. Até 

Sherlock Holmes, que, pelas penas 

do médico Sir Arthur Conan Doyle, 
dela fez uso louvando sua capacidade 
de entreter seu poderoso cérebro 
na ausência de grandes enigmas. 
Doyle, que era oftalmologista, 
provavelmente tomou conhecimento 
sobre a cocaína por meio de 
textos técnicos, pois foi por essa 
especialidade que se descobriu a 
primeira aplicação prática. (KARCH, 
2006, 74). No Brasil, jornais do 
Império relatavam casos para usos 
distintos do Chlorydrato de Cocaina 
com vivo interesse e entusiasmo 
diante das novas possibilidades 
abertas com o fármaco. As notícias 
que chegavam da Europa seduziram 
os médicos brasileiros, que não se 

furtaram a experimentar a nova 

maravilha da ciência. Partos foram 

feitos anestesiando músculos 

vaginais, problemas oftalmológicos, 

gastrointestinais e até psicológicos 

foram tratados. Vastos foram os 

campos empregados e testados, 

nem todos com resultados 

surpreendentes, alguns sem 

qualquer resultado. Entretanto, tais 

aplicações nos mostram a gama de 

possibilidades com as quais esses 

médicos e cientistas operavam o 

fármaco na virada do século. 

Mas o que ocorreu então para essa 

transformação? Onde foi que a 

sorte da cocaína mudou? A resposta 

poderia começar pela China, Estados 

a invenção 
da política 
antidrogas na 
Belle Époque

Athos Luiz Vieira
Historiador
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Unidos, Alemanha ou Inglaterra. 
Todos tiveram papel de destaque 
na questão. Mas não começaremos 
por nenhum desses países, e sim por 
um médico, um jovem médico. E na 
Áustria.

Os sonhos  
do jovem Freud

Quando o jovem Freud escrevia à 
sua amada receitando-lhe um pouco 
de cocaína “para fortalecê-la e dar 
uma cor rosada à sua face”, era um 
sonhador. Sonhava com sucesso. 
Sonhava em poder alcançar o 
reconhecimento que lhe permitisse 

As maravilhas da química orgânica, 

seus avanços, passaram a permitir 

aos homens do século XIX, aos 

seus cientistas, uma nova safra 

de equipamentos para o controle 

do corpo. Havia uma crescente de 

descobertas com o isolamento de 

alguns princípios ativos, como a 

morfina (1806), a codeína (1832), a 

cafeína (1841), a cocaína (1859), a 

heroína (1883). Uma maleta passou a 

ser suficiente para carregar milhares 

de hectares de diversas culturas 

espalhadas ao redor do mundo. Os 

campos de papoula na Índia ou as 

encostas íngremes dos Andes não 

estavam mais longe, mas em frascos 

bem dosados. Obviamente a maior 

que se especializara na produção 
de alcaloides, produzia cocaína. 
Era por motivo de identidade 
corporativa que Emmanuel Merck 
fazia questão de manter a produção 
de todos os alcaloides conhecidos, 
independentemente do mercado e 
da procura; simplesmente produzia. 
Com a cocaína não foi diferente. 
Produzia, mas não vendia muito. 
Era cara, escassa e pouco se sabia a 
respeito dela, seus reais efeitos, seus 
usos possíveis. Até Freud demonstrar 
interesse. Havia indicações, havia 
curiosidade, e o alcaloide da Merck, 
mesmo que pouco e escasso, abriu 
outra frente de investigação. (Karch, 
2006:59)

casar e construir sua família. Sonhava 
em salvar seu amigo e ídolo do fim 
certo com o vício da morfina. Sonhava 
com diversas coisas quando a cocaína 
surgiu em seu horizonte: uma nova 
substância, uma das novas maravilhas 
da química orgânica, fruto do 
controle da tecnologia sobre o mundo 
natural, retirada da folha até então 
considerada sagrada pelos indígenas 
sul-americanos. O homem europeu 
com sua maravilhosa tecnologia a 
desmistificara. Sacara o princípio ativo, 
a chave de toda a mágica. Descobrira 
que não era por graça divina que as 
folhas de coca forneciam energia, vigor, 
suprimia a fome e permitia um maior 
esforço físico. Estava descoberta a 
fonte, e era um pó. 

parte desses alcaloides viu a luz do 

dia sem que se soubesse exatamente 

para que eles serviam; como eram 

utilizados e com que propósito. Os 

usos ritualísticos eram as frágeis 

indicações por que os homens da 

ciência se guiavam, sendo necessário 

encontrar a função de cada uma 

delas no mundo moderno. 

O jovem Freud sonhador se insere aí. 

Em meio a uma disputa por mercado 

entre grandes farmacêuticas. 

Cenário no qual a norte-americana 

Parke & Davis Co. não mede 

esforços para romper o monopólio 

da germânica Merck. Fazia tempo 

que a Merck, empresa familiar 

Sim, porque o alcaloide era novidade, 
não a folha. Havia muito que relatos 
maravilhosos descreviam façanhas 
incríveis produzidas pelo consumo 
da folha de coloração viva e odor 
suave, originária da cordilheira 
dos Andes. Na Europa, histórias 
que beiravam o realismo fantástico 
contavam que mineiros conseguiam 
trabalhar dias sem comer, que um 
camponês era capaz de caminhar 
montanhas com pouca água e 
descanso, e que matava a fome. Uma 
simples folha! Homens da ciência, 
desbravadores que se permitiram 
consumi-la, descreviam sensações 
tão maravilhosas que encantavam 
as mentes europeias. Há relatos 
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do próprio Colombo, mas, ao que 
sabemos, sem prová-la. 

Por muito tempo foi essa a única via de 
acesso da folha de coca para alcançar 
a Europa, por descrições. E, por 
séculos, somente relatos receberam 
guarida no velho continente. Não 
apenas porque era difícil carregar 
as folhas através do Atlântico, pois 
a longa viagem lhes retirava quase a 
totalidade dos atrativos originais, mas 
também porque a barreira cultural 
considerava seu uso uma prática 
selvagem e mesmo anticristã. 

A distância começa a ser quebrada 
quando em 1859 os estudos de um 

Mantegazza, a coca tinha o poder 

de exaltar a potência do organismo 

sem deixar qualquer sinal de 

debilidade, e era essa característica 

que animava o médico italiano. Seu 

relato não passou despercebido pela 

comunidade científica. Também é 

de 1859 a descoberta de Nieman, 

colocando no cenário científico 

europeu, de uma vez por todas, 

a folha de coca e, agora, o seu 

alcaloide. (Escohotado, 1992:69, 2V)

Para além do mundo científico, 

o mercado de bebidas também 

foi cenário para a disseminação 

da cultura da coca. A folha de 

coca começa a se tornar popular 

maravilhoso. Os diversos álbuns 
que Mariani lançou com retratos de 
seus mais ilustres clientes são provas 
da imensa popularidade de seu 
negócio. Popularidade que permitiu 
a Mariani, radicado em Paris, abrir 
escritórios em Londres e Nova York, 
ampliando sua rede de distribuição 
para além-mar. (Karch, 2006:39-41)

Seu grande sucesso e avanço para 
o mercado norte-americano não 
demorou a despertar a concorrência, 
de onde viria nascer um produto 
idealizado pelo boticário John 
Pemberton. Este, ao elixir de coca, 
acrescentou uma mistura de cola, 
raiz africana que concentra alta 

médico-cirurgião e antropólogo 
italiano causam certo alvoroço 
na comunidade científica. O 
personagem em questão era Paolo 
Mantegazza que, após passar alguns 
anos pelo norte da Argentina, 
escreveu um ensaio de pura 
exaltação aos efeitos da folha de coca. 
Ele relata situações – como a de que 
se sentia tão bem a ponto de dar um 
salto sobre sua mesa de trabalho 
sem derrubar os objetos que ali 
estivessem. Paolo fez um verdadeiro 
elogio à coca. Em certo momento, 
em um arroubo de entusiasmo, 
chegou a escrever: “Deus é injusto 
por não permitir ao homem que 
vivesse sempre coqueando.” Para 

na Europa na metade do século 

XIX. Muito disso se deve a Angelo 

Mariani, médico corso que começa 

a comercializar um preparado 

alcoólico à base de extrato de coca. 

Rapidamente o Vinho Mariani 

se transforma numa verdadeira 

coqueluche da alta sociedade 

europeia, não sendo raros os famosos 

e poderosos que se rendem aos 

encantos do elixir de coca mesclado 

com Bourbon. Papas, rainhas, 

presidentes, escritores, pintores, 

aristocratas. Diversas foram as 

celebridades da época vitoriana 

que consumiram e emprestaram 

suas imagens e trabalhos para 

a divulgação daquele vinho 

dose de cafeína, e mais tarde água 
gaseificada. Foi a origem da Coca-
Cola. 

Dissecando  
a folha

Johan Jakob Von Tschudi foi um 
famoso explorador suíço e amigo 
do chefe do departamento de 
química orgânica de Göttingen, 
considerado um dos fundadores 
da matéria: Friedrich Whöler. De 
uma de suas viagens ao Peru, von 
Tschudi regressou com folhas, 
muitas histórias extraordinárias e 
um certo pó no bolso. O pó era fruto 
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do trabalho de um professor em 

La Paz, Enrique Pizzi, a quem 

von Tschudi desafiara a descobrir 

o princípio ativo da folha. Em 

Göttingen, pediu que seu amigo 

analisasse o material que, por 

sua vez, entregou a análise a um 

de seus estudantes. O estudante 

era Albert Nieman que, depois de 

alguns testes, anunciou que ali 

somente havia pó de giz. Whöler, 

instigado também pelo que havia 

lido em Mantegazza, solicitou 

ao Dr. Karl Scherzer que lhe 

trouxesse quantidade suficiente 

de folha para estudo. Scherzer, 

que partiria numa missão 

científica ao redor do mundo na 

Em seu trabalho de conclusão 
de curso, em 1860, Nieman 
apresentou ao mundo aquela 
nova substância, descrevendo 
seu processo de isolamento e 
características químicas. Merck 
também era amigo de Whöler e, ao 
tomar conhecimento da descoberta 
do jovem cientista, decidiu, 
em 1862, iniciar sua produção, 
adicionando mais um alcaloide 
em sua lista de novos produtos. 
Produção ainda irrisória, que até 
o início da década de 1880 não 
passa de 500g/ano, mas que terá 
sua sorte profundamente alterada 
pelo interesse do jovem Sigmund 
Freud. De fato, foi consumindo e 

sua capacidade de uso em cirurgias. 

Estudante de oftalmologia e 

descrito pelo próprio Freud 

como um obcecado na questão 

cirúrgica ocular, Koller testou a 

substância em animais e em si 

próprio, convencendo-se de suas 

propriedades quase miraculosas. 

Alguns estudiosos antes dele, como 

o médico-cirurgião peruano Moreno 

y Maiz, além do estudante russo 

de farmacologia Vasili von Arenp, 

já haviam publicado trabalhos que 

sinalizavam tal possibilidade. Foi 

Koller, porém, quem apresentou 

uma “comunicação preliminar” 

no Congresso Oftalmológico de 

Heildelberg, em 1884, defendendo 

fragata Novara, financiada por um 

arquiduque austríaco, retornou e 

entregou ao mestre de Göttingen 

sua preciosa carga. Foi com essa 

carga – cerca de 30 quilos de folha 

de coca comprada das mãos de 

comerciantes austríacos radicados 

em Lima –, que Albert Nieman, 

então orientando de Whöler, isolou 

o princípio ativo da Erythroxylon 

coca, como a havia classificado 

Lamarck em 1786. Um discípulo 

de Pizzi apresentaria estudo alguns 

anos mais tarde, mostrando que 

a fórmula de seu mestre resultava 

em cocaína. Aos olhos da História, 

todavia, foi Nieman quem guardou 

os louros. (Karch, 2006:31)

manuseando essa cocaína de Merck 
que Freud começou seus estudos 
sobre os efeitos do alcaloide. 

O entusiasmo do jovem cientista 
era acompanhado com atenção 
por amigos, entre os quais Karl 
Koller, que compartilhou e observou 
algumas das experiências do futuro 
pai da psicanálise. Enquanto 
Freud se interessava quase que 
inteiramente pelos efeitos internos 
da cocaína, Koller foi rapidamente 
atraído pelo fator anestésico que 
o alcaloide proporcionava. As 
dormências locais que sentira 
quando dos primeiros experimentos 
com o amigo o levaram a pesquisar 

a aplicação anestésica da cocaína 

e causando alvoroço no mundo 

médico-científico, seguido tanto 

pela comprovação de sua eficiência 

como pela produção do alcaloide. 

