INTELIGêNCIA

INSIGHT

INTELIGÊNCIA

ANO XVi • Nº 61 • abril/maio/junho de 2013

I

N

S

I

G

H T

ANO XVi • Nº 61 • abril/maio/junho de 2013

Todo cuidado
é pouco!
“Anagnórise” dos riscos de segurança em grandes eventos

issn 1517-6940

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Conselho EDITORIAL

Daniel Dantas

Alexandre Falcão

Décio Clemente

Antônio Dias Leite Júnior

Edson Vaz Musa

Coriolano Gatto

Eduardo Karrer

Edson Nunes

Eliezer Batista

Emir Sader

Eloí Calage

João Sayad

Eugênio Staub

Joaquim Falcão

Gilvan Couceiro D’amorim

José Luís Fiori

Hélio Portocarrero

Lucia Hippolito

Henrique Luz

Luiz Cesar Telles Faro

Henrique Neves

Luiz Orenstein

Jacques Berliner

Luiz Roberto Cunha

João Luiz Mascolo

REVISÃO
cecilia m attos setubal
DENISE SCOFANO MOURA

Marco Antonio Bologna

João Paulo Dos Reis Velloso

Mário Machado

Joel Korn

Mário Possas

Jorge Oscar De Mello Flôres =

REDAÇÃO E PUBLICIDADE
INSIGHT ENGENHARIA DE
COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.

Nélson Eizirik

José Luiz Bulhões Pedreira =

Paulo Guedes

José De Freitas Mascarenhas

RUA DO MERCADO, 11 / 12º ANDAR
RIO DE JANEIRO, RJ • CEP 20010-120
TEL: (21) 2509-5399 • FAX: (21) 2516-1956
E-MAIL: insight@insightnet.com.br

Renê Garcia

Júlio Bueno

Ricardo Lobo Torres

Luís Fernando Cirne Lima

RODRIGO DE ALMEIDA

Luiz Antônio Andrade Gonçalves

Sérgio Costa

Luiz Antônio Viana

Sulamis Dain

Luiz Carlos Bresser Pereira

Vicente Barreto

Luiz Felipe Denucci Martins

Wanderley Guilherme dos Santos

Luiz Gonzaga Belluzzo

ISSN 1517-6940

DIRETOR
LUIZ CESAR FARO
EDITOR
C H R I S T I A N E D W A R D C Y R I L LY N C H
EDITOR EXECUTIVO
claudio fernandez
PROJETO GRÁFICO
ANTÔNIO CALEGARI
PRODUÇÃO GRÁFICA
RUY SARAIVA
ARTE
PAULA BARRENNE DE ARTAGÃO

RUA Rua Bela Cintra, 746 / cj 71
Consolação • SÃO PAULO, SP
CEP 01415-002 • TEL: (11) 3284-6147
E-MAIL: insightsp@insightnet.com.br

www.insightnet.com.br
Os textos da I N S I G H T INTELIGÊNCIA poderão
ser encontrados na home page da publicação:

www.insightnet.com.br/inteligencia
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
abr / mai / jun 2 0 1 3
COPYRIGHT BY INSIGHT

Todos os ensaios editados nesta publicação poderão ser
livremente transcritos desde que seja citada a fonte das
informações.
Os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos
autores e não refletem necessariamente a opinião da revista.
Insight Inteligência se reserva o direito de alteração dos
títulos dos artigos em razão da eventual necessidade de
adequação ao conceito editorial.
Impressão: Walprint

ACORDO DE COOPERAÇÃO

BRICS Policy Center Centro de Estudos e Pesquisas - BRICS

2

EXPEDIENTE

Luis Octávio Da Motta Veiga
Conselho consultivo

Márcio Kaiser

Adhemar Magon

márcio scalercio

Aloísio Araújo

Maria Da Conceição Tavares

Antônio Barros De Castro =

Maria Silvia Bastos Marques

Antônio Carlos Porto Gonçalves

Maurício Dias

Antonio Delfim Netto

Mauro Salles

Armando Guerra

Miguel Ethel

Arthur Candal =

Olavo Monteiro De Carvalho

Carlos Ivan Simonsen Leal

Paulo Haddad

Carlos Lessa

Paulo Sérgio Tourinho

Carlos Salles

Raphael De Almeida Magalhães =

Carlos Thadeu de Freitas Gomes

Ricardo Cravo Albin

Celina Borges Torrealba Carpi

Roberto Campos =

celso castro

Roberto Paulo Cezar De Andrade

César Maia

Roberto Do Valle

Cezar Medeiros

Sérgio Ribeiro Da Costa Werlang

RECADO

Há que se temer os desvãos pode onde a

segurança tem origem no latim, língua na

segurança caminha. Ou será a insegurança

qual significa “sem preocupações”. Já sua

disfarçada? É certo que o ato de prevenir

etimologia sugere o sentido de “ocupar-se

ou precaver em situações que envolvem

de si mesmo” (si+cura). Os demais que se

multidões incorre em dificuldade de

virem depois. E quem segura os demais

ação, julgamento moral e objetividade

com o risco da sua própria insegurança?

de interpretação, dilemas válidos

Dizem os compêndios que a etimologia

quer seja para nações, comunidades

da palavra segurança oferece um bom

ou agrupamentos populares. A bula

conselho de ação política, deixando,

de precauções da segurança strictu

contudo, a dúvida sobre o seu objetivo.

sensu é infindável na circunstância

Segundo o Dicionário de Filosofia Moral

de aglomerações mais numerosas.

e Política, se a ação de risco for social

Difícil lidar com muita gente. Seguro

(uma revolução) ou coletiva (uma guerra),

não morreu de velho, sobreviveu além.

o Direito é inaplicável, não sendo possível

Mas o contradito também pode ser

individuar quando a responsabilidade é de

validado. Somente a insegurança moveu

um coletivo de massas. Proteção e boas

montanhas de convicção histórica e

intenções não raro seguem como linhas

dominação entre povos. Essa dualidade

paralelas. Heroísmo e insegurança são

cíclica faz com que períodos de risco

invariavelmente pontos de uma linha reta.

sistêmico ou epistemológico culminem,
em subsequência, com tempos pacíficos

Difícil a desambiguação da palavra

e de maior certeza. E vice-versa. A palavra

segurança.
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A chegada

Ao longo desta edição, o verbo e algum esplendor, sem
modéstia; no princípio, o silêncio. A emoção, somente
ela, descreve a graphic novel “The Arrival”. Sem uma
palavra sequer. Na obra do ilustrador australiano
Shan Taun, a vida se move em silentes partidas e
soturnas chegadas. Quem sempre tem muito a dizer são
os patrocinadores de Insight-Inteligência. Nas páginas a
seguir, marcas que falam por si só.
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Planeja o difícil quando ainda é fácil, faz o que é grande quando ainda é pequeno. As coisas difíceis devem ser feitas enquanto ainda são fáceis, as maiores, enquanto ainda são pequenas. Por
isso o sábio nunca faz o que é grande, e é por esse motivo que sempre alcança a grandeza.”

Sun Tzu

Filósofo e estrategista chinês

E

ram os idos de 2010,

tornou-se o ícone da inépcia do Es-

só de brasileiros, mas de visitantes

ano de Copa do Mun-

tado, entre outros tantos desastres

estrangeiros que irão se acotovelar

do, quando publiquei

que nos afetaram. Passaram-se três

aos milhares nos dois maiores even-

na Insight-Inteligên-

anos e estamos face a face com de-

tos esportivos da década no país. Em

cia um artigo sobre

safios ainda maiores, que ampliaram

nossas cabeças orbita a pergunta:

as fortes chuvas que

a agenda das atividades de defesa e

como é pensada e planejada a segu-

ceifaram vidas na região metropo-

segurança, nela incluindo a Copa do

rança em larga escala?

litana do Rio de Janeiro. À época, o

Mundo e as Olimpíadas. Precisamos

Planejamentos de segurança são

desabamento no morro do Bumba

garantir a vida e a integridade não

usualmente conduzidos por meio

24 insegurança máxima
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de ferramentas de gestão de risco.

Entrando, você vê um grande salão,

militares. Algo como “Maria José com

Risco é uma variável bidimensional

pé direito duplo, tudo muito limpo,

o sacrifício da própria vida”.

expressa pela probabilidade de ocor-

de um branco ofuscante. As pessoas

Passamos à ala dos pequenos in-

rência de um desastre e pelo dano

estão bem vestidas, trocam sorrisos

vestidores. Lá vemos que não é pre-

potencial decorrente. Normalmente

discretos e fazem o seu trabalho sem

ciso muito dinheiro para entrar no

são empregadas matrizes que usam

se deixarem levar por nenhum baixo

mercado. Um corretor nos faz ofertas

um eixo para cada componente, tal

astral. No fundo da sala há um gran-

“imperdíveis”. Uma bolsa de couro,

como na Tabela 1. Assim, um desas-

de placar eletrônico (antigamente se

exclusiva, de uma série limitada, de

tre cuja probabilidade é média mas

parecia com aqueles quadros de in-

uma marca de renome, custa pouco

cujas consequências são catastróficas

formação de aeroportos, com as pla-

mais do que um ano de plano de saúde

pode ser classificado como de risco

quinhas pretas farfalhando. Hoje são

para a empregada. Uma senhora ouve

elevado. Do mesmo modo, um desas-

telas de LED).

a proposta e retruca: “mas coitadinha

tre frequente, mas de consequências

e se ela ficar doente... vai ter que ir

reduzidas, pode ser julgado como

para hospital público?”. O corretor

de risco médio. Para o termo “dano”

N

de pronto responde: “a senhora paga
omes de pessoas vão pas-

impostos para isso, para que o gover-

sando velozmente... seus

no dê saúde e educação de qualidade

nomes de fato não impor-

para essa gente. Se o governo não faz

tam muito... os valores,

a parte dele, não é culpa sua...”, e aí

sim... cada uma tem um valor, que

ele vem com a pergunta arrebatadora,

nidades, instituições, instalações e/

varia segundo muitos fatores. Qual é

“e afinal a senhora não merece?”. E aí

ou ecossistemas, como consequência

a cor da pele? E a classe social? Vai

pensamos... a gente sempre merece.

de um desastre.”

morrer onde? Atropelado no Leblon

Estamos discutindo aqui, em es-

Para entender a forma como as

ou de leptospirose na fila do hospital?

sência, o valor social do dinheiro e da

sociedades ocidentais computam (de

Quando as transações estão em evi-

vida, correspondente ao impacto das

fato) os danos, proponho uma metá-

dência, até a vida do pobre fica mais

escolhas que fazemos ao dirigir recur-

fora sórdida com o mercado de ações.

cara. Mas na surdina é possível fazer

sos com certo fim, no que tange ao nú-

Olhe para o mapa-múndi. Imagine

ótimos negócios. Por exemplo, a que-

mero potencial de vidas beneficiadas.

mercados espalhados pelo mundo,

da de um ônibus de um viaduto, ma-

Ou o caminho inverso: o dinheiro que

um pontilhado (vermelho parece

tando uma dúzia de passageiros, sai

é possível levantar sacrificando vidas

apropriado) assinalando os locais em

bem mais caro do que uma centena de

ou deixando-as à própria sorte.

que as pessoas se reúnem para nego-

mulheres que morrem de câncer de

O mesmo montante pago na tal

ciar... pessoas.

adotemos a definição estabelecida
pela Política Nacional de Defesa Civil (PNDC), a citar: “intensidade das
perdas humanas, materiais ou ambientais, induzidas às pessoas, comu-

1

mama pela falta de tomógrafos para

bolsa pode corresponder a umas vin-

Vamos imaginar um deles. Decer-

exames preventivos. Nesse mercado,

te sessões de acupuntura, limpeza de

to haveria um pertinho da sua casa.

com o dinheiro desses aparelhos e do

pele ou shiatsu – pode pagar uma via-

salário de seus operadores, podemos

gem para o Nordeste. Aplicados dessa

fazer belos estádios ou, pelo menos,

maneira, vão distribuir mais renda,

os seus estacionamentos. Fico pen-

considerando-se que o setor de servi-

sando se as vagas não poderiam ter

ços é um forte empregador das clas-

o nome das pessoas, como nas placas

ses C e D, enquanto a bolsa vai enri-

de patrocínio ou nos monumentos

quecer alguns poucos empresários,

1. BRASIL. Resolução nº 2, de 12 de dezembro
de 1994. Aprova a Política Nacional de Defesa
Civil (PNDC). Publicada no Diário Oficial da
União nº1, de 2 de janeiro de 1995. Disponível:
<http://www.defesacivil.gov.br/c/document_
library/get_file?uuid=6aa2e891-98f6-48a6-8f47147552c57f94&groupId=10157>
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pois habitualmente o valor pago ao

sua variação ao longo do tempo.

crime, perpetrado pela mesma qua-

artesão que fabrica é irrisório. Não

Conforme já ensaiamos, o valor so-

drilha, contra mulheres brasileiras. É

se trata, portanto, de discutir filan-

cial do dinheiro não é um parâmetro

a força da dinâmica local.

tropia. É possível fazer mais (sem dar

de interesse nesse negócio. O parâ-

nada aos outros) apenas pensando

metro principal é o valor da morte,

de modo sistêmico sobre as cadeias

mutilação ou doença, proporcional

produtivas que o dinheiro alimenta.

ao seu impacto. Uma mesma pessoa

O mesmo ocorre em maior escala no

tem valores diferentes em mercados

âmbito estatal, com as escolhas feitas

distintos. A morte de um brasileiro

para dirigir os volumosos recursos fi-

assassinado em Londres por forças

nanceiros do Estado.

de segurança britânicas é bem mais

soa de perfil X como dano maior do

De volta ao mercado imaginário,

custosa do que o atropelamento des-

que a de perfil Y. Mas na prática é o

vamos discutir mais apropriadamen-

se mesmo cidadão em uma estrada

que acontece. Os danos para o Estado

te como as transações se processam.

de Minas Gerais – tal como um crime

e para as empresas não são propor-

Como no mercado de ações, a resul-

de estupro contra uma jovem norte-

cionais à contagem de corpos. Em um

tante das influências locais e globais

-americana no Rio de Janeiro tem um

regime democrático, o sucesso de um

governa a “cotação” das pessoas e

custo muito maior do que o mesmo

governo é medido pela forma como

26 insegurança máxima

D

ecerto não há nenhum manual de gestão de risco (de
caráter público) que mensure a morte de uma pes-
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ele é percebido. Portanto, os danos

e o tom da política externa nacional

maiores são aqueles que apresentam

mantiveram afastados do território

visibilidade midiática maior e que

brasileiro o terrorismo de motivação

podem, em última instância, compro-

religiosa. Contudo, em vários episó-

meter a imagem e, por conseguinte, a

dios, organizações criminosas de nar-

permanência no poder de determina-

cotraficantes fizeram uso sistemático

do grupo político. Os agentes que de-

de ações terroristas como estratégia

sejam atingir o Estado bem o sabem,

de contraposição às políticas de segu-

e por isso grandes eventos esportivos,

rança. Temos, portanto, nossas ame-

religiosos ou culturais são cenários

aças domésticas.

preferenciais de ações com intenção

Ao abordarmos os impactos dos

de matar e ferir como, por exemplo,

problemas de segurança para o Esta-

o atentado contra atletas israelenses

do e para as empresas, é preciso parti-

nas Olimpíadas de Munique. No caso

cularizar uma notável diferença. Em-

do Brasil, em que pese o razoável ali-

bora a lógica da exposição midiática

nhamento do país com as principais

seja a mesma, os danos às empresas

democracias ocidentais, a tradição

são medidos na justa proporção dos

Precisamos
garantir a vida
e a integridade
não só de
brasileiros,
mas de
visitantes
estrangeiros

abril• maio • junho 2013
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Tabela 1

Tabela 2

Matriz simplificada de risco

Probabilidade

alta

Probabilidade

média

Probabilidade

baixa

Dano
reduzido

Dano
moderado

Dano
elevado

Risco médio

Risco alto

Risco alto

Risco baixo

Risco baixo

Risco médio

Risco baixo

Risco alto

Risco médio

Tabela 3

Indicadores de Violência Mundial por Região
		
Percepção
		
da crimi		
nalidade
		

Mortes
por
conflitos
internos

Emprego
do terror
pelo nível
político

Relações
com os
países
vizinhos

Avesso
a armas
leves

Ranking de Países mais
afetados pelo Terrorismo e suas
respectivas posições no Ranking
de Violência Geral
em destaque os países que estão no
ranking FIFA das 30 melhores seleções de
futebol do mundo e que provavelmente
participarão da Copa do Mundo de 2014
Ranking 		
de terroPaís
rismo		

1

Ranking
de violência
geral

Iraque

4

2

Paquistão

10

3

Afeganistão

2

4

Índia

17

5

Iêmen

16

6

Somália

1

7

Nigéria

13

8

Tailândia

33

9

Rússia

6

10

Filipinas

26

11

Sudão

3

12

Congo

5

13

Colômbia

15

14

Síria

12

15

Argélia

38

África subsaariana

3.53

1.39

3.09

2.45

3.71

Ásia

2.92

1.60

3.00

2.46

2.72

16

Sri Lanka

56

17

Irã

31

Europa Central
e Oriental

2.86

1.07

2.19

2.55

3.07

18

Quênia

39

19

Turquia

29

Israel

9

América Latina

3.67

1.30

2.63

1.85

3.49

20

Oriente Médio e
Norte da África

21

Noruega

141

3.31

1.72

3.03

3.00

3.06

22

Nepal

79

América do Norte

2.00

1.00

2.00

1.75

2.50

Europa Ocidental

2.33

1.00

1.28

1.17

1.94

Média Global

3.14

1.33

2.59

2.28

3.11

1º do ranking
2º do ranking
3º do ranking
Fonte: The Institute for Economics and Peace – Global Peace Index 2012 Disponível em:
http://www.visionofhumanity.org.

28 insegurança máxima

23

China

70

24

Burundi

21

25

Rep. Centro-Africana

8

26

Grécia

82

27

Egito

48

28

Grã-Bretanha

130

29

Indonésia

96

30

Uganda

61

Fontes: The Institute for Economics and Peace –
Global Peace Index 2012 e Global Terrorism Index
2012. Disponível em: http://www.visionofhumanity.org.
Ranking da FIFA de 09-05-13, disponível em http://
pt.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html#
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prejuízos financeiros. Cancelamen-

São conhecidos os planos de am-

alguns mais ordinários. Assim, po-

tos de passagens e reservas de hos-

pliação da capacidade hoteleira do

demos dizer também que, numa ava-

pedagem, contratos de propaganda

Rio de Janeiro e demais cidades-sede

liação preliminar, um jogo de futebol

suspensos,

encalhados,

litorâneas durante a Copa do Mundo

entre Grã-Bretanha e Argentina seria

restaurantes vazios. Como o acúmulo

e Olimpíadas. Um acidente de porte

mais propenso a tumultos envolven-

de capital resulta em maior represen-

similar ao do cruzeiro Costa Concór-

do torcidas. Ou que seria interessante

tatividade política, os interesses des-

dia (2012), realizando transporte de

negociar previamente dissídios cole-

se setor também permeiam o modus

passageiros para uma cidade-sede, é,

tivos de categorias ligadas a serviços

operandi público. No resultado final,

por conseguinte, um desastre de inte-

vitais, a fim de reduzir a probabilida-

temos um Estado preocupado tanto

resse a ser evitado tanto quanto even-

de de greves durante o evento.

com a sua imagem quanto com os

tuais ocorrências em terra.

ingressos

prejuízos potenciais ao setor privado.

Entendida a forma e a régua para

Q

Antes de prosseguir a discussão,

medir o dano e a abrangência do sis-

é oportuno incluir uma nota sobre a

tema de proteção, vamos discutir bre-

abrangência do guarda-chuva esta-

vemente o segundo eixo de cálculo

tal de proteção. Segundo o artigo 5º

do risco, o da probabilidade. Nesse

da Constituição Brasileira, “todos são

caso, é necessário dividir as ameaças

iguais perante a lei, sem distinção de

em intencionais e não intencionais. A

os humanos de natureza biológica e

qualquer natureza, garantindo-se aos

primeira delas está mais fortemente

os humanos de natureza tecnológica.

brasileiros e aos estrangeiros residen-

ligada ao fenômeno do terrorismo,

Os desastres naturais ocupam regu-

tes no país a inviolabilidade do direito

o que traz para um mesmo cenário

larmente as manchetes dos jornais, o

à vida, à liberdade, à igualdade, à se-

ameaças das mais diversas origens

que não necessariamente resulta em

gurança e à propriedade”. Reparemos

(tanto internacionais quanto domés-

maior esclarecimento sobre o assun-

destarte que as garantias individuais

ticas) em função dos alvos potenciais

to. Algumas ameaças são previsíveis,

são para todos, incluindo estrangeiros.

presentes no evento. Portanto, curio-

caso existam sistemas de monitoração

Quanto aos limites geográficos, o

samente, até mesmo o resultado das

e alarme, além de mapas de risco. Fu-

território nacional e seu espaço aéreo

seletivas para a competição pode in-

racões, inundações e secas constituem

adjacente, ao contrário do que parece,

fluenciar positiva ou negativamente

bom exemplo. Outras, como terremo-

não limitam a circunscrição do siste-

(veja as tabelas 2 e 3). Uma final de

tos e erupções vulcânicas, são pouco

ma de defesa e segurança civil. O país

basquete entre Bahamas e Bélgica é

previsíveis, estando o homem tecno-

é assinante de tratados que estendem

intrinsecamente mais segura do que

logicamente limitado, até a presente

as responsabilidades além desses li-

Estados Unidos e Rússia (embora tal-

data, a colher fragmentos de informa-

mites, sendo necessário respeitá-los

vez menos empolgante).

ção e obter prognósticos precários.

uanto às ameaças não intencionais, é preciso analisar três categorias distintas: os desastres naturais,

pelo caráter jurídico e pelo valor hu-

Mas não só o terrorismo está na

Quanto aos desastres humanos

manitário dos compromissos inter-

pauta. Os desastres humanos de na-

de natureza biológica, cabe o regis-

nacionais assumidos, cabendo citar

tureza social, categoria que engloba a

tro de que a aglomeração de centenas

como exemplos a Convenção Inter-

maior parcela das ameaças de caráter

de milhares de pessoas num espaço

nacional para a Salvaguarda da Vida

intencional, incluem ainda o bandi-

urbano reduzido proporciona opor-

Humana no Mar (1974) e a Conven-

tismo e o crime organizado, tumultos

tunidades únicas de propagação de

ção Internacional de Busca e Salva-

e desordem generalizada, dissemi-

agentes patológicos. Ao reunir popu-

mento Marítimo (1979).

nação de boatos e greves, para citar

lações humanas de diferentes origens
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geográficas e etnias, favorecemos o

telecomunicações, abastecimento de

intercâmbio de doenças para as quais

energia, água, drenagem, portos, ae-

certos grupos não possuem imuni-

roportos e hotelaria. É preciso en-

dade. E no caso de uma epidemia de

tender que as grandes metrópoles

evolução rápida, o atendimento à po-

são, por natureza, organismos sociais

pulação dramaticamente aumentada

doentes, varizentos, já sobrecarrega-

pelos visitantes pode facilmente so-

dos, tomando por base tão somente a

brecarregar o sistema de saúde.

demanda da população local. Como

As ameaças tecnológicas estão

os investimentos em infraestrutura

ligadas às falhas dos sistemas cons-

são caríssimos e exigem antecedência

truídos pelo homem para apoiar o

razoável, a estratégia mais comum é

funcionamento

As

tentar reduzir a componente domés-

grandes aglomerações mais uma vez

tica do problema e levar os sistemas

favorecem o aumento do risco, nesse

aos seus limites de desempenho (por

caso pela necessidade de usar à ple-

um tempo limitado). Férias escola-

na carga as instalações esportivas,

res, ponto facultativo para o serviço

os sistemas de mobilidade urbana,

público, ônibus, trens e embarcações

da

sociedade.
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extras, turnos adicionais para equipes

comerciais sequestrados, até a queda

do com medidas de aplicação da

de manutenção. Tudo isso para obter

das duas torres, passaram-se meros

lei que violam os direitos de cer-

mais da mesma estrutura. Essa é a

102 minutos . Nenhum sistema nor-

tas pessoas, eles querem dizer

estratégia do legado nulo. A reabili-

te-americano de resposta à emergên-

com isso o direito de outras pes-

tação dos espaços e da infraestrutura

cia seria capaz de responder ao que

soas... não os seus.3

urbana, focada em atender às deman-

se tornou o maior ataque realizado

das da população residente, maximi-

contra os EUA em solo pátrio. Deso-

A jornalista Naomi Klein, em seu

zando o valor social do recurso finan-

rientação e perplexidade tomaram de

livro A doutrina do choque, alerta

ceiro, é a opção mais atraente. Cabe

assalto a sociedade norte-americana,

para as oportunidades que se abrem

aqui um convite à reflexão sobre que

abrindo espaço para transformações

a reformas impensadas quando ocor-

modelo é preponderante nos eventos

que representaram um retrocesso em

rem os grandes desastres:

previstos para o Brasil.

direitos civis.

2

Por meio da legislação pós-aten-

É assim que a doutrina de cho-

tado, conhecida como “Patriotic Act”,

que funciona: o desastre origi-

o governo dos EUA descartou os prin-

nal – golpe, ataque terrorista,

alculados os riscos e to-

cípios da ampla defesa e do contra-

liquidez do mercado, guerra,

madas as medidas de pre-

ditório, suspendeu o habeas corpus

tsunami, furacão – põe toda a

caução, é hora de nos pre-

universal e promoveu medidas tota-

população em estado de choque

pararmos para o pior. Se

litárias de esvaziamento progressivo

coletivo. Os bombardeios, as

faltar energia elétrica? Se acontecer

do poder judiciário, fortalecendo de

explosões do terror, os ventos

um incêndio? Quando um desastre

forma irresponsável as agências fede-

destruidores são tão úteis para

ocorre são necessárias ações emer-

rais de inteligência e segurança. Será

amansar

genciais para mitigar os danos – tudo

esse o caminho aceitável para a ma-

quanto a música estridente e as

pensado e treinado dentro de um pla-

nutenção da segurança?

pancadas servem para enfra-

C

sociedades

inteiras

no, pelo menos no que tange ao previ-

Wendy Kaminer, da American

quecer os prisioneiros nas salas

sível. Desastres como o da boate Kiss,

Civil Liberties Union (ACLU), dá in-

de tortura. Como o preso aterro-

em Santa Maria, exemplificam tragi-

dicações de como ocorre a abdicação

rizado que entrega os nomes de

camente como essas ferramentas são

voluntária de direitos pelo cidadão:

seus companheiros e renuncia à

preciosas para o salvamento de vidas

própria fé, as sociedades em es-

– e como a falta delas permite que aci-

Como pode o governo identificar

tado de choque freqüentemente

dentes originalmente menores evolu-

e conter com sucesso a atividade

desistem de coisas que em outras

am para desencadear catástrofes.

terrorista? A segurança pública

situações teriam defendido com

Cabe particularizar a questão do

requer a violação dos direitos

toda a força.4

terrorismo. Em 11 de setembro de

de certas pessoas? E que direitos

2001, o ataque orquestrado pela or-

afinal são estes? Normalmente

ganização terrorista “Al Qaeda” re-

quando as pessoas estão de acor-

sultou no desmoronamento das duas
torres que compunham o World Trade Center e a morte de 2.973 pessoas, entre civis, bombeiros e policiais.
Do início do ataque, utilizando aviões

2. UNITED STATES GOVERNMENT. The 9/11
Comission Report. Washington: U.S. Government
Printing Office, 2004. Disponível em: <http://
www.911commission.gov/report/911Report.pdf>.
Acesso em: 22/9/2009.

3. KAMINER, Wendy. Taking Liberties: New Assault
on Freedom. The American Prospect, Washington
DC: Jan, 1999. Disponível em <http://www.prospect.
org/cs/articles?article=taking_liberties>. Acesso
em: 15/1/2008.
4. KLEIN, Naomi. A Doutrina do Choque: a ascensão
do capitalismo de desastre. Tradução Vânia Cury.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. pp. 26-27
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Talvez a visão mais sensata seja

O terrorismo deve ser duramente

tará, no total, um trilhão de dólares

perceber que os direitos à vida e à

combatido, e não afirmo o contrário.

para funcionar por 10 anos. Repetin-

liberdade são indissociáveis. Assim

Mas é preciso que sua análise seja rea-

do: 50% de 1 ano (segurança) = 100%

como o corpo precisa tanto de água

lizada dentro de um contexto geral de

de 10 anos (saúde).

como de comida, o ser humano pre-

segurança, permitindo que o fenôme-

Considerando a quantidade de

cisa ser amparado por toda a rede de

no ocupe seu devido lugar. Contami-

vidas que poderiam ser salvas, chega-

direitos fundamentais, e não abdicar

nação de alimentos, subnutrição, po-

mos a uma conclusão paradoxal: pes-

de uns para ter outros, como no caso

luição do ar e acidentes de transporte

soas morrem de modo a garantir uma

norte-americano. Acaba-se por dar

são ameaças igualmente poderosas

boa sensação de segurança. Estranho

voluntariamente aos ataques terro-

à incolumidade dos cidadãos, em-

não é? Pois bem, vivemos esse para-

ristas uma força adicional talvez ain-

bora nem sempre sejam percebidas

doxo de forma cotidiana nas grandes

da mais avassaladora.

como tal. A ocorrência pulverizada é

metrópoles e há mecanismos que o

Em sua essência, o terror ata-

um dos fatores que contribuem para

perpetuam. Quando os níveis de segu-

ca a imagem do governo, que busca

mascarar a dimensão desses desas-

rança passam a ser medidos e mape-

então, uma vez ocorrido o atentado,

tres – em muitos casos, nem sequer

ados de forma transparente, fazendo

mitigar o dano, demonstrando uma

entendidos como tal, dependendo do

com que a sensação de segurança seja

postura vigorosa e expedita, digna da

sistema cultural utilizado como refe-

proporcional à segurança (de fato),

confiança do povo. E dessa maneira,

rência para sua compreensão.

o mercado reage. O mapeamento do

mesmo sendo imensamente incom-

risco promove o rearranjo das priori-

petente na prevenção a um grande

dades de ação, objetiva os problemas

ataque ao território norte-americano, o governo Bush foi reeleito. Sua
ação mitigadora foi perfeita – quase
3.000 cadáveres e nenhum dano.

D

de segurança e impõe novas dinâmiados do Institute for Eco-

cas para os espaços geográficos. Al-

nomics and Peace afir-

guns espaços se valorizam, outros se

mam que em 2010 os EUA

depreciam. Alguns produtos são va-

gastaram com segurança

lorizados, outros encalham nas pra-

parte dos governos, não por que é

2,16 trilhões de dólares, o que cor-

teleiras. Por esse motivo, raramente

melhor para as pessoas, mas porque

responde a 15.000 dólares anuais por

a objetivação do risco prospera. Os

proporciona maior sensação de se-

contribuinte ou 7.000 por pessoa .