Dez anos depois, a Merck já produzia 

mais de meia tonelada/ano e vinte 

anos depois, mais de duas toneladas 

anuais. (Gootenberg, 2008:110; 

Karch, 2006:34)

Um dos pontos que sempre 

limitaram a capacidade de refino 

para a obtenção do alcaloide era a 

longa viagem que separava as zonas 

produtoras de folha, na Bolívia e no 

Peru, das indústrias farmacêuticas 

alemãs. Ao fim da viagem, as 
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folhas já não mais apresentavam as 
mesmas qualidades observadas nos 
países andinos. Tal dificuldade foi 
superada quando Merck percebeu 
que, para conseguir a pasta-base de 
coca, bastava montar na América 
uma estrutura capaz de processar 
as folhas e enviar o produto 
semipronto, faltando apenas o 
refinamento, para a Europa. Foi essa 
a primeira experiência de produção 
de cocaína nas Américas. Esse 
processo, que teve início em 1886, 
dois anos após o trabalho de Koller, 
foi o responsável pelo grande salto 
produtivo do alcaloide, rapidamente 
seguido por outros laboratórios e 
transformando o Império Alemão 

Halsted acabou tornando-se um 

cocainômano contumaz, padecendo 

de vício tão forte, que nem a ajuda 

de seus amigos, que patrocinaram 

uma viagem de veleiro, conseguiu 

livrá-lo da decadência. Pior para 

Freud foi o caso de seu amigo e ídolo, 

von Fleischl-Marxow, que havia 

amputado um dedo e desde então 

se tornara dependente de morfina, 

a única droga capaz de aliviar suas 

dores crônicas.

Havia diversos estudos que 

indicavam o uso da cocaína no 

tratamento da morfinomania, 

e quando Freud os apresentou 

a von Fleischl-Marxow, ambos 

alardeando a capacidade da cocaína 
em curar vícios, não só da morfina, 
como também do álcool. 

Dos EUA, a Parke & Davis Co. surgiu 
como um concorrente no mercado 
de alcaloides, em que até então 
Merck reinava absoluto. Produzindo 
uma grande gama de produtos que 
utilizavam cocaína, desde cigarros 
a elixires, ela adotou um marketing 
agressivo tipicamente americano, 
chegando a eleger seu novo produto 
como a mais nova “panaceia da 
humanidade”. Samuel Duffield foi 
um químico norte-americano que, 
após seus estudos em Berlim, voltou 
para os EUA encantado com o 

numa potência farmacológica. 
(Gootenberg, 2008, pp 109-111)

Essa maior produção e oferta da 
cocaína junto a toda propaganda 
científica, iniciada por Freud, não 
tardou a suscitar a oposição das 
vozes contrárias, principalmente 
quando alguns casos emblemáticos 
se tornaram notícia. Bom exemplo 
foi o do Dr. William Stewart Halsted, 
um dos mais eminentes professores 
da Johns Hopkins University e 
descobridor da anestesia local, 
ao paralisar membros inteiros 
mediante injeção de cocaína direta 
nos nervos dos pacientes. Devido ao 
contato próximo e a experiências, 

se animaram a aprofundar as 

pesquisas. Utilizando o Instituto de 

Fisiologia da Universidade de Viena, 

von Fleischl-Marxow encomendou 

quantidade tão grande da substância, 

que chamou a atenção do próprio 

Emmanuel Merck, interessado no 

tipo de pesquisa ali desenvolvida. 

Tendo em vista saber mais sobre seu 

produto, depois de ler as “novidades” 

que vinham das experimentações 

nos EUA, Merck resolveu financiar 

pesquisas, a fim de descobrir os reais 

efeitos da cocaína, incentivando os 

trabalhos de Freud e von Fleischl-

Marxow. O que Merck não sabia 

era do vício deste último. Alguns 

trabalhos atravessavam o Atlântico 

negócio de Merck. Decidido a copiá-
lo em sua terra, juntou-se a Hervey 
Coke Parke para fundar o laboratório 
que se tornaria mundialmente 
famoso. Porém, conquistar mercados 
se mostrou uma tarefa extremamente 
complexa para químicos. 

Foi então que George Davis entrou 
na sociedade. Davis não era médico 
e muito menos químico, mas tinha 
aquela aptidão para os negócios. 
Foi dele a ideia de fundar um jornal 
científico que falasse diretamente 
para o público em potencial dos 
seus produtos: os médicos. Surgiu 
então a Therapeutic Gazzette, 
dedicada à difusão do conhecimento 
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sobre o que havia de mais 
moderno para o mundo médico. 
É das páginas desse periódico 
que vieram a lume alguns artigos 
que louvavam o uso da cocaína 
na cura de vícios. Os cientistas 
e médicos norte-americanos 
pareciam então mais atraídos 
por essa possibilidade do que por 
qualquer outra, fato compreensível 
pelo fundamentalismo religioso 
impregnado naquela sociedade e 
que elegera os vícios para combate. 
No entanto, o Therapeutic Gazzette 
estava vinculado à Parke & 
Davis, fato ignorado pelo mundo 
acadêmico. O uso de suas páginas 
como propaganda dos produtos 

– que Freud escreve seu primeiro 

artigo, Über Coca (Sobre Coca). 

O Index Catalog of the Library of 

the Surgeon-General’s Office de 

1883, uma compilação de diversos 

artigos médicos, serve-lhe de fonte 

primária. Somente nos artigos 

seguintes Freud menciona algumas 

das experiências às quais se submete. 

Seu equívoco inicial vem, portanto, 

da ânsia de aceitar tais proposições 

como possíveis, sem o estrito rigor 

científico, pondo antes à prova 

aquelas informações. Poucos dados 

sobre reincidência, por exemplo, 

eram informados. Talvez pelo 

desejo de ajudar seu amigo, talvez 

pelo desejo do sucesso, talvez pela 

cocaína, e abandonando o alcaloide 
como objeto de estudos. Anos mais 
tarde, Freud admitiria que o tema 
lhe rendeu mais dores de cabeça do 
que reconhecimento da comunidade 
científica, ao qual se restringia o 
debate da cocaína na Alemanha. 
(Byck, 1976:199)

O controle 
internacional

O jurista alemão Sebastien Scheerer 
considera que coube à cocaína e 
não a outra droga o privilégio de 
encabeçar a transformação do 
que hoje conhecemos como “o 

da farmacêutica era claro e direto. 
Quando W.H. Bentley, por exemplo, 
escreveu um artigo descrevendo 
todas as curas alcançadas em 
determinados pacientes, ele fez 
questão de atribuir os resultados ao 
esplêndido produto da Parke & Davis. 
Agia, assim, de forma diferente 
de Freud que, quando citava as 
farmacêuticas e seus produtos, o 
fazia tecnicamente (embora tivesse 
recebido incentivo de ambas para 
suas pesquisas, inclusive financeiro). 
(Karch, 2006:64-66) 

É a partir de Bentley – fonte 
mercadologicamente atraente, mas 
cientificamente pouco embasada 

ânsia de casar-se e de tornar-se 

financeiramente independente. 

Foram tais sonhos de Freud que 

o impeliram ao erro. As vozes 

contrárias não tardaram, acusando-o 

logo de irresponsável. Um dos 

principais adversários foi Albert 

Erlenmeyer, médico psiquiatra 

que classificara a cocaína como o 

terceiro flagelo da humanidade, 

atrás do ópio e do álcool. Embora 

tenha desprezado as críticas iniciais, 

Freud se viu obrigado a ceder, mas 

sem condenar a cocaína. Encerrou a 

história alegando serem necessários 

mais estudos antes de apontar 

com clareza as potencialidades da 

problema das drogas”. Esse posto foi 
conseguido graças, basicamente, a 
dois fatores determinantes: primeiro, 
a cruzada moral empreendida 
por grupos de evangélicos 
fundamentalistas do sul dos EUA. 
Esta alcançou níveis internacionais 
quando se amalgamou ao segundo 
fator, que foram as manobras 
diplomáticas inglesas, quando seu 
tráfico de ópio no Oriente se tornou 
moralmente insustentável. A entrada 
em cena dos Estados Unidos como 
ator internacional pleno ocorreu 
depois de sua vitória sobre a Espanha 
na Guerra Hispano-americana, 
em 1898. Os norte-americanos 
assumiram então o controle das 

Pó DE MÁRMORE
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Filipinas, país cuja sociedade 
consumia então largamente o ópio. 
O governador designado, William 
Howard Taft (futuro presidente da 
República e ministro da Suprema 
Corte), pensava em estabelecer um 
controle mais rígido sobre o vício, 
contrastando com a permissiva 
política espanhola. Pensava em 
controlar o uso, limitando o 
comércio aos chineses maiores de 21 
anos. No entanto, a cruzada moral 
em solo estadunidense viu aí uma 
brecha para que o vício se espraiasse 
pelo mundo. O moralismo norte-
americano, liderado por C.H. Brent, 
começou então a pautar a postura 
política do mundo com relação 

Não tardou para que as questões 

dos vícios fossem transformadas 

em questões raciais. No início do 

século XX, muitos norte-americanos 

estavam firmemente convencidos de 

que a maconha era uma chaga dos 

mexicanos; que o ópio fora trazido 

pelos chineses para corromper sua 

sociedade; que o álcool era uma 

praga alimentada por irlandeses e 

italianos, e a cocaína, coisa de negro. 

Difundiu-se a ideia de que, sob o 

efeito da cocaína, os negros atiravam 

melhor, se tornavam mais fortes e até 

resistentes a arma de fogo, levando 

algumas polícias sulistas a aumentar 

seus calibres e tornar mais aceitáveis 

os eventuais “autos de resistência”. 

Na Europa, Inglaterra, França e 
Holanda tinham produção diminuta 
de cocaína e não conferiam grande 
atenção ao assunto. A Holanda, em 
particular, estava mais interessada 
enquanto entreposto comercial do 
que como produtor farmacêutico. 
(Scheerer, 1993:175)

Era esse o cenário da cocaína quando 
Brent interrompeu os tambores da 
guerra que parecia próxima com a 
escalada da tensão entre os EUA e 
a China, convencendo o presidente 
Theodore Roosevelt de que o 
melhor seria negociar. Na virada 
do século XIX para o XX, a China 
se via enredada num incômodo 

às drogas, baseado em uma única 
premissa: a interdição completa de 
qualquer uso delas caso não fosse 
para fins médicos ou científicos. 

A influência desses grupos remonta 
ao século XVIII e às primeiras ligas 
pela temperança que, pautadas por 
uma visão de mundo conservadora 
e evangélica, defendiam o rigor 
contra tudo que lhes parecesse 
pecaminoso, fora do modelo 
sulista de família agrária. Tal 
sentimento se agravou com o fim 
da escravidão e com as imensas 
levas de trabalhadores chineses 
e mexicanos que para os postos 
de trabalho vagos são recrutados. 

Essa escalada moralizante criou um 

péssimo cenário para a cocaína no 

mercado norte-americano, a ponto 

de forçar a Coca-Cola a declarar 

que não mais a utilizaria em sua 

fórmula, empregando somente um 

extrato de coca “descocainizada”. 

Além dos EUA e da Alemanha, 

quem mais tinha interesse no tema 

eram Bolívia e Peru, países que, na 

qualidade de produtores, viam no 

desenvolvimento do mercado para o 

alcaloide uma grande oportunidade 

para explorar uma commodity 

nacional e exclusiva. À exceção de 

algumas experiências esparsas de sua 

elite científica, os registros falavam 

somente do consumo indígena. 

problema social causado pelo alto 
consumo de ópio, propagado pela 
Grã-Bretanha após duas guerras 
que subjugaram o país. Para o 
governo chinês, a nova postura 
norte-americana nas Filipinas e seu 
novo peso no tabuleiro internacional 
surgiram como oportuno apoio no 
debate sobre a droga. Para os EUA, 
a negociação era uma excelente 
oportunidade não apenas de evitar 
uma guerra, como também disputar 
território e influência colonial com 
os ingleses no Extremo Oriente. 
Em 1909, começou a funcionar a 
chamada Comissão de Xangai, na 
qual as duas grandes nações se 
sentaram com mais dez potências, 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

116

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

116

pela primeira vez, para debater 

os problemas decorrentes do 

comércio e consumo do ópio e seus 

derivados. O problema premente 

era somente o ópio, e que nem 

assim encontrava ressonância 

mundial. A Pérsia, por exemplo, 

enviou um contrabandista de 

ópio como seu representante, 

demonstrando que o tema era 

irrelevante para alguns países. O 

discurso proibicionista de Brent 

ainda não encontrava eco. De 

vitória, o moralismo conseguiu que 

o tema voltasse a ser discutido na 

Conferência da Paz que teria lugar 

na Haia, em 1907, num nível mais 

elevado de negociação. 

político. Segundo, eles resolveram 
retardar sua resposta de aceite 
para participar da conferência para 
o último minuto, condicionando 
sua participação à ampliação do 
objeto a ser discutido: que o debate 
sobre drogas não se restringisse 
ao ópio e seus derivados, devendo 
incluir igualmente a cocaína. 
Assim, ao mesmo tempo em que se 
retiravam do foco da recriminação 
generalizada sobre o comércio das 
drogas, os britânicos o deslocavam 
para o setor farmacêutico alemão, 
que era um dos setores de maior 
desenvolvimento e fonte de orgulho 
e lucro daquele Império. Acuado, o 
governo do Reich logrou retardar 

internacional de drogas, dando 

origem ao seu promissor mercado 

negro.