“corretores” criam controvérsias, de-

gurança – o que importa na hora do

Recorrendo novamente ao conceito

sacreditam os métodos científicos,

voto ou de escolher a cidade em que

do valor social do dinheiro, imagine o

evitam a publicidade negativa. Eles

você vai passar suas próximas férias.

que é possível fazer com somente me-

se reinventam e se reconstroem. Eles

Há nos EUA ameaças mais letais

tade desses recursos? Posso dar uma

são os fundamentalistas de uma cau-

que os irmãos chechenos suspeitos

ideia. A oposição nos Estados Unidos

sa: a manutenção do status quo. Eles

do ataque a bomba na maratona de

estima que o sistema de saúde pública

labutam vendendo, sem comprar,

Boston. Mas as pessoas já estão acos-

concebido pelo governo Obama cus-

diuturnamente perguntando: quanto

Essa é a receita seguida por boa

5

tumadas com gangues, acidentes de
carro, pessoas morrendo sem atendimento médico, usuários de drogas
transformados em walking deads.
Com terroristas chechenos não.
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vale esta vida?
5. The Institute for Economics and Peace. Violence Containment Spending. In The United States:
a new methodology to categorize and account for
the economic activity related to violence. IEP, 2012.
Disponível em <http://www.visionofhumanity.org/
info-center/violence-containment-spending/>.
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A grande

estratégia
do Brasil
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a

definição da política
de defesa brasileira
deve partir de uma
pergunta fundamental: qual o lugar de nosso país no
mundo, e como defendê-lo? Uma
forma de responder a esse par de
questões, que gostaria de desenvolver aqui, é pelo recurso ao conceito
de grande estratégia. Esse conceito
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foi apresentado em nosso meio já na
primeira versão da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008. A segunda
versão desse documento foi entregue
pelo Governo à apreciação do Congresso Nacional em julho de 2013.
Em algumas de suas definições
tradicionais, o conceito de grande
estratégia remete à necessidade de
emprego de toda a gama de recursos

à disposição do Estado, e não apenas
dos recursos militares, para a manutenção de sua segurança, seja durante
um conflito, seja para garantir a paz
em termos que lhe sejam favoráveis.
De um modo genérico, grande estratégia é definida como a correspondência entre os meios e as finalidades
políticas de um Estado nos planos
interno e externo. Do nosso ângulo,

I N S I G H T

importa sublinhar a lógica da coordenação entre diferentes órgãos
de Estado com vistas à proteção da
soberania do Brasil e à sua projeção
pacífica no mundo.
Nesse sentido, Defesa e Relações
Exteriores, militares e diplomatas,
sob a orientação da presidenta Dilma Rousseff, são os responsáveis
mais diretos pela execução dessas
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tarefas. Mas elas se realizam sobre a
base de fatores econômicos, sociais e
culturais. Sem a participação intensa
da área de ciência e tecnologia, uma
grande estratégia brasileira não será
bem-sucedida. Uma visão ampla da
inserção internacional do Brasil deve
conjugar a política externa à política de defesa e à política de ciência e
tecnologia.
Esse é justamente um dos preceitos da Estratégia Nacional de Defesa:
a proteção dos interesses brasileiros
no século XXI requererá coordenação entre Pastas do Governo. Saliento, especialmente, o Itamaraty,
a Defesa e o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, além da participação da academia, do setor privado e da sociedade como um todo.
Em sua política externa, que
me tocou executar durante muito
tempo, o Brasil tem uma vocação
de independência, universalismo e
solidariedade. Somos um país de
dimensões continentais, com a terceira maior extensão de fronteiras
terrestres do mundo e a maior costa
atlântica. Na América do Sul, o Brasil tem uma paz centenária com seus
vizinhos, assentada na demarcação
negociada de todos os seus limites
territoriais.
A integração regional é o aprofundamento dessa paz. Sua viga-mestra é o Mercosul, criado em
1991. Por meio dele, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, a partir de
2012, a Venezuela, aos quais deverá

juntar-se, em breve, a Bolívia, intensificam seu comércio e interligam
suas cadeias produtivas. Com os
demais vizinhos sul-americanos – a
maioria deles, na realidade, associados ao Mercosul –, a integração econômica tem corrido em velocidades
diversas.
Com a criação em 2008 da União
das Nações Sul-Americanas, a Unasul, a integração expandiu-se para o
campo político. A Unasul permite a
todos os doze países sul-americanos
deliberar sobre os tópicos de interesse comum e coordenar soluções
para desafios coletivos. Com a Unasul, a América do Sul deixou de ser
um conceito meramente cartográfico e ganhou personalidade política.
Ganhou, também, concretude como
espaço de integração econômica.
É de notar-se que somente no
início do século XXI estamos interligando de forma efetiva os litorais
atlântico e pacífico, algo que, na
América do Norte, ocorreu de meados para o fim do século XIX. Há,
portanto, aí, quase 150 anos de atraso.
A decisão de criar a Unasul levou em conta o fato de que o mundo de hoje é organizado ao redor de
grandes blocos. A União Europeia,
apesar de todas as dificuldades por
que tem passado recentemente, é,
evidentemente, um grande bloco; os
Estados Unidos são um bloco em si.
O mesmo ocorre com a China e, até
certo ponto, com a Índia, com seus
mais de um bilhão de habitantes.
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Outras regiões, embora em estágios
distintos de integração, tratam de
agrupar-se, como a União Africana
e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (a Asean).

h

á, em nossa região,
diferentes modelos
e níveis de integração. Alguns deles,
como a projetada Área de Livre
Comércio das Américas, a ALCA,
que propunha uma integração hemisférica, não vingaram, pois não
atendiam de forma equilibrada aos
interesses de todos os países, e continham assimetrias muito fortes.
Muito se fala, hoje em dia, da
Aliança do Pacífico, composta por
México, Chile, Colômbia e Peru.
Sem prejuízo desse tipo de iniciativa,
assentada nas características peculiares desses países, como sua posição
geográfica e seus vínculos comerciais
tradicionais, tenho convicção de que
a Unasul permite aos seus membros
a exploração de um incomparável
potencial integrador.
Não há nisso nada de contraditório, pois é preciso conceber a
nossa integração em várias velocidades e em ritmos diferentes. A
própria existência do Conselho Sul-americano de Defesa, no âmbito da
Unasul, mostra que a integração do
conjunto da América do Sul já vai
gerando convergências de interesses
em áreas sensíveis que, até há pouco,
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seriam consideradas insuscetíveis de
qualquer tipo de cooperação. Estou
convencido de que a crescente integração da América do Sul a transformará em um dos polos da ordem
global das próximas décadas.
Compartilhando prosperidade e
segurança com seus vizinhos, o Brasil também terá melhores condições
para posicionar-se com independência na política mundial. Pode
parecer paradoxal, mas a verdade é
que a integração sul-americana e a
independência nacional andam juntas. Quanto maiores as distâncias
entre nós e nossos vizinhos, mais
vulneráveis nos tornamos a quem
deseje tirar vantagem de eventuais
desentendimentos; quanto maior
a proximidade entre os países sul-americanos, maior a nossa capacidade de evitar interferências desagregadoras e maior, portanto, a
nossa real autodeterminação. Daí a
integração sul-americana constituir
a mais alta prioridade da política
externa, hoje sob a competente direção do Chanceler Antonio Patriota,
e de estar tão presente, também, em
nossa política de defesa.
Essa ênfase na América do Sul
é complementada pelos esforços de
criar laços de associação com a América Central e com o Caribe, que formam a região mais ampla em que se
localiza o Brasil. A Celac, Comunidade dos Estados Latino-americanos
e Caribenhos, dá institucionalidade a
essa dimensão mais ampla, embora

necessariamente mais frouxa, da integração regional.
Nosso comprometimento com
o Caribe é muito visível no Haiti.
Desde 2004, quando se solicitou ao
Brasil que contribuísse com tropas
para a manutenção da estabilidade
naquela nação irmã, que tem tantos
pontos comuns com o Brasil, nossos
“capacetes azuis” estão à frente de
uma missão cujo sentido básico é a
solidariedade. Nossos militares têm
trabalhado junto a seus colegas de
vários países, majoritariamente sul-americanos, na recomposição do
Estado e da sociedade haitiana, em
pleno respeito à soberania daquele
país.
A situação geográfica do Brasil
completa-se com sua abertura para
o Atlântico Sul e sua projeção para
a orla ocidental da África, fato de
que frequentemente se esquece. A
presença brasileira estende-se ao extremo sul do Atlântico, na Antártica, onde a reconstrução da Estação
Comandante Ferraz já está em curso.
Atlântico Sul e África são dois espaços de natural presença brasileira.
Na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, chamada de
Zopacas, os países sul-americanos
e africanos banhados por esse oceano reúnem-se para tratar de seus
desafios comuns. Seu mais recente
encontro realizou-se em janeiro de
2013, em Montevidéu. Significativamente, participaram dessa reunião
não somente Ministros das Relações
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Exteriores, mas, também, Ministros
da Defesa, ou seus representantes, o
que foi muito ilustrativo da percepção que se tem sobre a importância
dessa área. O principal objetivo é a
consolidação do Atlântico Sul como
um espaço de paz e prosperidade;
por isso, conclamamos todas as potências, sobretudo as nucleares, a
mantê-lo livre de armas de destruição em massa e de rivalidades militares que nos são estranhas.
Com a África, em geral, e com
os países de sua orla ocidental, em
particular, o Brasil tem um imenso
potencial a explorar. Em poucas décadas, a margem africana do Atlântico Sul será uma fronteira viva do
Brasil, como já o são, hoje, nossos
limites com a América do Sul. Fatores de toda ordem entrelaçam nossas
populações. O crescimento acelerado que registram várias das economias africanas, e a boa vontade de
que dispõe o Brasil em muitas delas,
reforçam essa avaliação, confirmada
pela importante visita da presidenta
Dilma Rousseff à Nigéria e à Guiné
Equatorial em fevereiro de 2013.
Do ponto de vista da cooperação
em defesa, temos incentivado o estreitamento dos já tradicionais laços
de nossa Marinha com suas homólogas dos países da orla ocidental da
África. Recentemente, uma aeronave
de patrulha marítima da Força Aérea
Brasileira foi até Cabo Verde para
ajudar em missão conjunta de patrulhamento. Temos em vista a realiza-
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ção de exercícios navais – e, quem
sabe, aéreos – conjuntos com Angola,
Namíbia e África do Sul. Várias nações da África (Mauritânia, Burkina
Faso e Angola) têm adquirido nossos
aviões Super Tucano.
Do ponto de vista da cooperação
técnica, é expressivo o interesse despertado nos mais diversos setores,
tais como agricultura e saúde. Embrapa e Fiocruz participam ativamente dessa aproximação. Os laços
do Brasil com a África Ocidental
(e com a África de modo geral) não
são apenas econômicos, como o suprimento de petróleo, mas também
linguísticos, culturais e afetivos.
Em seu discurso na III Cúpula
América do Sul – África, conhecida
como ASA, ocorrida em fevereiro em
Malabo, a presidenta Dilma recordou
os termos do grande projeto comum
que liga os dois continentes: “Uma
parceria entre iguais, diferentemente
do que fizeram conosco ao longo de
várias e várias décadas. Uma parceria
entre iguais que se constrói no respeito mútuo, voltada para o desenvolvimento e para o bem-estar de seus
povos.”1 O sentido da cúpula ASA
foi bem discutido pelo professor José
1. Discurso da presidenta da República, Dilma
Rousseff, na cerimônia de abertura da III Cúpula América do Sul – África - Malabo/Guiné
Equatorial. 22 de fevereiro de 2013. Disponível
em: http://www2.planalto.gov.br/imprensa/
discursos/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-cerimonia-de-abertura-da-iii-cupula-america-do-sul-africa-malabo-guine-equatorial

Flávio Sombra Saraiva, que atentou
para as dimensões de paz e desenvolvimento embutidas no projeto.2
Enquanto a presidenta visitava
a Nigéria e a Guiné Equatorial, em
fevereiro, eu realizava minha primeira viagem à África como ministro
da Defesa. Havia estado em Cabo
Verde para uma reunião do foro de
defesa da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, a CPLP, em
2011, mas aquela fora uma visita de
caráter multilateral e não bilateral.
Dessa vez, fui a Angola e à Namíbia,
acompanhado por uma delegação de
empresários da indústria de defesa.

M

ais do que as múltiplas oportunidades de
comércio e de investimento, gostaria de
destacar a atitude aberta adotada nas
parcerias que estabelecemos naquele
continente, inclusive em defesa. Nas
palavras que ouvi de um bom amigo
do Brasil, o presidente da Namíbia,
Hifikepunye Pohamba, o Brasil ajuda
seus parceiros a “fazer o pão”, em vez
de lhes oferecer o “pão pronto”.
Mais além da África, no Oriente
Médio, a presença do Brasil também
é ponderável. Somos diretamente
afetados pelo que ocorre no Oriente
Médio, e não só pelo impacto que os
conflitos têm no preço do petróleo,

2. Sombra Saraiva, José Flávio. “Asas do Sul:
uma da paz, outra do desenvolvimento”.
Correio Braziliense, 24 de fevereiro de 2013.
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que, obviamente, afetam a todos.
A guerra entre Israel e Líbano, em
2006, custou a vida de brasileiros e
exigiu do Governo um grande esforço para a retirada de três mil nacionais da zona conflagrada.
Essa é uma das razões (mas não a
única) pelas quais atendemos ao chamado para participar da força de paz
das Nações Unidas, que se interpõe
entre aqueles dois países, a Unifil.
Um almirante brasileiro comanda o
componente naval da missão, e uma
fragata brasileira é, desde novembro
de 2011, a nau capitânia da esquadra
reunida sob a bandeira da ONU.
Não é um fato menor, em um mar
como o Mediterrâneo, de tanta história, que um navio brasileiro seja a
nau capitânia de força naval das Nações Unidas.
No conflito israelo-palestino,
o fracasso da abordagem tradicional de mediação, representada pelo
Quarteto (composto por União
Europeia, Rússia, Estados Unidos
e ONU), aponta para a necessidade
de novos atores e novas ideias, e por
isso o Brasil foi convidado, e tem
sido convidado, para várias iniciativas, como a Conferência de Annapolis, que se realizou nos Estados
Unidos em 2007.
Considerações do mesmo tipo
inspiraram os apelos no sentido de
que o Brasil, ao lado da Turquia,
ajudasse a destravar as negociações
entre o Irã e os países ocidentais sobre o programa nuclear iraniano. O
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compromisso que o Brasil e a Turquia obtiveram junto ao Irã em maio
de 2010 atendia a todos – friso, a todos – os critérios que haviam sido
até então definidos pelas potências
ocidentais, mas acabou sendo descartado por razões de conveniência
política doméstica. Ficou demonstrada, em todo caso, a efetividade da
participação da Turquia e do Brasil,
países emergentes, em negociações
que dizem respeito à paz e à segurança internacionais. Isso me leva a
sublinhar a importância da reforma
do Conselho de Segurança da ONU,
para que ele tenha em seu seio países
emergentes como o nosso.

N

oto, a propósito, os
bem-sucedidos
esforços do Chanceler
Patriota em alargar
a parceria Brasil-Turquia, de modo
a abranger a Suécia, país-membro
da União Europeia, que se associou
à nossa proposta-base para solução
das questões relativas ao programa
nuclear iraniano.
Em outra frente, o Brasil alia-se
à África do Sul e à Índia, formando
um grupo, o Ibas, que explora os
pontos de contato entre três grandes
democracias multiétnicas e multiculturais dos três continentes do mundo em desenvolvimento. O Ibas já
tem promovido a cooperação com
terceiros países, com países do Sul,
mostrando que não é necessário ser

rico para ser solidário. Tem programas no Haiti, na Guiné Bissau e na
Palestina, entre outros.
A cooperação do Ibas na área
militar por enquanto ocorre sobretudo entre as Marinhas, por meio
dos exercícios navais Ibsamar. A
cooperação bilateral entre as outras
Forças, seja com a Índia, seja com a
África do Sul, também é grande.
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Pelo Brics, o Brasil associa-se a
África do Sul, Índia, Rússia e China,
formando um grupo de economias
emergentes que defende a reforma
da governança global, e também
lança ideias inovadoras de cooperação. Uma delas é a possibilidade de
um banco desses países emergentes,
o Banco dos Brics, que vem sendo
discutida de forma bem avançada,
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na esteira da reunião do grupo em
Durban, em março de 2013.
Seria de salientar, ainda, o amplo respaldo obtido pela candidatura vitoriosa do embaixador Roberto Azevedo à Direção-Geral da
Organização Mundial do Comércio. Junto à eleição do professor
José Graziano para a Direção-Geral
da Organização das Nações Unidas

para Alimentação e Agricultura,
em 2011, o sucesso da campanha
na OMC alça o Brasil à condição
verdadeiramente única de ter nacionais seus comandando as organizações responsáveis pelo livre
comércio e pelo combate à fome.
Dificilmente poderia haver situação mais ilustrativa do papel de
destaque – ou: do “poder brando”
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– do Brasil na agenda internacional
de desenvolvimento.
O movimento que quero ressaltar com esses exemplos é o da progressiva presença – sempre pacífica
– do Brasil nos teatros da política
mundial, invariavelmente em resposta a uma sólida lógica de interesses (fortalecida pela lógica da solidariedade).
É certo que, do ponto de vista estratégico, no Atlântico Norte, já com
alta densidade de presença de outras
potências e mesmo de organizações
militares, como a Otan, nossa ação
será menos significativa no horizonte previsível. Ainda assim, é digna
de nota a oferta, aceita por nós, de
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Parceria Estratégica que o Brasil recebeu da União Europeia, bem como
o Diálogo Global que mantém com
os Estados Unidos, hoje também expandido à área da defesa.
Da mesma forma, na Ásia-Pacífico, a presença brasileira é relativamente mais diluída, sem prejuízo de importantes vínculos, com a
China (inclusive na área espacial), e
com países como Indonésia e Malásia (destinos de importantes fornecimentos de equipamento militar).
Além disso, mantemos ativo relacionamento com o Timor Leste, parceiro na CPLP, onde o Brasil já teve
contingentes militares sob a bandeira da ONU.

O complemento necessário dessa po
lítica externa independente,
universalista e solidária é uma política de defesa robusta. Não se pode
ter a ilusão de que ser pacífico significa ser desprotegido. É preciso fortificar o “poder brando”.
Para compreender as prioridades da política de defesa, é preciso
assinalar as fontes de incerteza no
cenário global e verificar o impacto que podem ter sobre a proteção
da soberania e do patrimônio brasileiros.
Vale fazer menção, a esse respeito, a um relatório divulgado em
dezembro de 2012 pelo Conselho de
Inteligência Nacional dos Estados
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Unidos, intitulado Tendências globais 2030: mundos alternativos.3 O
documento elenca quatro “megatendências” nas próximas duas décadas:
o fortalecimento das prerrogativas
individuais de cidadãos em todo o
planeta; a transformação de padrões
demográficos, com 60% da população global habitando áreas urbanas
(número que já foi muito ultrapassado no Brasil, mas que continua se
ampliando em outros países); a difusão do poder nas relações internacionais, com a conformação de uma
estrutura multipolar; e o crescimento da demanda por alimentos, água
e energia.
As duas últimas têm especial relevância para a composição e compreensão do quadro de incertezas que
mencionei. Cito por extenso a análise
feita da última “megatendência”:
O crescente nexo entre alimentos, água e energia – combinado
com a mudança climática – terá
efeitos de longo alcance sobre
o desenvolvimento global nos
próximos 15 a 20 anos. Em uma
mudança tectônica, a demanda
por esses recursos crescerá substancialmente devido a um aumento da população global de
7,1 bilhões hoje para 8,3 bilhões
em 2030 (...) Uma classe média
3. National Intelligence Council. Global Trends
2030: Alternative Worlds. Disponível em: http://www.dni.gov/mwg-internal/de5fs23hu73ds/
progress?id=XG5Po0p7sG
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em expansão e dilatadas populações urbanas aumentarão as
pressões sobre recursos críticos –
especialmente alimentos e água
(...) A demanda por alimentos,
água e energia aumentará, respectivamente, cerca 35%, 40% e
50% (...) A mudança climática
vai piorar o perfil de disponibilidade desses recursos críticos
(...) Não será possível lidar com
os problemas afetos a uma commodity sem impactar a oferta e a
demanda pelas demais.

so à força (evidenciada em situações
a que me referirei adiante), sugere a
persistência de graves incertezas.
Esse diagnóstico é consistente,
de resto, com a avaliação que tenho
feito sobre a existência de três fontes
de atrito na política mundial: a crise
energética, a crise alimentar e a crise ambiental, cujos efeitos, às vezes
sobrepostos, se fazem sentir em diferentes teatros.5
A instabilidade ocasionada pela
competição por fontes de energia
não renovável no Oriente Médio é
conhecida de todos. A ela se soma a
competição pela água. O mesmo vale
para a instabilidade produzida pela
escassez de alimentos ou volatilidade
de seus preços.

Discutindo as perspectivas de
paz e guerra exatamente no período que se estende até 2030, uma alta
autoridade militar russa externou
avaliação similar sobre a centralidade dos recursos naturais. De forma mais explícita até, advertiu – de
acordo com reportagem do Ria Novosti – que a competição global por
recursos naturais deve acarretar, na
opinião dele, conflitos armados.4
Mesmo que não se concorde,
ou que não se concorde, necessariamente, com a avaliação de que os
confrontos bélicos são inevitáveis, o
diagnóstico sobre a intensificação da
disputa por recursos naturais, em um
contexto de crescente multipolaridade e continuada propensão ao recur-

ssa instabilidade pode
atingir simultaneamente países tão distantes
um do outro como o
Haiti e São Tomé e Príncipe. Em
2008, no auge da crise gerada pelo
aumento do preço dos alimentos, os
primeiros-ministros do Haiti e de
São Tomé e Príncipe – duas ilhas um
pouco diferentes, uma vez que um é
um país com 9 milhões de habitantes, enquanto o outro possui apenas
200 mil habitantes, mas ambas liga-

4 Russian army chief warns of new military
threats by 2030. Voice of Russia, RIA. Disponível em: http://english.ruvr.ru/2013_02_14/
Russian-army-chief-warns-of-new-military-threats-by-2030/

5. Ver, por exemplo, minha palestra na Escola
de Defesa Nacional da Argentina, em setembro
de 2011. Disponível em: https://www.defesa.
gov.br/arquivos/2012/mes03/comunidad_seguridad_buenos_aires_setembro_2011.pdf
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das ao Brasil – caíram em um intervalo de poucos meses, e em função
da escalada de preços.
Do ponto de vista ambiental, o
conflito que se desenrola no Mali é
ilustrativo. O insuflamento das tensões étnicas esteve ligado, pelo menos em parte, à desertificação no
norte do país, hoje palco da batalha
contra os secessionistas e fundamentalistas. O quadro é inquietante
quando se considera que essas implicações podem atingir diretamente o
território brasileiro.

O

Brasil é uma potência mundial de
primeira grandeza
nas áreas energética, alimentar, ambiental e de água.
Tem, por isso, interesse estratégico
na estabilidade, que permite a proteção, o acesso, a exploração e o
consumo desses recursos com o reconhecimento pleno do princípio da
soberania nacional sobre estes. Não
podemos permitir que algum órgão
internacional, do qual eventualmente não façamos parte, como é o caso
do Conselho de Segurança, venham a
decidir, independentemente de nossa soberania, que – por exemplo – a
água é um recurso global e que todos
têm direito a ela.
As incertezas que assomam sobre esse campo nas próximas décadas
podem vir a cercear a política externa, limitando seu raio de projeção, e

44 si vis pacem para bellum

INTELIGÊNCIA

a política de defesa, incrementando
as ameaças a que está sujeito o vasto
e rico patrimônio nacional que a ela
cabe proteger.
Pensando no nível regional,
a América do Sul detém 25% das
terras cultiváveis do mundo, e outros 25% das reservas de água doce,
além de 40% do estoque global de
biodiversidade e enormes reservas
comprovadas de petróleo e energia,
inclusive com as novas descobertas
do pré-sal. Isso significa que, em um
contexto de aumento do valor estratégico dos ativos de que o Brasil e
seus vizinhos dispõem abundantemente, a própria unidade da América do Sul como ator político pode
vir a ser fraturada por interesses que
lhe são estranhos.
Isso reforça a importância, para
o Brasil, do Conselho de Defesa Sul-americano da Unasul. Com o CDS,
a integração regional alcançou o temário da defesa e passou a moldá-lo. Seus membros têm hoje um instrumento de criação de confiança,
transparência e coordenação. Têm,
também, espaço para o desenvolvimento de uma identidade sul-americana de defesa.
O Conselho Sul-americano de
Defesa deverá seguir evoluindo, de
modo a tornar-se o órgão responsável pela concertação nos assuntos de
paz e segurança na América do Sul,
sempre respeitando os princípios da
Carta da ONU. A União Africana e a
União Europeia oferecem exemplos

que, nesse caso, podem ser seguidos.
O CDS não é uma aliança militar defensiva. Mas exprimirá, progressivamente, a compreensão de
que a responsabilidade pela defesa
da América do Sul deve ser assumida
pelos sul-americanos, sem a presença de atores extrarregionais. A cooperação em defesa com os vizinhos
sul-americanos é uma estratégia vital
para que construamos um entorno
regional seguro e pacífico.
A colaboração com nossos parceiros africanos, embora em velocidade diferente, é igualmente necessária. Temos que estar capacitados
nas duas margens a defender o nosso
mar – o Atlântico Sul – contra uma
gama de problemas: pirataria, poluição e pesca ilegal, entre outros. Em
caso contrário, outros países poderão
pretender solucionar esses problemas
em nosso lugar, à custa dos nossos interesses e mesmo da nossa soberania.
Uma indicação clara de que isso pode
ocorrer é a já mencionada situação
do Mali, em que o terrorismo, e com
ele a chamada guerra ao terror – uma
guerra que não é a nossa, pelo menos
em sua origem – vai se aproximando
perigosamente de uma região mais
próxima ao Brasil.
Embora com raízes locais de naturezas étnica e cultural, o conflito
no Mali é, em boa medida, decorrência da ação das potências ocidentais
na Líbia, onde proclamados objetivos humanitários se mesclaram com
interesses mais mundanos, de natu-
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reza econômica. A desorganização
que se seguiu à guerra civil e à intervenção foi responsável, por um lado,
pelo fortalecimento de movimentos
fundamentalistas ligados à Al Qaeda
e, por outro, por grande afluxo de
armas ao território do Mali, proveniente, paradoxalmente, de forças a
serviço de Muammar Gaddafi.

M

enciono o Mali por
motivo “pessoal”:
já colhi algodão em
uma fazenda-modelo da Embrapa lá instalada, acompanhado do presidente Amadou Touré
(infelizmente deposto a um mês do
fim do seu mandato, no bojo da desestabilização ocorrida em 2012). Naquela ocasião, retornei ao Brasil em
um avião da FAB: foram apenas sete
horas de viagem de Bamako a Brasília, em um voo direto. Isso demonstra que a proximidade é muito maior
do que imaginamos quando lemos
as notícias e julgamos referirem-se a
algo muito distante.
Preocupa-nos, igualmente, a
situação na Guiné Bissau, onde o
impasse político após o golpe de
Estado (também em 2012) fragiliza
um país suscetível à ação das forças negativas da criminalidade (especialmente o narcotráfico). Não
seria de se espantar se houvesse um
casamento, como já houve em outras regiões, entre o narcotráfico, a
criminalidade e o terrorismo.
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Todo esse raciocínio sobre o
quadro de incertezas e a forma de enfrentá-las aponta para a compreensão de que a defesa de um país como
o Brasil não é delegável. A ideia de
se poder transferir para outro país as
responsabilidades nacionais de defesa esteve bastante em voga – não
entre nós, felizmente –, não só durante a Guerra Fria como também
na década de 1990, quando o mundo
viveu seu momento unipolar, isto é,
a hegemonia política, econômica da
superpotência remanescente. Foi difundida, nessa época, a tese de que os
países da América do Sul, como parte
do chamado “hemisfério ocidental”,
podiam deixar sua defesa a cargo de
uma única potência e especializar-se
no combate ao narcotráfico.
Esse evidentemente não é, nem
pode ser, o caso. A invocação da “garantia de segurança” norte-americana
ocorre em situações muito especiais,
como na relação entre o Japão e a
China. É indicativo da escala das
transformações do mundo em que
vivemos o fato de o relatório do Conselho de Inteligência Nacional dos
Estados Unidos mencionar a difusão
do poder mundial como uma “megatendência” nas próximas décadas.
Do ponto de vista da política
de defesa, uma questão central será
compreender se e como o uso da
força entre os Estados será regulado
em um mundo multipolar. Desde a
criação da ONU, o emprego da violência nas relações entre os Estados

passou a sujeitar-se à autorização do
Conselho de Segurança.
Isso nem sempre ocorreu. Houve casos, como a invasão do Iraque,
em que a ação armada ocorreu à
revelia do Conselho de Segurança.
Em outros, como a situação da Líbia, houve a decisão de criar-se uma
“zona de exclusão aérea”, a qual foi
interpretada de maneira muito larga, permitindo, inclusive, a mudança de regime. Sem entrar no mérito
específico que motivou essas ações, é
fundamental ter clareza de que não
foram ações autorizadas pelo Conselho de Segurança.
A forma encontrada para a regulação do emprego da força, baseada no respeito às normas, não é
sempre respeitada. As incertezas e
as fontes de atrito que identifiquei
no panorama internacional tornam
imperioso o desenvolvimento de capacidades adequadas de dissuasão,
de modo a evitar que forças eventualmente hostis, de qualquer quadrante, perpetrem qualquer tipo de
agressão ao patrimônio do Brasil.
É esse, aliás, é o sentido da Estratégia Nacional de Defesa. Não
se diz, nela, que o Brasil entrará em
guerra. O sentido da dissuasão é a
nossa capacidade de criar um dano
suficientemente forte para que outros atores não se aventurem a interferir diretamente no nosso patrimônio e nos nossos interesses.
A dissuasão visa a evitar, também,
que interesses brasileiros possam ser
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adversamente afetados durante um
conflito entre terceiros (que pode
ter, entre outras razões, a já mencionada escassez de recursos).
Em resumo, a política de defesa
conjuga uma estratégia fortemente cooperativa no entorno regional
(América do Sul e África Ocidental,
irradiando-se à América Latina e à
África como um todo) com uma es-
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tratégia global dissuasória.
Isso não significa que nós não cooperemos com o mundo desenvolvido ou com outros países do mundo
emergente. Temos enorme cooperação com Estados Unidos. Possuímos
importantes projetos conjuntos com
países da União Europeia. Com outros países emergentes, fora das regiões que mencionei, um exemplo é

dado pelas tratativas com a Rússia
na área de defesa antiaérea, uma das
prioridades que o Ministério da Defesa tem seguido durante o governo
da presidenta Dilma Rousseff.
Negociações como essa nos permitem pensar a grande estratégia
brasileira pela ótica científica e tecnológica. Além das questões que acompanhei ao longo de minha carreira no
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si, que me disse: “Se lhe derem, é
ciência; se lhe venderem, é tecnologia.” A formulação era clara e provocativa.
Mas a história do desenvolvimento brasileiro se encarregaria de
mostrar que isso não é bem assim,
pois, muitas vezes, a ciência não se
dá e a tecnologia não se vende. A
razão é simples. Na expressão empregada algumas vezes em discursos
do ministro Archer ou do presidente
José Sarney, “a divisão mundial do
poder passa pela divisão mundial do
saber”. Já nos albores da Modernidade, o filósofo Francis Bacon advertia
em seu famoso tratado Novum Or-

Itamaraty, tive alguma experiência
nessa área quando trabalhei no então
Ministério da Ciência e Tecnologia.
O MCT foi criado em 1985 sob
a liderança do saudoso ministro Renato Archer. Na época, a distinção
entre ciência e tecnologia não era
muito clara para mim. Lembro-me
de haver consultado um experiente
colega de trabalho, Raimundo Mus-

ganum: “O conhecimento e o poder
humanos são sinônimos, uma vez
que a ignorância sobre a causa frustra o efeito.”6 Seria difícil formular
melhor a importância da ciência e da
tecnologia para uma grande estratégia brasileira.
Em mundo de assimetrias nos
níveis de conhecimento é, também,
um mundo de disparidades de poder. Muitos dos contenciosos movidos por países desenvolvidos contra
o Brasil desde a segunda metade do
século XX tiveram, em seu centro,
o objetivo de restringir políticas de
incentivo à independência e à tecnologia nacionais.
Tome-se, por exemplo, as tentativas de cerceamento de nosso legí6 Bacon, Francis. Novum Organum. Nova
York: P. F. Collier & Son, 1902, p. 11.

timo direito ao domínio do ciclo de
enriquecimento de urânio com fins
pacíficos desde a década de 1950; as
invectivas contra a política de informática na década de 1980; e o processo contra a Embraer na década de
1990.7 Não é coincidência que todos
esses exemplos também digam respeito a tecnologias passíveis de aproveitamento militar.
No caso da energia nuclear, é
bom lembrar que o Brasil se obrigou,
pela Constituição Federal de 1988, a
desenvolvê-la exclusivamente com
fins pacíficos. Estabelecemos com
a Argentina e com a Agência Internacional de Energia Atômica um
regime de contabilidade e controle
do material nuclear que é referência
mundial em construção de confiança.
Isso não nos impede de empregar a
energia nuclear em objetivos totalmente legais e legítimos, que vão da
produção de eletricidade e isótopos
medicinais à propulsão dos nossos
submarinos.
Falando ao fim da reunião do
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia no dia 6 de fevereiro, a presidenta Dilma ressaltou a importância
7 Neste, as normas do antigo Acordo Geral
de Tarifas e Comércio (GATT) eram interpretadas de tal forma que se tornaria impossível a um país emergente se tornar competitivo, pois aquilo que um país rico podia fazer
era permitido, mas aquilo que um país pobre
sabia, ou podia, fazer, era proibido. Felizmente, graças ao empenho do Brasil naquele
momento, foi possível mudar o jogo, e hoje
acordos um pouco mais equânimes lidam com
a questão do comércio na área de aviação.
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da indústria de defesa para o desenvolvimento tecnológico do país.
Além de gerarem renda e emprego e
de constituírem fator anticíclico na
economia, os investimentos na indústria de defesa revertem recursos
para a pesquisa e o desenvolvimento, gerando externalidades positivas
para a economia civil. Recordo o
texto da Estratégia Nacional de Defesa: “Estratégia nacional de defesa é
inseparável de estratégia nacional de
desenvolvimento. Esta motiva aquela. Aquela fornece escudo para esta.”8

O

princípio do fortalecimento tecnológico
da base industrial
brasileira constitui
uma referência permanente nos programas de reequipamento das Forças
Armadas que envolvem a cooperação
junto a parceiros do mundo desenvolvido. É sempre preciso ver “com
um grão de sal” a noção de “transferência de tecnologia”. Se a cooperação entre países com níveis similares
de desenvolvimento oferece grande
potencial de ganhos conjuntos (como
foi o caso, desde os anos 1980, da cooperação Brasil-China na fabricação e
no lançamento de satélites), a cooperação com países detentores de avançadas capacidades tecnológicas não é
matéria simples, embora necessária.

8 Brasil. Ministério da Defesa. Estratégia
Nacional de Defesa. Brasília: Ministério da
Defesa, 2008, p. 8.
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Essa cooperação deve ser objeto
de um esforço detalhado e consciente. Boas cláusulas contratuais são imprescindíveis, mas devem ser acompanhadas do aperfeiçoamento das
capacidades de absorção de tecnologia, por parte de empresas e de instituições científicas brasileiras, com
adequada supervisão do governo.
Preparando as notas para a aula
magna que deu origem a este artigo,
encontrei um texto que publiquei
quando acabava de sair do Ministério da Ciência e Tecnologia, em
1989. Ele contém uma reflexão que
ainda julgo ser válida. Peço desculpas
pela autocitação, que nesse caso me
pareceu justificável por referir-se ao
que, em palavras de hoje, chamaria
a componente científico-tecnológica
da grande estratégia brasileira.
A cooperação em ciência e tecnologia não pode estar isolada do
conjunto do relacionamento internacional do país (...) a cooperação internacional deve basear-se em uma nova estratégia, que
tenha como elementos essenciais
a diversificação de parceiros e a
redefinição da cooperação com
os parceiros tradicionais, buscando levá-la para setores de
tecnologia avançada. O primeiro
desses elementos, aliás, contribui
para o segundo (...) O grande desafio que se apresenta ao Brasil
e aos países em desenvolvimento é justamente o de combinar

esforços em diferentes direções,
buscando por um lado aumentar
a sua capacidade própria de absorção e geração de tecnologia –
para o que medidas especiais de
proteção parecem indispensáveis
– sem perder de vista as oportunidades efetivas de cooperação
com outros países (...) o Brasil
necessita de uma ação criativa
a nível internacional. Isto pressupõe uma política de ciência e
tecnologia atenta aos avanços
que se realizam no exterior, no
contexto mais amplo de uma política madura e independente.9
Não creio inapropriada aos dias
atuais, e ao quadro que procurei
compor, a constatação de que uma
política sólida de capacitação em absorção e geração de tecnologia anda
junto com uma presença pacífica no
plano internacional, e contribui decisivamente para uma política de defesa robusta.
Essas três dimensões da ação estatal integram-se, no Brasil, em uma
grande estratégia de inserção internacional. Fortalecida pelo apoio da
sociedade e pelo controle democrático, essa grande estratégia fornecerá
régua e compasso para que tracemos
um rumo soberano no mundo.
9. Amorim, Celso Luiz Nunes. O Leviatã e o
“chip”. Revista Brasileira de Ciência Política,
vol. 1, n. 1, 1989, p. 143-144.

O autor é Ministro da Defesa.
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É indiscutível que os princípios da legalidade e da

Mas se a primeira hipótese for a que melhor retrata a

transparência, como balizadores do comportamento dos

evolução da realidade histórica, então, nada mais distante

agentes políticos, confundem-se com a própria noção de

das prioridades da vida social brasileira do que reformar

Estado democrático. É indiscutível, da mesma forma, que

nossas instituições representativas.

a corrupção política – aquela que envolve representantes
eleitos seja no Executivo, seja no Legislativo – geralmente

O tema do presidencialismo de coalizão aparece como

se associa, embora difícil precisar em qual medida,

crucial nesse contexto. O termo, utilizado pela primeira vez

a distorções importantes em nossa vida econômica.

em clássico artigo de Sérgio Abranches, designa a junção

Superfaturamento e licitações dirigidas, em princípio,

do sistema de separação de poderes com a formação de

aumentam os custos de atividades governamentais e

coalizões para a montagem de ministérios, além de apoio

desviam recursos da economia para o puro e simples

no Legislativo às políticas oriundas do Executivo, prática

enriquecimento de autoridades mal-intencionadas.

comum nos países nos quais o multipartidarismo é a

Não se pode negar, contudo, que a bandeira da ética na

regra. Ou seja, em última instância, resulta da junção do

política, do moralismo e da faxina tem servido a propósitos

sistema presidencial com a representação proporcional.

politicamente antidemocráticos, para dizer o mínimo.

Nada além disso. Nada, em suas condições fundamentais,

Os iniciados em história brasileira recente conhecem

permite a ilação de que possuiria poderes mágicos,

muito bem o escopo de movimentos pela depuração dos

como se fosse capaz de contaminar com o germe da

costumes políticos, movimentos, em última instância, de

corrupção qualquer pessoa que dele faça parte. Em outras

legitimação social de intervenções golpistas. Na Europa

palavras, identificar neste sistema a origem causal de um

contemporânea, os novos partidos de direita crescem

suposto processo de decadência institucional ou da baixa

nas urnas e insuflam sua retórica aproveitando-se de

performance democrática é incorrer em enorme falácia da

um sentimento difuso de repulsa do cidadão comum

indução. O raciocínio falacioso, no caso, seria do seguinte

àquilo que é denominado de “sistema”, o “sistema” e seus

tipo: 1) casos de corrupção proliferam (premissa 1); 2)

“acumpliciados”, a saber, os partidos políticos tradicionais e

praticamos o presidencialismo de coalizão (premissa 2);

seus representantes.

3) o presidencialismo de coalizão é causa da proliferação
da corrupção (conclusão).

Parece incrível, mas nunca ocorreu aos analistas do dia
a dia de nossa política a hipótese de que a revelação de

Não é preciso muita reflexão para se notar o quão tosca

casos e mais casos de corrupção envolvendo autoridades

é a tese. Muitos argumentariam que o problema não é

políticas seja efeito do bom funcionamento das instituições

com o conceito de presidencialismo de coalizão, mas

do Estado, e não o seu contrário. Levantar a hipótese e

com sua prática no Brasil, associada à montagem de

discuti-la seriamente não são tarefas lúdicas ou mero

acordos políticos baseados na troca de favores. Trocas

exercício de especulação. O argumento contrário, segundo

que nada mais seriam do que barganhas com benefícios

o qual vivemos quadro de decadência institucional, por

auferidos unicamente pelos participantes, ademais de

conta de repetidos episódios de roubalheira, dissemina

suas clientelas, pouco cabendo ao público mais amplo,

sentimento de desconforto com a política democrática,

a sociedade civil e seus representantes mais dignos.

baseada no voto e nas eleições. Dissemina o desânimo

Deixemos de lado o paroquialismo muitas vezes presente

e a apatia. Justifica, ademais, a permanência do tema da

no argumento, como se troca de favores não existisse

reforma de nosso presidencialismo de coalizão na agenda

acima da linha do Equador. Olhemos unicamente para o

de pontos relevantes a serem tratados pelo Congresso.

Brasil.
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A montagem de grandes coalizões de apoio ao governo

políticos clientelistas, tradicionais, representantes de velhas

no Legislativo e formação dos ministérios tem sido o

oligarquias estaduais.

cenário mais frequente. Supostamente, isto tem levado à
criação ou sobrevivência de legendas especializadas na

Ora, o PMDB é chamado para participar de coalizões,

ocupação de cargos no Executivo, sem maiores vínculos

sobretudo, para compor maiorias no Legislativo e viabilizar

com interesses e preferências enraizadas na vida social,

vitórias eleitorais. Nada existe no presidencialismo

muito menos assentadas em uma agenda bem definida

de coalizão que obrigue o governo a formar maiorias

de políticas públicas. Deixemos mais uma vez de lado

congressuais ou obter apoio quase consensual junto ao

o risco de paroquialismo que tal visão encerra, como se

eleitorado. Em muitos países europeus, a prática recorrente

partidos clientelistas não existissem nos sistemas políticos

é a de governos minoritários, o gabinete sendo apenas

europeus (sejam os nórdicos ou os mediterrâneos). O

tolerado, isto é, não derrubado, pela maioria oposicionista

exemplo paradigmático desse perfil de legenda seria

no parlamento. Grande parte da história recente norte-

o PMDB. Diz-se que a realização mais profunda da

americana é a de governos divididos, nos quais o partido

democracia no Brasil, uma democracia
que transcenda o momento eleitoral e
de negociações legislativas, esbarraria
na constante presença no governo deste
partido, controlado, em larga medida, por

que controla a presidência não é o mesmo

Nada existe no
presidencialismo
de coalizão
que obrigue
o governo a
formar maiorias
congressuais ou
obter apoio quase
consensual
junto ao
eleitorado

que controla a maioria nas duas Casas
do Congresso. Qual é a condição para
que governos minoritários funcionem?
Uma condição está sempre presente:
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a força institucional do Legislativo. É no interior de

da Europa. Nas últimas eleições desse continente,

órgãos deste Poder, especialmente em suas comissões

independentemente da tendência ideológica do partido

permanentes, que ocorrem as grandes negociações em

vitorioso, se liberal ou social-democrata, de esquerda ou de

torno de políticas propostas pelo Executivo. Nelas, nas

direita, trouxeram sempre o mesmo veredicto: a oposição

comissões, as propostas são discutidas com um mínimo

ganha e, por óbvio, o governo perde. Na Dinamarca, na

de publicidade, com a participação de grupos de interesse

França, a esquerda desbancou governos de inclinação

e opiniões aquilatadas da sociedade organizada. Para o

conservadora. Em Portugal, na Espanha, na Grécia e na

plenário, chegam projetos amadurecidos pela discussão

Inglaterra o contrário ocorreu, a saber, partidos de direita

e pelo acordo democrático, tão perfeito quanto permite a

derrotaram governos socialistas, social-democratas ou

imperfeição do processo deliberativo humano. Mas nunca

trabalhistas, retornando ao poder, em alguns casos, depois

pelos corredores opacos da burocracia do Executivo e

de longo período na oposição. Além disso, na Itália, após

privilegiados que a eles tem acesso.

a queda do inacreditável Berlusconi e um governo técnico
emergencial, a esquerda volta a fazer o

Assim, parece relevante sugerir foco
distinto para o entendimento dos dilemas
da democracia representativa no cenário
contemporâneo. Vejamos o que tem
ocorrido, por exemplo, nas democracias

54 welfare caboclo

na Itália, após
a queda do
inacreditável
Berlusconi
e um governo
técnico
emergencial, a
esquerda volta a
fazer o primeiroministro

primeiro-ministro, embora em coalizão
com forças da centro-direita.
Qual o grande aprendizado a ser extraído
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Existem de fato alguns aspectos positivos a serem

fornecidas pelo governo às empresas e aos investidores,

ressaltados, aspectos, contudo, incapazes de fazer frente

nacionais e multinacionais, para uma eficiente alocação

ao grande drama político vivido pelo Velho Continente.

de seus recursos e capacidades. Tamanha guinada no

Entre os aspectos positivos, podemos elencar os seguintes:

discurso, todavia, não se limitou ao campo da retórica

o fato de estarem os países enfrentando profunda crise

eleitoral, pois no âmbito econômico, sobretudo, políticas

econômica e seus governos, incapazes de ensejar políticas

nas dimensões macro e micro seguiram a linha da rigidez

de elevação do desempenho de indicadores básicos,

monetária, desregulamentação financeira e alívio das

supostamente aumentam a probabilidade de derrota de

contas nacionais através da redução dos benefícios do

tais governantes e a alternância de poder. Nada mais

Welfare.

democrático e racional. É de se admirar também o fato de
tais mudanças estarem ocorrendo dentro dos marcos do

Difícil dizer se a estratégia da terceira via resultou de uma

sistema partidário vigente. Até o momento, não há notícia

genuína alteração de crenças ou do mais desavergonhado

de vitória de partidos radicais, propagandistas de paixões

e puro cálculo eleitoral, com partidos à esquerda

nacionalistas ou xenófobas, com a provável exceção da

buscando o eleitor de centro, eleitor que cada vez mais

Hungria e o espectro nebuloso de Pepe Grilo na Itália.

se deslocava para o campo liberal. Provavelmente um
mix das duas motivações. A verdade é que hoje surge

Ademais, onde ocorre realinhamento mais significativo,

a questão de se saber até que ponto o excesso de

como, por exemplo, na Grécia, com a aparição da Syriza, a

moderação não acabou em capitulação e alienação de

mudança caminha na direção da rearticulação das forças

boa parte de seu eleitorado tradicional. A pergunta é ainda

de esquerda, politicamente organizadas, com sua clientela

mais relevante quando se nota que tanto a unificação

eleitoral por excelência, vale dizer, dos assalariados,

monetária (válida para os casos de Grécia, Itália, Espanha

desempregados e vítimas em geral do funcionamento

e Portugal) quanto a desregulamentação dos mercados

do mercado. O velho partido socialista, Pasok, parece a

financeiros vêm conduzindo a economia desses países ao

esta altura fadado à marginalização ou à pura e simples

desastre.

extinção.
O grande problema político atual da Europa, portanto,
Por sua vez, na Espanha, em Portugal, na Alemanha e na

e cuja gravidade alternância nenhuma no poder será

Inglaterra, os grandes partidos de esquerda passam por

capaz de equacionar isoladamente, pode ser formulado

profunda reavaliação do legado da terceira via. Esta linha

da seguinte maneira: a União Europeia, dado seu modo

política, adotada inicialmente pelos trabalhistas ingleses

de operar, gera claro viés contrário à vigência de políticas

sob a liderança de Tony Blair, acabou sendo emulada, logo

de cunho social-democrata no âmbito interno dos

em seguida, por vários partidos de esquerda no continente.

países. Isto porque a unificação monetária foi feita sem

Sua tese fundamental consistia na necessidade de

legislação comum de controle dos fluxos financeiros,

renovação do discurso e da prática da social-democracia

sem compensações aos países menos competitivos no

clássica, necessidade decorrente das alterações na

comércio internacional e, sobretudo, sem que tenha sido

morfologia do capitalismo introduzidas pela globalização.

criada uma base comum de arrecadação fiscal. Ora, não

“Renovação” no caso significava a aceitação da premissa

se trata exatamente de novidade a noção de que sem

básica de funcionamento da ordem social propugnada

tributo não há governo, e sem governo não há controle

pelo liberalismo, a saber, que o dinamismo econômico de

político do mercado – mas não residiria justamente aí o

um país decorreria naturalmente da liberdade e segurança

fundamento da social-democracia?
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A estratégia do recém-eleito presidente da França, o

primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra

socialista François Hollande, agora na boa companhia

na Noruega, nos anos 1980. Fez isso escolhendo grande

de Enrico Letta, na Itália, é, por conseguinte, mais do que

contingente de mulheres para o gabinete. O modelo

acertada. Não há possibilidade de alteração significativa

regulatório escolhido para a exploração de petróleo

no status quo das políticas seguidas pelos principais

em águas profundas serviu de inspiração para Dilma

países da zona do euro, priorizando o crescimento e o

Rousseff, quando ainda era ministra chefe da Casa Civil

emprego, sem que haja uma articulação e coordenação

de Lula. Contudo, para além das várias diferenças que

envolvendo vários governos nacionais. Crucial saber,

marcam a sociedade, a geografia e a evolução histórica

neste sentido, o resultado das próximas eleições italianas

de Brasil e Noruega, existe uma mais específica que

e o poder de resistência dos conservadores na Alemanha

talvez não fosse tão inevitável: a primeira mulher a

frente à pressão por mudanças de países tão influentes

governar o país nórdico escolheu não montar um governo

como França e Itália. Seja como for, a lição que fica para a

majoritário, pois não quis distorcer a vocação esquerdista

esquerda é de que extremo cuidado deve cercar decisões

e trabalhista de seu governo e da agenda a ser proposta

envolvendo o tema da integração regional. O problema

para o país.

nacional, assim como a possibilidade de ativismo estatal
no campo econômico, são paradigmas essenciais tanto

É provável que o processo político brasileiro recente

para o discurso quanto para as políticas de quem se

esteja na iminência de experimentar inflexão semelhante,

define como alternativa aos partidários do livre mercado.

sobretudo se o atual cenário de favoritismo da presidente

Abrir mão destes paradigmas pode significar mais do que

nas eleições de 2014 se confirmar. Uma mulher,

simplesmente assistir à queda da social-democracia.

determinada, líder de uma coalizão de centro-esquerda,

Pode significar a impossibilidade de efetiva alternância

procura conferir mais nitidez à condução de seu governo

democrática no poder.

dispensando a colaboração de partidos de centro,
ideologicamente pouco definidos, contudo, no Executivo.

O que se pode apreender deste rápido mergulho no cenário

Para que isso ocorra, no entanto, duas condições são

europeu, tendo em vista o jogo político no Brasil para

necessárias: 1) curar a obsessão de boa parte da elite

2014? Vale a pena separar os elementos mais atinentes

política brasileira em reformar o presidencialismo de

aos enfrentados pelo governo daqueles que dizem respeito

coalizão; 2) fortalecer regimentalmente as comissões

às estratégias possíveis para a oposição em um cenário

permanentes do Congresso. O desafio histórico

de adesão da maioria da população às políticas públicas

está posto. Ou a política brasileira aprofunda seu

fundamentais do governo, baseadas na redistribuição da

mergulho democrático, prestigiando suas instituições

riqueza.

representativas, em associação, é claro, com os
elementos participativos e deliberativos presentes em

Para o governo, é instrutivo observar, por exemplo, a

seu cenário, ou se aposta, em nome da moralidade e do

tradição escandinava de governos com minoria ou

combate à corrupção, numa reforma de efeitos incertos,

maiorias mínimas. Neste sentido, é curioso perceber

decididamente ao reverso daquilo que a cidadania

semelhanças entre algumas escolhas feitas pela

precisaria para seu fortalecimento.

presidente Dilma Rousseff e determinados traços
da história política recente na Noruega. Gro Harlem

Do lado da oposição, um caso em tela parece ser

Brundtland, do PT norueguês, uma das principais

o da Suécia, embora as manifestações recentes de

expoentes da esquerda europeia do século XX, foi a

insatisfação e frustração por parte de imigrantes estejam
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exercendo grande pressão sobre o sistema político em

saúde, previdência, habitação, além de investimentos

seu conjunto. Não faz muito tempo, o Brasil recebeu a

na infraestrutura física necessária para o dinamismo e

visita do primeiro-ministro da Suécia, Fredrik Reinfeldt,

sustentabilidade das indústrias de bens e serviços.

líder do Partido Moderado, direita em seu país, o qual
tem no governo se caracterizado de fato, como o nome

Comparar tal caso com o dos Estados Unidos pode ser

indica, pela moderação tanto em suas ações quanto em

ilustrativo, pois bastante diferente tem sido a postura da

sua retórica. Em várias entrevistas, Reinfeldt descreveu

oposição de direita ao governo de Barack Obama. Antes

os pontos básicos sob os quais se assenta a estratégia

da atual administração democrata, quando no governo,

política de sua gestão: aceitar a tradição igualitária que

dominando a Casa Branca, assim como as duas Casas

moldou a evolução do capitalismo escandinavo, procurando

legislativas, os republicanos promoveram o mais amplo

estimular a competitividade de setores selecionados

e radical programa de redução da carga tributária jamais

da economia através de políticas de
inovação e desoneração fiscal. Os
efeitos da adoção de tal estratégia
são significativos e tangíveis. Mesmo
em tempos de globalização, a carga
tributária é relativamente alta, assim
como a despesa em itens como educação,

Ou a política
brasileira
aprofunda
seu mergulho
democrático,
prestigiando
suas instituições
representativas,
ou se aposta
numa reforma de
efeitos incertos

vista na história do capitalismo. O objetivo
confesso sempre foi o de desmontar o
tímido, para padrões do norte europeu,
welfare state norte-americano. Ronald
Reagan já anunciava o inconformismo dos
conservadores com o que chamavam de
excessos de gastos sociais e participação
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do Estado nas decisões econômicas das famílias e dos

voto facultativo combinado ao sistema eleitoral para as

indivíduos. Contudo, em sua presidência, os democratas

eleições legislativas baseadas em maiorias simples em

sempre mantiveram a maioria na Casa dos Representantes

distritos uninominais, instituições altamente excludentes

e, durante quase todo o tempo, também no Senado,

em seus efeitos, seja uma boa explicação, mas o fato

obstaculizando assim o projeto minimalista dos radicais à

é que a fórmula de enfrentamento dos americanos

direita.

aos desafios da globalização, em especial da direita
americana, foi radicalmente diferente: aprofundar ainda

O atual impasse entre republicanos e democratas quanto

mais a flexibilidade das instituições que organizam o

à elevação do teto de endividamento do governo pode

mercado de trabalho com o consequente aumento na

ser visto então como resultado de anos de confrontação

capacidade das firmas de se ajustarem a condições

política e, principalmente, da postura da direita americana

econômicas em constante mutação.

de a qualquer custo solapar as bases de sustentação
do gasto público na área social. Obama pede hoje mais

Os últimos governos no Brasil têm se caracterizado,

impostos, sem os quais é impossível manter alguma

isto é inegável, pelo combate aos seculares problemas

chance de reequilibrar as finanças do governo. A oposição

da pobreza e da desigualdade. A estratégia, desde

pede aquilo que vem pedindo desde os anos 1980 – zerar

sempre, é a mesma e uma só: organizar as instituições

o gasto do Estado com os pobres. E agora, Obama? O

do setor público para o atendimento eficiente das

que fazer? Aumentar impostos? Os republicanos, maioria

populações marginalizadas, tendo em vista inseri-las

na Câmara, dificilmente concordarão. Cortar gastos

na vida produtiva com mínimas condições de sucesso.

e dramatizar a situação de pobreza e desigualdade

Programas como o Bolsa Família, a priorização do ensino

cuja tendência tem sido apenas a de se agravar a cada

técnico, assim como o recente projeto de erradicação

ano? A resposta será politicamente intolerável para os

da miséria, caminham na mesma direção, a saber,

democratas.

investimento público em capital humano, reduzindo a
exposição dos indivíduos às vicissitudes da economia

O problema da oposição de centro-direita no Brasil é a

capitalista.

de saber qual paradigma de oposição pretende-se adotar
face ao papel assumido pelo Estado no atual estágio de

O problema do potencial eleitor de oposição no Brasil,

desenvolvimento capitalista em nosso país. Ao contrário

por conseguinte, não é saber se os políticos com tal

do diagnóstico que muitos intelectuais, políticos e

inclinação sairão ou não do armário. O problema é saber

jornalistas especializados fizeram no calor da hora dos

qual a estratégia política que um eventual governo

anos de ouro do neoliberalismo, mais exatamente nas

controlado pela atual oposição conservadora seguirá:

décadas de 1980 e 1990, a presença do setor público

fará como a direita tem feito na Suécia, aprofundando

foi ampliada em alguns casos e sua ausência foi muito

os elementos do novo pacto político no Brasil, que tem

sentida nas ocasiões em que os riscos da competição

na pobreza um inimigo a ser combatido com todas as

tornavam-se maiores. Isto é, a clientela eleitoral do

forças? Ou adotará uma estratégia de confrontação e

welfare state e em favor de políticas protecionistas nunca

desmonte das ainda frágeis instituições do welfare state

deixou de existir. Proteger as pessoas garantindo amparo

brasileiro?

aos que sofrem com o dinamismo de economias muito
expostas ao mercado externo foi o modelo seguido por

O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos
da UERJ (IESP-UERJ).

vários países na virada do século XX para o XXI. Talvez o

fsantos@iesp.uerj.br
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Para entender a nossa

federativa
celina souza
cientista política

N

os últimos meses, os estados ocuparam o centro
do debate político nacional, trazendo à tona quatro grandes
conflitos adormecidos: nova fórmula para o rateio dos recursos do
Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal (FPE); distribuição nacional dos royalties do
petróleo, e não apenas para os estados produtores; mudança no marco
regulatório do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS); e revisão dos índices para o
cálculo do pagamento de suas dívidas com o governo federal. Os dois
primeiros alcançaram repercussão
nacional, vasta cobertura da mídia e
o envolvimento do STF. Os outros
dois são debatidos no âmbito do
Congresso, entre especialistas e entre os Executivos federal e estaduais.

Para entendermos melhor as razões desses conflitos, é preciso recorrer ao passado e às várias Constituições promulgadas ao longo da nossa
história republicana. Isso porque esses conflitos são típicos de uma federação que pouco avançou no sentido
de melhor equalizar a distribuição
dos recursos nacionais, a despeito da
constitucionalizaçao crescente do sistema tributário.
Se não há modelo único de federação, as tensões enfrentadas pelos países que optaram pelo modelo
federativo são comuns e revolvem
em torno de como distribuir poder,
autoridade e recursos dentro de um
mesmo território e como conciliar
o objetivo último das federações:
preservar a unidade territorial e assegurar a diversidade. Se as questões
são comuns, as soluções são diversas

e dependentes das características históricas, políticas, econômicas, sociais
e culturais de cada país.
Se, também, a maioria dos países
federais optou por esse sistema como
forma de amortecer clivagens étnicas, religiosas e linguísticas ou para
a defesa de ameaças externas, ou para
manter a integridade do território,
esse não foi o caso do Brasil. Desde a
sua constituição, o leitmotif da nossa
opção pelo sistema federativo parece
ter sido a necessidade de acomodar
demandas estaduais e regionais conflitantes por recursos financeiros em
um país que nasceu e cresceu com
base da desigualdade tributária entre
suas unidades constitutivas, em particular entre estados e municípios.
No entanto, e ao longo da nossa trajetória, os estados vêm perdendo posição relativa no jogo da distribuição
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dos recursos nacionais. Procurarei
demonstrar esse argumento nas próximas seções.

O federalismo nas Constituições
O federalismo é uma das mais
antigas e sólidas instituições do Brasil republicano. Adotado na Constituição de 1891, permanece como uma
das matrizes do nosso sistema político. Desde então, o país conviveu
com grande variedade de arranjos
federativos e experimentou períodos
de autoritarismo e democracia. O
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federalismo como instituição, contudo, sobreviveu às mudanças de regime político, adaptando-se também
aos seus objetivos e aos novos contextos macroeconômicos, inclusive
internacionais.
Durante a vigência das sete constituições promulgadas após a República, as regras relativas ao federalismo, embora fazendo parte do corpo
constitucional, foram sendo modificadas a partir das mudanças nos
contextos político e econômico e da
expansão do papel e das funções dos

três níveis de governo, neste último
caso transformando também as relações intergovernamentais. Assim,
o federalismo brasileiro, tal como
o dos demais países, adaptou-se às
agendas de outras instituições políticas e ao contexto macroeconômico.
A primeira constituição republicana, promulgada em 1891, desenhou
uma federação isolada no sentido de
que havia poucos canais de comunicação e ligação entre os níveis de
governo. O sistema fiscal refletia o
slogan republicano: “centralização,

A primeira
constituição
republicana,
promulgada em
1891, desenhou
uma federação
isolada no
sentido de que
havia poucos
canais de
comunicação e
ligação entre
os níveis de
governo
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secessão; descentralização, união”,
tornando a federação brasileira muito mais descentralizada do ponto de
vista tributário do que a Argentina e
o México.
Esse isolamento foi rompido em
1930, quando teve início a construção
da sociedade urbano-industrial, na
qual o governo federal foi o ator central. Não foi por acaso que a principal
batalha de Getúlio Vargas se travou
contra os estados, a fim de garantir
a hegemonia nacional necessária para
viabilizar tamanha transformação.
No entanto, concessões foram feitas
aos estados, tais como o perdão de
suas dívidas com o governo federal,
o que incluía a enorme dívida de
São Paulo gerada pelos subsídios ao
preço do café. Tais concessões pacificaram os descontentamentos regionais. Em 1932, Getúlio promulgou a
reforma eleitoral, a qual, entre outras
medidas, aumentou a representação
política dos estados com menor número de eleitores, mas também economicamente mais frágeis.
Em 1934 é promulgada nova
Constituição. Os governos subnacionais perdem parte do seu poder
financeiro pela extinção de vários
impostos e pela expansão das bases
dos impostos federais. No entanto,
a medida mais importante foi delegar ao governo federal a competência para regular as relações tributárias externas e entre os estados. Ao
negar às oligarquias regionais o di-
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reito de decidir sobre um dos mais
importantes aspectos da sua vida
econômica, ou seja, a definição das
regras de trocas de mercadorias, Getúlio pavimentou o caminho para a
industrialização, por meio da uniformização das regras.
A Constituição de 1934 teve vida
curta. Eleições diretas foram reintroduzidas e a Constituição de 1946 foi
aprovada. Ideais liberais, em especial
a rejeição à intervenção do governo
na economia, predominavam entre
os constituintes de 46. No entanto,
as intenções liberais não sobreviveram às demandas por rápido crescimento econômico. Devido ao fato de
no Brasil democracia e descentralização sempre terem estado associadas, os recursos para os municípios
foram ampliados, com o objetivo de
diminuir sua dependência dos estados. Essa constituição foi, ao mesmo
tempo, centralizadora a favor do
governo federal e localista porque
transferiu vários impostos estaduais
para os municípios, fazendo também com que os estados passassem
a transferir parte de seus impostos
para as esferas locais. A Constituição de 1946 também introduziu um
mecanismo de partilha de impostos
das unidades financeiramente mais
bem aquinhoadas para as menos e a
vinculação de alguns poucos recursos
federais que deveriam ser aplicados
nas regiões Norte e Nordeste, sendo, portanto, a primeira tentativa de

enfrentar a questão do desequilíbrio
fiscal vertical e horizontal entre as
unidades constitutivas da federação.
Apesar dessas tentativas, seus efeitos
foram limitados devido ao aumento
das competências federais, ao crescimento do número de municípios, à
inflação e ao não pagamento de cotas
federais às esferas subnacionais.

e

m 1964, com o regime militar, a federação passa por
profunda transformação,
que repercutiu sobre o papel dos três
níveis de governo. Os militares só
promulgaram uma nova constituição
em 1967, embora tenham feito várias
emendas à Constituição de 1946, e
em 1969 nova grande emenda constitucional foi editada. Essas mudanças,
juntamente com a reforma fiscal de
1966, promoveram uma centralização de recursos públicos e de poder
político sem precedentes no Brasil.
No entanto, os governos subnacionais e seus políticos continuaram a
ter papel importante na federação,
mesmo com a centralização tributária. Apesar de os recursos estarem
centralizados na esfera federal, parte
era redistribuída por meio dos fundos de participação dos estados e municípios (FPE e FPM), formatados de
maneira a minimizar as disparidades
regionais e a diminuir o desequilíbrio
fiscal horizontal. Além do mais, os
governos subnacionais recebiam recursos via transferências negociadas,
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que cresceram significativamente durante o período. Foi, portanto, necessário um regime autoritário para instaurar o primeiro mecanismo formal
voltado para a diminuição das desigualdades tributárias entre os estados
da federação.
Muitos trabalhos foram produzidos sobre os efeitos da centralização fiscal do regime militar no federalismo, que podem ser divididos
em dois grupos. O primeiro, que se
concentrou nas contas públicas, defendia que a posição financeira dos
municípios havia melhorado no
período, ao contrário do que aconteceu com os estados. Outro grupo
de estudos interpretou a dependência política e financeira dos governos
subnacionais como um rompimento
do regime federativo e da federação
ou como exemplo de uma federação
apenas formal, que mascarava a existência de um estado unitário.
A democratização trouxe a bandeira das descentralizações política,
fiscal e administrativa e da “restauração” do federalismo, todas contempladas na Constituição de 1988, que
mudou, nos anos iniciais, o equilíbrio de poder político e tributário do
regime militar. Isso porque a descentralização política e tributária para
as esferas subnacionais se tornou
importante item da agenda da redemocratização. A descentralização foi
o resultado natural de um momento
histórico em que os constituintes ti-
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veram que optar entre dois modelos
de democracia: um, mais majoritário,
e outro, mais consociativo, com o último prevalecendo. Assim, descentralizar e fortalecer a federação pela
diminuição dos recursos à disposição
da esfera central foi um resultado natural de tal opção. No entanto, essa
decisão gerou um paradoxo, resolvido em meados dos anos 1990: reconhecia-se, naquele momento, que o
país tinha uma agenda de problemas
que requeriam políticas nacionais,
mas deslocou-se parcela considerável
de recursos financeiros para as esferas subnacionais.