Conclusão

Em 1988, o presidente norte-

americano George Bush lançou 

a nova linha de combate ao 

narcotráfico: combatê-lo em sua 

origem. Na verdade, essa postura 

não era tão nova e apenas reeditava 

parte dos argumentos de Brent, 

que alegava, um século antes, que a 

defesa das fronteiras dos EUA exigia 

seu controle internacional daquele 

comércio. Essa nova roupagem 

Os pontos a se debater em Haia 

seriam os mesmos de Xangai se 

não fosse a atuação da diplomacia 

britânica, que se achava numa 

posição incômoda. O comércio do 

ópio entre a Índia britânica e a 

China era condenado cada vez mais 

por sua imoralidade, tornando-se 

insustentável e, como tal, passível de 

eventual condenação internacional 

em Haia. O Foreign Office julgou 

necessário evitar essa exposição 

pública, tomando a ofensiva em 

dois movimentos. Primeiro, os 

britânicos resolveram renegociar 

diretamente com a China o acordo 

de erradicação do comércio de 

ópio, ganhando assim respaldo 

a imposição de sanções para a 
produção e o comércio da cocaína. 
Apenas depois da assinatura de 
todas as potências, alegava-se, 
poderiam ser aplicadas quaisquer 
resoluções que buscassem suprimir 
a produção e o comércio das 
substâncias em questão. Turquia, 
Suíça e também Sérvia se negaram 
a assinar. Mas o cenário mudou 
radicalmente depois da Primeira 
Guerra Mundial. Alemanha e 
Turquia foram derrotadas; as 
decisões das Conferências foram 
incluídas nos tratados de paz 
que foram obrigadas a assinar. A 
Convenção de Genebra, em 1925, foi 
o golpe de misericórdia no comércio 

para um antigo argumento toma 

contornos quando acaba a Guerra 

Fria e os EUA se veem virtualmente 

como o único império mundial, 

capaz de impor unilateralmente 

suas decisões. O endurecimento da 

postura na Guerra às Drogas, porém, 

resultou nada animador. (Bertram et 

al, 1996:31)

O último relatório da UNDOC, 

agência da ONU para o combate 

ao crime e às drogas, World Drugs 

Report 2012, afirma que fizeram 

uso de alguma substância ilícita 

pelo menos uma vez em 2010 pelo 

menos 5% da população mundial 

ou algo em torno de 230 milhões 

Pó DE MÁRMORE
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de pessoas. Comemora-se a 
redução da área de plantio de coca 
na Colômbia, mas se reconhece o 
crescimento da produção de ópio 
em 2011. Além disso, não apenas 
aquelas substâncias inicialmente 
combatidas permanecem sendo 
ofertadas de modo clandestino, como 
muitas outras surgem e continuam 
a surgir, aumentando o leque de 
ofertas e o trabalho na secagem do 
gelo. Na prática, o esforço colossal 
para tentar deter esse comércio 
conseguiu apenas gerar um aumento 
exponencial no valor da mercadoria 
ofertada nas ruas, sem queda 
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níveis de segurança nacional. País 

mais afetado pelo comércio ilegal da 

cocaína, a Colômbia se encontra hoje 

numa encruzilhada. Por um lado, 

mantém-se política e comercialmente 

ligada aos EUA, com quem entabulou 

um acordo de livre comércio e mantém 

parceria econômico-militar numa 

contestável política de combate ao 

plantio de coca, que inclui grandes 

inversões de capital, presença de 

tropas que quase foram ratificadas 

em bases militares e fumigação nas 

zonas de plantio, que acabam por 

afetar outras culturas e a floresta 

onde elas estão inseridas. Por outro 

EUA, o erro político persiste. 
Convenções da ONU, como a 
relativa aos entorpecentes (1961), 
sobre substâncias psicotrópicas 
(1971) e contra o tráfico ilícito 
de entorpecentes e substâncias 
psicotrópicas (1988), criaram 
mecanismos internacionais 
definitivos, regulamentando 
os dispositivos equivocados. A 
experiência da guerra às drogas já 
nos mostrou que alguns caminhos 
simplesmente não funcionam. Está 
na hora de tentarmos outros. 

athosluiz@gmail.com

significativa em seu consumo, para 
alegria dos traficantes, que recebem 
lucros cada vez mais fabulosos. Por 
outro lado, o caráter clandestino do 
tráfico é responsável pela violência 
que o acompanha. Esse lucro permite 
que os controladores do narcotráfico 
trabalhem com uma margem tão 
grande em seus negócios, que nem a 
maior das apreensões causa grandes 
danos em sua estrutura, tornando-
os capazes de a reerguerem, 
independentemente dos ataques 
do governo. É o que alguns autores 
denominaram efeito hidra. (Bertram 
et al, 1996, p. 13)

Em nossos dias, a questão adquiriu 

lado, o governo colombiano tenta 

encerrar uma guerra de quase meio 

século com as FARC (Força Armada 

Revolucionária da Colômbia), que 

controla boa parte do país, na qual 

se encontram “protegidas” grandes 

áreas de cultivo de coca. O governo 

sabe que não será possível negociar 

a paz com o grupo guerrilheiro sem 

mexer no status da folha de coca ou 

da cocaína, já tendo sido avisado que 

uma paz que não contemple aquele 

ponto levará ao surgimento de outro 

grupo armado, que tomará conta do 

vácuo deixado. 

Iniciado em Haia, incentivado 

pela Inglaterra, bancado pelos 
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crônica  
das eleições 
municipais  
de 2012

O
xadrez político brasi-

leiro atual, caracteri-

zado por intensa mo-

vimentação em busca 

de argumentos por parte dos poten-

ciais candidatas e candidatos à Presi-

dência da República em 2014, possui 

duas explicações principais, nenhum 

delas tornando o caso brasileiro atípi-

co ou exceção no cenário comparado 

de democracias. A primeira guarda 

relação com os resultados eleitorais 

de 2012; a segunda, com as incerte-

zas oriundas do cenário econômico. A 

lógica do raciocínio é simples e pode 

ser apreendida por meio do seguinte 

exercício contrafactual: imagine uma 

situação na qual o PT elege prefeitas 

e prefeitos nas principais capitais do 

país e ultrapasse todos os demais par-

tidos em número de cidades conquis-

tadas. Imagine ainda um contexto de 

forte crescimento do PIB, com inves-

timento em alta e inflação abaixo da 

meta estabelecida pelo governo. Ra-

zoável concluir que pouco espaço ha-

veria para o surgimento de ameaças 

no interior da própria base de apoio 

à presidenta Dilma, assim como, por 

certo, mais cautelosa seria a retórica 

fabianO dOs santOs
cientista pOlíticO

XadreZ
dOs 
palanQues
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utilizada pela oposição em seu legíti-

mo papel de identificar erros e se con-

trapor à agenda governista. 

O debate eleitoral “antecipado”, 

por conseguinte, nada tem de anor-

mal ou deletério para a democracia, 

como análises precipitadas querem 

fazer crer. Talvez o tom surpreen-

da. Ou, ainda, a aparição de possível 

dissidência entre aliados do governo 

na centro-esquerda. De toda forma, 

a oportunidade apareceu, tanto pelo 

PIB relativamente fraco quanto pela 

derrota do PT em alguns colégios elei-

torais importantes para uma corrida 

de credenciamento – corrida em bus-

ca da melhor credencial de oposição, 

ElEIçãO DE caMPaNÁRIO

sendo o tom usado exatamente uma 

decorrência do fato de não estarmos 

em período eleitoral, com a popula-

ção virtualmente surda para temas 

políticos.

E os movimentos feitos até aqui? 

Seriam consistentes? Teriam algu-

ma possibilidade de sucesso? Nes-

se ponto, o PSDB leva vantagem. É 

oposição na história, no discurso e 

na base social. Ao governo não resta 

alternativa. Unificar a base e expor o 

vazio de candidaturas que se dizem 

sem lado, ou saídas de seu interior, 

forjando agendas e se contrapondo 

ao que sempre apoiou. Já para o ana-

lista político, em busca de cenários e 

perspectivas para 2014, bom ponto 

de partida consiste em refazer o per-

curso da disputa eleitoral municipal 

ocorrida em 2012 e ponderar até que 

ponto o PT realmente demonstrou 

fragilidade diante dos resultados. É 

essa a proposta do pequeno artigo 

que se segue.

preliminAres 

É sempre precipitado projetar re-

sultados de eleições municipais para 

o contexto nacional. Pleitos locais 

são pleitos locais, entretanto, distin-

tos em diversas dimensões de uma 

disputa federal. Diferem as questões 

que mobilizam as campanhas e que 
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invertidos vis-à-vis a composição 

para o Planalto; em São Paulo, rela-

tiva fragmentação em ambos os lados 

da grande contenda federal, PT sem o 

apoio do PMDB e do PSDB, sem par-

ceiros fiéis como o DEM e o PPS; em 

Belo Horizonte, Porto Alegre e Reci-

fe, disputa aberta e franca no campo 

da esquerda. Talvez por esse motivo, 

tivemos em 2012, mais do que em 

eleições locais passadas, um fasci-

nante exercício de experimentação 

política e, por isso, torna-se tentador 

analisar o pleito como grande labora-

tório, a sinalizar tendências e emitir 

informações relevantes para elites e 

eleitores em geral. Senão vejamos.

As eleições municipais de 2008 

haviam produzido quadro partidário 

no qual o PMDB mantinha-se como 

principal força no âmbito local, me-

diante 1.201 prefeituras conquista-

das. PSDB vinha em seguida, mas 

com número significativamente mais 

baixo, 791 eleitos sob sua bandeira. 

PT aparecia em terceiro, seguido de 

perto pelo PP com, respectivamente, 

558 e 551 municípios. Por fim, DEM, 

PDT e PSB, com 400 a 300 prefei-

turas, também emergiam do pleito 

como for ças relevantes (ver gráficos 

I e II adiante).

Os números acima não levavam 

em conta, todavia, a evolução da força 

dos partidos ao longo dos pleitos pré-

vios a 2008, ademais de não conside-

rarem, com fins de análise do que veio 

a ocorrer em 2012, mudanças havidas 

no sistema partidário após as eleições 

presidenciais de 2010. Com relação ao 

primeiro fato, sabia-se, por exemplo, 

que PT, PDT e PSB vinham aumen-

tando consistentemente sua presença 

em prefeituras, ao passo que PSDB e 

DEM experimentavam trajetória de 

queda. Por seu turno, PMDB e PP 

motivam as decisões de voto dos elei-

tores. Além disso, em sistemas fede-

rativos e, sobretudo, de proporções 

continentais, partidos fortes nacio-

nalmente podem ser nanicos local-

mente e vice-versa. Por conseguinte, 

a organização de candidaturas e acor-

dos celebrados entre lideranças dos 

diversos contendores possuem grau 

considerável de especificidade, não 

comportando tradução imediata para 

o âmbito nacional. 

Sobre este último ponto, é par-

ticularmente interessante observar 

como a formação de coalizões elei-

torais se distingue em cada caso, so-

bretudo levando-se em consideração 

o que ocorre nas grandes capitais. No 

Rio de Janeiro, por exemplo, em 2012 

observou-se cópia quase fiel do acor-

do hegemônico nos âmbitos estadual 

e nacional, com PMDB e PT hegemô-

nicos na chapa, embora com papéis 
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oscilavam, mantendo certo equilí-

brio em torno dos números apurados 

em outubro de 2008. Com relação 

ao segundo ponto, a criação do PSD 

por certo alteraria aquela correlação 

de forças, atingindo de maneira rele-

vante o DEM, além de diversos outros 

partidos. 

Se a trajetória de desempenho 

dos partidos mostrava-se variável, 

também haveria de variar a expec-

tativa de cada agremiação quanto ao 

resultado das eleições: para o PT e o 

PMDB tratar-se-ia da disputa pela 

hegemonia do poder local no Brasil; 

para o PP e o novo PSD, a condição de 

se postar como polo ao mesmo tempo 

relevante e flexível no campo conser-

vador; para agremiações como PSB e 

o PDT, tratar-se-ia de se consolidar 

como força alternativa no campo da 

centro-esquerda; finalmente, da pers-

pectiva do PSDB, mas, sobretudo, 

para o DEM estancar uma acentuada 

tendência de declínio. 

o embAte

Em meados de agosto iniciou-se 

o Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral (HGPE). Até aquele mo-

mento, o que se via eram movimen-

tos no interior e entre partidos tendo 

em vista estabelecer os termos nos 

quais a disputa se daria. Com o início 

do HGPE, o processo eleitoral adqui-

riu emoção, ademais de oscilação em 

tendências.

Mas o que, de fato, poder-se-ia 

esperar do HGPE? Sabemos que elei-

ção não é uma modalidade esportiva 

e muito menos ainda se assemelha ao 

futebol, esporte no qual a atuação in-

dividual é capaz de modificar o qua-

dro de uma partida e superar o favo-

ritismo do adversário. Numa disputa 

eleitoral, como vêm demonstrando 

vários analistas de eleições no Brasil, 

aqueles que competem em nome de 

administrações bem avaliadas difi-

cilmente saem derrotados, por me-

lhor que sejam os de oposição e seus 

programas midiáticos. O favoritismo 

de candidatos a reeleição bem ava-

liados aumenta ainda mais quando 

a coalizão de partidos a apoiá-los 

não sofre defecção importante, vale 

dizer, quando a coligação pela qual 

concorre é basicamente a mesma 

que o apoiou durante seu mandato 

à frente do Executivo. Nesses casos, 
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portanto, não é de se esperar como 

efeito do início do HGPE alterações 

significativas nas intenções de voto, 

independentemente da “qualidade” 

da atuação de candidatos e sua equi-

pe de propaganda.

Quando esperar emoção ou os-

cilação nas intenções de voto? Tais 

traços são típicos de eleições mais 

abertas. Nas quais, por exemplo, o 

prefeito não é candidato a reeleição, 

quando sua avaliação não é boa, ou 

nas ocasiões nas quais os partidos 

encontram-se mais fragmentados, 

isto é, quando existe alguma incerteza 

quanto ao candidato que representa a 

melhor alternativa de oposição. As-

sim, e retomando o caso das eleições 

municipais no Brasil em 2012, seria o 

caso de se esperar, no Rio de Janeiro, 

pouca emoção e pouca oscilação na 

tendência de voto aferida nas pesqui-

sas de opinião, pois o prefeito era can-

didato a reeleição, sua administração, 

bem avaliada e a coligação pela qual 

concorreu reproduzia aquela com a 

qual governou até o momento. Algu-

ma emoção e oscilação eram de se 

esperar em Belo Horizonte, já que o 

atual prefeito também era candidato 

e bem avaliado, contudo, a coalizão 

com cujo apoio governou no quadriê-

nio 2009-2012 acabou se rompendo, 

tendo o PT lançado um forte candi-

dato de oposição. E, finalmente, alta 

emoção e alta oscilação formavam as 

expectativas mais bem embasadas em 
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São Paulo, onde o prefeito não podia 

sair candidato, além de ter sido mal 

avaliado, enfrentando oposição rela-

tivamente fragmentada. 

O raciocínio acabou se mostran-

do correto, como evidenciado nos 

números adiante: os que esperavam 

e torciam por emoções acabaram pe-

gando a ponte aérea para São Paulo.

desenlACe i

Duas perguntas centrais serviram 

de base para a avaliação dos resulta-

dos das eleições municipais de 2012 

no primeiro turno: como se saíram os 

partidos em termos de quantidade de 

prefeituras conquistadas? Quais fo-

ram os principais critérios a pautar as 

decisões de voto? 

Analisar vencedores e perdedores 

de um evento complexo e multiface-

tado como é o caso das eleições bra-

sileiras depende muito dos interesses 

e preferências do comentarista. Por 

isso mesmo, é importante definir o 

critério pelo qual se está medindo 

sucesso. Neste artigo, adota-se uma 

perspectiva muito clara: a variação 

ao longo do tempo do número de mu-

nicípios administrados pelos diver-

sos partidos e a tentativa de detectar 

tendências. Pois bem, e o que resul-

ta de um primeiro debruçar sobre os 

números de 2012? O PMDB continua 

seu movimento de pêndulo, sem de-

finição clara de trajetória. Desta vez, 

perdeu prefeituras em número não 

desprezível. O PSDB, segundo no 

ranking, mantém sua trajetória de 

descenso, sempre em quantidade ex-

pressiva. 

O PT, ao contrário, aumenta de 

forma significativa o controle sobre 

executivos municipais. Em seguida, 

talvez o grande fenômeno partidário 
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te aérea para São Paulo, seguramen-

te, encontrou o que buscava. 

desenlACe ii

O segundo turno das eleições 

ocorreram em 50 municípios, algo 

em torno de apenas 1% das mais de 

5 mil cidades espalhadas pelo país. A 

princípio, portanto, nenhuma modifi-

cação relevante era esperada no que 

tange à posição relativa dos partidos 

quanto ao controle de cidades por eles 

governadas. PMDB continuaria a ser 

a agremiação com maior número de 

prefeituras sob seu controle, seguido 

de PSDB, PT e daí por diante. PT, PSD 

e PSB continuariam como os partidos 

que mais cresceram, ao passo que 

PMDB, PSDB e DEM os que teriam 

sofrido mais derrotas. Isso tudo no 

agregado e pela fria leitura dos núme-

ros. Já dizia alguém que política não 

é aritmética, o que nos obriga a uma 

perspectiva “propriamente política” 

do que estava em jogo a partir dos 

resultados da decisão eleitoral de 20 

de outubro. Dois pontos emergiram 

como encerrando especial relevância.

O primeiro pode facilmente ser 

ilustrado por intermédio dos demo-

cratas. Espécie em quase extinção, o 

DEM viu na disputa em Salvador uma 

grande chance de sobrevida política. 

Por quê? Porque uma boa gestão em 

uma capital importante, como a do 

estado da Bahia, pode imprimir mar-

ca positiva no partido em seu con-

junto, com efeitos multiplicadores 

no futuro e em outras cidades. Pode 

também servir de balão de ensaio de 

políticas mais à direita do espectro, 

provando que agendas de perfil con-

servador são capazes de conjugar efi-

ciência e inclusão. Em geral, o futuro 

de uma administração nas capitais e 

nas grandes cidades depende menos 

do governo federal do que nos mu-

nicípios pequenos e de baixa arreca-

dação, conferindo ao prefeito mais 

margem de manobra para o encami-

nhamento de programas alternativos 

de governo. Assim, o fato de o PSDB 

ter saído vitorioso em algumas capi-

tais, como Manaus e Teresina, além 

de cidades como Blumenau e Franca, 

não deixou de ser politicamente sig-

nificativo para a oposição. 

O segundo ponto relevante, tiran-

te a disputa em São Paulo, decidida 

em favor do PT, consistiu na prolife-

ração de casos nos quais dois impor-

tantes aliados históricos, PT e PSB, se 

enfrentaram. João Pessoa, Fortaleza, 

Cuiabá e Campinas, todas caracte-

rizadas pela vitória dos socialistas, 

foram os casos mais rumorosos de 

uma disputa até então inédita, de po-

tencial fratura na coalizão de centro-

-esquerda comandada pelo PT desde 

2002. 

Uma avaliação ponderada do 

quadro, todavia, impõe considerar, 

antes de extrapolarmos o resultado 

para uma inexorável candidatura de 

dessa eleição – a forte performance 

do novo PSD, opção potencialmente 

renovadora das esperanças do eleitor 

conservador no Brasil. Seu desem-

penho deslocou partidos há muito 

enraizados e concorrendo no âmbito 

municipal, como PP, PTB pela direita 

e PSB (cujo crescimento, de 40%, foi 

o mais alto entre as principais legen-

das) e PDT pela esquerda. O DEM, 

pelo que podemos ver dos números, 

de fato caminha para uma espécie de 

extinção – salvo o que acabou ocor-

rendo no segundo turno em Salvador, 

como analisado logo em seguida (ver 

gráficos I e II adiante).

Quais foram os critérios utili-

zados pelos eleitores para a decisão 

eleitoral no município? O primeiro 

turno comprovou a dificuldade de 

se contrapor a gestões bem avalia-

das e cujo responsável se habilita a 

concorrer a mais um mandato. Esse 

fator explicou sucessos vigorosos, 

como Rio de Janeiro, Porto Alegre e 

Goiânia, da mesma forma que ajudou 

a entender fracassos retumbantes, 

como em Curitiba e Recife. Belo Ho-

rizonte foi um caso à parte, porque 

a base partidária do prefeito, muito 

bem avaliado por sinal, acabou ra-

chada, tendo um dos principais alia-

dos lançado forte candidato. Vitória 

no primeiro turno, mas não de ma-

neira folgada, tal como visto nos de-

mais casos. De resto, quem buscava 

emoção nas eleições e seguiu na pon-
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Eduardo Campos à Presidência em 

2014, pelo menos dois pontos: em 

primeiro lugar, estivemos falando 

até o momento de eleições locais, 

sendo muito mais complexo e pleno 

de intermediações o processo por 

meio do qual se viabiliza uma can-

didatura verdadeiramente competi-

tiva no plano nacional. Em segundo 

lugar, e o que é mais importante, é 

preciso averiguar até que ponto estes 

partidos, PT e PSB, vale dizer, defen-

deram agendas em contraposição. 

Certamente esse não foi o caso. Sa-

be-se perfeitamente que PT e PSDB, 

cada qual organizado em torno de 

coalizões específicas, ao se enfren-

tarem nos pleitos presidenciais re-

presentam forças, ideias e interesses 

basicamente divergentes – por certo, 

esse não é o caso em se tratando das 

relações entre petistas e socialistas. 

Em suma, parece cedo para uma 

perspectiva “propriamente política” 

do crescimento do PSB no âmbito 

local e, sobretudo, de seus diversos 

enfrentamentos com o partido da 

presidente Dilma. Até o momento, 

portanto, ainda estamos no puro 

campo da aritmética...

ConClusão

Dificuldade adicional para se 

imaginar uma candidatura dissiden-

te à atual coalizão governista vindo 

da centro-esquerda, como é o caso do 

PSB, remete à questão das composi-

ções locais e regionais necessárias 

à viabilização de alternativas presi-

denciais competitivas. De novo, as 

eleições municipais de 2012 ensinam 

algo sobre isso. 

Tome-se o caso do Estado do Rio 

de Janeiro, mas fora da capital. Cená-

rio, aliás, nada desprovido de emo-

ção, caracterizado, sobretudo, pela 

complexidade envolvendo a convi-

vência dos principais partidos no es-

tado: PT, PMDB e PSB. Duas disputas 

no entorno da Cidade Maravilhosa, 

em sua região metropolitana, desper-

taram fortes sentimentos, posto que 

de fundamental importância para a 

geografia eleitoral que se armará nas 

eleições para governador de estado 

em 2014. 

Nesses dois cenários, as eleições 

tiveram traços de disputas franca-

mente abertas. Em Niterói, o ex-pre-

feito, Jorge Roberto Silveira, muito 

mal avaliado, acabou desistindo de 

concorrer à reeleição, e o candidato 

de seu partido, Felipe Peixoto, do 

PDT, fez campanha procurando se 

dissociar de sua imagem. O vitorioso, 

Rodrigo Neves, do PT, ex-secretário 

de Sérgio Cabral, manteve-se sempre 

em primeiro lugar nas pesquisas de 

intenção de voto, sem apoio suficien-

te, entretanto, para vencer no pri-

meiro turno. Sergio Zveiter, do PSD, 

também ex-secretário, disputou com 

este a dupla condição de principal 

oposicionista e legítimo represen-

tante da administração estadual na 

cidade. 

Dona do segundo maior PIB, 

além de segunda maior arrecadação 

do estado, Duque de Caxias também 

viveu realidade de grande incerte-

za. Embora concorresse a reeleição, 

seu atual prefeito, José Camilo Zito, 

havia muito tempo vinha pessima-

mente avaliado pela população. Do 

lado oposicionista, quadro dividido: 

Alexandre Cardoso, do PSB, lideran-

ça consolidada da centro-esquerda 

no estado, ex-secretário de Sérgio 

Cabral, disputava com Washington 

Reis, do PMDB, ex-prefeito e muito 

ligado ao presidente da sigla no Rio 

de Janeiro, Jorge Picciani, o primeiro 

lugar nas intenções de voto. 

Porque tais disputas conferiram 

emoção e especificidade às eleições no 

Rio? O xadrez eleitoral de 2014 pode 

ser afetado pelos resultados das elei-

ções municipais, pelo menos em algu-

mas cidades-chave. Embora aliados 

de Sérgio Cabral, tanto Rodrigo Neves 

quanto Alexandre Cardoso contaram 

com vigoroso apoio de Lindbergh Fa-

rias, pré-candidato do PT ao governo 

do Estado. Por conseguinte, a vitória 

destes serviu como importante teste 

da capacidade de endosso e nível de 

apoio em favor do senador pelo Rio 

de Janeiro, embora não tenha amea-

çado a agremiação PMDB como dona 

da principal máquina político-eleito-

ral no Rio de Janeiro. 

ElEIçãO DE caMPaNÁRIO
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Interessante observar como a re-

conhecida habilidade do governador 

manejará para manter a aliança de 

centro-esquerda, aliança que estará 

completando quase uma década de 

hegemonia no estado. Mais ainda, 

como uma candidatura do PSB à 

Presidência se posicionará em face 

do lançamento de candidatos ao 

governo do estado pelo PT, por um 

lado, e PMDB, de outro, dado que 

vários prefeitos eleitos pelos socialis-

tas contaram com Lindbergh Farias 

como principal endosso no âmbito 

estadual.