O

fortalecimento da federação e o redesenho do federalismo fiscal entraram na
agenda da redemocratização por vários motivos. Primeiro, como reação
à centralização, tal como ocorreu em
1946. Contudo, e contrariamente a
outras federações que reescreveram
suas constituições em momentos de
mudança de regime, como a Índia e a
Alemanha, os constituintes brasileiros parece que não temeram um governo central enfraquecido do ponto de vista dos recursos financeiros.
Segundo, havia naquele momento
uma demanda por serviços públicos
e por governos mais eficientes, o que,
pensava-se, seria mais facilmente alcançado pelos governos subnacionais pela sua maior proximidade dos
cidadãos, pensamento esse influen-

ciado pelas teorias normativas do
federalismo.
Apesar de haver um consenso
em relação à descentralização tributária, a decisão dos constituintes
de fortalecer a federação por meio
da descentralização de recursos foi
condicionada pela interseção de intensos conflitos de interesses entre
as regiões, entre os estados e entre
estes e os municípios. Esse parece
ser o ponto mais importante para se
explicar por que a federação foi reconstruída: não para limitar o poder
tributário do governo central, mas
sim sua participação na divisão da
receita pública nacional.
No entanto, dois dados importantes foram pouco notados pelos
que analisaram o “novo” federalismo de 1988. O primeiro é que foram
ampliadas as competências da União
vis-à-vis as constituições anteriores.
Ou seja, a bandeira anticentralista
não se refletiu nas competências e
responsabilidades da União. O segundo é que durante o longo processo constituinte os municípios foram
ganhando espaço na distribuição de
recursos enquanto os estados perdiam. Os arquivos e os relatórios das
diversas subcomissões e comissões
onde o tema foi tratado mostram,
com clareza, a “vitória” dos municípios sobre os estados. A pouca visibilidade dessas duas decisões gerou um
debate sobre “quem manda” na federação brasileira. Alguns pesquisa-
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dores trataram o federalismo como
uma das instituições políticas que,
juntamente com o sistema presidencial e a representação proporcional
com lista aberta, gerava uma combinação explosiva que bloqueava a
governabilidade, ou seja, que impossibilitava a aprovação da agenda
do governo federal, fosse pelo veto,
fosse pelos altos custos. Alguns desses analistas foram além, afirmando
que tal combinação dificultava a
consolidação democrática no Brasil.
A base dessas argumentações era que
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os governadores, e, portanto, os estados, tinham saído da Constituição
de 1988 fortalecidos e com poder informal de dominar suas bancadas no
Congresso. No entanto, tais visões
foram questionadas por outros pesquisadores e pelas próprias evidências, uma vez que a partir de meados
dos anos 1990 reformas profundas
que estavam na agenda do Executivo
federal foram aprovadas, inclusive
por meio de emendas constitucionais, o que exige maioria qualificada
na Câmara e no Senado.

Por essas razões, argumentei em
outros textos que após 1988 a divisão
de poder dentro da federação passou a ser mais fragmentada, embora
com capacidades desiguais, mas que
competem entre si, ou seja, não haveria o comando de apenas uma ou
de poucas unidades constitutivas da
federação. A partir dessa perspectiva,
o governo federal e os subnacionais
partilham o poder de deliberar sobre
questões que afetam seus interesses
financeiros, a despeito da centralização federal de competência legis-

A democratização
trouxe a
bandeira das
descentralizações
política, fiscal e
administrativa e da
“restauração” do
federalismo, todas
contempladas
na Constituição
de 1988
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lativa. Também por essas razões, e
porque o governo federal não era
um ator passivo como muitos interpretaram, foi possível reagir contra
suas perdas financeiras, e a janela de
oportunidade surgiu com a possibilidade de controle da inflação.

As reações do governo federal
O Plano Real foi o marco da reação do governo federal contra suas
perdas financeiras. O sucesso do
Plano no combate à até então indomável inflação brasileira restaurou
a tradição de presidentes fortes. A
reação se deu em várias frentes: aumento das alíquotas de impostos e
contribuições não partilhados com
os estados, criação de novos impostos e de novas receitas e extinção de
alguns impostos de competência das
esferas subnacionais.
Paralelamente, o governo federal criou um programa para a renegociação das dívidas dos estados
e grandes municípios, que foram
federalizadas, e para a privatização
dos bancos estaduais e das estatais
estaduais de serviços públicos, principalmente energia e telecomunicações. Várias dessas medidas foram
aprovadas por emendas à Constituição. Essas reações mostram que o
governo federal não reduziu sua importância no jogo federativo. Apesar de o Executivo e do Legislativo
terem agendas diferenciadas no que
se refere aos interesses federativos, o
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Executivo federal conseguiu aprovar
medidas que recentralizaram recursos e controlaram gastos das unidades subnacionais, se distanciando do
que foi negociado em 1988.
O processo decisório que culminou com as decisões dos constituintes de 1988 reflete a natureza complexa de decisões tomadas durante
a comoção de mudanças de regime
político. Devido a essas características, a decisão de descentralizar foi
tomada com poucas considerações
sobre suas consequências e trade-offs: ela antecedeu discussões e
avaliações sobre suas consequências,
seus objetivos e suas possibilidades
de enfrentar os grandes dilemas da
agenda nacional.
Essa síntese da trajetória do federalismo brasileiro à luz das constituições mostra uma federação que
passou por vários formatos e sobreviveu a dois longos regimes autoritários. Conflitos étnicos, linguísticos,
religiosos, de secessão ou ameaças
externas não são suficientes para explicar a escolha do sistema federativo no Brasil, mas sim a possibilidade
de acomodar demandas territoriais
conflitantes em uma federação marcada por altas desigualdades na
distribuição dos recursos públicos
nacionais. Por isso o argumento de
que a engenharia constitucional brasileira de 1988 gerou um federalismo
que incorpora múltiplos centros de
poder e que pode ser caracterizado

como um sistema complexo de dependência política e financeira entre
esferas de governo.

P

or fim, para melhor entendimento do federalismo
brasileiro após a redemocratizaçao, duas tendências devem
ser consideradas. A primeira é que
existem novas responsabilidades
distribuídas entre níveis de governo
que mudaram os arranjos políticos
e fiscais anteriores que incidiam
sobre as políticas públicas. Essas
novas responsabilidades são principalmente: a) o papel dos governos
estaduais no programa de ajuste fiscal; b) o aumento da presença dos
governos municipais na provisão de
serviços sociais. Nesse último caso,
sabemos que quem “controla” a política é, frequentemente, tão ou mais
importante quanto o conteúdo da
própria política. O controle dessas
políticas pelos municípios, embora
com normatização federal e financiamento das três esferas, é mais um
indicador da redução do papel dos
estados no jogo federativo. A segunda tendência é que hoje os governos
subnacionais, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal são importantes atores políticos nas questões
federativas, enquanto o Executivo
federal delas se distancia.
A trajetória anteriormente descrita pode ser traduzida em números, que falam por si: nos últimos 50
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Tabela 1
Evolução da composição da receita tributária disponível por
nível de governo, 1960/2010 (%)
Ano

Federal	Estadual

Municipal

Total

1960

59,44

34,75

5,81

100,00

1980

68,16

23,27

8,57

100,00

1988

60,09

26,61

13,30

100,00

2006

57,20

25,38

17,42

100,00

2010

57,10

24,60

18,30

100,00

anos, ocorreram crescimento constante e exponencial da receita municipal e concentração dos recursos
nacionais na esfera federal durante o
regime militar, com redução em 1988
e estabilidade nos anos 2000 e trajetória de queda em cerca de 10 pontos
percentuais dos recursos à disposição
dos estados entre 1960 e 2010.
A relativa fragilidade financeira dos estados brasileiros contrasta com o que ocorre na Alemanha,
considerada a federação “ideal” do
ponto de vista da repartição da receita pública. Lá, o governo federal
e os estaduais administram parcelas
semelhantes de recursos. Mas mais
importante é o sofisticado mecanismo de equalização horizontal. O
princípio que rege esse mecanismo é
o de que os governos subnacionais
têm capacidades desiguais de arrecadação e, portanto, de provisão de
serviços. Essas capacidades desiguais
estão fora do seu controle e por isso
territórios com menores capacida-

des de arrecadação são compensados
vertical e horizontalmente. O sistema alemão se distancia do modelo
brasileiro, onde essa equalização é,
e sempre foi, tímida. Tentativas de
promover menor desigualdade tributária são restringidas pelos efeitos que terão em cada estado e são
entendidas, muitas vezes, como um
bônus para estados “incompetentes”. Com esses exemplos, não quero dizer que devemos ou podemos
nos aproximar do sistema alemão,
mas sim que no momento crítico
da formação do atual estado alemão
foi possível construir um sistema em
que os governos subnacionais partilham recursos e que nenhum território nem sua população devem ser
deixados “à própria sorte”.

O recrudescimento dos conflitos
sobre a distribuição de recursos na
federação
No último ano, os conflitos em
torno da distribuição dos recursos fi-

nanceiros entre os estados e a União
(repartição vertical) e entre os próprios estados (repartição horizontal)
saíram do subterrâneo e ganharam
visibilidade. São hoje quatro problemas em busca de soluções.
O primeiro decorre da decisão
do STF, em 2010, que declarou a
inconstitucionalidade do rateio do
Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal (FPE), determinado em 1989 e que definiu percentuais fixos e individuais de participação dos estados e do Distrito Federal
no montante do FPE. A decisão foi
provocada por Ações Diretas de
Inconstitucionalidade patrocinadas
por alguns estados, argumentando
que percentuais fixados há mais de
duas décadas não mais espelham a
situação socioeconômica dos estados brasileiros, pedindo, portanto,
critério flexível para o cálculo dos
coeficientes. O STF entendeu que os
percentuais atuais não promovem o
equilíbrio socioeconômico entre os
estados, como requerido pela Constituição Federal.
Decidir sobre novos coeficientes
não é nada trivial. O FPE é formado
por 21,5% do produto da arrecadação da União dos impostos de renda
(IR) e sobre produtos industrializados (IPI), que, em valores de 2011,
representou um repasse dos cofres
da União para os estados e o DF de
cerca de R$ 50 bilhões, ou 1,4% do
PIB. Isso representa 13% da receita
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tributária disponível do conjunto
dos estados brasileiros. Esses números médios, no entanto, mascaram a
participação dos estados menos desenvolvidos: o FPE representa cerca
de um quarto da receita corrente dos
estados do Nordeste e 30% do Norte.
Com a decisão do STF, cabe ao
Congresso Nacional determinar, então, nova distribuição que espelhe
as mudanças socioeconômicas das
últimas décadas e que ocorreram de
forma diferenciada entre os estados.
A tarefa não é fácil e o Congresso

INTELIGÊNCIA

não chegou a um consenso até os
dias atuais, desconsiderando o prazo
determinado pelo STF. A proposta
mais viável de ser aprovada mantém a distribuição atual até 2015, ou
seja, nenhum ganho ou perda para
os estados, e restringe futuras mudanças ao excesso de arrecadação, a
ser regulamentado em 2016. Não por
acaso, o Executivo federal não participou dessa discussão e também não
por acaso o Congresso não consegue
construir consenso em torno de uma
distribuição diversa da atual.

O segundo problema é a proposta de uma nova distribuição dos
royalties do petróleo entre estados e
municípios produtores e não produtores, em que pese a monopolização
do tema pelos estados. A questão
posta é a seguinte: o artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição de 1988
determina que a receita advinda dos
royalties é uma compensação aos estados e municípios produtores e/ou
afetados pela exploração de petróleo
e gás, em virtude das consequências
sociais, ambientais e econômicas da

O debate sobre
os royalties
ganhou as ruas e
tem implicações
eleitorais tanto
para o governo
como para a
oposição. Que
candidato à
Presidência quer
se indispor com
os eleitores
dos estados
produtores
versus os dos
não produtores?
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atividade. De acordo com a legislação atual, 40% dos royalties são destinados à União, 22,5% aos estados e
30% aos municípios produtores. Os
7,5% restantes são distribuídos para
todos os municípios e estados da federação.
Esses recursos não são desprezíveis: em 2011, o Brasil arrecadou cerca de R$ 25,6 bilhões em royalties e
participações especiais, representado
0,62% do PIB. A receita cresceu nas
últimas décadas em função da abertura de novos poços. A estimativa é
a de que quando a Constituição foi
aprovada, a renda de exploração de
petróleo era oito vezes menor que a
atual. Para complicar ainda mais o
conflito, a emenda aprovada no Congresso foi além da camada do pré-sal
e estendeu a nova distribuição de
royalties também às bacias tradicionais, incluindo as já licitadas.

D

iferentemente dos três
outros temas da pauta
federativa atual, o debate sobre os royalties ganhou as ruas
e tem implicações eleitorais tanto
para o governo como para a oposição. Que candidato à Presidência
quer se indispor com os eleitores
dos estados produtores versus os
dos não produtores?
A solução temporária do conflito foi dada pelo STF, que concedeu
uma medida cautelar a favor dos
estados produtores, mas ainda a ser
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submetida ao Plenário. As ações no
STF foram apresentadas em decorrência da derrubada, pelo Congresso, dos 142 vetos da presidente Dilma Rousseff à Lei dos Royalties. Os
vetos impediam que o novo critério
de distribuição fosse aplicado sobre
contratos em vigor, o que causaria
perda imediata de receita pelos estados produtores. Aguarda-se, portanto, e mais uma vez, a palavra do STF
não para solucionar a questão, mas
para forçar um difícil (ou impossível) acordo ou mais um adiamento,
tal como ocorre com o FPE.
Os dois próximos temas, se não
têm visibilidade para além dos governos e dos especialistas e não provocam comoções populares nem
“puxões” de orelha do STF, não deixam de ser menos complexos.
O primeiro é a uniformização
das legislações estaduais incidentes
sobre o ICMS, com a proposta de
regulação exclusiva por lei complementar federal, sem, contudo, eliminar a competência estadual sobre
este tributo. O imbróglio sobre o
ICMS também envolve a questão da
sua cobrança, ou seja, se onde a mercadoria, bem ou serviço foi produzido (origem), consumido (destino)
ou um sistema misto. Considerado
um dos poucos países do mundo
onde esse tributo é de competência
estadual, mudanças no seu marco regulatório estão há décadas na
agenda do Executivo federal, dos

empresários, dos especialistas, mas
qualquer acordo entre os estados ou
entre governadores não consegue
ser construído. Aqui também não
por acaso o Executivo federal participa pouco dessa discussão e também não por acaso o Congresso não
consegue construir consenso em
torno de uma distribuição diversa
da atual.
O segundo, provavelmente o de
solução menos difícil, mas que se
arrasta há algum tempo, é a renegociação do indexador que corrige o
principal da dívida dos estados com
a União. Em 1997, e como parte
do programa de estabilização econômica, a Medida Provisória 1.560
autorizou a União a assumir parte
da dívida dos estados e a refinanciá-la. Em 1998, a maioria dos estados
já tinha feito essa negociação, comprometendo, em média, 13% da sua
Receita Líquida Corrente. Em 2000,
a Lei de Responsabilidade Fiscal
impossibilitou qualquer renegociação de contrato de refinanciamento
entre a União e os estados.
Se nesse item da agenda federativa há unanimidade entre os governadores, a resistência é do governo federal pela preocupação com o
cumprimento das metas anuais de
superávit primário, já que os estados
e os grandes municípios dão importante contribuição a esse superávit
ao reduzirem gastos para pagar suas
dívidas junto à União.

abril• maio • junho 2013

69

I N S I G H T

Algumas considerações finais
Começam em 1930 quatro tendências que marcam o federalismo
brasileiro até os dias atuais. A primeira, que confirma a literatura sobre mudança institucional, é a de que
apenas em momentos críticos, sejam
os que marcaram a chegada dos regimes autoritários ou democráticos,
é possível introduzir medidas que
afetem a distribuição de recursos
no interior da federação. Regimes
democráticos tendem, embora timidamente, à descentralização tributária, e regimes autoritários, como
soe acontecer, à centralização. No
entanto, tanto em momentos críticos
como na vigência de regimes democráticos não foi possível dar respostas
menos tímidas aos desequilíbrios tributários.
A segunda é a capacidade do governo federal de recuperar suas perdas financeiras impostas durante os
momentos críticos de mudança de
regimes autoritários para democráticos.
A terceira é que independentemente do regime político, os municípios têm aumentado sua participação no bolo tributário e, mais
recentemente, na provisão de serviços sociais. Como consequência das
tendências anteriores, a quarta: se o
governo federal é capaz de recuperar suas perdas financeiras e os municípios de aumentar suas receitas, o
mesmo não acontece com os estados,
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que perderam espaço tanto na implementação de políticas públicas como
na partição do bolo tributário. Dado
que a distribuição dos recursos tributários é um jogo de soma zero, os estados são, desde Vargas, os elos mais
fracos da cadeia federativa.
A despeito do enfraquecimento
de um dos elos da cadeia federativa,
a federação brasileira resiste aos rótulos de centralizada ou descentralizada. Isso porque a federação tem
sido marcada por políticas públicas
federais que se impõem às instâncias
subnacionais, mas que são aprovadas
pelo Congresso.
A federação também tem sido
marcada por limitações na capacidade das esferas subnacionais de legislar
sobre políticas próprias. Essas limitações decorrem tanto de mandamentos constitucionais como de decisões
do STF. Além do mais, poucas competências constitucionais exclusivas
são alocadas aos estados e municípios, em comparação com muitas
federações. Por outro lado, estados
e municípios possuem autonomia
administrativa considerável, responsabilidades pela execução de políticas
nacionais e uma parcela dos recursos
públicos poucas vezes concedida pelas constituições anteriores, em particular para os municípios, e superior
a outros países em desenvolvimento.
Os estados, embora enfraquecidos e aparentemente adormecidos
nas duas últimas décadas, retorna-

ram à cena federativa nacional disputando novos recursos e vetando
as poucas alternativas para os atuais
problemas que são construídas no
Congresso. Como procurei demonstrar, as tensões federativas que afetam
os estados não são novas nem decorrem necessariamente da redemocratização nem da Constituição de 1988,
embora o enfraquecimento relativo
dos estados na barganha federativa
tenha sido aprofundado ao longo das
duas últimas décadas.
Diferentemente do passado, contudo, a disputa não é mais travada
entre os estados mais e menos desenvolvidos economicamente, mas sim
uma guerra de todos contra todos.
Por isso, por mais que os especialistas
clamem por uma reforma tributária
abrangente e demandem que o governo federal assuma a liderança dessa tarefa, a negociação política está
longe de chegar a alternativas que
não sejam a de adiar as decisões. A
boa notícia é que, a despeito da luta
fratricida entre os estados, não existe
qualquer ameaça de rompimento do
objetivo último das federações: a unidade territorial e a diversidade estão
e sempre estiveram preservadas.
*Os dados apresentados ao longo deste texto
foram extraídos de diversos trabalhos do economista fiscal José Roberto Afonso.

A autora é professora e pesquisadora do
Instituto de Estudos Sociais e Políticos da
UERJ (IESP-UERJ).
celina@iesp.uerj.br

Souza Cruz. Um símbolo

brasileiro de excelência.

A 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.

www.souzacruz.com.br
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Dois despachos
de Machado de Assis
José Almino de Alencar
sociólogo
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O primeiro despacho

INTELIGÊNCIA

ao Coletor de Rendas Gerais de Guaratinguetá, Francisco

Naquele sábado, 12 de maio de 1877, o chefe da se-

Posidônio de Brito Jr:

gunda seção da Agricultura da Secretaria do Estado dos
Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas

Ilmo Senhor Coletor das Rendas Nacionais

provavelmente releu seu parecer antes de assiná-lo, um

Diz Joaquim Pereira Rangel, morador desta Cida-

documento diligentemente copiado em letra bem dese-

de, que a bem de seu direito se lhe faz de mister que

nhada sobre papel almaço de 34 cm por 22 cm: 682 pala-

Sua Senhoria ateste de modo que faça fé em Juízo se

vras sem rasura, distribuídas em quatro páginas. Era um

é verdade: que pedindo por certidão de matrícula dos

senhor de 38 anos, de barba ainda negra, mulato e que

escravos de Francisco Cordeiro da Silva Guerra e

se vestia “elegante e sobriamente, como os funcionários

sua mulher, que estavam hipotecados ao Suplicante,

da City”, segundo um de seus biógrafos . No fim do texto,

não encontrando na matrícula um destes o pardo de

apôs a sua assinatura de autor: Machado de Assis . Como

nome Cândido, quis matriculá-lo, o que Sua Senhoria

muitos dos contemporâneos, não usava o prenome nessas

repugnou fazer, por ignorar se o credor hipotecário

circunstâncias. No seu caso, como se sabe, tinha-o duplo:

era pessoa competente para isso e não se achar essa

Joaquim Maria.

hipótese compreendida nem no Regulamento, nem

1

2

O parecer era uma peça de argumentação clara, direta,

nas instruções que tinha, declarando ao Suplicante

no formato habitual desses documentos. Nele, decidia-se

que a esse respeito passassem a consultar o governo

sobre o destino de um escravo, Cândido, a ser confiscado

provincial, e procurando o Suplicante por vezes sa-

em função de hipoteca que não fora honrada. Dir-se-ia que

ber de Sua Senhoria até os últimos dias próximos ao

o assunto e o ângulo pelo qual ele era tratado serviam ao

encerramento da matrícula, sempre respondia que

escritor: a narrativa objetiva, cotejada à legislação vigente,

ainda não tinha solução a consulta que fizera sobre

sublinhava a pungência dos fatos. Conhecendo-se o autor,

esse assunto. Portanto, o Suplicante requer que Sua

e forçando um pouco a nota, quase poderíamos detectar

Senhoria haja por bem atestar a verdade do exposto.

no seu despacho o tom irônico e melancólico que perpassa

Guaratinguetá, 28 de Julho de 1875

muitos de seus escritos.

Joaquim Rangel4

Em todo caso, vale aproximá-lo de uma citação extraída do conto Pai contra mãe: Ora, pegar escravos fugidos

Em seu Vocabulário Jurídico de 18835, Teixeira de

era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser ins-

Freitas descreve o estatuto dos escravos no direito bra-

trumento da força com que se mantêm a lei e a proprie-

sileiro da época, indicando que, por um lado, eles eram

dade, trazia esta outra nobreza implícita das ações rei-

como artigos de propriedade, embora não devessem ser

vindicadoras. Tirado de um texto publicado quase trinta

considerados coisas, não se equiparando [...] aos ou-

anos mais tarde , este parágrafo soa como uma explicação,

tros semoventes, e muito menos aos objetos inanima-

aí sim com a ironia mencionada, do contexto em que o pa-

dos. Nesse sentido, o parágrafo 4 do artigo 6° da Lei de

recer administrativo havia sido redigido.

28 de setembro de 1871 declarava libertos os escravos

3

O caso, tal como chegou às mãos de Machado de As-

abandonados por seus senhores. Se estes os abandona-

sis, começara com uma petição do credor hipotecário,

rem por inválidos, serão obrigados a alimentá-los, sal-

portanto reclamante do escravo Cândido, Joaquim Perei-

vo o caso de penúria, sendo os alimentos taxados pelo

ra Rangel, datada de 28 de julho de 1875 e endereçada

juiz de órfãos.
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Por outro lado, o mesmo autor nos deixa ver que, em

dade de credor hipotecário poderia fazê-lo, eu então

outro contexto, os escravos seriam assemelhados a acessó-

mostrei-lhe os regulamentos, onde por eles não se po-

rios ou partes de um bem imóvel. Assim, por exemplo, en-

dia, mas que, no entanto, eu consultaria Tesouraria o

contra-se no parágrafo 1° do artigo 2° da Lei Hipotecária

que o fiz, mas não me deram solução. (N)esse tempo,

de 24 de setembro de 1864 que os escravos e animais per-

baixou um Aviso em que autorizavam aos credores

tencentes às propriedades agrícolas, que forem especifi-

hipotecários fazerem a matricula, o qual veio muito

cados no contrato, sendo com as mesmas propriedades,

próximo ao termo final da matrícula e em ocasião que

poderiam ser hipotecados. Isso leva crer, portanto, que

o mesmo Sr. Rangel estava em viagem e que quando

Cândido era um escravo pertencente a uma propriedade

teve conhecimento já não podia fazer a matrícula. O

agrícola hipotecada.

referido é verdade.

A Lei de 28 de setembro de 1871, além de libertar o
ventre, regular a alforria, estabelecer o fundo de eman-

Guaratinguetá, 2 de Agosto de 1875.
Francisco Posidônio de Brito Jr.

cipação e libertar os últimos “cativos da nação”, também
impôs a matrícula geral dos escravos no Brasil – com de-

O “Aviso” mencionado pelo coletor era o de número

claração do nome, sexo, estado, aptidão para o trabalho

324, emitido em 18 de Setembro de 1873 pela Secretaria

e filiação de cada um, se for conhecida (art. 8°) – execu-

do Estado de Agricultura, Comércio e Obras Públicas que

tada em 1872. Era um levantamento nominal de todos os

decide que os credores hipotecários devem ser admiti-

escravos existentes no Império. O registro serviria dali

dos a promover a matrícula de escravos, quando os res-

em diante como prova de propriedade para os senhores,

pectivos senhores se recusem a fazê-lo. Observe-se que

requerida em todas as transações civis e comerciais. Ora,

fora promulgado somente doze dias antes do prazo para

particularmente importante para o entendimento desse

a realização da matrícula dos escravos: 30 de setembro

caso é que no seu § 2°, o art. 8° estipulava que os escra-

de 1873.

vos que por culpa ou omissão dos interessados não forem

Munido da declaração do Coletor, Joaquim Rangel le-

dados à matrícula, até um ano depois do encerramento

vará a sua demanda à Administração, por meio de petição

desta, serão por este fato considerados libertos.

formalmente endereçada à princesa Isabel que, naquele

Daí, Joaquim Rangel ter solicitado uma declaração
esclarecendo que havia procurado registrar o escravo Cân-

momento, exercia a Regência6 do trono. Nela, ele esclarecia que

dido em tempo útil, mas que havia sido frustrado em seu
intento pela falta de informação da Coletoria das Rendas

sendo[ele] o Suplicante então hipotecário de Fran-

sobre os seus direitos como credor hipotecário. Poucos

cisco Cordeiro da Silva Guerra e receando que este,

dias depois de haver recebido o memorando de Joaquim

para frustrar a garantia do seu débito, não daria

Rangel, o coletor assina um documento atestando

à matrícula alguns dos escravos que lhe estivessem
especialmente hipotecados, o que realmente sucedeu

que o Sr. Joaquim Pereira Rangel veio a esta Cole-

para com o escravo pardo Cândido, foi à Coletoria

toria pedir certidão de matrícula dos escravos feito

Geral da Cidade de Guaratinguetá, aonde ambos

pelo Senhor Francisco Cordeiro da Silva Guerra e por

residem, para matricular, na qualidade de credor

ela verificou não ter o mesmo matriculado o escravo

com título especial de hipoteca o escravo Cândido,

pardo de nome Cândido. Consultou-me se em quali-

pertencente ao devedor Guerra: já havia expirado o
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prazo do artigo 10 do citado reg. e estava correndo

é provar o domínio, requisito exigido pela lei para

seus últimos dias o prazo do artigo 16 parágrafo 1 e

obter ressarcimento em juízo.

2. O Coletor das Rendas Gerais, porém Cap. M. Fran-

Convém notar que o devedor está sendo executado

cisco Posidônio de Brito Junior denegando-o a fazer

pelo Suplicante e tem-lhe criado embaraços de toda

a matrícula, porquanto o Suplicante não era pessoa

a ordem, e quando mandou este penhorar o escravo

competente devido cit. Regulamento, ponderando,

Cândido em Março de 1873 foi declarado com oficiais

entretanto, que ia a respeito consultar a Tesouraria

da diligência que era ele liberto. Desde então esteve o

da Província .

devedor como o propósito firme de dificultar à matrí-

Quando apareceu o Aviso deste ministério de 18 de

cula o escravo hipotecado.

7

Setembro de 1873, declarando que “os credores hipotecários deviam ser admitidos a promover a matrícula de escravos, quando os respectivos senhores se re-

Em seguida, Rangel resume claramente a sua causa e
o seu pleito:

cusassem a fazê-lo” estava a chegar ou tinha chegado
ao município o dia final (30 de Setembro), não se
efetuando, por conseguinte, a matrícula de Cândido,
apesar das primeiras diligências que empreendera8.
O Suplicante não tem, pois, a mínima culpa nesse
fato, alheio em tudo a sua vontade, principalmente
estando o devedor no firme propósito de dar-lhe prejuízos por todos os modos.
A lei, Senhora, considera libertos os escravos que,
por culpa ou omissão dos senhores não foram dados
à matricula, salvo a estes o direito de provarem em
ação ordinária: 1. o domínio que têm sobre eles, 2.
que não havia de sua parte culpa ou omissão / art. 19
do Reg. Cit./9: não poderia, porém, cogitar da hipótese em que os escravos estivessem hipotecados, que
os devedores procurassem, com ânimo fraudulento,
lesar seus credores, e que os Coletores se denegassem
de receber a estes, como pessoas competentes para
dar à matricula os referidos escravos.[...]
Não houve engano ou omissão da parte do Suplicante
e o devedor que para prejudicar seus interesses não
deu à matrícula a dito escravo, não pode ser exigido a
perseguir contra este a ação de escravidão; por outro
lado, o Suplicante que se destarte inutilizada a garantia de não dívida não poderá também persegui-lo porque, como credor hipotecário, impossível lhe

abril• maio • junho 2013

77

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

É simples a questão, Senhora. O devedor, para lesar o

Nestes termos, em vista dos documentos que apresen-

Suplicante, não procurou matricular o escravo Cân-

ta para provar de suas alegações e amparado pela

dido, que lhe estava hipotecado; o Suplicante, procu-

benignidade, vem respeitosamente pedir a V.A. Im-

rando fazê-lo, encontrou embaraços no Coletor, que

perial que ordene ao Coletor das Rendas Gerais da

não o julgou pessoa competente para promover a

cidade de Guaratinguetá, província de S. Paulo, a

dita matrícula. Não tendo o Suplicante o direito de

matrícula do escravo pardo Cândido, pertencente a

propor a ação de escravidão contra o escravo, por

Francisco Cordeiro da Silva Guerra e especialmente

que lhe falta o domínio não o fazendo o devedor por

hipotecado ao Suplicante.

que tem o firme propósito de lesar o Suplicante, deve

Da magnanimidade de V.A. Imperial e espírito de re-

este ficar privado da garantia que lhe cabe como cre-

tidão e justiça, o Suplicante espera, respeitoso, benig-

dor hipotecário e sem ação contra a omissão fraudu-

no deferimento.

lenta do devedor? Não é possível que a lei sancione

Guaratinguetá, 20 de Março de 1877

semelhante insulto.