Evidente que estamos em ter-

reno puramente especulativo no 

momento. Nada disso valerá se de-

terminadas condições, muito fáceis 

de se identificar, aliás, forem man-

tidas. Nas eleições do próximo ano, 

o eleitor avaliará o desempenho da 

presidente, e esta tentará, até onde 

for possível, manter a base unida em 

torno de sua recandidatura. Quan-

to melhor sua avaliação e mais uni-

da sua base, mais difícil será para 

o oponente, seja da oposição atual, 

seja oriundo de parcelas de sua base, 

impedir sua reeleição. Ou seja, nesse 

caso, 2012 não teria muito a dizer so-

bre o que ocorrerá em 2014. 

O articulista é professor do Instituto de Estu-
dos Sociais e Políticos (IESP) da UERJ.

fsantos@iesp.uerj.br
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Prestando contas ao

Cesar Caldeira
advogado
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FAPERJ, sexto andar, 11h50.

– Gostaria de entregar minha prestação de contas de um 

Projeto.

– Hum...

– A senhora poderia me informar como é que devo fazer?

– O senhor está agendado?

– Não. Mas eu preciso prestar contas. Amanhã é o último 

dia para o tipo do Projeto que fiz – continuei mostrando 

o pacote.

– Hum...

– Posso protocolar esta documentação?

– Protocolo é naquela sala ali.

Fui logo entrando na sala.

– Posso protocolar esta prestação de contas?

– Prestação de contas é na Auditoria. Fica logo ali.

– Ótimo. É lá que eu entrego este pacote?

– Bom, eles avaliam este material. O senhor passou pela 

Mesa de Informações?

– Sim; aquela moça não me disse onde eu deveria entre-

gar este pacote de documentos. O prazo da Prestação de 

Contas termina amanhã!

– Meu senhor, fique calmo! Está dentro do prazo. Isso 

é importante! Mas nós não protocolamos Prestação de 

Contas. Sugiro que o senhor vá conversar com um dos 

auditores. Peça à secretária para ser atendido por eles.

– Gostaria de obter informações sobre prestação de con-

tas – dirigi-me à Secretária Hum.

– Hum...

– Tem banheiro por aqui?

– Basta ir por este corredor e dobrar a primeira à esquerda.

Quando voltei à mesa, havia um rapaz parecido com o 

Walter, coautor do pacote.

– O senhor tem alguma dúvida sobre a Prestação de Con-

tas do seu Projeto?

– Todas as dúvidas. Mas, principalmente, gostaria de en-

tregar todos estes documentos – disse, mostrando notas 

fiscais e muitos carimbos. 

– Ah! O senhor está agendado? 

– Não. Vim pessoalmente prestar contas. E entregar...

– O senhor pode me acompanhar.

Ficamos numa das três mesas. Era um avanço significa-

tivo porque o ar-condicionado funcionava plenamente. 

Saí de uma sensação térmica de 50 ºC para uma fria sen-

sação de que aquele auditor podia até me dar um papel 

carimbado e assinado com letra legível. 

– Estes são os documentos que trouxe.

Ele olhou a primeira página. Virou rapidamente para a 

segunda: Modelo II – Balancete de Prestação de Contas.

– O senhor não seguiu o modelo da FAPERJ.

– Na verdade, pensei que tinha seguido. É certo que o 

professor Walter criou uma tabela Excel magnífica! Tem 

até todos os números dos cheques!

kafka
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O auditor abriu a folha sobre a sua mesa. Fiquei espe-

rando um elogio à criatividade dos desesperançados pes-

quisadores.

– O senhor quer um copo d’água?

– Agradeço. Está muito calor e parece que...

Ele se levantou e foi pelo corredor para o lado quente do 

andar. Como podia não se admirar a Tabela? Qualquer 

surfista diria: Maneiro! Saquei tudo! Comecei a imaginar 

que estava na onda errada… um caixote. Copacabana, 

1962. Embolado em mim mesmo, perna para lá, braços 

para cá, engolindo água, areia.

– O senhor está se sentindo bem? A água vai ajudá-lo.

– Certamente. Porém, a Tabela não vai me ajudar, não é?

– Do ponto de vista administrativo, não é adequado se 

colar uma folha que se abre. Tudo isso vai ser um pro-

cesso. Esta parte que se abre poderia ser arrastada para 

a página principal. Tudo numa folha A4.

Areia nos olhos, água salgada na garganta. Peguei a onda 

errada cinquenta anos depois. 

– Vamos voltar ao Modelo II. Professor, na coluna Débi-

to só devem aparecer os totais gastos com despesas cor-

rentes e de capitais. Se não for feito assim, cairemos no 

Modelo III, onde se encontram discriminados os itens.

Eu estava tentando anotar. 

– Vamos voltar ao Termo de Outorga.

– Olhe, são duas parcelas!

– Ah! Então são R$ 34 mil que devem aparecer nos totais 

finais do balancete. Na parte referente a Crédito, a outor-

ga foi de R$ 21 mil para Despesas Correntes e de R$13 

mil para Despesas de Capital.

– Somando, dá R$ 34 mil de Crédito – completei triun-

fante. 

– Agora, voltando à coluna Débito. O TED fica no item 

CPMF e outras taxas. Despesas cobertas com recursos do 

outorgado são R$ 313,06.

– É uma compra com cartão feita na Livraria Saraiva. 

Como não se permite o uso de cartão, essa perda foi “su-

blimada”, como diria o deputado Roberto Jefferson.

– Em tese, esses livros são seus!

– Que Deus me acuda! Esses livros foram incorporados 

pelo patrimônio da Universidade. E aqui temos assina-

tura legível e um carimbo que tem até a data da Portaria 

que designa o chefe da Divisão do Patrimônio. Em segui-
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da, está o Termo de Transferência, em três vias, com a 

assinatura em cada página da pró-reitora de Administra-

ção da Universidade e seu carimbo. Eu também assinei 

cada página. Só não tenho carimbo – lamentei.

– Isto está OK. Mas voltemos ao Modelo II. Teve rendi-

mento de Aplicações Financeiras?

– Não. Ficou tudo na conta corrente do Banco Itaú.

– O senhor não transferiu a conta em janeiro para o 

Banco Bradesco?

– Não. No Projeto está indicado que deveria ser aberta 

uma conta no Banco Itaú. No encerramento do projeto, 

o Saldo Remanescente foi para o Banco Bradesco. Aqui 

estão os documentos.

– Em janeiro de 2012, os pesquisadores receberam uma 

mensagem para transferir em quatro dias para a conta 

FAPERJ a ser aberta no Bradesco.

– Essa mensagem foi enviada em janeiro, mês de férias! 

Não recebi. Não tive conhecimento.

– Isso deu muita confusão. 

– Fiz o que estava no contrato original. Trabalhei com o 

Banco Itaú e ao encerrar...

– Estou vendo que está no Banco Bradesco. Isto entra 

na coluna Débito do Modelo II – Saldo Remanescente 

Positivo: R$ 7.227,71.

Recapitulando: na coluna Débito somam-se Despesas 

Correntes com Despesas de Capital mais o TED. Depois 

se subtrai Despesas Cobertas com Recursos do Outorga-

do – R$ 313,06. E, no fim, soma-se o Saldo Remanescen-

te transferido para o Bradesco. O total tem que ser R$ 34 

mil. Se não for, ocorreu erro.

– Cabe revisão da prova, ou segunda época?

– Professor, o Débito Final deve ser R$ 34 mil. Pela sua 

Tabela, parece que está certo. É indispensável, no entan-

to, preencher o Modelo II.

– Sim, senhor! Entendi que estou enrolado. 

– O senhor está indo bem. Porém, não preencheu corre-

tamente o Modelo II.

– Estou no Purgatório Contábil.

– A parte do Termo de Transferência e Entrega de Bens 

e do Patrimônio parece correta.

– E eu tenho as Cartilhas! 

– Na Prestação de Contas não cabem as Cartilhas.

– O Projeto envolveu a produção de Cartilhas... Imaginei 

que vocês gostariam de ter as Cartilhas.

– A Auditoria de Prestação de Contas não precisa das 

Cartilhas. O professor pode doá-las à editoração da FA-

PERJ.

– Não parece muito claro. É um dever?

– Não. Eu vou chamar o Marcelo para dar uma palavra 

com o senhor. Esta nota fiscal de R$ 15 mil... 

– A nota fiscal banhada de sangue...

– O quê?

– Uma piadinha interna no desenvolvimento do Projeto.

– Na Prestação de Contas, só precisamos da primeira 

via. Pode retirar a nota de cor amarela.

kafka



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

133janeiro•fevereiro•março 2013

E o talão de cheques deve ficar colado em folha à parte.

Continuei diligentemente anotando o que conseguia.

– Sobre essas notas fiscais, ocorre o seguinte: vamos pre-

cisar de todas as notas fiscais eletrônicas.

– De papel não serve?

– É uma nova lei que veio a nos exigir a nota eletrônica.

– Isso está presente nas regras de Prestação de Contas da 

FAPERJ? Não vi.

– Não está presente ainda.

– Que alívio; já estava imaginando que chegou o tempo 

de seguir regras não conhecidas.

– É... Vai ser necessário ir ao Portal da Fazenda para cada 

uma dessas notas fiscais que tenham DANFE, visualizar 

o documento e digitar, em cada uma, 43 números, estes 

aqui – mostrou na nota de papel. – E, depois, imprimir e 

colar em folha A4 após essas notas. Pode atestar na parte 

da frente da nota eletrônica.

– Caramba, quem inventou isso?

– Veio facilitar nosso trabalho e dar mais segurança.

– A quem?

– A todos! Agora não se pode mais dizer que a nota fiscal 

foi extraviada. Ela existirá para sempre por meio desses 

43 números.

– Pois é, 1984 foi há 28 anos.

– O quê?
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– É um livro da época em que se liam livros de papel, de 

um autor chamado George Orwell. Fizeram até um filme. 

Deve existir o livro virtual… Vale a pena lê-lo.

– Hum...

Chegou um rapaz. 

– Sou da Editoração.

– O professor fez Cartilhas num Projeto.

– São essas aqui – mostrei as Cartilhas.

– Podemos distribuí-las para bibliotecas por todo o Es-

tado.

– No Projeto realizado elas são distribuídas na comunidade 

do Dona Marta, para que aqueles que têm problemas jurí-

dicos possam obter assistência na Universidade.

Outra pessoa começa a falar com o auditor.

– Se o senhor desejar, estaremos prontos para ajudar 

na distribuição das Cartilhas em todas as áreas que têm 

UPP.

– Vou consultar os advogados do Núcleo. 

– Feliz Ano Novo!

– Para você também.

– É mais uma possibilidade para distribuir as Cartilhas 

– diz o auditor.

– Não faz parte da Prestação de Contas?

– Não faz. É tão somente uma sugestão. Voltando às no-

tas eletrônicas: ficou claro como proceder?

– Ficou. Mas isso vai funcionar?

– Certamente.

– E eu tenho até amanhã para entregar o Modelo II e as 

notas eletrônicas?

– Não é bem assim. Eu dei as orientações para a Presta-

ção de Contas do Projeto. E mesmo se fosse o caso, talvez 

não pudesse ser amanhã. Aquele servidor que veio falar 

comigo durante nossa conversa me informou que o sis-

tema de internet da FAPERJ não está funcionando hoje.

– Será o calor? Período pós-natalino...

kafka
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– Não sei. Não estou conseguindo trabalhar na rede. 

Mas veja a situação pelo seu lado mais positivo: talvez ao 

atendê-lo tenha esclarecido algumas dúvidas e superado 

algumas dificuldades.

– É evidente que sim. Apenas estive perto de enfartar. 

Fora esse detalhe, o encontro foi revelador de um univer-

so que eu desconhecia.

– Ótimo. Então vamos agendar a sua auditoria. Não se 

assuste com a data – disse ao se levantar.

Fiquei imaginando voltar para a Universidade. Será que 

a teria acesso à rede? Haveria papel na impressora da 

Sala dos Professores? Talvez só encontrasse os pernilon-

gos e os seguranças suados.

– Vamos agendar – disse o auditor com um livro enorme 

nas mãos. Pode ser na quinta-feira?

– Quinta-feira, 3 de janeiro de 2013? Vou perder o prazo! 

Minha Prestação de Contas será válida se for depois de 

amanhã?

– Calma, professor.

– O senhor não podia ficar com parte do meu pacote? 

Eu poderia protocolar com o senhor. Levaria um papel 

carimbado com a assinatura legível do senhor e depois 

brigaria com os mosquitos na Universidade com uma pe-

quena raquete até conseguir acessar a Internet, levaria 

uma resma de papel de casa...

– Calma, professor. O senhor cumpriu o prazo de agen-

damento vindo pessoalmente até a FAPERJ. Sua docu-

mentação está quase totalmente correta.

– Existe Prestação de Contas totalmente correta?

– Francamente, o Modelo II é o mais difícil para os pes-

quisadores preencherem.

– Pois é. E eu achei que estava no Paraíso Contábil com 

essa Tabela Excel expandida. Sou doutor em Direito 

atrapalhado com todas essas máquinas incríveis que fa-

lham quando se mais depende delas.