Joaquim Pereira Rangel
O requerimento foi encaminhado à Secretaria do Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e vem às mãos do chefe de sua Segunda Seção, encarregada da matéria e dele recebe, algumas semanas mais
tarde, o seguinte despacho:
Joaquim Pereira Rangel, negociante em Guaratinguetá, e credor hipotecário de Francisco Cordeiro da
Silva Guerra, suspeitando que este, para frustrar a
garantia de seu débito, deixasse de dar à matrícula
alguns dos escravos que lhe estavam especialmente
hipotecados, foi à Coletoria daquele município, a fim
de proceder à matrícula dos ditos escravos.
O Coletor, contestando a Rangel a capacidade legal
para dar os escravos à matrícula, recusou aceitar a
relação apresentada, mas acrescentou que ia consultar a Tesouraria e o fez. Não recebeu resposta à consulta; mas o Governo, que recebera igual consulta do
Coletor de Resende, expediu o Aviso de 18 de Setembro de 1873, declarando que os credores hipotecários
podiam ser admitidos a promover a matrícula dos
escravos que lhes estivessem hipotecados, quando os
senhores dos escravos se recusassem a fazê-lo.
Esse Aviso, expedido 12 dias antes de expirar o pra-
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zo marcado no artigo 18 do Regulamento de 1 de

cário, não pode subsistir, uma vez extinto o prazo da

Dezembro de 1871, chegou ao município nos últimos

matrícula, embora subsista a hipoteca.

dias do prazo, e Rangel não pôde matricular os es-

2. Que sendo vários os escravos hipotecados (a hipo-

cravos, isto é, matricular o único dos hipotecados que

teca foi feita primeiramente a Arão Lima depois ao

Silva Guerra deixou de dar à matricula, e era um de

Suplicante), Silva Guerra somente deixou de dar à

nome Cândido.

matrícula o de nome Cândido, fato que coincide com

Rangel pede agora, no requerimento incluso, que o

a declaração feita por ele, em março de 1873, de que

Governo mande matricular o dito escravo Cândido,

Cândido era liberto. A presunção é a favor da liber-

alegando, alem dos fatos expostos, o seguinte racio-

dade; e o exame do direito com que Silva Guerra a

cínio: Que a Lei, mandando declarar livres os escra-

concedeu e das condições em que foi concedida, se a

vos não dados à matrícula por culpa ou omissão dos

título gratuito ou oneroso, escapa à ação adminis-

senhores, não podia cogitar da hipótese em que os

trativa.

escravos estivessem hipotecados e que os devedores

3. Que, se é verdade ter o Suplicante feito diligências

procurassem lesar os credores, deixando de cumprir

no sentido de matricular o escravo Cândido, é tam-

o preceito da Lei.

bém certo que o Aviso de 18 de Setembro de 1873 che-

Como prova da alegação de que era ânimo de Silva

gou ao município de Guaratinguetá antes de termi-

Guerra prejudicá-lo, apresenta Rangel um documen-

nar o prazo da matrícula, conforme se vê do atestado

to do qual se vê que, tratando de penhorar quatro

do Coletor, que aliás acrescenta achar-se o Suplican-

escravos do dito Guerra, entre eles um de nome Cân-

te de viagem nessa ocasião, tendo conhecimento do

dido, que é o próprio de que se trata, Guerra declara

Aviso quando já não podia realizar a matrícula.

ao oficial de justiça que o mencionado Cândido era

Entendo, pois, conforme disse acima, que a petição

liberto. Passou isto em março de 1873.

de Rangel carece de fundamento. Ao Suplicante não

Finalmente, alega Rangel que não pode propor a

aproveita a faculdade concedida no art. 19 de Reg.

ação de escravidão contra Cândido, por que impossí-

citado, não só pela razão, já exposta, de que a decisão

vel lhe é provar o domínio, um dos requisitos do art.

de 18 de Setembro, a meu ver, não subsiste depois de

19 do Regulamento citado.

extinto o prazo, como pela que o próprio Suplicante

A exposição dos fatos é bastante para fazer rejeitar

dá em seu requerimento: não cabe ao credor hipote-

esta pretensão segundo meu parecer.

cário provar um domínio que não tem.

Sem duvida, o Aviso de 18 de Setembro de 1873 man-

Machado de Assis

dou admitir os credores hipotecários a promover a

12/5/77 10

matrícula dos escravos, cujos senhores recusassem
fazê-lo; e provada a diligência do Suplicante, como

A última sentença resume claramente a conclusão de

se vê de um atestado do Coletor, parece, a primeira

um argumento conduzido de maneira detalhada, embora

vista, que o mesmo Suplicante podia ser admitido a

econômica, no qual todos os elementos foram criteriosa-

matricular o escravo de que se trata.

mente extraídos do requerimento do Suplicante.

Não obstante, convém ponderar.

Em seu Machado de Assis, historiador, ao analisar

1. Que a concessão feita pelo Aviso de 18 de Setembro,

o processo de execução da lei de 28 de setembro de 1871

destinando-se a ressalvar o direito do credor hipote-

– às vezes coadjuvado pelo funcionário Machado de As-
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sis – Sidney Chalhoub11 lança mão de vários documentos

estava em jogo, quando escravos – como Cândido – não

análogos ao que foi aqui exposto. Comuns são as questões

haviam sido matriculados e, portanto, deveriam ser consi-

relacionadas ao artigo oitavo da lei de 28 de setembro, que

derados legalmente livres13.

declarara a obrigatoriedade da matrícula, em particular

No entanto, por vezes, o ofício de funcionário – e de

aquelas solicitando concessão de novos prazos. Cabia à

funcionário cioso no cumprimento da legislação – obriga-

segunda seção de Machado preparar Avisos regulando a

ria o chefe de seção e romancista a tomar posição diversa

reabertura da matrícula em certos municípios.

e que desfavorecia o interesse do escravo. É o que veremos

Chalhoub assinala que neles havia – a julgar pelo

no exemplo a seguir.

teor do que era exigido ao proprietário – uma preocupação para que a medida não originasse chicanices12 ou a

O segundo despacho

multiplicação de demandas de extensão do período para

Há tempo que a historiografia vem identificando e

os registros. Nesse sentido, são citados vários exemplos de

analisando as formas múltiplas de resistência escrava

manifestações do romancista contra tais demandas. Ele

identificada com pequenas conquistas tendentes a alar-

chama igualmente atenção para o empenho do romancista

gar a autonomia [do cativo] na escravidão; pequenas

na defesa do princípio da presunção a favor da liberdade,

vantagens que o fizessem dispor de si e que, mais rara-

ao lidar com processos em que o artigo 19 do Regulamento

mente, podiam se alargar até traduzir-se na transferên-
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cia jurídica da propriedade do senhor para o próprio es-

Aos pés de Vossa Alteza Imperial vem a liberta Josefa,

cravo [...] mediante cartas de alforria . A promulgação

da província de São Paulo, confiada nos instrumen-

da Lei do Ventre Livre – que marca uma intervenção do

tos de caridade que adornam o coração magnânimo

governo imperial nas relações entre senhores e escravos

de Vossa Alteza Imperial prostrar-se e implorar pro-

até então inédita15 – veio a consagrar um meio legal para

teção para um filho da sup.e 20, que pela sua condição

que o escravo pudesse vir a comprar a sua própria liber-

e pobreza não tem encontrado apoio ao menos nas

dade: a constituição de pecúlios. Dizia o seu artigo quatro,

leis de seu país, porque alguns de seus executores

parágrafo segundo: O escravo que, por meio de seu pe-

atendem mais ao poder dos ricos do que aos prescri-

cúlio, obtiver meios para indenização de seu valor, tem

tos da justiça.

direito à alforria. Se a indenização não for fixada por

Senhora!

acordo, o será por arbitramento. Nas vendas judiciais ou

A sup.e nascida em Porto Feliz21 conseguiu, a custo de

nos inventários o preço da alforria será o da avaliação16.

incessante e pesado trabalho, libertar a si e a um filho

No entanto, para o nosso propósito, vale lembrar que

menor da idade de 2 anos, mas tendo ainda um outro,

a nova legislação recebeu uma regulamentação minuciosa

de nome Francisco, de 14 anos, tratou de empregar os

por meio de um Decreto que, entre outras providências,

meios necessários para também libertá-lo, e para isso

definia e disciplinava as condições em que esse pecúlio po-

deixou aquela cidade, e mudou-se para Santos, onde

deria ser constituído e usado para a compra da liberdade.

mais facilmente ganharia o dinheiro preciso para o

Em particular, determinava que coubesse exclusivamen-

resgate do seu dito filho, avaliado em 1:000$000 pelo

te ao escravo a iniciativa de constituir um pecúlio para a

senhor Francisco Antonio da Fonseca, lavrador na

compra de sua alforria. Não seria permitida a liberalidade

Terra de Porto Feliz. Depois de grande esforço, pôde

de terceiro para a alforria, exceto como elemento para a

a sup.e acumular aquela quantia exigida e, contente,

constituição do pecúlio18. Ou seja, alguém poderia contri-

dirigiu-se para aquela Terra, onde contava voltar em

buir para o pecúlio de um escravo, mas lhe seria vedado

companhia de seu filho. Com surpresa e pesar, po-

constituir pecúlio em nome deste mesmo escravo.

rém, certificou-se ali a sup.e de que devia renunciar

14

17

De maneira geral, além de seu objeto precípuo – a li-

ao mais ardente dos seus desejos, porque o ambicioso

beração dos filhos de mulher escrava nascidos depois da

lavrador já não exigia somente 1:000$000 pela al-

sua data de promulgação –, a Lei do Ventre Livre definia

forria de Francisco, mas 1:800$000, valor que mais

um pequeno espaço institucional onde poderiam vigorar

tarde seria igualmente insuficiente, caso a sup.e con-

certos tipos de reivindicação (e de litigação) que visavam

seguisse realizá-lo, visto como era manifesta a má

à liberdade de cativos. E foi dentro desse pequeno espaço

vontade do referido lavrador, por temer que a carta

que a liberta Josefa procurou fazer valer a sua súplica .

de liberdade concedida a um dos seus escravos fosse

19

Em outubro de 1877, o ainda chefe da segunda seção

um mau exemplo para estes e motivo de desordem em

da Divisão da Agricultura da Secretaria do Estado dos Ne-

sua fazenda.

gócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, o escri-

Não restava, portanto, à sup.e senão os meios facul-

tor Machado de Assis, despacharia o seguinte requerimen-

tados pelas leis, mas desde logo reconheço que as

to de Josefa Custódio de Araújo, assinado em Santos, São

portas do templo da justiça lhe estavam fechadas, e

Paulo e datado de 5 de setembro de 1877:

que as leis protetoras da liberdade irão mudar em
Porto Feliz, pois que foi ali impossível à sup.e reque-
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rer ou intentar o arbitramento autorizado pela lei de

bertar outro filho, de 14 anos de idade, alcançando a

28 de setembro, Regulamento de 1° de dezembro e

quantia de 1:000$000, preço, em que o senhor desse

Decreto de 13 de novembro de 1872.

menor, Francisco Antonio da Fonseca, morador em

22

Não podendo a sup. arrancar de seu coração o amor

Porto Feliz, o avaliou.

consagrado a seu filho e desistir por isso do intuito

Fonseca exige, agora, 1:800$000 e a sup.e, desespe-

de libertá-lo, guardou a esperança de que ainda se

rando de alforriar o filho, por meio amigável, recor-

lhe faria justiça. Essa esperança, Senhora, funda-

reu às autoridades judiciárias. Estas, ao que parece,

-se na crença em Deus e na bondade de Vossa Alteza

recusaram aceitar a petição da sup.e para os fins de

Imperial, que não será surda às súplicas d’uma mãe

arbitrar e alforriar o escravo.

que implora auxílio para conseguir o maior dos bens

A sup.e pede providências no sentido de alcançar o

para o ente que lhe é mais caro – a liberdade para o

que deseja, intervindo o governo para que as auto-

seu filho!

ridades de Porto Feliz procedam ao arbitramento do

Senhora! No peito da ex-escrava palpita um coração

dito seu filho.

onde se aninham os sentimentos puros e santos do

Limito-me a observar que, se o escravo tem direito a

amor materno: e só aquela que já padeceu os rigores

alforria, quando, por meio de seu pecúlio, puder in-

do cativeiro pode compreender a dor que a tortura,

denizar o seu valor (artigo 4, parágrafo 2 da lei de

quando como escravo sofre o objeto dos seus afetos,

28 de setembro), não é esse o caso da sup.e. O artigo

sem que, mesmo à sombra daí, possa encontrar os

57, parágrafo 1 do Reg. De 72 declara: “Não é permi-

meios de resgatá-lo.

tida a liberalidade de terceiro para a alforria, exceto

e

A sup. , pois, implora a Vossa Alteza Imperial não só

como elemento para a constituição de pecúlio, e só

providências para que o direito para que tem a mãe

por meio deste e por iniciativa do escravo será admi-

de libertar seu filho encontrar apoio nas leis, permi-

tido o exercício do direito à alforria.24”

tindo as autoridades de Porto Feliz o arbitramento do

O requerimento da sup.e tem uma parte, no fim, em

valor de Francisco, como também uma esmola para

que ela pede a Sua Alteza Imperial (então Regente)

que a sup.e complete com dinheiro que possui a quan-

uma esmola para completar a quantia de que precisa

tia necessária para alforriar o mesmo Francisco.

para alforriar o filho.

Senhora!

Não é fora de propósito enviar o requerimento ao

e

A sup. junta documentos que provam a verdade do

Mordomo de Sua Alteza, a fim de que, nessa parte, o

que alega, e demonstram qual o seu procedimento

submeta à mesma Sereníssima Senhora; ou declarar,

enquanto residia em Porto Feliz e depois que se mu-

em despacho, à sup.e, que requeira a quem compete e

dou para Santos.

pelo devido modo.

P. a Vossa Alteza Imperial deferimento à sua súplica.

11.10.1977

e

23

Machado de Assis
Em resposta, Machado escreveu o seguinte parecer:
Apesar da observação de Machado, outro parecer inA liberta Josefa alega no incluso requerimento que,

cluído no processo, datado do dia seguinte, recomenda dar

depois de haver adquirido a liberdade para si e um

prosseguimento à pretensão de Josefa, com um pedido de

filho, coligiu donativos e economias para o fim de li-

informação:
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Parece-me conveniente ouvir a presidência da Pro-

Segunda Seção da Divisão de Agricultura, que introduz o

víncia sobre esta representação, desde que a repre-

seu parecer resumindo as novas informações recebidas:

sentante queixa-se das autoridades judiciárias de
Porto Feliz, sendo, igualmente prudente que se pro-

A Presidência [da Província de São Paulo] presta as in-

videncie nos termos da lei acerca da guarda do pecú-

formações exigidas em aviso de 30 de outubro último,

lio pertencente ao escravo, cuja libertação promove

acerca do requerimento em que a liberta Josefa depois

sua mãe.

de alegar que alcançou a quantia de 1:000$000 para

12.10.77

libertar um filho seu, declara não ter encontrado o de-

Castro Silva25

vido auxílio nas autoridades de Porto Feliz, às quais
recorreu para o fim de obter judicialmente a liberdade

Seguindo essa recomendação, o processo foi enviado a

do dito filho, cujo senhor exige a quantia de 1:800$000.

Porto Feliz, de onde era originário. Em 24 de novembro de

O juiz municipal por uma longa exposição dos fatos,

1877, o juiz e o tabelião da cidade respondem à Presidência

apoiado em documentos, mostrando que a ele nunca

da Província de São Paulo sobre o caso. Aos 19 de dezem-

recorreu a suplicante para o fim acima indicado, nem

bro de 1877, a Presidência reenvia o dossiê à Secretaria

até 16 de fevereiro do corrente ano, data em que o juiz

do Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras

entrou em gozo de uma licença, nem de 16 de maio

Públicas, onde ele será submetido novamente ao chefe da

para cá.
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É certo que a sup.e procurou o Juiz de Órfãos mais

havido ação regular. É justamente o que esta seção

de uma vez, expondo-lhe suas intenções, mas nunca

informou em data de 11 de outubro.

lhe apresentou requerimento, dizendo-lhe da pri-

Repetirei que o artigo 57, parágrafo 7 do Reg. De

meira vez que ia tentar os meios amigáveis, e pos-

1872 opõe-se à alforria por meio de liberalidade de

teriormente que o novo senhor26 exigia a quantia de

terceiro, e que esta só pode ser admitida como ele-

1:000$000 a qual não atingiam os recursos que ela,

mento para constituição de pecúlio. Por meio deste, e

com seu trabalho, chegara a coligir.

por iniciativa do escravo, é que pode ser admitido o

O Escrivão de Órfãos e Tabelião da cidade, ao seu

direito à alforria.

turno, confirma que nada foi requerido, em bem da

Machado de Assis

liberdade do escravo.

4.1.78 28

27

A esses documentos acompanha uma carta de Augusto Pires Guerreiro, informando ter sido procurado

O encerramento do processo se dá, portanto menos de

em janeiro, pela sup.e, dizendo ter 500$000 para a

três meses depois da petição inicial ter sido introduzida

liberdade de seu filho. Guerreiro fez-lhe uma petição

pela Liberta, tempo brevíssimo, mesmo para os padrões

pedindo depósito do escravo. O juiz em exercício jurou

atuais de atendimento do serviço público.

suspeição. Foi apresentada posteriormente a petição

Francisco, o filho de Josefa, e Cândido, o escravo

ao imediato, F.A. de Salles, este, por doente, passou a

hipotecado, foram objetos de decisões administrativas

jurisdição a A.A. Pereira de Almeida, a quem mandou

diversas, proferidas pelo mesmo burocrata. O primeiro

o requerimento em oficio. Dias depois tomou posse o

não ganhou a liberdade: foi negado a sua mãe a possi-

juiz municipal nomeado (o atual) não sabendo Guer-

bilidade de comprar a sua carta de alforria. Ao segundo,

reiro se a petição lhe foi igualmente transmitida.

coube a “presunção de liberdade”, por meio de parecer

Josefa voltou a Santos, a fim de obter mais dinhei-

do chefe da segunda seção. No entanto, nos dois casos,

ro, visto que não chegava à quantia de 500$000, e

essas decisões foram tomadas por alguém que seguia es-

tornou a Porto Feliz, em julho, com 1000:$000, mas

crupulosamente as regras jurídicas, exercendo um “ofício

nada fez por saber que o novo senhor de seu filho exi-

do tempo” que, por certo não seria nobre, mas por ser

gia 1:800$000.

instrumento da força com que se mantêm a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações

Constatado que as informações obtidas não alterariam
a substância do que já havia sido decidido, Machado retoma as mesmas conclusões do seu primeiro parecer:

reivindicadoras.
*Os dois despachos de Machado de Assis analisados se encontram na Coleção
Machado de Assis, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, da Fundação
Casa de Rui Barbosa.

A Presidência da Província é de parecer que nada

O autor é pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB).

há de providenciar a respeito do pecúlio, por não ter

almino@rb.gov.br

84 Ad imortalitatem

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

NOTAS DE RODAPÉ
1. Massa, Jean-Michel, A juventude de Machado
de Assis: 1839-1870. Civilização Brasileira, Rio de
Janeiro, 1971, p. 494.
2. Machado de Assis era chefe de seção desde sete de
dezembro de 1876.
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1º O domínio que têm sobre eles;
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3. Em Relíquias de Casa Velha (1906).
4. A ortografia dos despachos foi atualizada.
5. Teixeira de Freitas, Vocabulário Jurídico, edição
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os Estados Unidos, por conta da Exposição Mundial
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Aos depositários judiciais, a respeito dos escravos
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companhias e outras quaisquer associações,
a respeito dos escravos dessas associações.
Os credores hipotecários não estavam incluídos
nessa relação.
8. O Regulamento 4.835 determinava, no seu artigo
10, que os proprietários procedessem às matriculas
de seus escravos entre 1° de abril e 30 de setembro de
1872. Entretanto, no artigo 16, o mesmo Regulamento
estabelece que depois de expirado o prazo fixado
no art. 10, poder-se-ão admitir ainda, durante um
ano, novas matrículas, que serão escrituradas nos
mesmos livros e da mesma forma, em seguida ao
termo de encerramento.
9. O artigo 19 do Regulamento 4.835 citado lê-se
assim, na sua integralidade:
Os escravos que, por culpa ou omissão dos
interessados, não forem dados à matricula até o
dia 30 de Setembro de 1873, serão por este fato

10. Ao que outro parecer, abaixo do seu, dá cabimento
e encerra o processo com um último parágrafo:
Concordo. Ao Poder Judiciário não ao Executivo
incumbe decidir se no caso vertente a hipoteca,
que dá o “jus in re” ao credor, pode permiti-lo a
demandar o devedor e desprezar o escravo do
beneficio da lei. (Assinatura ilegível).
11. Chalhoub, Sidney. Machado de Assis historiador.
São Paulo, Companhia das Letras, 2003, p. 206.
12. Num deles, ficava estabelecido que, ao submeter
um escravo ao registro em tais municípios, o
proprietário tinha de provar que o cativo residia
no local desde antes de 30 de setembro de 1873 –
último dia do prazo legal da matrícula especial. Cf:
Idem, pp. 212-13.
13. Idem, p.222.
14. Florentino, Manolo. “Alforrias e etnicidade no Rio
de Janeiro oitocentista: notas de pesquisa”. Topoi, Rio
de Janeiro, set. 2002, p. 14.

segue”, in: Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 3, n° 6, 227.)
chamam a atenção para um episódio que, segundo
eles, constituiria claro exemplo da complexidade da
sociedade imperial brasileira, na qual hierarquias
altamente sedimentadas combinam, em seus
interstícios, frequentes mobilidades sociais e relações
afetivas que ultrapassam estatutos jurídicos
aparentemente estanques. O caso é retirado de
artigo de Robert W. Slenes, “Senhores e subalternos
no oeste paulista” [in: ALENCASTRO, Luiz Felipe de
(org.) Império: a corte e a modernidade nacional.
São Paulo: Companhia das Letras, 1997 (“História
da Vida Privada no Brasil”, volume 2), p.234]. Teve
lugar em Campinas, São Paulo em 1869 e está contido
em um documento extraordinário, onde se lê: Digo
eu Isidoro Gurgel Mascarenhas, que entre os mais
bens que possuo [...] sou senhor e possuidor, de uma
escrava de nome Ana [...] [recebida de herança] de
meu Pai, Lúcio Gurgel Mascarenhas [...] e como
a referida escrava é minha Mãe, verificando-se a
minha maioridade hoje, pelo casamento de ontem,
por isso achando-me com direito, concedo à referida
minha Mãe plena liberdade, a qual concedo de todo
o meu coração (Slenes, Robert W., op.cit. p.234).
O exemplo – um filho que liberta a mãe, escrava de
sua propriedade – apresenta um interessante paralelo
com a história de Josefa: uma mãe liberta que tenta
obter a alforria do filho.
20. Suplicante.
21. Cidade da Província de São Paulo.

15. Era o uma intervenção do poder público sobre
um bem privado: a barriga de um ser humano – a
mãe escrava – que era propriedade de alguém. Há
manifestações neste sentido nos debates do Conselho
de Estado onde o assunto havia sido longamente
discutido.
16. Em seu parágrafo inicial, o artigo quarto dizia: É
permitido ao escravo a formação de um pecúlio com
o que lhe provier de doações, legados e heranças, e
com o que, por consentimento do senhor, obtiver do
seu trabalho e economias. O governo providenciará
nos regulamentos sobre a colocação e segurança do
mesmo pecúlio.
17. Trata-se do Decreto nº 5.135, de 13 de Novembro
de 1872, que aprova o regulamento geral para a
execução da Lei nº 2.040, de 28 de Setembro de 1871.

22. Ver acima: Regulamento 4.835, de 1° de dezembro
de 1871.
23. Uma carta de Antonio Pires Guerreiro, resumida
por Machado de Assis no seu parecer final (adiante)
e um documento sem identificação atestando a boa
conduta de Josefa durante sua estada em Santos.
24. Machado refere-se ao Decreto nº 5.135, de 13
de novembro de 1872, cujo artigo 57 § 1º lê-se por
extenso: Não é permitida a liberalidade de terceiro
para a alforria, exceto como elemento para a
constituição do pecúlio: e só por meio deste e por
iniciativa do escravo será admitido o exercício do
direito á alforria, nos termos do art. 4º, § 2º da lei.
25. O prenome é ilegível.

18. É o que dita artigo 57, § 1º, do Decreto nº 5.135:
Não é permitida a liberalidade de terceiro para a
alforria, exceto como elemento para a constituição
do pecúlio: e só por meio deste e por iniciativa
do escravo será admitido o exercício do direito á
alforria, nos termos do art. 4º, § 2º da lei.

26. Na petição inicial de Josefa, assim como no
primeiro parecer de Machado, trata-se do mesmo
senhor.

19. Manolo Florentino e João Fragoso (“Vida que

28. Sexta feira.

27. Machado parece ter se enganado sobre a quantia.
Logo após, ele corrige para 1:800$000.
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“Glória a todas as lutas inglórias

mundo”.5 Com dezenas de canhões e com capacidade para

Que através da nossa história

transportar mais de mil homens, os navios tinham mais

Não esquecemos jamais

de 160 metros de comprimento e eram alimentados por

Salve o navegante negro

diversas caldeiras. Logo na viagem ao Brasil, ambos tes-

Que tem por monumento

temunharam momentos históricos: o São Paulo assistiu à

As pedras pisadas do cais”

proclamação da República em Portugal e o Minas Gerais

(João Bosco e Aldir Blanc)

escoltou o encouraçado USS North Carolina, que trouxe o
corpo de Joaquim Nabuco para o Brasil.6
A chegada dos navios foi motivo de festa e orgulho

Contar a história da Revolta da Chibata nunca foi

nacional: a República colocava o Brasil entre as grandes

uma tarefa fácil no Brasil, pois talvez seja ela uma das

forças bélicas do mundo. Tínhamos imponentes máquinas

mais incômodas para o Estado e para Marinha. Incômo-

de guerra.7

da porque traz à tona a covardia e traição do Estado a

Máquinas modernas comandadas por oficiais brancos

uma grande parcela da população, historicamente ex-

e por marinheiros (praças) avaliados por aqueles como a

cluída e sujeita ao arbítrio: os negros e pobres. Edmar

ralé, a escória da sociedade, facínoras que só a chibata po-

Morel, que publicou A Revolta da Chibata em 1960, teve

dia manter sob controle.8 Os praças eram “arrancados” de

os direitos políticos cassados em 1964 em razão do livro.

seus lares, ladrões, assassinos e pais de família eram mis-

João Bosco e Aldir Blanc, na década de 1970, tiveram a

turados nos porões de navios.9 O recrutamento era força-

canção Mestre-Sala dos Mares censurada pela Ditadura

do, e a humilhação, uma constante na Marinha brasileira.

Militar. A Revolta da Chibata sempre incomodou o Esta-

Embora a Marinha brasileira estivesse passando, nos pri-

do brasileiro.

meiros anos do século XX, por um processo de moderni-

Contar essa história incômoda é tarefa difícil; me-

zação que a colocaria, à época, entre as mais modernas do

mória e justiça aqui entrelaçam-se. Essa tarefa exige de

mundo, tal processo “refletiu de forma diferenciada entre

nós, como dizia Walter Benjamin em suas teses “Sobre o

os subalternos; aliás, no período republicano, servir a Ma-

conceito de história”, “escovar a história a contrapelo”:2 a

rinha era visto pela população como punição, pressuposto

história do Brasil que nos cabe (re)conhecer com justiça,

que se confirmaria pouco tempo depois”.10

1

a história do Brasil que nos obrigam oficialmente a (des)
conhecer.

3

Não havia e não há marca maior do sistema escravocrata do que a chibata: a escravidão, seja na Roma antiga,

Talvez, 100 anos depois, tenha chegado o tempo de-

seja no Brasil colonial, sempre é retratada com a chibata.

vido de buscar resgatar, mais uma vez, a revolta, assim

O próprio Governo Provisório da República tinha abolido

como reconstruir o longo processo de anistia e agonia “que

o açoite na Armada pelo Decreto nº 3, de 16 de novem-

não esquecemos jamais”.

bro de 1889, ao mesmo passo que, contraditoriamente, no

4

mesmo ano, pelo Decreto nº 328, criava a Companhia Cor-

A revolta
No ano 1910, chegaram ao Brasil as duas maiores ar-

recional, em que estabelecia a pena de 25 chibatadas para
os praças de “má conduta habitual”.

mas da Marinha Nacional, à época: o encouraçado São

A punição com chibatadas aplicada aos praças que

Paulo e o encouraçado Minas Gerais. Fabricados na In-

cometiam infrações remetia, sem sombra de dúvida, ao

glaterra, “eram os mais poderosos navios de guerra do

regime da escravidão. Isso fica claro na carta enviada ao
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Presidente da República, Hermes da Fonseca,11 após a de-

essa data foi somente o transbordar de um evento: como

flagração da revolta:

todo evento histórico, esse não pode ser resumido a um
único momento, a uma única data. É como se o dia 22 de

“Cumpre-nos comunicar a V. Ex.ª como chefe da Na-

Novembro fosse o transbordar de um copo de água que

ção Brasileira:

foi acrescido de vários motivos: insatisfação dos praças,

Nós, Marinheiros, cidadãos brasileiros e republica-

baixos soldos, punição de chibatas, recrutamento com-

nos, não podendo mais suportar a escravidão na Ma-

pulsório, falta de treinamento, más condições de trabalho,

rinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos

somadas as reuniões, as preparações para o levante etc.,

dá, e até então não nos chegou: rompemos o negro

inclusive a possibilidade concreta de influência socialis-

véo, que nos cobria aos olhos do patriótico e engana-

ta,14 todos esses elementos compõem a Revolta, a encher o

do povo.”

copo que transbordou.
“A noite cai e a cidade conheceu um novo senhor, João

(...)
“porque vinte anos de República ainda não foi bas-

Cândido, simples marinheiro” e um dos principais líderes

tante para tratarmos como cidadãos brasileiros far-

do movimento: os navios Minas Gerais, São Paulo, Flo-

dados em defesa da pátria, mandamos esta honra-

riano, Deodoro e Bahia e seus praças, revoltavam contra o

da mensagem para que V. Exª faça aos Marinheiros

governo federal.15

Brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as
“Há muito tempo nas águas da Guanabara

leis da República nos facilita.”12

O dragão do mar reapareceu”
Tomadas as maiores forças bélicas do Brasil, os encou-

(João Bosco e Aldir Blanc)

raçados São Paulo e Minas Gerais, no dia 22 de novembro
de 1910, por praças negros, a cidade do Rio de Janeiro fi-

Na manhã seguinte, a cidade entra em pânico: os ca-

cava na mão dos revoltosos, que ameaçam bombardear a

nhões estão apontados para a cidade e alguns tiros são ou-

capital, se as reivindicações não fossem acolhidas: altera-

vidos. Os ricos fogem para Petrópolis e os pobres, do alto

ção na forma de seleção dos marinheiros, fim das punições

dos morros, assistem ao desfile dos navios.

indignas e aumento e respeito ao pagamento dos soldos.
A ralé tomava conta das mais belas aspirações bélicas do
Brasil.

“Tinha a dignidade de um mestre-sala
E ao acenar pelo mar na alegria das regatas
Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas

“Rubras cascatas jorravam das costas

Jovens polacas e por batalhões de mulatas”

dos santos entre cantos e chibatas”

(João Bosco e Aldir Blanc)

(João Bosco e Aldir Blanc)
As imponentes máquinas de Guerra faziam belas evoA punição de 250 chibatadas (com uma corda com pe-

luções na baía de Guanabara. “Jornalistas e outros obser-

quenas agulhas de aço) ao marinheiro Marcelino Rodri-

vadores deixaram registrado o espanto e a admiração cau-

gues Menezes, a bordo do Minas Gerais, foi o estopim do

sados entre a população.”16 Segundo o jornal Correio da

movimento, que já vinha sendo planejado e discutido. Se

Manhã, de 24 de novembro de 1910, milhares de pessoas

a Revolta da Chibata apenas eclodiu em 22 de Novembro,

assistiram impressionadas às “admiráveis e prontas evolu-

13
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ções”, impressão que também ficou marcada pelos oficiais

escalão militar ameaçava reagir, mas sabia que pouco

franceses do cruzador Duguay-Trouin e pelo escritor Gil-

poderia fazer para conter tamanha força bélica e tama-

berto Amado, que viu João Cândido fazer “parnasianismo”

nha suavidade sobre as águas: “As fortalezas não davam

com as manobras. Como afirma Cunha:

um pio. E o Governo, com vários generais e almirantes

17

no ministério, tremia de medo diante do humilde marujo
“Talvez o impacto maior na elite civil e militar tenha

que tinha uma Esquadra revoltada, às suas ordens, pron-

sido perceber que a marujada, praticamente todos

to para tudo.”19

negros e de origem escrava de tempos não muito dis-

Se o que acontecia na capital reverberava em todo o

tantes, teve a capacidade de comandar com maestria

país, naquele momento, todos tinham consciência de que

a famosa Esquadra Branca, realizando manobras

alguns negros lutavam pela sua liberdade, lutavam contra

ousadas, dispensando inclusive a presença de ofi-

punições e humilhações que eram impostas pelos oficiais

ciais.”

brancos. Era necessário render-se à justiça das reivindica-

18

ções e à força dos canhões.
A ralé negra, facínora, reinava sobre o Brasil e colo-

O debate chega ao Senado Federal:20 era necessário

cava contra a parede o Presidente da República. O alto

restituir a tranquilidade ao país e Rui Barbosa assevera
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que “em tal caso, o que a prudência, a dignidade e o bom

“Acordo feito, anistia votada às pressas no Congresso

senso lhe aconselham é a submissão às circunstâncias do

Nacional, sua negação demonstraria pela primeira

O senador Pinheiro Machado reconhece a

vez o duelo desarmônico, seja quando se refere à es-

“justiça das reclamações” e, no dia 24 de novembro, o pro-

querda militar – uma possibilidade, quando relacio-

jeto de anistia é aprovado pelo Senado, sendo confirmado

nada aos marinheiros face às influências socialistas

no dia 25 pela Câmara dos Deputados.

sinalizadas – mas essencialmente de classe, na me-

momento.”

21

As reivindicações dos revoltosos foram cumpridas, e
eles, anistiados: “Os marinheiros, em festa, entregam os

dida em que o grupo rebelado era de subalternos e
marujos.”23

navios. O uso da chibata como norma de punição disciplinar na Marinha de Guerra do Brasil finalmente está extinto.” Entretanto, a festa durou pouco:
22

A oficialidade, pois, não aceitou a decisão de perdoar
os amotinados:
“habituados à impunidade e fortemente elitistas, consideravam uma desonra aceitar exigências de marinheiros, na sua maioria negros e mulatos pertencentes às camadas populares que viviam submetidas à
iniquidade das camadas dirigentes.”24
Um outro levante, agora do Batalhão Naval da Ilha
das Cobras, e ao qual a esquadra não havia aderido, fora
o pretexto para a onda de violência que atingiu a todos os
marujos subalternos:25
“A devassa foi de tal ordem que a Armada ficou inoperante durante algum tempo por falta de pessoal,
tempo necessário para que uma nova safra de marinheiros pudesse ser formada e suprir a lacuna de
quadros.”26
Não demorara, assim, para que mesmo os revoltosos
recém-anistiados fossem punidos pelo Estado que os anistiou: “Não tardou muito para que a repressão desencadeasse. Muitos marinheiros foram expulsos da Marinha de
Guerra. Outros acabaram presos”27 e outros, perseguidos.
Cruelmente, os revoltosos são punidos: com a morte ou
com a maior vergonha que esses poderiam sofrer: a escravidão. Abolida juridicamente em 1888, esta continuava a
existir e a violentar cidadãos brasileiros:
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“quatrocentos e vinte anistiados foram amontoados

negros”. A Lei da Anistia foi vergonhosamente desobe-

nos porões do navio Satélite e enviados para a Ama-

decida e, sem processo e sem julgamento, esses cidadãos

zônia. Fuzilamentos sucederam-se durante a viagem.

brasileiros foram condenados pelo autoritarismo de seu

Não poucos dos sobreviventes acabaram vendidos

Estado.

como escravos aos seringalistas.”28

Embora para a oficialidade a Revolta da Chibata
tivesse levado a uma quebra de hierarquia, 32 ela foi ge-

João Cândido, mesmo sem participar do novo levante,

nuína expressão da luta por reconhecimento de direi-

é detido e enviado para a prisão da Ilha das Cobras, na noi-

tos e da dignidade, da afirmação da justiça social e po-

te do Natal de 1910.29 Aprisionados em uma cela recém-

lítica, contra o autoritarismo e a discriminação social

-lavada com água e cal e sem ventilação, o calor e a sede

e racial a persistirem na sociedade brasileira, mesmo

sufocam os prisioneiros. Ouvindo os gritos agonizantes, o

após a abolição da escravidão e a proclamação da Re-

carcereiro não consegue abrir a porta, pois o comandan-

pública.

te do Batalhão foi passar a ceia de Natal, no Clube Naval,

Todavia, a Revolta da Chibata não foi apenas o le-

com a chave da cela. Pela manhã, apenas João Cândido

vante de 22-23 de novembro. Ela é o reflexo da insatis-

e o soldado João Avelino estão vivos: “O Natal fora de pai-

fação dos marinheiros que já vinha acontecendo desde

xão e de morte.”

o fim do século XIX. Ela é o reflexo de um dilema (da

30

31

João Cândido é internado em hospital para tratamento

escravidão) que não foi resolvido no fim do Império e

psiquiátrico e solto após alguns anos. O grito de liberdade

início da República e que deixaria marcas para toda a

e de justiça era amordaçado. João Cândido, ex-presidiário,

história do Brasil.

negro, podre, agitador de revoltas, morre em 1969, quan-

Por outro lado, a Revolta da Chibata, assim como

do trabalhava como vendedor de peixe, perto das “pedras

seus desdobramentos, é a prova de um Estado autoritá-

pisadas do cais”.

rio, que viola as leis que ele mesmo estabelece: é o capí-

Não foi apenas pelo fim da chibata que os revoltosos
lutaram. Eles lutaram pelo fim da escravidão, pela liber-

tulo de uma história de injustiça e de autoritarismo a se
perpetuar por décadas...

dade dos negros brasileiros. Formalmente abolida em
1888, a escravidão persistia em forma de preconceito,

Estátuas e Navios

em forma de humilhação e mesmo na sua forma mais

Inaugurada em 22 de novembro de 2007, a estátua

crua. Os revoltosos lutavam, portanto, pelo reconheci-

que homenageava João Cândido foi colocada nos jardins

mento de um direito à liberdade que insistia em não sair

do Museu da República, no Palácio do Catete, antiga sede

do papel.

do governo federal. O Palácio que foi bombardeado pelos

Anistiados, esses cidadãos brasileiros foram covardemente traídos pelo Estado, que violou suas próprias normas jurídicas, mais uma vez, e condenou seus cidadãos à
morte, ao esquecimento, a uma nova humilhação.

revoltosos agora recebia sua estátua, com leme na mão, de
costas para o prédio e de frente para o mar.
No ano seguinte, em 20 de novembro, a estátua foi
transferida para a Praça Quinze de Novembro, no cen-

João Cândido teria, inclusive, lutado ao lado das tro-

tro da cidade do Rio de Janeiro. O evento contou com a

pas federais para sufocar o segundo levante; mas, mes-

presença do Presidente da República, Luís Inácio Lula da

mo assim, foi enviado à prisão. Esqueceu-se, mais uma

Silva, e da família de João Cândido. A Marinha do Bra-

vez, do Direito, e a punição foi aplicada aos “navegantes

sil, mesmo convidada oficialmente pelo seu maior chefe
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hierárquico, o Presidente da República, não compareceu,

negro”, seria muito importante deixar claro qual João está

alegando não haver motivo de comemorações, pois a Ma-

sendo homenageado.

rinha preza a disciplina e a hierarquia.
Em 2010, a Transpetro, atendendo ao pedido do pre-

* O presente artigo já foi publicado, em versão estendida, na Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica.

sidente da República, batizou um petroleiro produzido no
estaleiro nacional de “João Cândido”. Entretanto, fica a
dúvida se o nome deveria ser “marinheiro João Cândido”
ou “João Cândido Felisberto”, pois há vários João Cândido na história do Brasil, e para homenagear o “almirante

Gustavo Silveira Siqueira é professor da Faculdade de Direito da UERJ.
gsique@gmail.com
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira é professor da Faculdade de
Direito da UFMG.
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P

ergunte-seaumacriança

informais. As rápidas transformações

se ela prefere estudar

tecnológicas de nosso tempo propi-

ou jogar. Se ela gosta

ciam novidades na área da informática

de joguinhos de com-

em crescente velocidade, e os diversos

putador. A resposta é

públicos vão sendo arrebatados e in-

facilmente presumida.

cluídos nesse fluxo.

O enorme interesse das crianças e jo-

Reuven Feuerstein iniciou o desen-

vens de hoje por atividades no compu-

volvimento de sua teoria e de sua meto-

tador, entre as quais os games, é sen-

dologia em meados do século passado,

so comum. A discussão sobre se isso

a partir de uma experiência com crianças

faz bem ou faz mal, melhora ou não a

e jovens provenientes do holocausto,

cognição, torna a criança mais violenta

quando da formação do Estado de Is-

ou menos violenta, ou se a torna mais

rael, inaugurando o desenvolvimento

ou menos apta à vida social, estende-

da Experiência de Aprendizagem Me-

-se em diferentes espaços, formais e

diada (EAM) [4].
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crianças. Não conseguiam organi-

preta tanto o estímulo que chega

zar o pensamento, nem suas ações.

ao aprendiz como as respostas do

Uma noite, em Jerusalém, um dos

aprendiz [...].

Durante a Segunda Guerra, vivi em

meninos, com oito anos, deitou-se

(ICELP BASIC THEORY, WHAT IS MLE,

campos de concentração e depois em

ao meu lado e então começamos a

tradução nossa, apud ARMONY, 2010)

prisões nazistas. A guerra acabou e

ler filosofia juntos. A mudança era

me dediquei às crianças sobreviventes

possível. Hoje essas crianças torna-

A teoria da EAM possui alguns cri-

do holocausto. Elas foram para Israel

ram-se homens e mulheres inteli-

térios de mediação1 específicos listados

depois de passarem três, quatro anos

gentes e dignos.

[4]. A aprendizagem mediada tenderia

nos campos de concentração. Seus

(FEUERSTEIN, 1994, apud GOMES,

a tornar a inteligência mais flexível.

pais haviam morrido em câmaras de

2002, p. 72)

gás. Algumas chegaram em Israel

Feuerstein também postulou a Teoria
da Modificabilidade Cognitiva Estru-

como esqueletos. Eram totalmente

No site oficial do International Center

tural (TMCE), que constitui, junto com

analfabetas aos oito, nove anos de

for the Enhancement of Learning Po-

a EAM, os fundamentos da Teoria de

idade. Eu não podia aceitar que fos-

tential (ICELP) [6] pôde ser encontrado,

Feuerstein [4]. Em Feuerstein, “[...] o ser

sem retardadas ou idiotas. Passei mais

a respeito da EAM:

humano é dotado de uma mente plástica, flexível, aberta a mudanças, assim

de sete anos trabalhando com essas

Resultados
observados em
alunos, nesse
trabalho, no que
diz respeito à
cognição, apontaram
para um aumento
de complexidade
e abstração no
pensamento
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A Experiência de Aprendizagem Me-

como dotado de um potencial e de uma

diada (EAM) descreve uma qualidade

propensão natural para a aprendiza-

especial de interação entre um apren-

gem”2. A modificabilidade diz respeito

diz e uma pessoa a quem chama-

à flexibilidade, à plasticidade mental.

remos “mediador”. A teoria da EAM

A estrutura cognitiva poderia, então,

de Feuerstein identifica duas formas

tornar-se mais flexível.

básicas de interação: aprendizagem

Quando entrei em contato com a

direta e aprendizagem mediada. A

metodologia da EAM, em uma palestra

aprendizagem direta inclui a expo-

seguida de uma vivência de mediação,

sição não mediada do organismo a

realizada pelo Núcleo de Desenvolvi-

estímulos do ambiente, incluindo

mento do Potencial Cognitivo (NDPC)3,

objetos, eventos, textos, gravuras e

na Universidade onde eu, à época, le-

outros. [...] a inclusão de um media-

cionava, no curso de Psicologia, fiquei

dor humano pode mudar a situação

com duas fortes impressões: 1. Era pos-

de aprendizagem direta para a de

sível tornar-se mais inteligente; 2. A

aprendizagem mediada [...]. O me-

concepção relativamente estática que

diador [...] intervém no processo de

eu tinha de mim, como “um indivíduo

aprendizagem colocando-se entre

razoavelmente inteligente”, me levava

o aprendiz e o estímulo e entre o

por um caminho não tão eficaz. Eu vi-

aprendiz e a resposta. O mediador

nha tentando desenvolver minha inteli-

seleciona, muda, amplifica e inter-

gência focando mais na assimilação de
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conhecimento, de conteúdo, do que nos

Após um período aplicando a EAM,

FAETEC). Nesse projeto, desenvolvem-

processos mentais que potencializam o

tive a oportunidade de utilizar a meto-

-se softwares educacionais que visam

processamento da informação. A partir

dologia com estudantes da rede públi-

propiciar a flexibilização cognitiva, a

de então, passei a me considerar como

ca, mediando diversos tipos de jogos

plasticidade mental, nos usuários. O

“um indivíduo com uma inteligência

e brincadeiras. Resultados observados

projeto ainda não entrou na fase de

em expansão”. Busquei familiarizar-me

em alunos, nesse trabalho, no que diz

verificação do efeito sobre a plastici-

com a metodologia da EAM, completei

respeito à cognição, apontaram para

dade mental dos usuários dos games.

cursos de formação e, entre os efeitos

um aumento de complexidade e abs-

No entanto, pode-se dizer que efeitos

que pude perceber, posso citar maior

tração no pensamento [1].

no modo de encaminhar o pensamen-

eficácia na realização de tarefas, incre-

Atualmente, coordeno o projeto Ga-

to, sobre integrantes do projeto que

mento na capacidade de memorizar e

mes Educacionais Cognitivos (GEN) ,

estão trabalhando com a metodologia

de raciocinar e melhor desempenho na

por mim idealizado, que se desenvol-

ao desenvolver os games, já começam

área acadêmica, laboral e cotidiana.

ve no âmbito da Faculdade de Edu-

a apontar para uma relação positiva

Vislumbrei, então, uma possibilidade

cação Tecnológica do Estado do Rio

entre esse trabalho e o incremento da

de melhoria no sistema educacional.

de Janeiro (CPTI/FAETERJ-Petrópolis/

flexibilidade cognitiva5.

4

Uma das telas
de versão inicial
do Jogo da
Força, Game
do Projeto
GEN – Games
Educacionais
Cognitivos
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Gomes [3], buscando estabelecer

tenciais para uma alteração significa-

um quadro classificatório dos softwares,

tiva na atuação profissional docente”7.

levando em consideração sua postura

Ao investigar a influência da EAM no

com relação à aprendizagem, relaciona,

que diz respeito aos níveis de estresse

dentre eles, os softwares mediadores:

dos mediados [1], teci elaborações so-

Softwares Educativos que, além de
transmitirem o conteúdo e interagirem com o educando no seu processo de construção do conhecimento,
têm como objetivo central mobilizar
e alterar o processo de aprendizado
do próprio educando, mediando padrões de raciocínio que melhorem seu
processo de aprendizagem. (GOMES,
2001, p. 121)

No projeto GEN
há a proposta
de se criarem
softwares
educacionais que
possam propiciar
uma transformação
no processo
de aprendizado
do educando

bre a importância de um ser humano
mediador que procura ajudar e, pode-se dizer, cooperar com seu mediado.
Pode-se dizer também que o direcionamento ético do projeto GEN passa por
uma ênfase na cooperação, ao invés da
competição, uma vez que o mediador
virtual impulsionaria e cooperaria com
o usuário a passar de fases, obter mais
pontos etc. O mediador virtual poderia
propiciar, nesse sentido, atitudes cooperativas, aos mediadores/professores
e mediados/estudantes que viessem a

No projeto GEN há a proposta de se
criarem softwares educacionais – nes-

com ele interagir – por meio de sua pró-

se caso, em formato de jogos – que

virtual, que realiza perguntas sobre os

pria “atitude mediacional cooperativa”.

possam propiciar uma transformação

processos de pensamento relaciona-

Essa “atitude mediacional cooperativa”

no processo de aprendizado do edu-

dos às tarefas ou, ainda, aos desafios,

do mediador virtual poderia se estender

cando, tal como citado anteriormente

presentes nos games; perguntas que

aos alunos e através dos professores.

sobre os softwares mediadores. Por um

procuram simular as que um mediador

A seguir, relaciono três dos projetos

lado, a partir das teorias de Feuerstein

humano poderia fazer. Vale ressaltar,

do GEN em fase final de desenvolvi-

[2,4,6], somadas às elaborações de Go-

no entanto, que não considero que

mento ou concluídos:

mes [3,4,5] e ao registro sobre mediação

um mediador virtual possa vir a to-

de jogos de Armony [1], e, por outro

mar o lugar de um mediador humano,

lado, contando com a criatividade e as

mas sim que os games educacionais

contribuições dos alunos sob minha

cognitivos possam vir a se configurar

A elaboração do símbolo foi realiza-

orientação, bem como a de outros pro-

como bons auxiliares nos processos

da junto com um aluno de graduação

fessores na parte tecnológica, pedagó-

de mediação humana6. A respeito da

da FAETERJ8. Seu desenvolvimento é

gica ou nos conteúdos trabalhados nos

interação entre professor, software e

parte de seu Trabalho de Conclusão de

games, vêm sendo construídos softwares

aluno, escreve Gomes que “[...] certos

Curso (TCC), que está sendo por mim

educacionais em formato de jogos, que

softwares educacionais podem atuar

orientado. O globo como uma bola de

pretendem expandir a inteligência do

como ferramentas que se acoplam de

frescobol e a luz do sol nascente pro-

usuário, torná-la mais plástica, com a

forma imbricada na ação docente de

curam representar ludicidade, coope-

introdução de uma espécie de mediador

mediação junto ao aluno, abrindo po-

ração, abrangência e renovação.
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GEN - Games Educacionais Cognitivos.

Concluindo o presente trabalho, é

A mudança do nome, de “Forca” pa-

possível que os games educacionais cog-

Esse site está sendo desenvolvido

ra “Força”, deve-se à mudança inten-

nitivos venham a se configurar como

para alocar os Games Educacionais Cog-

cional de um personagem sendo en-

um bom auxílio à educação, ajudando

nitivos (no TCC do mesmo aluno que

forcado, no jogo tradicional, para um

a enfocar os processos mentais e a co-

desenvolveu o símbolo do projeto, já

personagem conquistando metas (ao

operação, bem como a difusão desse

citado) bem como se destina a promo-

ar livre, em ambientes na Natureza),

enfoque.

ver visibilidade e informação atualizada

que demandam certa força, vontade

sobre o projeto.

ou “energia”, conforme o jogador vai

Sítio Eletrônico: GEN - Games
Educacionais Cognitivos

acumulando acertos.
Tomando como fundamento o tradi-

tótipo de Game Educacional Cognitivo

cional Jogo da Forca, este game enfoca

(Jogo da Força) deverá ser iniciada a

O autor é professor da Faculdade de Educação
Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (CPTI/
FAETERJ-Petrópolis/FAETEC) e Doutorando em
História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela UFRJ.

o raciocínio lógico e integra o Projeto

fase de avaliação deste.

armony.marcelo@gmail.com

Software Educacional: Jogo da Força

9

Com a finalização do primeiro pro-

NOTAS DE RODAPÉ
1. Para detalhes sobre os critérios de mediação da EAM, ver Gomes, 2002.
2. Gomes, 2002, p. 66.
3. Centro de formação autorizado pelo ICELP.
4. O termo games educacionais cognitivos foi elaborado para indicar o tipo
de games em construção no Projeto GEN.
5. Vale observar que um dos alunos integrantes do Projeto GEN, Thiago Tavares Magalhães, foi ganhador do Prêmio Jovem Cientista 2012 (terceiro lugar para alunos de graduação), e teve como orientador um dos professores
integrantes do Projeto GEN, prof. Eduardo Krempser da Silva.

6. Sobre o processo de mediação humana na utilização do computador,
ver Gomes, 2001.
7. Gomes, 2007, p. 396.
8. Hugo Leonardo da Silva Santos.
9. Professores integrantes do game Jogo da Força: Marcelo Armony (coordenador) e Eduardo Krempser da Silva. Alunos envolvidos (desenvolvedores) do
game Jogo da Força: Thiago Tavares Magalhães e Carina da Cruz Teixeira. Professora colaboradora com o banco de palavras: Juliana Elias de Mayrinck Karl.
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sobre as políticas de

justiça
e reparação
no brasil
Cristina Buarque de Hollanda
cientista política

O

s contextos de tran-

sob regimes repressores. Nesses am-

sição para a de-

bientes, as dúvidas tendem a um re-

mocracia convivem

pertório comum: os novos governos

com a incerteza so-

estarão empenhados em investigar

bre o futuro político próximo. Além

crimes e responsabilizar criminosos?

da indefinição sobre os novos termos

Caso positivo, considerarão leis no-

da vida pública, costuma haver con-

vas ou vigentes durante o tempo de

trovérsia e pouca clareza a respeito

agressão? Vítimas e parentes de víti-

do modo como serão abordados os

mas receberão alguma compensação

casos de violência passada, ocorridos

pela violação sofrida?
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As respostas a essas questões

condições para os novos termos da

dia de seus objetos particulares, sem

ganham forma em arranjos políticos

relação entre setores antagônicos de

extrapolar as fronteiras do interesse

diversos, associados às condições

longa data. Nessa perspectiva, o pre-

privado de vítimas e parentes. Neste

particulares da transição. Comissões

sente faria tábula rasa do passado.

artigo, estarei dedicada ao frágil e in-

de verdade, leis de anistia, tribunais

cipiente percurso das políticas de jus-

domésticos, internacionais e/ou hí-

tiça e reparação no país.

bridos, com mandatos, recursos e

Em agosto de 1979, como par-

poderes vários, compõem um exten-

te da transição gradual do país para

so conjunto de possibilidades legais e

a democracia, o último presidente

resultado de um delicado equilíbrio

a

o Estado brasileiro assumiu a res-

políticos ou praticados por motiva-

entre demandas sociais e políticas de

ponsabilidade de investigar os crimes

ção política”. O benefício aplicava-se

governo e se vincula, de forma isolada

da ditadura por meio da Comissão

indistintamente a agentes do Estado

ou combinada, aos princípios de pu-

Nacional da Verdade (CNV), a mais

e membros da resistência política,

nição, reconciliação e reparação.

tardia entre comissões desse tipo em

com exceção dos que “foram conde-

Apesar da variedade de modelos

todo o mundo. Antes dela, iniciativas

nados pela prática de crimes de ter-

e paradigmas de ação, os operado-

acanhadas do governo federal garan-

rorismo, assalto, sequestro e atenta-

res da transição tendem a atuar num

tiram reconhecimento público da res-

do pessoal”. Com vistas a regular as

tempo politico comum: o de instala-

ponsabilidade do Estado na tortura e

condições do novo tempo político, a

ção da democracia. O caso brasilei-

no desaparecimento forçado de mili-

lei dispôs ainda sobre a normalização

ro foge a esse padrão cronológico.

tantes políticos, sempre que as partes

das carreiras civis e militares afetadas

Aqui, o retorno à democracia não

pleiteantes apresentassem provas da

pelo regime político em retirada. E,

conheceu políticas de esclarecimen-

sua alegação. Embora a CNV seja um

por fim, previu a possibilidade de pa-

to sobre o passado agressor. A não

ponto de inflexão no tratamento do

rentes de desaparecidos requererem

ser por iniciativas isoladas de gru-

Estado para o problema da violência

“declaração de ausência de pessoa” e,

pos organizados da sociedade civil, o

pregressa, há entre ela e as estratégias

com tal, formalizarem sua presunção

novo regime seguiu alheio à condição

passadas um elemento de continuida-

de morte. Sem esclarecimentos sobre

do desconhecimento sobre autores e

de fundamental: as violações em tela

as circunstâncias do desaparecimen-

circunstâncias de crimes passados. A

não chegaram e não chegam a ser

to, e com vistas a reinstituir alguma

premissa subjacente ao novo capítulo

tratadas como questão de interesse

normalidade às vidas afetadas pela

da política era que a novidade formal

público; permaneceram e permane-

violência do regime, criava-se instru-

da democracia, por si só, instalaria as

cem grosso modo confinadas à tragé-

mento legal para contornar situações

institucionais fartamente documentado pela literatura sobre justiça de
transição. A decisão sobre o modo
de fazer justiça a crimes passados é

102 o que é a verdade?

penas 27 anos de-

militar, João Figueiredo, sancionou

pois do fim do re-

a Lei da Anistia (6.683, 28/8/1979)

gime autoritário,

para autores de “crimes de qualquer

em maio de 2012,

natureza relacionados com crimes
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pendentes de casamento e sucessão,

por setores militares e civis, atos ex-

denadas pelas instâncias competen-

por exemplo.

cessivos haviam sido cometidos por

tes do regime extinto. Sabia-se do uso

Em entrevista recente, José Sar-

ambas partes em conflito e apenas o

sistemático da tortura e do desapare-

ney apresenta a lei de anistia como

perdão recíproco poderia inaugurar

cimento eventual de militantes como

condição da transição pacífica, “a

um novo tempo para a política. Todo

instrumentos de repressão política,

melhor opção dado o contexto”. “Sem

movimento contrário daria sobrevida

mas a lei selou o desconhecimento

ela”, afirma, “poderíamos ter tido di-

ao passado agressor.

sobre os crimes militares.

reção divisionista”. O tema da ade-

A anistia política foi a expressão

Nos primeiros anos da demo-

quação às circunstâncias, apoiado

legal dessa perspectiva. O equilíbrio

cracia, a busca pelo esclarecimento

no argumento da incerteza sobre o

alegado na lei como condição de

da violência passada não constituiu

futuro, afina-se com o núcleo da jus-

conciliação entre Estado e militan-

agenda de governo e esteve legada

tificação militar para a anis-

ao esforço de investigação

tia. A narrativa militar sobre

de segmentos da população

si assinalava a fidelidade aos

Nos primeiros anos da

princípios de paz e superação

democracia, a busca pelo

sensibilizados pela violência

do conflito, em contraste com

esclarecimento da violência

passada. Entre eles, um gru-

a demanda por punição dos

passada não constituiu agenda

po de advogados de presos e

de governo e esteve legada

exilados políticos ligados à

ao esforço de investigação

Arquidiocese de São Paulo.

grupos de esquerda.
Em artigo no Jornal do
Brasil em princípios dos
anos 1980, o então ministro
da Aeronáutica, Délio Jardim

de segmentos da população
diretamente vitimados

de Mattos, acusa: “A quem

diretamente

vitimados

ou

Sem desafiar os limites legais
ao conhecimento da verdade sobre a tortura à época,
dedicaram-se a reproduzir

pode interessar o julgamento de uma

tes conviveu e convive, contudo, com

e sistematizar todos os processos da

fase ultrapassada? Em verdade, o que

duas importantes assimetrias. A pri-

Justiça Militar brasileira entre abril

se pretende agora, exumando supos-

meira delas foi o benefício indistinto

de 1964 e março de 1979, disponí-

tas vítimas do passado, é tumultuar

a operadores da violência de Estado

veis à consulta pública. Em meio às

um presente de paz e tranquilidade.”

e, entre os opositores do regime, a ex-

brechas do regime em declínio, esse

(Jornal do Brasil, 12 de fevereiro de

clusão dos segmentos envolvidos com

levantamento

1981). Em editorial no mesmo dia e

a luta armada. A segunda assimetria

num estudo minucioso dos padrões

no mesmo jornal, lê-se: “A ideia de

foi a anistia de militares por causas

de violação de direitos empregados

futuro exige que se encerre, do ponto

desconhecidas e/ou não investigadas

pelo regime autoritário. Baseado em

de vista da ação política, o processo

e, no caso dos militantes da oposição,

documentos oficiais, o relatório Bra-

do passado.” Na perspectiva que al-

a concessão do benefício para autores

sil Nunca Mais contornou a praxe e

cançou predomínio político, abraçada

de causas conhecidas, julgadas e con-

o ponto normalmente vulnerável dos
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movimentos de denúncia política em

testemunhos, a comissão organizou

não naturais. A Comissão deu corpo,

regimes de transição, qual seja: a pro-

audiências com voluntários dispostos

portanto, a um primeiro movimen-

dução de uma narrativa da repressão

a dar depoimento sobre a repressão.

to consistente de revisão dos crimes

com base exclusiva na fala dos atin-

Entre eles, vítimas, parentes de víti-

da ditadura. Até então, os familiares

gidos. A publicação do relatório, com

mas e militares. Esvaziada de pode-

de vítimas não dispunham de forum

referência nominal aos torturadores,

res, produziu pouca informação nova

especializado para encaminhar suas

foi posterior à Lei da Anistia. Não

sobre o passado repressor.

denúncias e o único caminho para o

teve implicações judiciais, portanto,

Avanços mais substantivos foram

reconhecimento de responsabilida-

mas levou constrangimento moral

alcançados por ocasião da Lei dos

de pela morte de militantes políticos

aos citados. Naquela altura, foi o pon-

Mortos e Desaparecidos Políticos,

eram as ações em tribunais.

to máximo de uma experiência extra-

sancionada por Fernando Henrique

Apesar da importante novidade,

formal de justiça.