– Professor, fique tranquilo. Temos uma quinta-feira, 

dia 13 de junho.

– Como? Peraí! Ouvi junho?

– Sim, 13 de junho de 2013. Pode ser a partir das 10 horas.

– Então...

– O senhor podia telefonar e agendar sua auditoria?

– Com a secretária Hum-Hum?

– O quê?

– Eu não precisava trazer todas as assinaturas legíveis e 

carimbadas hoje?

– Não. – Estava para terminar o prazo de agendamento 

do chamado “Exame Prévio” das Prestações de Contas. – 

Que hora será melhor para o senhor?

– Onze horas. – “O Demônio das Onze Horas.” – Está 

anotado na agenda. E estou fazendo por escrito seu com-

provante, assinado por mim.

– O senhor não vai carimbar?

– Não precisa. O formulário é típico da FAPERJ. Feliz 

Ano Novo!

– Muitíssimo grato! Feliz Ano Novo! 

O autor é professor universitário

cesarcaldeira@globo.com
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A  CLASSE  OPERÁRIA 
VAI  AO  ITAMARATI

C orria o mês de março de 2010. 

Luiz Felipe Lampreia, um 

dos ministros das Relações 

Exteriores sob a presidência de Fernando 

Henrique Cardoso, aceitara receber-me 

em seu escritório, na zona sul carioca, 

para uma conversa. Lampreia era fonte 

oficial de minha pesquisa para a tese de 

doutoramento, em fase de elaboração 

àquela época. Depois de alguns poucos 

minutos de aclimatação ao entorno 

e de aquecimento vocal, eis que o 

entrevistado já golpeava o seu primeiro 

jab na administração federal petista: “A 

DAwISSOn 
BELéM  LOPES
CIEnTISTA POLíTICO

DE  MACACÃO
DIPLOMACIA

política externa do presidente Lula quebrou 

um paradigma. Tornou-se necessária 

a fidelidade à cartilha do Partido dos 

Trabalhadores.” 

Um tanto surpreso com a clareza da 

fala, que contrastava com a famigerada 

contenção verbal dos diplomatas, retruquei 

de pronto: “Isso é velado, ministro?” E ele: 

“Não, não é velado. É explícito.” Insisti no 

ponto, que me parecia promissor: “Mas na 

época em que o senhor foi ministro, não 

havia também a influência do PSDB, partido 

do então presidente da República?”

PUNhOS SEM RENDa
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CARDEAIS 
DO CAMPO 
PEESSEDEBISTA 
PASSARAM 
A ELABORAR 
ARTIgOS DE 
OPInIÃO SOBRE A 
PARTIDARIzAçÃO 
DA POLíTICA 
ExTERnA

Sem se fazer de rogado, Lampreia 

respondeu: “Não. É diferente. Nunca 

antes foi necessária, no Itamaraty, a 

filiação a um partido político. É claro 

que o ministro detém muito poder, e 

que isso gera algumas convergências, 

certos alinhamentos. Mas nem no regime 

militar houve essa ideologização!” 

Naquele momento, o chanceler de 

FHC fazia-se porta-voz de um discurso 

bastante difundido em certos setores da 

sociedade brasileira, em especial pelos 

veículos da grande imprensa. A vertente 

caricatural – e agressiva – da crítica tem 

como melhor representante a revista 

Veja, que dedicou duas de suas capas 

ao tema da política externa nos últimos 

anos (“O PT deixou o Brasil mais burro?”, 

de 26 de janeiro de 2005, em alusão à 

retirada do caráter eliminatório da prova 

de inglês no concurso de admissão à 

carreira diplomática; e “Imperialismo 

megalonanico”, de 30 de setembro de 

2009, sobre a crise de Honduras), além 

de inúmeras matérias críticas à atual 

condução do Itamaraty.

A nossa conversa seguiria por outras 

veredas, mas Lampreia, talvez imaginando 

que a resposta dada anteriormente 

não tivesse soado convincente, ainda 

acrescentou, em tom de blague: “Veja 

que, durante o tempo em que chefiei o 

Ministério, o Samuel [Pinheiro Guimarães] 

era diretor de um importante instituto 

de pesquisas da Casa, o Instituto de 

Pesquisas de Relações Internacionais 

(IPRI). Digamos que ele era a minha 

contribuição à pluralidade ideológica.” 

Havia ficado marcada a sua posição: 

partidarização da política externa era coisa 

do PT, não do PSDB.

Lampreia, não por acaso, referiu-se 

nominalmente ao embaixador Samuel 

Pinheiro Guimarães – secretário-geral do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

e braço direito do ministro Celso Amorim, 

nos dois mandatos presidenciais de Lula. 

A escolha do alvo pode ser facilmente 

explicada: Guimarães, intelectual público 

com pronunciadas ideias de esquerda, 

é considerado o mentor das reformas 

políticas e administrativas por que passou 

o MRE na gestão de Amorim (2003-2010). 

A ntes disso, ainda na 

presidência de Cardoso, 

Samuel Pinheiro Guimarães 

esteve envolvido em uma peleja com o 

então chanceler Celso Lafer, por conta de 

suas posições nacionalistas e, portanto, 

refratárias às negociações da Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA) – projeto 

capitaneado pelos Estados Unidos. O 

embaixador Guimarães foi tachado de 

antiamericanista, removido de seu posto 

no IPRI e impedido de manifestar-se 

publicamente sobre o assunto, por força 

da Circular Postal 87/96 – popularmente 

conhecida como “lei da mordaça”. Tão 

logo nomeado ministro, em 2003, Celso 

Amorim guindou Guimarães ao posto 

de secretário-geral do Itamaraty, no qual 

permaneceu até a sua aposentadoria, em 

2009.

Outra ruidosa controvérsia rebocada 

dos tempos do governo FHC envolveu o 

embaixador José Maurício Bustani. Quando 

PUNhOS SEM RENDa
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presidia a Organização para a Proibição 

de Armas Químicas (OPAQ), em 2002, 

Bustani foi vítima de campanha político-

diplomática estadunidense, que culminou 

com a sua destituição do cargo. Alegou-se 

que teria faltado ao governo brasileiro 

empenho para mantê-lo no emprego. 

Sintomaticamente, em 2003, com a vitória 

do PT nas urnas, Bustani, que era aliado 

de Amorim, foi indicado para chefiar a 

embaixada brasileira em Londres, tida como 

uma das mais prestigiosas da carreira.

A rigor, a declaração de guerra da oposição 

aconteceu em fevereiro de 2007, com a 

publicação, nas páginas amarelas da Veja, 

de uma entrevista concedida por Roberto 

Abdenur, ex-embaixador do Brasil nos 

Estados Unidos e ex-secretário-geral do 

Itamaraty (durante a primeira passagem de 

Amorim pela chefia do MRE, no governo 

de Itamar Franco). Após adjetivar a política 

externa de Amorim/Lula de “ideológica” 

e “antiamericanista”, e denunciar a 

“intolerância à pluralidade de opinião” 

no seio do Itamaraty, Abdenur ajudou a 

promover o desencadeamento de tensões 

políticas que se arrastam até hoje. Depois 

disso, o tom da crítica subiu. 

S ervindo-se de tribunas prestigiosas, 

cardeais do campo peessedebista 

passaram a elaborar artigos de 

opinião sobre a partidarização da política 

externa. A contestação ao modelo de 

gestão vinha dos que alegavam tratar-se 

de uma ruptura com a tradição apartidária 

de mais de um século do Itamaraty. 

O embaixador aposentado Rubens 

Barbosa, nosso homem em Washington 

nos anos Cardoso, apontou, mirando o 

caso de Marco Aurélio Garcia, assessor 

especial para assuntos internacionais da 

Presidência da República desde 2003 

e ex-presidente nacional do PT, que a 

estratégia brasileira de aproximação dos 

países da América Latina pelos canais 

partidários era de todo equivocada, não 

por ser uma política de Estado, mas sim de 

governo (“O formulador emotivo”, Piauí, 

março de 2009). Celso Lafer também 

declarou, sobre a suposta partidarização 

da política externa, que a filiação do 

chanceler Celso Amorim ao Partido dos 

Trabalhadores, em 2009, era mais um forte 

indício dessa ruptura (“Partidarização da 

política externa”, O Estado de S.Paulo, 

20.12.2009). 

O ex-ministro da Fazenda Rubens 

Ricupero, sempre ouvido nos círculos 

internos do PSDB, reclamou da leniência 

da diplomacia brasileira em relação a 

abusos de direitos humanos em outros 

países do mundo (provocada, segundo 

ele, por convergências ideológicas entre 

governantes), a qual colocava em risco 

o prestígio acumulado pelo Brasil no 

exterior (“Miopia moral”, Folha de 

S.Paulo, 22.8.2010). Para não restar 

dúvida, o próprio website do Partido da 

Social Democracia Brasileira publicou, 

no lançamento da última campanha 

presidencial, artigo sobre a situação do Irã, 

cujo título lançava mão, a um só tempo, de 

dois conhecidos adjetivos: “Política petista 

é ideológica e partidária” (16.6.2010).

A denúncia da partidarização da política 

externa, ela própria, parece movida por 

partidarismo. Como bem demonstraram 

Carlos Ranulfo Melo e Rafael Câmara, no 

Brasil de hoje a política externa passou a 

ser percebida como trincheira da disputa 

pela Presidência da República entre a 

situação e a oposição. Parlamentares 

do bloco liderado pelo PT no Congresso 

Nacional dão apoio à formulação de 

políticas voltadas para a América Latina, 

rejeitam a ALCA e avaliam positivamente 

a ALBA (Alternativa Bolivariana para as 

Américas), Chávez e Morales, enquanto 

congressistas do bloco do PSDB 

posicionam-se a favor das políticas 

voltadas para as relações especiais com 

os Estados Unidos, rejeitam a ALBA 

e os líderes bolivarianos. Ou seja: o 

padrão delineado é consistentemente 

bipolar.1 O achado não invalida, por si, a 

crítica (peessedebista) à gestão petista 

dos assuntos internacionais do Brasil. 

Antes o contrário: pede um olhar mais 

rigoroso, e com a devida reserva, sobre os 

argumentos esgrimidos de parte a parte. 

Por isso, repassaremos, em sequência, 

algumas importantes questões do “fla-

flu” da política externa contemporânea.

AmORIm E A CAIxA DE PANDORA

Houve, de fato, quebra de um paradigma 

centenário do Itamaraty? A afirmação 

é bastante disputável. Celso Amorim, 

ministro das relações exteriores que se 

filiou recentemente ao partido político 

do presidente da República, já era, desde 

muito antes da referida adesão, um 

chanceler partidário. No fim dos anos 

1970, o diplomata ingressou nos quadros 

do antigo Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), por influência do 
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deputado Ulysses Guimarães, tendo 

permanecido filiado ao PMDB até 

2009, ano da migração para o PT. Na 

passagem anterior de Amorim pela chefia 

do Itamaraty (1993-1994) e nos quase 

seis anos desde a sua posse no governo 

Lula (2003-2009), seu vínculo com um 

partido político nunca se havia afigurado 

problemático, passando despercebido.

D o Segundo Reinado à Nova 

República, diversos foram 

os chanceleres brasileiros 

que militaram, formal e informalmente, 

pelos partidos políticos. O apogeu 

do partidarismo na política externa 

deve ter sido a Segunda República 

brasileira, também conhecida como 

Intervalo Democrático (1946-1964), 

quando 15 dos 16 ministros nomeados 

à chefia do Itamaraty eram filiados 

a partidos. A propósito do tema, um 

estudo comparativo entre diferentes 

regimes brasileiros e franceses, feito pelo 

cientista político Octavio Amorim Neto, 

lançou hipótese interessante: quando 

o presidente tem atuação internacional 

forte, o chanceler é politicamente fraco 

(sem vínculo partidário, inclusive). E 

vice-versa: presidentes fracos associam-

se a chanceleres fortes (e partidários). 

Esse teria sido o caminho para a 

harmonização entre a presidência e a 

chancelaria nos dois Estados.2 Talvez 

ajude a explicar o bom desempenho 

diplomático do Brasil nos anos Cardoso 

(presidente forte e chanceleres fracos), 

mas não o dos anos Lula (presidente 

forte e chanceler forte) e Rousseff 

(presidente fraca e chanceler fraco).