Cardoso em dezembro de 1995, dez

o Estado seguiu alheio ao princípio do

anos depois da abertura política. Pela

interesse público no esclarecimento

primeira vez, o Estado declarou res-

sobre mortes e desaparecimentos du-

ponsabilidade pelo desaparecimento

rante os governos militares. No mo-

de pessoas envolvidas na oposição ao

delo previsto pela Comissão, a produ-

regime autoritário. Com o objetivo

ção de evidências para as alegações

m princípios dos anos

de reparação, atribuiu indenização a

de morte e desaparecimento político

1990, a descoberta de

famílias de 136 vítimas e determinou

recaiu sobre as famílias das vítimas, à

cemitérios clandesti-

buscas de restos mortais com destino

exceção do grupo de 126 desapareci-

nos e corpos de ex-mi-

ainda desconhecido. Além disso, a lei

dos que obtiveram reconhecimento a

litantes em covas coletivas, com falsa

resultou na criação da Comissão Es-

priori do Estado. O artigo 7 da lei em

identidade de indigentes, lançou po-

pecial de Reconhecimento dos Mor-

questão determinava que as petições

lêmica sobre a abertura de arquivos

tos e Desaparecidos Políticos, com

fossem encaminhadas com informa-

policiais e militares. Em dezembro

o objetivo de avaliar alegações de

ção e documentos que pudessem pro-

de 1991, no governo Collor de Mello,

desaparecimento e mortes violentas

var suas alegações.

registra-se a primeira iniciativa do

e também recomendar indenização

A pesquisa em arquivos públicos

Estado para lidar com a questão da

a familiares das vítimas. Fariam jus

(boa parte deles com acesso limita-

memória da repressão: a criação da

ao reconhecimento do Estado aque-

do por designação legal) e a busca

Comissão de Representação Exter-

las pessoas que, tendo participado

de indícios para localização de restos

na de Busca dos Desaparecidos Po-

ou sido acusadas de participar de

mortais esteve, portanto, sob respon-

líticos, a mais longeva comissão do

atividades políticas, morreram entre

sabilidade exclusiva dos familiares

Congresso brasileiro, extinta apenas

setembro de 1961 e agosto de 1979

das vítimas. Nos casos em que a cir-

três anos depois, em dezembro de

em “dependências policiais ou asse-

cunstância da morte presumida pelos

1994. Sem a possibilidade de intimar

melhadas” como resultado de causas

familiares colidia com a versão oficial

E
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do óbito, houve ainda maior dificul-

o insucesso em abrir arquivos da re-

te manifestações públicas ou conflitos

dade para a reunião de evidências

pressão política e revelar fontes ain-

armados com agentes do Estado.

materiais que invalidassem os regis-

da inexploradas. Por fim, a estratégia

Por fim, também foram reconhe-

tros formais. Não havia no texto da

da responsabilização difusa, sem no-

cidos os casos de suicídios cometidos

lei previsão de iniciativa do Estado

minação individual dos criminosos,

em circunstâncias de prisão iminente

para busca de evidências sobre a ação

e também a ausência de princípio

ou resultados de danos psicológicos

de seus operadores. Ele eximiu-se da

punitivo, conforme os termos da Lei

por tortura. As novidades legais su-

investigação dos crimes cometidos

da Anistia, corroboraram sentimen-

peraram importantes fragilidades do

por seus agentes e limitou-se ao ju-

tos de impunidade e injustiça.

texto de 1995, mas não lidaram com

ízo de plausibilidade das narrativas

Passados cerca de sete anos da

o problema fundamental de inversão

apresentadas, com as devidas provas

lei em tela, duas outras modificaram

do ônus da prova para as vítimas. No

materiais. Nesse modelo, que

modelo reeditado, o Estado

imputa o ônus da prova para

ainda figura como elemento

as partes vitimadas, o Estado

Quase duas décadas depois

passivo: apenas reconhece

figura como garantidor de di-

da transição formal ao novo

ou não a narrativa de vitima-

regime, os passos dados na

ção, e não acrescenta infor-

reito privado.
As críticas aos resulta-

direção do reconhecimento e da

dos desse empreendimento

reparação a vítimas seguiram à

reeditaram ainda as frustra-

sombra do paradigma da anistia,

ções de praxe com processos

mações a ela.
A mesma limitação aplicou-se aos processos de indenização de vítimas vivas que

com restrições à identificação

que envolvem expectativas
de justiça em relação a ca-

alegavam prejuízos profissio-

de torturadores

nais em razão de perseguição

sos de violência de Estado.

política. Na mesma altura

Além do recorte temporal, que ex-

seu conteúdo. Em agosto de 2002,

das leis de ajuste à Comissão de Mor-

cluiu vítimas tardias da ditadura, a

a Lei 10.536/02 expandiu o período

tes e Desaparecidos, instituiu-se a

determinação espacial dos crimes

de averiguação de mortes e desapa-

Comissão de Anistia (Lei 10.559), em

também foi recebida com controvér-

recimentos para setembro de 1961 a

novembro de 2002, também restrita

sia. Ela deixou de lado, por exemplo,

outubro de 1988, quando foi adotada

às informações fornecidas pelos plei-

os mortos em simulações de aci-

a nova Constituição democrática do

teantes.

dentes ou em conflito com a polícia

país. Além disso, previu novo período

Quase duas décadas depois da

fora de suas dependências. Soma-se

de aplicação de 120 dias. Em junho de

transição formal ao novo regime,

a essas restrições a crítica ao curto

2004, nova lei (10.875) incluiu a pos-

os passos dados na direção do reco-

período admitido para solicitações

sibilidade de reconhecimento de ví-

nhecimento e da reparação a vítimas

à Comissão (120 dias), a precária

timas que morreram como resultado

seguiram, portanto, à sombra do pa-

divulgação sobre os seus trabalhos e

de violência policial ou militar duran-

radigma da anistia, com restrições à
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identificação de torturadores e à pos-

ciou o caso à Corte Interamericana de

comandantes das Forças Armadas à

tura ativa do Estado na investigação

Direitos Humanos. Em dezembro de

época ameaçaram demissão coletiva

de crimes. Apenas longo tempo de-

2010, a Corte acusou responsabilida-

na hipótese de suas exigências não

pois de promulgada, a Lei de Anistia

de do Estado brasileiro pelo evento e,

serem incorporadas ao projeto de lei.

suscitou controvérsia pública e dispu-

em desacordo com a recente decisão

E assim foi feito: uma nova versão do

tas políticas. Os termos do perdão cri-

do Supremo, declarou ser a Lei de

plano foi publicada em maio de 2010,

minal no país foram questionados em

Anistia destituída de validade legal,

com inclusão dos pleitos militares ao

ação proposta pela Ordem dos Advo-

pois incompatível com a Convenção

projeto da comissão.

gados do Brasil em outubro de 2008.

Americana sobre Direitos Humanos.

Em novembro de 2011, o projeto

Nesse documento, rejeitado pelo

O Supremo não retrocedeu de sua

ganhou forma de lei (12.528), sancio-

Supremo Tribunal Federal em abril

posição e o conflito de perspectivas

nada pela presidente Dilma Rousseff,

de 2010, alegava-se distinção entre

persiste.

com o objetivo anunciado de “efetivar

crimes políticos, cometidos por mem-

o direito à memória e à verdade histó-

bros da oposição política ao regime, e

rica e promover a reconciliação nacio-

crimes comuns de tortura, desapare-

nal”. Em 16 de maio de 2012, o gover-

cimento forçado e abuso de autorida-

no lançou-se então a uma operação

de, entre outros, cometidos por agen-

casada: instituiu a nova Comissão ao

O

então presidente

mesmo tempo em que editou a Lei de

Lula somou-se à

Acesso à Informação, que determina

polêmica ao lan-

a quebra de sigilo de documentos re-

çar, em dezembro

lativos a violações de direitos huma-

no Supremo assinalavam a anistia

de 2009, o Plano Nacional de Direi-

nos e, com tal, objetiva beneficiar as

como parte do regime de concessões

tos Humanos, que previa criação da

investigações sobre a experiência au-

recíprocas que foram necessárias à

Comissão Nacional da Verdade para

toritária.

transição pacífica para a democracia.

apurar as circunstâncias das viola-

Para conduzir os trabalhos do

Antes do desfecho desse processo,

ções de direitos humanos cometidas

novo órgão, Rousseff indicou sete

em março de 2009, o debate sobre a

por agentes do Estado entre 18 de

membros de “reconhecida idoneidade

anistia alcançou fórum internacional:

setembro de 1946 e 5 de outubro de

e conduta ética”, que deverão cumprir

exauridos os canais domésticos para

1988. Essa iniciativa suscitou reação

sua missão institucional no prazo de

apurar o desaparecimento forçado de

veemente de setores militares, que te-

dois anos, com possível prorrogação

61 pessoas entre 1972 e 1974 na região

miam a revisão da Lei de Anistia de

de seis meses. Desde sua criação, a

do Araguaia, familiares das vítimas

1979 e demandavam investigação de

Comissão organiza-se em torno de

apelaram à Comissão Interamericana

crimes cometidos também por opo-

nove grupos de trabalho que se de-

de Direitos Humanos, da Organização

sitores aos governos de liderança mi-

bruçam sobre diferentes episódios,

dos Estados Americanos, que denun-

litar. O ministro da Defesa e os três

objetos e estruturas de repressão dos

tes do Estado brasileiro. Essa leitura
retiraria o benefício da anistia de militares vinculados à repressão política. Os votos contrários à ação da OAB
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governos incluídos no período de

portantes sinais de continuidade da

acesso indireto da Comissão aos do-

1946 a 1988 (a saber: golpe de 1964,

CNV com as políticas de reparação

cumentos, mediado pela parte inves-

estrutura de repressão, violações de

anteriores. No lugar da demanda

tigada, é expressão flagrante de sua

direitos humanos, camponeses e in-

punitiva, o novo corpo enuncia o di-

fragilidade institucional.

dígenas, Araguaia, Operação Condor,

reito à verdade e, com tal, mantém

Em sintonia com a evitação da

exilados e estrangeiros, ditadura e

intocado o princípio da anistia. Isso

demanda punitiva, a lei de criação

sistema de justiça, ditadura e gênero).

significa que os esclarecimentos que

da Comissão negligencia o tema da

A agenda da Comissão prevê reuniões

resultarem dos seus trabalhos serão

autoria de crimes associados à vio-

fechadas com membros e assessores

destinados a compor a memória so-

lência de Estado. Na descrição de

e também audiências e atos públicos,

bre o passado agressor e não poderão

funções do novo órgão, a lei aponta o

em parceria com comissões estaduais

instruir processos judiciais contra o

objetivo de identificar “as estruturas,

e organizações da sociedade

os locais, as instituições e as

civil. Ao arrepio da expecta-

circunstâncias” das práticas

tiva militar, suas atividades
de investigação afinal concentram-se nas violações de

princípio, e não como estratégia
eventual, a Comissão esvazia

direitos empreendidas contra

18/11/11, artigo 3o, II). A ênfase no contexto ofusca a definição das responsabilidades

a verdade das dimensões de

militantes da oposição política, excluindo a apuração dos

de violações de direitos (Lei

Ao zelar pelo sigilo como

individuais. A CNV prolonga

processo, movimento e catarse,

o modelo das comissões an-

legando-a a uma condição

teriores de responsabilização

sobretudo estática

difusa, referida genericamen-

crimes cometidos por eles.
Para compor a verdade

te às estruturas do Estado.

histórica, os membros da Co-

Com vistas a compor

missão podem consultar arquivos, solicitar exames periciais e tes-

Estado ou contra indivíduos. A tare-

uma verdade histórica, desatenta à

temunhos, mas seguem às voltas com

fa investigativa segue curso tímido,

questão autoral, a Comissão inspira-

a dificuldade de fazer valer suas requi-

conduzida por instituição com frágil

-se nos modelos dos tribunais e seus

sições. À diferença das Comissões an-

identidade de corpo e pouco reco-

rigores de procedimento. Embora a

teriores, a CNV retira das vítimas e dos

nhecimento por militares. Um even-

lei de criação da CNV preveja uma

familiares das vítimas o ônus da prova

to recente ilustra esse diagnóstico:

orientação pluralista na constituição

da vitimação e assume essa tarefa para

apenas morto o coronel Júlio Miguel

de seus membros, há entre eles um

si. Trata-se, portanto, de uma nova

Molinas, ex-chefe do DOI-Codi do

perfil dominante: o de juristas com

postura do Estado brasileiro diante

Rio, agentes do Exército recolheram

experiência em funções públicas.

das violações de direitos cometidas

e armazenaram seu arquivo pessoal

Como figuras que destoam desse con-

durante a ditadura civil-militar.

com informações, entre outros, sobre

torno profissional, uma psicanalista

os casos Riocentro e Rubens Paiva. O

e um cientista político, que preside o

A despeito da novidade, há im-
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órgão. Na linha de fronteira entre os

públicas soma-se a notícias esporádi-

tensões moderadas, ela negligencia

cortes jurídico e acadêmico, uma ad-

cas nos jornais de grande circulação,

a dimensão pública do interesse no

vogada com inserção no meio univer-

que em geral associam seus trabalhos

esclarecimento da violência de Esta-

sitário. A despeito da ênfase no tema

a novidades no tratamento de casos

do. Ao zelar pelo sigilo como princí-

da história, não há lá historiadores.

emblemáticos, sem maiores efeitos

pio, e não como estratégia eventual,

Dada essa sociologia da Comissão,

de esclarecimento sobre o cotidiano

a Comissão esvazia a verdade das

não surpreende que seu modus ope-

da repressão.

dimensões de processo, movimento

randi gravite em torno de modelos

Em vista da desinformação sobre

e catarse, legando-a a uma condição

judiciais, de tensa acomodação com o

as rotinas e os alcances da CNV, a fala

sobretudo estática, vinculada à auto-

princípio de verdade histórica. Como

dos comissionários tende a deslocar

ridade de fala de um ator privilegiado

apontou Bernardo Kusinsky, em arti-

expectativas sobre seu trabalho para

pelo conhecimento técnico – embora

go no Estadão, há forte contradição

o relatório final, que enfim romperá a

impreciso, dado o tabu da autoria.

em mobilizar “procedimentos de in-

condição do sigilo e apresentará uma

A persistir esse modelo, a Comis-

quérito policial”, destinados a “funda-

versão conclusiva sobre as investiga-

são tende a um formalismo estéril,

mentar indiciamentos em tribunal”,

ções em curso. Essa orientação im-

que alinha o Brasil com as expectati-

num processo que se quer um “julga-

plica um entendimento da verdade

vas de praxe sobre transições demo-

mento histórico”, e não criminal.

histórica menos como processo, que

cráticas, mas encerra as ações do Es-

poderia se beneficiar do debate públi-

tado em relação à violência passada

co e se expandir com ele, e mais como

com a timidez dos primeiros tempos

resultado, que se supõe tangível por

de democracia. Esse não é, contudo,

meios objetivos, quase-judiciais. Em

o curso necessário dessa experiência:

contraste marcado com a experiência

o interdito da punição não esvazia a

mbora o texto legal

sul-africana da Comissão de Verdade

possibilidade de interpretações mais

determine que as ati-

e Reconciliação, que mobilizou am-

ousadas da sua missão institucional,

vidades da Comissão

plos setores da sociedade em torno

sem fugir aos limites do seu mandato.

sejam públicas, con-

de narrativas da verdade, a Comissão

Uma virada ainda possível em direção

cede exceções aos eventos cujo sigi-

brasileira, como observa Alexandre

à sua face pública tem o potencial de

lo seja considerado oportuno pelos

Werneck, é “anticatártica”, prevê tí-

seduzir brasileiros para o necessário

comissionários. Na prática, as medi-

mida interlocução com os objetos da

debate sobre a violência de Estado no

das de exceção converteram-se em

verdade que quer contar.

país, um tema tristemente presente

e

orientação dominante. Recolhida em

Os operadores da CNV não tiram

agendas secretas, sob alegação de

proveito do fato de a sua criação tar-

busca diligente da verdade, a Comis-

dia, em meio a uma cena democráti-

são tornou sua face pública eventual.

ca madura, ser esvaziada da ameaça

A autora é professora do Departamento de
Ciência Política da UFRJ.

O cronograma escasso de audiências

autoritária. Mesmo num contexto de

cristinabuarque@gmail.com

e negligenciado ao longo da história
brasileira.
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e revolução na década de

60

112 make love not war

N

os anos 1960, o
descontentamento
de multidões
de jovens no
mundo inteiro

e o desejo de uma vida diferente não
se resumiram aos livros, panfletos e
comícios. A intensa e revolucionária
produção musical do período inspirou
corações e mentes à contestação
e, por todo lugar, o rock and roll se
tornou a trilha sonora da revolta.
Street Fighting Man, canção dos
Rolling Stones, é apenas um dos
exemplos dessa afinidade. Mas os
encantamentos poéticos e melódicos
também atingiram aqueles que não
estavam avisados ou interessados
na mudança. Como lembra Greil
Marcus, um importante crítico
musical e escritor sobre aqueles anos
fervilhantes: “Ninguém escutava
música como parte de uma realidade
separada. Cada novo hit parecia cheio
de novidades, como se seu objetivo
não fosse somente atingir o topo das
paradas, mas deter o mundo em seus
trilhos e depois botá-lo em movimento
outra vez.” (Marcus, 2010:19).
Canções escutadas no recolhimento
dos quartos de dormir ou em agitados
concertos para milhares de pessoas
ajudaram os fãs a reconhecer que
os tempos estavam mudando, como
cantava Bob Dylan em The Times They
Are a-Changin’. Os jovens investiam
contra as instituições, desde os rituais
familiares à guerra do Vietnã. Tais
ímpetos podiam ser protagonizados
por estudantes enragés ou pacatos
hippies que buscavam paz e amor.
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Parcelas bem-comportadas daquela

Hobsbawm acentua a amplitude da

de We Can Be Together, sucesso

geração também se viam seduzidas

contestação como um terremoto

da banda californiana Jefferson

a abandonar os caminhos oferecidos

cultural sintetizado na palavra de

Airplane que incitava ao combate

pelo sistema e partir para novas

ordem “o que é pessoal é político”.

nas ruas. Como aconteceria com
John Lennon alguns anos depois, o

experiências existenciais, para horror
e incompreensão de seus pais. A

Não era necessário ter convicções

Airplane foi monitorado pelo FBI. Os

contestação acabou se tornando

políticas enraizadas para se deixar

Panteras Negras escutavam Ballad

um fenômeno mundial, rompendo a

sensibilizar por novas liberdades.

of a Thin Man, anteriormente citada,

exclusividade da ação por aqueles

Durante alguns anos, uma atmosfera

e assediavam Jimi Hendrix em busca

que eram portadores de propósitos

eletrizante estimulava a invenção

de dinheiro para suas campanhas.

políticos ou ideológicos bem

estética e moral e os signos das

Neil Young compunha Ohio após o

definidos.

novas aspirações podiam ser vistos

assassinato de quatro estudantes

tanto nas manifestações de massa

pela Guarda Nacional, em 4 de maio

quanto nas paradas de sucessos.

de 1970, durante uma manifestação

assadas algumas

Não havia um movimento aglutinador,

de milhares de pessoas na Kent State

décadas, ainda

um “núcleo dirigente” ou um partido

University, em Ohio.

sobrevive a ideia

do qual emanassem as orientações

de que os anos

para as experiências e aventuras

Daniel Epstein, em A balada de Bob

1960 foram

que aconteciam por toda a parte.

Dylan – um retrato musical, descreve

um generoso tempo de utopias que

Seria risível considerar o poeta Allen

atitudes de descrença institucional

não prosperaram. Tais concepções

Ginsberg um dirigente político; no

desprovidas de motivações políticas

repetem os equívocos da esquerda

entanto, suas palavras ecoavam nas

explícitas que, no entanto, guardavam

tradicional daquele momento que

ruas convulsionadas ou na solidão

parentesco com o clima geral da

via no barulho das ruas apenas um

das estradas por onde os hippies

época. As referências emanavam

“sintoma” de conflitos estruturais

cruzavam a América. Estava em

de gurus da “nova consciência” e da

e, portanto, sem pernas para uma

curso outra revolução, que politizava

celebração de ídolos do mundo do

transformação profunda da sociedade.

outras dimensões da existência. Não é

rock and roll:

P

mesmo, Mr. Jones?
Muitos hipsters, influenciados

Em seu livro Tempos interessantes –
Uma vida no século XX, Eric Hobsbawm

Os Beatles amavam Dylan, que

pelo best-seller de Timothy Leary,

escreve que a sua geração não

amava Ginsberg, que amava desafiar

The Psychedelic Reader, estavam

entendeu o que estava acontecendo,

a truculência da polícia entoando

fazendo experimentos com LSD

o que faz lembrar da Ballad of a

mantras nas violentas manifestações

e outras drogas expansoras da

Thin Man, composta pelo mesmo

que cercaram a Convenção do

mente. Eles haviam seguido o

Dylan em 1965. Nela, o bardo dizia:

Partido Democrata, em Chicago, no

conselho do psicólogo de Harvard

“Because something is happening

emblemático ano de 1968. O caldeirão

– “turn on, tune in, drop out”.

here/But you don’t know what it is/

dos embates dos grupos ligados à

Esses jovens, fãs dos psicodélicos

Do you Mr.Jones?” (Porque algo está

contracultura e à militância radical

Jimi Hendrix e Jefferson Airplane,

acontecendo aqui/ Mas você não sabe

encontrava seus equivalentes nas

não estavam muito interessados

do que se trata/ Sabe, Mr. Jones?).

canções, desde aquelas que sugeriam

em ativismo político contra a

Com tocante honestidade intelectual

uma retirada para comunidades

Guerra do Vietnã ou em qualquer

por ter partilhado desses equívocos,

pacíficas no campo às conclamações

coisa. Eles se erguiam acima e
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além desses conflitos mundanos

talentos que derramavam canções e

aproveitou uma brecha e iniciou sua

num nevoeiro de haxixe. A lógica

obras em ritmo avassalador, foi um

pregação política ao público durante

havia falhado com os Estados

terreno fértil de expressão desses

um intervalo da apresentação da banda.

Unidos e agora os jovens

anseios. Excessivamente preocupado

Encarnar os traços mais raivosos das

norte-americanos a rejeitavam

com a revolução nos costumes e

revoltas dos adolescentes ingleses,

inadvertidamente – a lógica da

atribuindo aos artistas um poder que

como era o caso do The Who, não

guerra, da política, a lógica das

nunca quiseram exercer, o paranoico

garantia afinidades com a militância

leis e das instituições religiosas –

governo de Richard Nixon monitorava

(des)organizada. Posteriormente,

em favor de uma pura e divertida

os Rolling Stones sob a rubrica da

Townshend, considerado o gênio

alucinação, de um novo dadaísmo

“banda mais perigosa do mundo”,

na criação da ópera-rock Tommy,

(Epstein, 2012: 187,188).

como relata Keith Richards em Vida,

lamentou o incidente em várias

seu livro autobiográfico.

oportunidades.

Em episódios muito noticiados
na época, milhares de jovens

No entanto, buscar vínculos mais

abandonavam a casa de seus

imediatos entre músicos do mundo

familiares sem deixar vestígios,

do rock and roll com organizações,

abalando a continuidade desses

movimentos e lideranças

laços por corroer a “célula mater”

comprometidas com campanhas

por dentro e adicionando algumas

gerais ou lutas específicas pode ser

doses de desconfiança ao american

frustrante. Os nexos que atestam a

way of life. Em 1967, o FBI anunciou

afinidade do rock com a vontade de

O poder das barricadas – uma

a cifra de 90 mil fugitivos (Turner,

mudança residem na própria produção

autobiografia dos anos 60: “Outros

2009:199). “Dadaístas” afastados

artística e nos temas motivadores

grupos de rock, principalmente The

dos fustigamentos aos grandes

das canções que reverberaram na

Doors e Jefferson Airplane, insistiam

poderes também encarnavam tensões,

esfera pública. Salvo alguns exemplos

– às vezes aos berros – que rock era

conflitos e recusas e rejeitavam a

notórios, essa ligação foi errática.

igual a revolução” (Ali, 2008:350).

ruína moral americana. Indivíduos

No início dos anos 70, John Lennon

Mesmo que o destino das palavras

chapados em um nevoeiro de haxixe,

aproximou-se de Abbie Hoffman e

não se realizasse em atos efetivos

ao som de Jimi Hendrix, acabavam por

Jerry Rubin, arruaceiros esquerdistas

dos ouvintes apaixonados pelas

engrossar as fileiras daqueles que não

que estavam à frente do Youth

canções de seus ídolos musicais, o

se habilitavam a reproduzir os padrões

International Party na organização de

efeito público era estrondoso. Figurar

dominantes.

protestos contra a guerra no Vietnã

nas paradas de sucessos não era

e empenhados, com sucesso, na

um mero detalhe na expressão das

Na Babel de contestação dos anos

libertação de militantes como John

inquietações, nem as apresentações

60 e meados dos 70, com posições

Sinclair e Angela Davis, uma brilhante

ao vivo para milhares de pessoas, que

extremas e largamente contraditórias

intelectual negra que havia sido

por vezes terminavam em confronto da

entre si, a inquietação generalizada

assistente de Herbert Marcuse.

garotada com a polícia. Jim Morrison,

favorecia que as mudanças individuais

T

ariq Ali, o mais
destacado líder
estudantil da
Inglaterra na
década de todas

as revoltas, escreve em suas memórias

poeta, cantor e líder do The Doors,

e de estilos de vida emergissem como

O mesmo Hoffman já havia sido

escancarava em entrevistas: “Estou

temas importantes na esfera pública.

expulso aos tapas do palco do Festival

interessado em tudo relacionado

O rock and roll, com sua revolução na

de Woodstock por Pete Townshend,

à revolta, ao caos, à desordem,

linguagem musical e a profusão de

guitarrista do The Who, quando

especialmente um tipo de atividade
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que não possui significado” (Wenner e

se perdido. Aquelas garotas iam

de seu show foi reservada aos

Levy, 2008:33).

aos shows e saíam sangrando,

apaniguados da nomenklatura, a

cortadas, com as roupas rasgadas,

burocracia dominante. Admiradores

Portanto, a linha direta entre a

as calcinhas molhadas, e a gente

e seguidores da banda ficaram de

música e o ativismo não é o elemento

já sabia que isso ia acontecer

fora, o que gerou revolta nas ruas e

fundamental a ser destacado. O que

todas as noites. Esse era o show.

uma violenta intervenção da polícia

de melhor foi produzido no rock and

Honestamente, podia ter rolado

com jatos d’água. No retorno a

roll fez parte da ampliação de limites

com qualquer um. Elas pouco se

Londres, Mick Jagger anunciou

que caracterizou o ambiente explosivo

lixavam que eu estivesse tentando

premonitoriamente: “Lá o perigo está

da década. Antecedentes memoráveis,

ser um músico de blues. (Richards,

no ar. As adolescentes não gritam

como as mexidas dos quadris de

2010:167)

mais por causa da música, há tempos
que elas querem outra coisa. Vejo

Elvis Presley, colocaram em xeque a
moral puritana da América. Mais uma

A partir de certo momento, os

como uma grande confusão está se

vez Keith Richards, em Vida, dá um

arrebatamentos se ampliaram e

armando” (Winkler, 2010:93).

depoimento que aponta nessa direção:

tomaram direções as mais variadas.
A idolatria se misturava à vontade

Foi um tempo também em que Jimi

Talvez tenha acontecido com Frank

de se perder, como acentua Keith

Hendrix e o cantor Otis Redding,

Sinatra, com Elvis Presley. Mas

Richards. Perder-se nas estradas,

falecido precocemente em um

não acho que alguma vez tenha

na cama, nos estímulos sensoriais

acidente de avião com toda a sua

chegado aos extremos que se

proporcionados pelas drogas, nas

banda, eram desejados abertamente

viram na época dos Beatles e dos

formas não convencionais de se

pelas mulheres brancas de suas

Stones, pelo menos na Inglaterra.

agrupar e de viver, na recusa de seguir

plateias. O produtor musical Bill

Era como se alguém tivesse

os padrões familiares e quiçá seguir

Graham, figura polêmica que

enfiado alguma coisa na tomada,

atrás dos baderneiros nas ruas em

conquistou a admiração e o respeito

em algum lugar. As mocinhas

protesto contra alguma coisa que iria se

de muitos pop stars, entre eles

dos anos 50 todas sendo criadas

compreender melhor depois. Em She’s

Keith Richards, Mick Jagger e Pete

muito bem comportadinhas, muito

leaving home, dos Beatles, a moça

Townshend, completa: “Depois de

caseiras, e então, em algum lugar,

foge com o rapaz da concessionária

Otis Redding, ele [Jimi Hendrix] foi o

teve um momento em que elas

de veículos e quer apenas se divertir.

primeiro negro na história dos EUA a

apenas resolveram que iam se

Melanie Coe, a inspiradora da canção a

fazer com que a massa de mulheres

libertar. Apareceu a oportunidade

partir de uma notícia de jornal lida por

brancas na plateia não se importasse

para fazerem isso e quem ia

Paul McCartney, era arrastada de volta

com sua cor e desejasse seu corpo.

conseguir segurá-las? Tudo

para casa pelos pais que vasculhavam

Todas elas queriam transar com

pingava de tesão, embora elas

as boates da região onde moravam.

ele. Depois de Otis, ele foi o primeiro

não soubessem o que fazer com

Melanie Coe adorava dançar e queria

símbolo sexual negro num país

ele. Mas, de repente, você aparece

fazer teatro, intenções evidentemente

de brancos” (Graham, 2008:221).

na outra ponta. É um desvario. E

tolhidas por eles, e um dia mandou-se

Em torno da música, as pessoas

quando a coisa se solta tem uma

com um crupiê que conheceu em um

afirmavam novas órbitas do desejo

força incrível. Num rio cheio de

clube (Turner, 2009:201).

e modos de vida alternativos. O rock
nunca foi um terreno de criação

piranhas acho que você tem mais
chance de escapar. Elas eram

Em 1967, os Rolling Stones estiveram

artística com pendores pedagógicos,

além do que queriam ser. Tinham

na Polônia e a maioria dos ingressos

mas destacou-se como um campo de
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absorção da ultrapassagem sucessiva

políticas. Um desses grupos era

os sonhos de mudanças sociais e

de normas e convenções sociais.

o Motherfuckers, uma gangue de

existenciais independentemente

rua com inspirações políticas, que

da coloração política ou motivação

evidentemente considerava Graham

ideológica. Normas eram desafiadas

poder de

um porco capitalista e pleiteava que

por todo canto e Eric Hobsbawm

atração do rock

toda música deveria ser oferecida de

definiu toda aquela movimentação

and roll era

graça. Em outra oportunidade, o MC5,

como a revolução cultural da década

inquestionável.

uma banda radical de Chicago cujo

de 60, marcada pela “destruição

O caldo das

O

principal produtor era John Sinclair,

dos padrões tradicionais de

motivações ideológicas as mais

fundador do partido White Panthers,

relacionamento entre pessoas e

extravagantes era derramado nas

queimou a bandeira americana no

comportamento dentro da sociedade

salas de concerto, que acabavam

palco e era anunciada como “a banda

existente” (Hobsbawm, 2002: 279,

por se tornar locais de agregação

revolucionária do povo” (Graham,

grifos dele). Hobsbawm quis ressaltar

dos mais diversos movimentos.

2008: 263-266). Bill Graham correu

as profundas mudanças nos modos

Em San Francisco, o Fillmore West,

riscos e usou de muita firmeza

e estilos de vida, com repercussões

de propriedade de Bill Graham,

para convencer os ocupantes das

sociais de grande extensão, ainda que

apresentava uma Janis Joplin

noites de quarta-feira de que o local

suas feições não tenham coincidido

desconhecida no início de carreira,

deveria ser esvaziado e voltar às suas

com aquelas usualmente associadas

além de bandas que encarnavam

atividades musicais. Algum tempo

ao uso da palavra “revolução”. A

o comportamento radical, como

depois, um Graham exausto fechou

invenção de novas liberdades, para

Jefferson Airplane e Grateful Dead.

sucessivamente o Fillmore East e o

além da linguagem panfletária,

O Fillmore East, em Nova York,

Fillmore West, em San Francisco.

podia ser escutada nas canções que
tocavam no rádio. As paradas de

também de propriedade de Bill
Graham, acolheu nas noites de

Paul Simon, da dupla Simon &

sucessos também fizeram soar na

quarta-feira todo tipo de gente,

Garfunkel, sentia-se desgraçadamente

esfera pública a politização de outras

que se espalhava pelo recinto com

culpado por vender milhões de discos

dimensões da existência social.

seus mimeógrafos e comícios,

e contribuir para fazer girar a roda do

passava documentários sobre os

capitalismo, mas este tipo de dilema

trabalhadores em colheitas de uva e

não foi o mais característico daquela

O autor professor do Programa de PósGraduação em Sociologia e Direito da UFF.

se alongava em diálogos e discussões

geração de artistas. O rock embalava

lcfridman@bighost.com.br
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Igualdade de gênero

e direito das mulheres
no Brasil
Maria Aparecida Azevedo Abreu
Cientista política

M

ulheres e homens

na vida social. Por conta disso, há

são diferentes bio-

vários

logicamente, com

que comparam os países em diversos

diferentes papéis

aspectos, como, entre outros, parti-

na fecundação reprodutiva. A des-

cipação nos parlamentos; acesso a

peito dessa diferença natural inesca-

educação; empoderamento político;

pável, as diversas democracias atu-

e participação, remuneração e acesso

almente existentes estabelecem em

a oportunidades no mercado de tra-

suas constituições a igualdade entre

balho. Derivadas desses aspectos, são

homens e mulheres e a vedação de

comparadas também políticas como

discriminações baseadas em diferen-

licenças em decorrência de nasci-

ças sexuais. Tal igualdade, relativa-

mento de filho (maternidade, paren-

mente recente na história, foi resulta-

tal e paternidade), oferta de serviços

do de conquistas paulatinas, que aos

de cuidados para crianças, existência

poucos estabeleceram a possibilidade

de cotas para participação das mu-

de as mulheres frequentarem os espa-

lheres no parlamento, participação

ços públicos, sua inserção no merca-

das mulheres em cargos de chefia em

do de trabalho, seu direito de votar e,

empresas e na administração pública.

por fim, de serem eleitas.