O dado objetivo é que divergências de 

opinião na elite política brasileira sempre 

existiram. Lutas entre ideais escravistas e 

abolicionistas, papelistas e monetaristas, 

industrialistas e agraristas, entreguistas 

e nacionalistas etc. conformam a própria 

história de nossa nação. Não surpreende 

que se tenham cristalizado, vez por outra, 

em partidos oficiais. Na tetralogia que 

escreveu sobre a ditadura militar brasileira, 

o jornalista Elio Gaspari captou um desses 

confrontos ideológicos: em meados 

dos anos 1970, o Itamaraty – como, de 

resto, as demais burocracias do Estado 

brasileiro – parecia dividido entre liberais 

e socialistas. Essa dicotomia repercutia 

um conflito mais amplo e difuso, que 

se projetava, naquele momento, desde 

Estocolmo: em 1974, o Nobel da Economia 

fora dividido entre o liberal austríaco 

Friedrich Hayek e o socialista sueco 

Gunnar Myrdal. Sintomaticamente, dentro 

da corporação diplomática brasileira, 

falava-se da clivagem entre os “punhos de 

renda” (também ditos “conservadores”, 

“direitistas”) e os “barbudinhos” (também 

ditos “progressistas”, “esquerdistas”). É 

bem provável que a clássica divisão entre 

os diplomatas ainda permaneça nos dias 

correntes, dentro e fora dos partidos.3

No início do mês de outubro de 2009, 

tive a chance de endereçar umas poucas 

perguntas a Celso Amorim. O ministro 

das relações exteriores estava em 

Belo Horizonte, participando de uma 

simulação de diplomacia para estudantes 

secundaristas. O seu ingresso no PT 

acabava de se consumar. Naqueles dias, 

a grande polêmica que rondava o MRE 

dizia respeito ao asilo que a Embaixada 

do Brasil em Tegucigalpa concedera 

ao presidente deposto de Honduras, 

Manuel Zelaya. Indaguei: “A gestão da 

política externa do presidente Lula é 

mais politizada que as anteriores?” E a 

resposta veio em bom diplomatês: “Toda 

política, por definição, é politizada. É 

um erro e uma falsa visão achar que 

existe uma política que não é politizada. 

Agora, politizada no sentido de ser 

necessariamente muito ideológica, eu não 

vejo dessa maneira.” 

A conversa seguiu previsível, sem desvios 

de traçado, até que, questionado sobre 

o episódio de Honduras – e a versão 

corrente na imprensa brasileira de que a 

retirada de Zelaya do poder houvera sido 

um ato perfeitamente constitucional –, 

o ministro ofereceu amostra reveladora 

do seu mapa mental: “Eu só conheço o 

debate que diz que a Constituição de 

Honduras não configura o ocorrido como 

um golpe em dois lugares, e vou lhe dizer 

onde: os golpistas de Honduras têm essa 

posição, e a oposição no Brasil. Ninguém 

mais no mundo tem essa posição.” 

Interessantemente, a interpretação de que 

a política externa brasileira se encontrava 

subsumida pela lógica partidária irrompeu 

nesse ato de fala.4

Amorim não tergiversou quando foi 

confrontado. Meses antes da migração 

para o PT, já expunha publicamente o 

entendimento que o guiava: “Sirvo ao 

Estado quando sirvo ao governo do Brasil. 

A política externa não é uma repetição 

sempre igual dos mesmos princípios, 
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independentemente de qual seja o 

governo. É uma política e, como tal, requer 

adaptações ao tempo, às circunstâncias 

e às necessidades dos governos” (em 

entrevista a Dora Kramer, O Estado de 

S.Paulo, 29.5.2009). Reativamente à 

pergunta do repórter Roberto Simon, 

sobre a suposta ideologização partidária 

da política externa durante a presidência 

de Lula da Silva, o ministro saiu-se com 

uma contraofensiva: “Estou terminando 

minha gestão no Itamaraty. Sou 

diplomata aposentado, além do mais. Mas 

aposentadoria não é a morte. Interesso-me 

por política – isso não significa que serei 

candidato. Se quisesse, teria sido agora. 

Quero ter um envolvimento na política e 

me identifico mais com o PT. A maioria 

dos meus antecessores, com exceção do 

governo militar, pertencia a partidos.” 

E, num lance de explícita confrontação, 

disparou: “Veja meu antecessor, Celso 

Lafer. Foi tesoureiro de campanha do PSDB. 

Sinceramente, isso é um não assunto” (O 

Estado de S.Paulo, 25.4.2010).

A oficialização do laço com o Partido dos 

Trabalhadores fez-se acompanhar por uma 

atitude mais engajada e politicamente 

combativa. Afinal, às vésperas de uma 

campanha presidencial, Amorim havia 

sido tragado para o jogo bruto da 

política partidária. Ficou celebrizada a 

sua fala sobre a possibilidade de “um 

palanquezinho” nas eleições de 2010. 

Cogitou-se uma candidatura à Câmara 

dos Deputados ou até ao Senado, 

possivelmente pelo estado do Rio de 

Janeiro. Eliane Cantanhêde na Folha, 

Dora Kramer no Estadão, Merval Pereira 

no Globo – não houve quem deixasse de 

abordar o assunto. Em meio ao alarido, 

contou com uma defesa – um tanto 

involuntária – de Fábio Wanderley Reis, 

professor emérito da Universidade Federal 

de Minas Gerais, que, em sua coluna de 

22 de março de 2010 no Valor Econômico, 

provocou: “Há quem diga, por exemplo, 

que é preciso separar diplomacia de 

ideologia, o que redundaria em separar 

política de ideologia e reclamar tratamento 

burocrático, presume-se, para a fixação 

das políticas a serem perseguidas em 

diferentes áreas: será isso possível, ou 

desejável?” Não que tenha significado 

trégua de seus opositores. O ministro teve 

de conviver com artilharia pesada até 

o último dos seus muitos dias no MRE. 

Desligou-se oficialmente da pasta em 

1º de janeiro de 2011 como o chanceler 

que por mais tempo exerceu a função na 

história republicana brasileira (em três 

diferentes mandatos), superando o mítico 

Barão do Rio Branco, que serviu a quatro 

presidentes, entre 1902 e 1912.

Ironicamente, Celso Amorim – um cristão-

novo no Partido dos Trabalhadores – 

voltou à Esplanada em agosto de 2011, 

apenas alguns meses após a sua saída 

do Palácio do Itamaraty, com o status de 

homem da confiança de Dilma Rousseff, 

para substituir o “tucano” Nelson Jobim 

na chefia do Ministério da Defesa.

BRINCANDO NOS CAmPOS DO SENhOR

Política externa é território sagrado 

dos diplomatas? Há que matizar essa 

perspectiva, muito mais próxima dos 

referenciais da Guerra Fria do que dos 

dias atuais. O modelo concentrador de 

funções, que tinha no Itamaraty o guardião 

da política externa brasileira, ficou para 

trás. Em que pese a força dos argumentos 

passadistas – nostálgicos de um tempo 

em que a Casa de Rio Branco se mirava no 

Quai d’Orsay francês do século XIX.

A globalização representou um 

considerável desafio para a 

visão de mundo que muitos 

chefes de Estado traziam consigo – 

traduzida em duas maneiras diferenciadas 

de fazer a política externa: a primeira 

supunha que diferentes ministérios (ou 

secretarias de Estado) deviam assumir 

diferentes áreas de competência; a 

segunda, que a divisão institucional 

do trabalho por competências levava 

o Ministério das Relações Exteriores a 

exercer o papel de gatekeeper do Estado 

em face do mundo exterior. As duas 

perspectivas são tornadas anacrônicas pela 

intensificação sem precedente dos fluxos 

transnacionais, pelas novas tecnologias e 

modelos de comunicação, que embaçam 

as fronteiras que separam as competências 

soberanas, e, também, pelo fato de que a 

natureza da interação entre o Estado e a 

sociedade está mudando rapidamente, e 

estimulando novas formas de interação da 

sociedade com a própria sociedade. 

Nesse novo contexto internacional, o peso 

de organizações não governamentais 

e de outros atores privados tem se 

incrementado e, com isso, à medida que o 

mundo se integra, como consequência da 

globalização, cada um dos outros setores do 

governo, que não o de relações exteriores, 
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passa a fazer um número crescente de 

trocas com o mundo exterior. No Brasil, tem-

se falado ultimamente da “horizontalização 

da política externa”, isto é, do cada vez 

maior compartilhamento das competências 

internacionais do Estado brasileiro entre 

os ministérios da Esplanada. Como 

apontam estudos recentes, mais de 90% 

dos ministérios (ou órgãos com estatuto 

de ministério) em Brasília já contam com 

departamentos de assuntos internacionais. 

Alguns ministérios, como o da Cultura ou 

o dos Esportes, mobilizam intensamente as 

suas estruturas de atuação internacional, 

à revelia do Itamaraty. Imaginar que a 

produção da política exterior do Brasil 

esteja confinada ao MRE é, hoje em dia, um 

equívoco conceitual.5

A relativa capilarização social da política 

externa brasileira coincide com outro 

fenômeno: o advento da diplomacia 

pública. Notam-se inúmeras ações 

implementadas por autarquias federais, 

bancos de desenvolvimento e empresas 

estatais.  Conforme a jornalista Denise 

Marin, “o governo Luiz Inácio Lula da 

Silva arrastou pelo menos seis instituições 

federais para o mundo em desenvolvimento 

nos últimos anos, a reboque da prioridade 

de sua política externa às relações Sul-Sul” 

(O Estado de S.Paulo, 6.12.2009). A título 

de exemplificação, destacamos a ação da 

Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI) em empreendimentos na 

Venezuela; a manutenção de escritórios 

do Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES) para captação de projetos e de 

operações, no Uruguai e na Inglaterra; a 

cooperação da Caixa Econômica Federal 

nas áreas de financiamento habitacional e 

urbanização, na Venezuela; a implantação 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), também na Venezuela, voltado 

para troca de experiências em pesquisas 

econômicas; o envio de pesquisadores e 

técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) e do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para 

promover cooperação técnica em países da 

África, Europa e Ásia; e a manutenção em 

Moçambique de um escritório da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) para formação de 

profissionais em doenças infectocontagiosas 

e planejamento em saúde pública.

n o âmbito do Poder Executivo 

federal, há que mencionar, 

com a devida ênfase, os 

Cursos para Diplomatas Sul-Americanos 

– promovidos pela Fundação Alexandre 

de Gusmão do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil –, cuja serventia para 

a exportação dos valores brasileiros aos 

vizinhos continentais é indisfarçável. 

Outra iniciativa – as Conferências 

Nacionais sobre Política Externa e 

Política Internacional – tem primado 

pela divulgação, a acadêmicos locais 

e estrangeiros, das linhas de força que 

balizam o posicionamento brasileiro no 

mundo. Concomitantemente, a diplomacia 

pátria também estende os seus tentáculos 

para o interior da sociedade: melhoria do 

atendimento consular aos brasileiros no 

exterior e internacionalização de empresas 

nacionais constituem duas de suas 

novíssimas funcionalidades. O Itamaraty do 

século XXI ter-se-ia transformado, segundo 

alguns comentadores, numa versão 
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contemporânea do extinto Ministério 

do Interior, considerada a sua notável 

capacidade de articular posições social e 

politicamente representativas.

TOmADA DA BASTILhA Ou 18 BRumÁRIO?

Se é verdade que a globalização diluiu 

as fronteiras entre o interno e o externo, 

democratizando, em alguma medida, a 

gestão de assuntos internacionais do 

Brasil, qual é (ou deve ser) o efetivo papel 

dos partidos políticos – e do partido da 

presidente da República, o PT – numa área 

tão delicada quanto a política externa?

O governo de Rousseff, no seu 

primeiro biênio (2011-2012), 

ofereceu ao analista matéria-

prima abundante para a elaboração de 

respostas. A começar pelo caso de seu 

assessor para assuntos internacionais, 

Marco Aurélio Garcia. Professor 

universitário na origem, o ex-presidente 

nacional do Partido dos Trabalhadores 

vem ocupando, há mais de uma década, 

o posto de conselheiro presidencial. Não 

se trata de uma invencionice petista: em 

outros mandatos presidenciais, assessores 

diplomáticos também passaram pelo 

Catete (por exemplo, Augusto Frederico 

Schmidt, no governo JK) e pelo Planalto 

(José Guilherme Merquior, no governo 

Collor). 

O que chama a atenção em Garcia é o 

bom relacionamento que mantém com 

governantes latino-americanos dos 

partidos de esquerda e centro-esquerda, 

fazendo com que seja frequentemente 

escalado nas missões para gestão de crises 

no subcontinente. Foi assim na Bolívia, 

em 2006, quando Evo Morales ocupou 

militarmente uma refinaria brasileira; 

em Cuba, em 2008, na renúncia de 

Fidel Castro ao poder; no Equador, em 

2010, na tentativa de coup d’état contra 

Rafael Correa; na Venezuela, em 2012, 

no adoecimento de Hugo Chávez; entre 

outros tantos episódios. A abordagem 

personalista e interpartidária tem municiado 

os críticos de plantão. A queixa comum 

é que, com a terceirização das funções 

diplomáticas na América Latina, o Itamaraty 

é desprestigiado, quando não atropelado, 

em suas atribuições institucionais.

A propósito do esvaziamento funcional 

do MRE no processo decisório, a política 

externa econômica dá um estudo de 

caso.  O diagnóstico de Roberto Campos 

em 1978, registrado na correspondência 

epistolar com o então chanceler Antonio 

Azeredo da Silveira, consolidou-se, no 

governo Dilma, quase como que uma 

profecia: “O Ministério das Relações 

Exteriores que, através de seu pessoal, em 

determinada fase da sua vida, participou 

intimamente de muito do processo 

decisório e técnico do país, sobretudo no 

que se referiu à análise e ao planejamento 

econômico, de alguns anos para cá sofreu 

uma evolução oposta, na qual chegou 

ao ponto de onerar os funcionários que 

participassem das atividades do resto da 

Administração, para não se mencionar 

sequer a hipótese de exercício em 

empresas públicas ou privadas.”6 

Seja pelo envolvimento pessoal da 

presidente da república, seja pelo 

ativismo dos ministros petistas da 

área econômica, o resultado é que os 

diplomatas, outrora protagonistas, têm 

sido relegados ao segundo plano nas 

negociações econômicas internacionais. 

Guido Mantega, na Fazenda, é presença 

constante nas reuniões multilaterais da 

OMC, do FMI, do Banco Mundial e do 

G20 Financeiro. Foi ele quem cunhou a 

expressão “guerras cambiais” para referir-

se às desvalorizações do yuan chinês e do 

dólar americano. O termo foi prontamente 

acolhido pela imprensa internacional 

especializada em temas econômicos – The 

Economist, Financial Times, The Wall Street 

Journal –, o que, para o bem ou para o 

mal, projetou o ministro para o centro do 

debate. Já Fernando Pimentel, ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

tem cuidado dos tópicos mais sensíveis da 

agenda bilateral com a Argentina e – por 

extensão – da integração regional no 

Mercosul. A presidente não hesita em fazer 

“ligação direta” com os dois ministérios, 

sem qualquer intermediação do Itamaraty, 

se e quando julga necessário. 

No domínio das políticas sociais, 

Gilberto Carvalho lidera a aproximação 

entre organizações da sociedade civil e 

profissionais da diplomacia. Carvalho 

é um quadro histórico do PT que, entre 

outras tantas atribuições, foi chefe de 

gabinete do presidente Lula e, atualmente, 

é ministro-chefe da Secretaria Geral da 

Presidência da República. Tem trabalhado 

pela viabilização do “Conselhão de 

Política Externa” – conforme batizado 

por aqueles que se opõem à proposta –, 

que consistiria num órgão de consulta 
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e deliberação sobre a política exterior 

brasileira, com composição diversificada e 

não necessariamente técnica, inspirado no 

Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social, criado pelo governo passado e 

ainda em funcionamento.

A maior desautorização ao Itamaraty veio, 

contudo, do momentoso golpe parlamentar 

ocorrido no Paraguai, em 2012, que 

redundou na saída de Fernando Lugo da 

presidência do seu país, na suspensão 

paraguaia do Mercosul e, ato contínuo, 

na entrada da República Bolivariana 

da Venezuela no bloco. No limite de 

caracterizar a usurpação de funções, quem 

proveu os argumentos da diplomacia 

brasileira no caso – e sustentou-os em 

público, no artigo de 6.7.2012 na Folha de 

S.Paulo – foi o advogado-geral da União, 

Luís Inácio Adams. Decorrida uma semana 

do impeachment sumário de Lugo, o Alto 

Representante-geral do Brasil no Mercosul, 

Samuel Pinheiro Guimarães, renunciou ao 

seu posto, alegando falta de apoio a seus 

projetos. Perguntado se a condução do 

episódio do Paraguai havia influenciado 

para a sua decisão, Guimarães negou.

Desde o segundo mandato de Lula, ficou 

estabelecido que apenas os diplomatas 

de carreira, concursados e formados pelo 

Instituto Rio Branco, seriam nomeados 

para a chefia de missões diplomáticas ao 

redor do mundo. Essa é considerada uma 

importante inflexão na relação entre a 

presidência da república e o MRE, uma 

vez que, com frequência ao longo da 

história, protegés do presidente de turno 

– principalmente, políticos e empresários 

– foram feitos embaixadores. Uma razão 

menos nobre para esse tipo de manobra 

era retirar um eventual concorrente ou 

um indesejável aliado da cena política 

nacional, “escondendo-o” no estrangeiro: 

a elegante embaixada do Brasil em Roma 

já abrigou tanto o ex-ministro Rubens 

Ricupero (após o escândalo da antena 

parabólica) quanto o ex-presidente Itamar 

Franco (depois da posse de Lula como 

presidente da república). No governo 

Rousseff, a despeito de todo o folclore 

sobre sua baixa tolerância com diplomatas, 

as linhas gerais do arranjo meritocrático 

foram mantidas: Antonio Patriota, prata 

da casa, tornou-se o chanceler, e muitos 

outros diplomatas profissionais – sem 

vínculos com o PT – têm cargos em 

escalões inferiores dos demais ministérios.

A tática de aparelhar o Estado 

com quadros partidários 

não constitui novidade na 

história das instituições políticas. Todos os 

partidos e governantes sempre o fizeram, 

em maior ou menor grau, no Brasil e 

alhures.7 Julga-se razoável – embora 

não seja necessariamente racional, de 

um ponto de vista técnico – a medida 

de trazer para perto os colaboradores 

fiéis. Não por acaso, admitem-se ainda 

hoje na administração pública os cargos 

de confiança. O alinhamento da equipe 

de trabalho em valores e expectativas 

é, em tese, um traço habilitador. Mas 

não se poderá perder de vista que a 

governabilidade também pede a perícia, 

a capacidade operacional dos que agem 

em nome do Estado. Por isso, nem 

só de aparelhamento sobreviverá um 

governo, pois a estrutura de gestão se 

ressentirá do amadorismo e das disfunções: 

desperdício de oportunidades, prejuízos 

que não serão evitados, subutilização 

de recursos humanos, enfim, toda sorte 

de problema com o serviço público – 

redundâncias, indefinições, restrições 

legais e orçamentárias, corrupção etc. 

Tanto mais em se tratando de uma 

área como a política externa, plena de 

rituais e tecnicalidades, com potencial de 

impactar largamente amplos setores da 

sociedade e da economia. O desequilíbrio 

para um lado (extrema burocratização 

do métier diplomático, acompanhada de 

despolitização) ou para o outro (acentuada 

politização, com desburocratização) é 

o risco que se vai correr perenemente. 

Acrescento: e se já era difícil achar o 

balanço ideal antes, a democratização do 

país há de ter complicado a equação.

DE GAuLLE DOS TRóPICOS

A propensão de Dilma Rousseff a delegar 

incumbências diplomáticas a seus 

correligionários contrasta com a disposição 

exibida pelo ex-presidente Lula da Silva 

para promover internacionalmente o Estado 

brasileiro, quer por meio de viagens de 

alto perfil político, quer chefiando missões 

empresariais – com demonstração de 

apreço por destinos de América Latina e 

África. Lula foi reconhecido como virtuose 

da diplomacia presidencial, virou capa de 

revistas pelo mundo afora e, no encontro 

que teve com Barack Obama, presidente 

dos EUA, em abril de 2009, foi tratado 

com deferência como “o cara”.8 Isso 

repercutiu tanto que o comunicador João 

Santana Filho, responsável pelo marketing 
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na campanha de Rousseff à presidência, 

resolveu explorar a faceta internacional 

do líder do PT para colher votos: “O 

eixo central [da campanha eleitoral] foi 

crescimento com distribuição de renda, 

diminuição das desigualdades entre as 

regiões e as pessoas, inserção soberana 

do Brasil no mundo e outros. Há discussão 

essencialmente com mais oportunidade 

política do que essa?”9 

Antes disso, na campanha pela reeleição 

de Lula, houve um prenúncio. O então 

candidato reservou o programa eleitoral 

exibido em 7 de setembro de 2006 (o 

simbólico Dia da Independência) para 

tratar da gestão da política externa 

durante o seu primeiro mandato. Além 

do inédito espaço reservado a aspectos 

internacionais, o fato ganhava especial 

relevância pela importância estratégica 

conferida ao programa pelos realizadores 

da campanha eleitoral, uma vez que era 

exibido em um feriado nacional, o que 

proporciona, em regra, maior audiência. 

No entanto, segundo o sociólogo Marcos 

Coimbra, essa flagrante escalada não havia 

sido corretamente processada pelo campo 

peessedebista, que insistia em maldizer a 

política externa lulista, de modo a atingir 

a candidata petista Dilma Rousseff em 

2010: “Dentre os muitos descompassos que 

existem entre os sentimentos da maioria 

da população e o que dizem a oposição e a 

grande imprensa, um dos maiores acontece 

na avaliação da política externa do atual 

governo. Onde alguns só veem equívocos, 

ela enxerga, quase sempre, sucessos” 

(Carta Capital, 29.5.2010). O jornalista Elio 

Gaspari, na Folha de S.Paulo em 3.3.2010, 

foi ainda mais ácido: “Se o PSDB acha que 

pode disputar uma eleição presidencial 

denunciando o contubérnio nuclear de 

Lula com o presidente iraniano Mahmoud 

Ahmadinejad, problema dele.”

O embaixador Sergio Danese, 

hoje Subsecretário Geral de 

Comunidades Brasileiras no 

Exterior, explorou pioneiramente o tema 

da diplomacia presidencial, antes mesmo 

do fenômeno Lula. Em um escrito de julho 

de 2002, sentenciou que, para que o Brasil 

pudesse dar um salto adiante e ombrear-

se às potências mundiais, necessitava 

contar com um Charles de Gaulle em sua 

história. Justifica-se: o general francês é 

reconhecidamente o personagem diplomático 

que, presidindo um império já decadente e 

não contando com tantos recursos materiais 

de poder, soube blefar e, assim, assegurar la 

grandeur nationale, por meio de mecanismos 

institucionais, políticos e militares (“O 

gaullismo da diplomacia brasileira”, Folha de 

S.Paulo, 25.7.2002). Houve quem apostasse 

que Lula era esse homem – um gaullista 

nos trópicos –, como os editores da revista 

Carta Capital, que estamparam na capa de 

2.12.2009 o ex-presidente petista sob a 

legenda “Personagem do mundo”. De um 

modo geral, não faltou exaltação ao seu 

legado como chefe de Estado de vocação 

internacionalista. O Nobel da Paz era o limite.

Fernando Henrique Cardoso, num gesto entre 

o político profissional que reivindica o seu 

quinhão e o aristocrata investido de noblesse 

oblige, concedeu: “A despeito das bazófias 

presidenciais, que, vez por outra, voltam ao 

bordão de que ‘hoje não nos agachamos 
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mais’ perante o mundo, se há setor no qual 

o Brasil ganhou credibilidade e, portanto, 

respeito internacional foi no das relações 

exteriores” (O Globo, 6.6.2010). Entre 

os opositores do lulismo-petismo, quem 

ofereceu a síntese (negativa) do gaullismo 

foi o embaixador Ricupero. Elaborou a 

sua discordância nos seguintes termos: 

“De um lado, fatores como a estabilização 

econômica e política do país, em curso 

desde a redemocratização, ampliaram 

naturalmente a inserção do Brasil no 

cenário mundial. De outro, ainda que 

bem-sucedido em aproveitar esse capital 

político, o governo Lula parece tender a 

um estilo carismático e ideológico em suas 

ações de política externa, colocando em 

risco o caráter necessariamente institucional 

e impessoal da diplomacia.”10 Para bom 

entendedor: os acertos na diplomacia 

de Lula resultavam da herança benigna 

recebida de outros presidentes; o resto era 

perfumaria. Ou quase isso.

NOTAS

“É o melhor dos tempos, é o pior 

dos tempos...” São assim, um tanto 

esquizofrênicos, os juízos sobre a política 

externa brasileira da atualidade. Trata-se 

da dupla face da democratização brasileira 

– e da popularização de nossos assuntos 

internacionais, em particular. Louva-se e 

lamenta-se um mesmo conjunto de fatores. 

A abertura do debate sobre as opções 

diplomáticas do país implicou, por suposto, 

a participação de mais e de novos atores 

sociais. Entre eles, os partidos políticos 

– importantíssimos para a promoção da 

democracia como nós a conhecemos. Só 

que os partidos, como a própria etimologia 

indica, são parciais. Têm que equilibrar a 

concepção ideológica, qualquer que seja 

ela, com uma compreensão ampliada 

do interesse público. E o processo não 

está livre de enganos, dada a natureza 

híbrida e inerentemente instável dessas 

coletividades organizadas. Os fantasmas 

que rotineiramente nos assombram 

são o facciosismo, a busca do interesse 

particular sob o manto do bem comum, 

a oligarquização da vida pública por 

intermédio da agremiação. Aí reside toda a 

dificuldade para triar o legítimo do ilegítimo 

e discernir a “boa” da “má” partidarização, 

por assim dizer. E isso vale também, 

naturalmente, para a política externa. 

A atitude acusatória, o dedo em riste, a 

“denúncia da partidarização” soam, a esta 

altura, diante de todo o acumulado, um 

tanto quanto ideias fora de lugar. Desconfio 

fortemente de que, pelos próximos anos, 

o melhor a fazer é habituar-se ao novo 

cenário da política externa brasileira, 

substituindo a perplexidade e o apelo 

moralizador de antanho por curiosidade e 

método acadêmico. Teremos, certamente, 

melhores rendimentos analíticos se 

caminharmos por essa senda. 
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