No campo dos direitos específicos das

indicadores

internacionais

No entanto, em todo o mundo,

mulheres, são comparados o acesso

homens e mulheres têm acesso de-

a serviços de saúde e os direitos re-

sigual aos diversos bens disponíveis

produtivos. Tal desigualdade é uma
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No Brasil, as
mulheres já
apresentam, em
média, mais anos
de estudo do que
os homens

gos de chefia nas burocracias pública
e privada; altos índices de violência
contra a mulher – no espaço público
ou privado. São fatores que atinam

ajustarem melhor às desigualdades

se reflete nas remunerações que ho-

diretamente com as desigualdades

encontradas entre os sexos nos diver-

mens e mulheres obtêm no mercado

produzidas pelas diferenças entre ho-

sos países e, especialmente, no Brasil.

de trabalho. Mas esse é um aspecto

mens e mulheres. Além delas, a veda-

Por exemplo, o acesso à educação,

de muito difícil captação e ainda não

ção à interrupção voluntária da gra-

que era um indicador relevante de

alcançado pelo indicador.

videz é um fator que não diz respeito

desigualdade havia algumas décadas,

exatamente à desigualdade, pois está

já não apresenta a mesma relevância.

atrelado a algo exclusivamente femi-

No Gender Gap Index, por exem-

nino, que é a maternidade, mas que

plo, um dos mais conhecidos índices

também aponta para uma vulnerabi-

internacionais de desigualdade de

No que atina a participação po-

lidade das mulheres, na medida em

gênero, divulgado anualmente pelo

lítica das mulheres, é necessário di-

que elas não podem decidir e escolher

Fórum Econômico Mundial, abran-

ferenciar os espaços da política mais

livremente se vão ou não ser mães a

gendo atualmente 135 países, temos

informal e o daquela institucionali-

partir do momento da concepção bio-

as seguintes dimensões: acesso a edu-

zada, formalizada por meio do pro-

lógica de outrem.

cação, serviços de saúde, oportunida-

cesso e da representação eleitorais.

des no mercado de trabalho e empo-

Embora não haja ainda estudos sis-

deramento político.

temáticos e abrangentes apresentan-

Essa situação encontrada no Brasil será analisada a partir de três di-

Passemos às dimensões de nossa
análise.

Representação política

mensões que, a meu ver, fazem parte

No Relatório de 2012, 32 países

do resultados numéricos sobre a par-

da estrutura das desigualdades entre

dividiam a primeira posição, com a

ticipação das mulheres em instâncias

os sexos e o déficit de autonomia da

constatação da igualdade de acesso

mais informais de participação polí-

mulher. Elas são: (i) representação

entre homens e mulheres nesse cam-

tica, como, por exemplo, reuniões de

política, (ii) participação e obtenção

po, entre eles o Brasil. Aqui, as mu-

associações de moradores de bairro,

de rendimentos no mercado de tra-

lheres já apresentam, em média, mais

há constatações, como a afirmada

balho, e (iii) direitos reprodutivos.

anos de estudo do que os homens. No

pelo cientista político Luis Felipe

Essa divisão não é óbvia, nem mes-

entanto, o que há, no Brasil e no mun-

Miguel, em entrevista publicada no

mo totalizante. A escolha dessas três

do, é uma diferenciação de áreas em

“Dossiê Mulheres e Poder” da revista

dimensões se deve ao fato de elas se

que elas estão mais presentes, o que

do Observatório Brasil de Igualdade
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de Gênero (SPM, 2009), que apon-

no mercado de trabalho devido às ne-

ras municipais de cidades pequenas

tam para uma crescente participação

cessidades da própria sociedade capi-

há maior proporção de mulheres do

das mulheres e uma menor desigual-

talista (FRASER, 2009). E, nesse sen-

que nas cidades maiores, pode-se di-

dade entre os sexos, quando compa-

tido, é preciso lembrar que a inserção

zer que, ao menos na esfera local, as

ramos esses resultados com os das

da mulher no mercado de trabalho

mulheres desejam participar, ou seja,

instâncias formais de participação e

não a afasta das atividades relacio-

elas não têm uma aversão “natural”

representação.

nadas à necessidade e à reprodução e

pela política.

1

Nesse aspecto, a situação do Brasil não é de orgulhar nenhum defen-

produção da vida material.

A

Mas o que ocorreria, então, nas
cidades maiores, e nas esferas esta-

s mulheres ainda são

duais e federal? Em outras palavras,

predominantemente as

o que faz com que as mulheres não

responsáveis pelas ati-

estejam presentes nas esferas repre-

vidades domésticas e

sentativas de âmbito nacional? (E

maras baixas – equivalentes a nossa

pelos cuidados com as crianças. Em

isso não só no Brasil, mas no contexto

Câmara dos Deputados – é, em 2012,

contrapartida, a vida relativa à liber-

internacional em geral.)3 Os indícios

de 20,8%, no Brasil, temos uma par-

dade política (ARENDT, 1981) – que

são de que há algum tipo de obstáculo

ticipação de 8,6%, o que coloca o país

corresponde à capacidade e à liber-

para que elas consigam ocupar esses

2

na posição 119 no ranking mundial.

dade de agir politicamente e emitir

cargos. Parece que quanto mais com-

Nesse ranking, somente um país da

discursos políticos, ocorrida na es-

petição há por um cargo – em qual-

América Latina fica atrás do Brasil

fera pública política, e não aquela

quer situação –, as chances de este ser

– o Panamá, com uma participação

relativa ao mercado de trabalho –,

ocupado por um homem aumentam.

feminina de 8,5%. No entanto, como

parece ainda continuar reservada

Nesse sentido, se for admitido

já dito, embora essa desigualdade

predominantemente aos homens,

que é desejável que os indivíduos não

seja mais acentuada aqui, não é algo

que permanecem, com isso, sendo os

encontrem obstáculos institucionais

específico da realidade nacional. Ela

principais “donos” do discurso e do

para realizar suas capacidades, a pe-

está presente em todo o mundo, nos

poder político.

quena proporção de mulheres nas

sor da igualdade de gênero. Enquanto
no mundo, de acordo com dados da
Inter-Parliamentary Union, a média
de participação das mulheres nas câ-

contextos mais diferenciados.

Uma explicação simplória para

câmaras representativas pode indicar

A teoria política já apontou várias

essa situação poderia vir do argumen-

um problema sério, pois apenas por

hipóteses explicativas para essa desi-

to de acordo com o qual as mulheres

ser mulher, parece encontrar um le-

gualdade, e a mais difundida é a de

não teriam vontade de participar da

que de oportunidades menor que o de

que há uma divisão que se consolidou

política. No entanto, há alguns es-

um homem. Há claramente aqui um

nas sociedades, que ainda preservam

tudos que apontam na direção con-

déficit apresentado pelas mulheres,

características patriarcais, de modo

trária a ele. Se quando avaliamos a

em relação aos homens, de expressar-

que às mulheres estaria reservado

participação em instâncias informais

-se e de agir publicamente – no caso

o espaço doméstico, privado, e aos

percebemos uma proporção maior

da representação política, de falar

homens estaria reservado o espaço

de mulheres, e se, como já demons-

e agir em nome de si próprio e em

público (ELSHTAIN, 1993). A trans-

trado em estudo realizado por ALVES

nome de outrem.

posição dessa fronteira teria ocorrido

e CAVENAGHI (2009), nas câma-

As mulheres conquistaram o di-

abril• maio • junho 2013 123

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

reito ao voto somente em 1893, na

que uma só mulher seja eleita. O fato

feitas – talvez, inclusive, com a pró-

Nova Zelândia – o primeiro país a

de o partido colocar uma candidata

pria mudança das regras eleitorais

estender a franquia eleitoral ao sexo

em sua lista não significa que have-

em geral, pois é muito difícil limitar a

feminino –, e no Brasil, somente em

rá investimento partidário para que

ação dos partidos, com lista aberta e a

1932. Mas enquanto o direito ao voto

ela seja eleita. A pouca efetividade de

possibilidade de oferecer um número

veio acompanhar as conquistas alcan-

nossa política de cotas foi sentida nas

grande de candidatos –, como, aliás,

çadas e as responsabilidades assumi-

últimas eleições nacionais: mesmo

aconteceu em todos os países que

das no âmbito da esfera produtiva, o

tendo eleito pela primeira vez uma

atualmente apresentam participação

poder de decidir e de ocupar os altos

mulher para presidente da Repúbli-

significativa das mulheres em suas

postos da administração estatal em

ca, a porcentagem de mulheres na

câmaras de representantes.

todo o mundo ainda é algo não mui-

Câmara Federal dos Deputados per-

to trivial para as mulheres. Por conta

maneceu a mesma. Nas assembleias

disso, muitos países vêm adotando a

estaduais, houve um incremento da

As desigualdades entre homens

política de cotas para a representa-

participação feminina, passando de

e mulheres no mercado de trabalho

ção proporcional. Essa política pode

11,97% de deputadas para 12,94%,

também têm sido apontadas no de-

ser vista como a reserva de espaço

e, nas eleições municipais, também

bate internacional, e soluções para o

para que as mulheres possam tam-

ocorreu um aumento na proporção de

seu enfrentamento são debatidas nas

bém, além da representação, exercer

mulheres eleitas, passando de 12,5%

pesquisas e entre os gestores de polí-

a função de falar e agir em nome de

de vereadoras eleitas em todo o Bra-

ticas públicas em todo o mundo. No

outrem. O problema aqui é que os lu-

sil, em 2008, para 13,3% em 2012.

contexto europeu, apenas para ficar

O mercado de trabalho

gares de poder são limitados, e há a

Com incrementos tão pouco ex-

com exemplos, experiências de ação

necessidade de que homens percam

pressivos, pode-se apontar que no

afirmativa para a promoção da igual-

espaço para que mulheres o ocupem,

Brasil, se a intenção for a de dimi-

dade, bem como as de estruturação

como apontado por Céli Pinto (2011).

nuir o déficit de representação entre

de uma abordagem transversal das

No Brasil, que tem um sistema

homens e mulheres de forma mais

questões relativas a esse tema (gen-

eleitoral de lista aberta, as cotas con-

acelerada, mudanças mais impactan-

dermainstreaming), são recorrentes,

sistem em uma reserva de vagas na

tes na legislação eleitoral terão de ser

e objetos de constante discussão e

lista de candidatos apresentada pelos
partidos. Considerando que estes podem apresentar na lista de candidatos 150% do número de cadeiras em
disputa – o que significa dizer que,
por exemplo, no Acre, em que há oito
cadeiras em disputa para deputado
federal, cada partido pode oferecer 12
candidatos –, é possível a situação em
que todos os partidos cumpram devidamente a legislação de cotas sem
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aperfeiçoamento (DELGADO, CA-

porcional de remuneração entre eles

para empregadas domésticas – que

PPELIN e SOARES, 2002). Nessas

aumenta. Ou seja, quanto mais espe-

essa diferença mais se acentua. Isso

ações afirmativas e políticas de pro-

cializada e sofisticada (do ponto de

parece sugerir que a maternidade não

moção de igualdade de gênero, estão

vista educacional em sentido estrito)

impede que a mulher esteja no mer-

incluídas medidas que procuram re-

uma função, maior é a proporção da

cado de trabalho, se for necessário.

verter verdadeiras segregações sexu-

desigualdade de rendimentos entre

No entanto, à medida que o trabalho

ais – a predominância masculina em

homens e mulheres.

importa maior remuneração, aí a

áreas como a engenharia, por exem-

naquela área, a desigualdade entre

U

questão da maternidade interfere, fa-

homens e mulheres é generalizada,

nidade e ao cuidado dos filhos, em

de trabalho.

em todos os níveis e setores.

vez de dedicar-se a sua carreira, o que

Com tudo isso, o que se percebe

plo, e a remuneração inferior para
as mulheres nos mesmos postos de
trabalho (OLGIATI, 2002). Embora
haja diferenças específicas nesta ou

ma das razões que o

zendo com que a mulher ganhe me-

senso comum aponta

nos. Assim, a opção pela maternidade

para explicar essas di-

e pelo cuidado com os filhos parece

ferenças é que a mu-

não ser suficiente para explicar o défi-

lher optaria pela dedicação à mater-

cit salarial das mulheres no mercado

No Brasil, a participação das mu-

faria com que ela permanecesse me-

é que, embora as mulheres tenham

lheres no mercado de trabalho em

nos tempo no trabalho, trabalhasse

tido acesso ao mercado de trabalho,

2011 cresceu, em relação a 2010, de

menos horas fora de casa. Ainda que

tal acesso não importou em igualdade

acordo com dados divulgados pelo

essa explicação seja verdadeira, ela

de gênero. Isso porque a igualdade de

Ministério do Trabalho e Emprego

não retira a injustiça na remunera-

oportunidades de emprego não se re-

(MTE), de 41,56% para 41,9%. No en-

ção. Se entendermos que o trabalho

sume somente ao acesso ao emprego,

tanto, a proporção do que as mulhe-

de cuidado de crianças é necessário –

mas também à obtenção dos frutos e

res ganham em relação aos homens se

alguém precisa fazê-lo – e a reprodu-

do reconhecimento pelo seu trabalho.

manteve no mesmo patamar: 82,8%.

ção da vida é assunto que interessa a

Nesse sentido, a Convenção sobre a

Em 2010, aprofundando mais a análi-

homens, mulheres e a toda a socieda-

Eliminação de Todas as Formas de

se desse déficit, obtinham-se os dados

de, as mães estariam sendo sobrecar-

Discriminação contra as Mulheres

que podem ser observados na tabela 1,

regadas com os ônus desse trabalho,

(Convention on the Elimination of

por subsetor de atividade econômica.

fazendo com que ela trabalhe mais

all Forms of Discrimination against

O que se percebe, a partir da Ta-

– se somadas as horas de trabalho

Women – CEDAW), em seu Artigo 11,

bela 1, é que a desigualdade entre

dentro e fora de casa –, sem receber a

prevê que o direito ao trabalho não

homens e mulheres, além de estar

justa remuneração por isso.

envolve somente o acesso a empregos,

presente em todos os setores, inten-

Essa explicação é desafiada pelo

mas à igualdade na remuneração e na

sifica-se conforme aumentam os anos

fato de que é nas funções com mais

avaliação do trabalho, instrumento

de estudo. Em outras palavras: quan-

anos de estudo – ou seja, geralmen-

que baliza a promoção na carreira.

do se compara homens e mulheres

te as mais bem remuneradas, e nas

No Brasil, os avanços em re-

exercendo a mesma atividade, exa-

quais os trabalhadores apresentam

lação ao acesso que as mulheres

tamente com a mesma escolaridade

mais condições de delegar os cui-

têm tido aos mais altos níveis de

quanto maior é esta, a diferença pro-

dados para instituições privadas ou

educação são inegáveis, embora nas
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áreas tecnológicas, como as engenharias, elas ainda sejam minoria4.
Há décadas, elas já são maioria na
educação superior5. No entanto, tais
avanços parecem não ter ocorrido na
mesma proporção quando a análise
focaliza-se nos altos postos da administração pública e de empresas
privadas. Os obstáculos existentes
para as mulheres ocuparem cargos
de chefia e de gerenciamento já foram
verificados tanto na administração
estatal federal quanto na administração de empresas, constituindo o que
a literatura denomina de “teto de vidro” (BRUSCHINI e PUPPIN, 2004;
LOMBARDI, 2008). No âmbito das
empresas privadas, o que se pode
dizer é que o acesso às vagas, independentemente do nível na administração, não é igualitário para homens
e mulheres. Pesquisa realizada pelo
instituto Ethos e pelo Ibope, em 2010,
com as 500 maiores empresas do
país, apresentou os dados descritos
na tabela 2.
Em relação ao mercado de trabalho, tem-se, então, que as mulheres
recebem menores salários, ocupam

Tabela 1

Salário médio das mulheres admitidas sobre o salário médio dos
homens admitidos em empregos com carteira assinada, segundo
subsetores de atividade econômica - Brasil (jan. 2010-dez. 2010)
Até 8 anos
de estudo
		
Extrativa mineral
76,7
Indústria de transformação
85,4
Indústria de produtos minerais não metálicos
91,2
Indústria metalúrgica
77,8
Indústria mecânica
71,0
Indústria de material elétrico e comunicações
84,7
Indústria têxtil, vestuário, artefatos e tecidos
91,5
Indústria de calçados
89,1
Indústria de produtos alimentícios, bebidas
e álcool etílico
95,0
Serviços industriais utilidade pública
85,3
Construção civil
79,6
Comércio
87,2
Comércio varejista
87,4
Comércio atacadista
87,8
Serviços industriais utilidade pública
76,6
Instituições de crédito, seguro e capitalização
73,9
Serviços comerciais e administrativos de imóveis,
valores imobiliários, serviço técnico
77,5
Serviços de transportes e comunicações
71,9
Serviços de alojamento, alimentação, reparação,
manutenção
83,3
Serviços médicos, odontológicos, veterinários
87,6
Serviços de ensino
87,7
Administração pública direta e autárquica
88,2
Agropecuária
88,6
Total
80,9

Entre 9 e
11 anos
de estudo
78,1
79,0
90,5
79,7
75,1
84,9
90,5
85,9

12 ou
mais anos
de estudo
64,0
67,1
63,6
66,7
64,5
61,4
69,4
66,1

85,1
84,2
86,3
89,5
90,6
89,8
81,7
83,1

68,5
72,9
66,0
71,5
78,5
70,0
69,4
67,6

79,7
80,7

65,1
72,7

83,9
90,5
83,5
87,8
82,0
81,0

81,2
72,2
83,3
68,6
61,4
66,1

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE). Elaboração: DISOC/IPEA			

posições de menor relevância e, além
disso, estão ausentes de algumas áre-

Tabela 2

as e mais presentes em outras. Todas

Composição funcional das 500 maiores empresas do Brasil, segundo
nível de função, por sexo (em %)

essas constatações sugerem que, se

do justamente compensadas pela sua

Nível da função		
Homens
Quadro executivo		
86,3
Gerência		 77,9
Supervisão		 73,2
Quadro funcional		
66,9

participação nele.

Fonte: Ethos e Ibope (2010)

as mulheres ocuparam o mercado de
trabalho por necessidades do próprio
sistema capitalista, elas não vêm sen-

Mulheres
13,7
22,1
26,8
33,1
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A propositura da ação foi feita

de aborto. A ministra invocou, ainda,

Em relação aos direitos reprodu-

com base em três argumentos , que

a liberdade de decidir da mulher, mas

tivos, ganha especial atenção o direito

podem ser assim resumidos: (i) a an-

sempre com a restrição relativa aos

à interrupção voluntária de gravidez,

tecipação do parto no caso de diag-

casos de feto anencéfalo.

pelos mais diversos métodos, sejam

nóstico de existência de feto anencé-

Por sua vez, o voto do ministro

farmacológicos – como é o caso da

falo não é um caso de aborto; (ii) a

foi bastante noticiado, em razão da

pílula do dia seguinte –, sejam os de

defesa da dignidade da mulher; (iii)

intensidade com que foi defendido

intervenção cirúrgica.

a defesa da autonomia do indivíduo.

o direito da mulher de interromper

8

A interrupção voluntária de gra-

Embora a estratégia dos auto-

a gravidez nesse caso, mas sua argu-

videz – uma das formas de aborto – é

res da ação tenha a sido a de afastar

mentação ganha destaque aqui na

considerada crime em diversas situ-

qualquer enquadramento do caso em

medida em que ele usou uma suposta

ações, em vários países do mundo.

questão como um caso de aborto, pois

essência maternal da mulher como

Nesse sentido, o Brasil se encontra

isso traria consigo a reprovação mo-

argumento para defender tal direito:

entre alguns dos países mais conser-

ral relativa ao tema, em todo o debate

“Se [a mulher] for pela interrupção da

vadores, em que apenas recentemen-

transcorrido durante as audiências

gravidez, [essa decisão] é ditada pelo

te foi autorizado, por meio de decisão

públicas e no próprio julgamento do

mais forte e mais sábio dos amores: o

do Supremo Tribunal Federal (STF),

caso, a questão da interrupção volun-

amor materno.” Ele argumentou que

o aborto de fetos anencéfalos. A dis-

tária de gravidez veio à baila tanto

“o amor materno é tão forte, tão sá-

cussão no STF acerca da autorização

nos argumentos utilizados interna-

bio, tão incomparável em intensidade

para a antecipação de parto no caso

mente ao próprio processo quanto na

com qualquer outro amor, que é cha-

de diagnóstico de existência de feto

repercussão ocorrida na mídia. Nesse

mado por todos de instinto materno”.

anencéfalo iniciou-se com a proposi-

aspecto, merecem destaque os votos

E concluiu: essa decisão da mulher é

ção da Ação de Descumprimento de

da ministra Carmen Lúcia e do Minis-

“mais que inviolável, é sagrada”10.

Preceito Fundamental (ADPF) 54, em

tro Ayres Britto.

6

Embora a argumentação do mi-

2004, pela Confederação Nacional

De acordo com a ministra: “Não

nistro pareça essencializar o papel

dos Trabalhadores na Saúde (CNTS)

há bem jurídico a ser tutelado como

materno da mulher – o que poderia

e com apoio técnico da ANIS – Insti-

sobrevalor pela norma penal que pos-

ser criticado a partir da literatura fe-

tuto de Bioética, Direitos Humanos e

sa justificar a impossibilidade total de

minista –, ela desperta interesse por

Gênero . Seguiu-se à proposição uma

a mulher fazer a escolha sobre a in-

atribuir à mulher, para além das obri-

decisão liminar que permitiu a rea-

terrupção da gravidez, até porque tal-

gações, responsabilidades e direitos,

lização desse tipo de antecipação de

vez a maior indicação de fragilidade

um poder decorrente da materni-

parto durante três meses em 2004, a

humana seja o medo e a vergonha .”

dade. No entanto, esse poder parece

cassação dessa mesma liminar, a con-

Note-se que em seu voto, como em

estar restrito aos casos de anencefalia

vocação de várias audiências públicas

várias etapas do processo, foi utiliza-

do feto.

pelo STF e o julgamento, que teve sua

da a expressão “interrupção da gra-

No voto do relator, o ministro

decisão em 12 de abril de 2012, com

videz” e não “antecipação do parto”,

Marco Aurélio Mello, foi deslocada a

oito votos a favor e dois contra, e pu-

como na peça inicial, tratando o caso,

questão da interrupção da gravidez,

blicada em 25 de abril de 2012.

portanto, como uma possível espécie

tal como delimitado na peça inicial

7
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da ADPF, e destacado um outro pon-

Inescapável é o confronto entre,

O que se vê, a partir do julgamen-

to, que foi bastante central no debate

de um lado, os interesses legíti-

to e da breve descrição dos principais

em torno da decisão em discussão: a

mos da mulher em ver respeita-

argumentos nele expostos, é que al-

laicidade do Estado brasileiro. Como

da sua dignidade e, de outro, os

gum grau de autonomia da mulher é

oponentes dos autores da ação, os

interesses de parte da sociedade

reconhecido, mas ela é sempre qua-

principais atores eram grupos reli-

que deseja proteger todos os que

lificada por meio de delimitações de

giosos que tinham como pressuposto

a integram – sejam os que nasce-

seu alcance. Em algumas passagens,

o fato de o caso tratar-se de aborto, e

ram, sejam os que estejam para

os argumentos ficam um tanto con-

que este não deveria ser permitido.

nascer – independentemente da

traditórios, pois de que autonomia se

Embora a argumentação do ministro

condição física ou viabilidade de

trata, quando ela é exercida em face

tenha sido bastante útil do ponto de

sobrevivência. O tema envolve a

de algo com ausência de vida? A partir

vista do afastamento de julgamentos

dignidade humana, o usufruto da

do momento em que houvesse outra

religiosos sobre o poder de decisão

vida, a liberdade, a autodetermi-

vida, a mesma autonomia, de acordo

das mulheres nesses casos de gra-

nação, a saúde e o reconhecimen-

com o voto do relator, por exemplo,

videz, mais uma vez a autonomia

to pleno de direitos individuais,

cessaria. Tal contradição expressa a

da mulher sobre o seu próprio cor-

especificamente, os direitos sexu-

sinuosidade dos argumentos utiliza-

po foi apenas tocada, sem que fosse

ais e reprodutivos de milhares de

dos e indica a necessidade dos atores

utilizada como argumento central do

mulheres .

de atender não só à coerência jurídica

11

debate.

e argumentativa, mas também às de-

A autonomia da mulher, quando

No caso dos fetos anencéfalos,

invocada, o foi em relação a um ser

de acordo com o mesmo relator, não

sem vida. Nesse caso, qualquer so-

havia colisão real entre direitos fun-

A discussão que se travou judi-

frimento seu seria desnecessário e,

damentais, apenas conflito aparente,

cialmente ajuda a iluminar vários

por isso, injustificável, comparável à

na medida em que nesse caso não há

pontos que estão presentes na ques-

tortura. Mas e se há outra vida viável?

vida a ser protegida. Nesse aspecto,

tão do direito da mulher interromper

Nesse caso, há o conflito, descrito

o relator acatou integralmente a tese

ou não a gravidez. Em primeiro lu-

pelo relator, em seu voto:

apresentada na inicial da ADPF.

gar, há uma discussão sobre o início

mandas dos diversos grupos sociais
envolvidos na questão.

da vida, que determinaria a partir de
que momento o ser que se encontra
no ventre da mulher pode ou não ser

A mulher grávida
é colocada
como um sujeito
à disposição de
outro, ou seja,
sem autonomia

considerado um sujeito capaz de ser
vítima de um crime contra a sua vida
(RIBEIRO, 2012). Em toda essa discussão, quando quer que esteja o tempo inicial da vida, a mulher grávida é
colocada como um sujeito à disposição de outro, ou seja, sem autonomia.
A autonomia da mulher também es-
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tava ausente nos argumentos de acordo com os quais no referido caso não
haveria vida do feto, pois se tratava de
um anencéfalo.
Um aspecto curioso em toda essa
discussão sobre o aborto, e também
em outras, travadas nos mais variados espaços públicos, é que a mater-
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Há muito a ser
debatido para que
seja alcançado
um entendimento
favorável à autonomia
plena da mulher

nidade, algo exclusivo da mulher e
que, portanto, poderia ser visto como
algo de empoderamento dela, como
levantado de forma ambígua pelo mi-

A mulher no Brasil

exemplo, um dos países com o deba-

nistro Ayres Britto, é colocada como

O breve panorama da situação da

te mais avançado sobre a questão do

algo que retira a autonomia da mu-

mulher no Brasil comparativamente

aborto, apresenta uma representação

lher, tornando-a não mais um sujeito

nas três dimensões apontadas neste

política feminina de apenas 24,7%, o

pleno, mas alguém que tem de subor-

texto possibilita traçar um cenário em

que o coloca à frente do Brasil, mas

dinar-se ao destino de outrem, para

que a mesma mulher que não tem au-

atrás de vários outros países, ocupan-

isso correndo qualquer risco e deven-

tonomia para decidir sobre seu próprio

do a posição 45 no ranking. Mas é

do assumir a obrigação inclusive de

corpo nos casos de gravidez não tem

possível verificar, de forma inequívo-

ter seu corpo modificado, ferido, la-

também a liberdade plena – ao menos

ca, que a mulher brasileira ainda não

cerado, contra a sua própria vontade.

não a mesma dos homens – de falar e

tem seus direitos e liberdades plena-

De qualquer forma, a autoriza-

agir em nome de outrem no espaço pú-

mente reconhecidos e efetivados.

ção para a antecipação de parto ou

blico e mais estritamente político. Essa

Com a eleição de uma presiden-

interrupção involuntária de gravidez

mulher, ainda, ao conviver com homens

te mulher, Dilma Roussef, em 2010,

no caso da ADPF 54 foi comemorada

no mercado de trabalho, provavelmen-

muita expectativa se colocou em rela-

pelos mais diversos segmentos femi-

te terá uma remuneração menor que a

ção à igualdade de gênero. No entan-

nistas por representar um avanço no

do seu colega igualmente qualificado,

to, o que se verificou foi que, na esfera

entendimento judicial acerca dos di-

exercendo a mesma função.

política, embora a presença de mulhe-

reitos reprodutivos da mulher. E, de

Nesse cenário, embora a situa-

res tenha se intensificado nos cargos

fato, teve esse significado. No entan-

ção desfavorável das mulheres pareça

de ministro de Estado – atualmente

to, a julgar pela argumentação apre-

ser sempre a mesma, não é possível

mais de um terço são mulheres –, isso

sentada pelos ministros, há muito a

estabelecer relações de causalidade

não se refletiu na ocupação do segun-

ser debatido para que seja alcançado

entre as situações enfrentadas nas di-

do, terceiro e quarto escalões. Com-

um entendimento favorável à autono-

versas dimensões. Desigualdades na

parando-se a ocupação de Cargos de

mia plena da mulher, como ocorre em

esfera política, por exemplo, podem

Direção e Assessoramento Superior

diversos países do mundo, em que o

ser mais intensas em locais em que

(DAS) em dezembro de 2010 (final do

aborto pode ser autorizado após soli-

a aprovação a uma lei permitindo o

governo Lula) e dezembro de 2012,

citação judicial da interessada.

aborto fosse mais fácil. O Canadá, por

entre os DAS 4, 5, e 6, corresponden-
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tes a cargos de coordenadores-gerais

de maneira tímida, tendo sido soli-

um quadro de desigualdade de gênero

ou gerentes, diretores e secretários ou

citadas inclusive retratações da atual

bastante acentuado. Alterar esse qua-

presidente de órgão da administração

ministra Eleonora Menicucci em suas

dro de forma acelerada requer ações

indireta, respectivamente, houve in-

declarações mais radicais, como di-

públicas. Não parece haver sinal de

cremento somente no DAS 5, em que

vulgado pela grande imprensa.

que elas venham em um curto prazo

as mulheres passaram de 25,2% para

Enfim, ainda que se reconheça ser

28,8%, o que é bem pouco significati-

a desigualdade entre homens e mu-

vo. Além disso, a questão do aborto,

lheres um fenômeno universal, o que

A autora é professora do departamento de
ciência política da UFRJ.

desde as eleições, vem sendo tratada

se pode dizer é que o Brasil apresenta

maabreu@hotmail.com

5. Segundo dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), em 1982, as
mulheres já eram 51,3% nos cursos de graduação e, desde então, nunca deixaram de ser maioria, chegando a 58% em 2001. Em 2009, a parcela feminina era de 56,9%.

8. Peça inicial da ADPF 54, disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=339091&tipo=TP&descricao=AD
PF%2F54

de tempo.

notas de rodapé
1. PAXTON e HUGHES (2007) concluem também que as mulheres estão mais presentes, na
política, em posições de “menor importância”.
2. Informações disponíveis em http://www.ipu.
org/wmn-e/world.htm e http://www.ipu.org/
wmn-e/world.htmhttp://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap12_en.pdf .
3. Mais uma vez, convém mencionar a conclusão de PAXTON e HUGHES de que as mulheres
estão mais presentes em funções de “menos importância”.

6. A peça inicial que da ADPF 54 utilizava a terminologia “antecipação de parto” em vez de “interrupção de gravidez”, pois um dos argumentos
jurídicos centrais utilizados na ação foi justamente a descaracterização, no caso, de aborto e
sua respectiva tipificação criminal.

4. Para uma análise da ocupação da profissão de
engenharia por mulheres, ver Bitencourt (2010).

7. A figura processual para a participação do
ANIS foi a do amicus curiae.

9. Excerto do voto disponível em: http://www.
stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=204756
10. Excerto destacado na notícia do STF, disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204850
11. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf
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Chegou a vez de
nosso próprio Case.
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ANO XVII . Nº 100 . SETEMBRO/OUTUBRO 2013

CASE STUDIES
www.insightnet.com.br/case

REVISTA BRASILEIRA DE MANAGEMENT

100
800 CASES DE
MANAGEMENT

C

A Case studies – revista Brasileira de Management chegará à sua centésima edição no bimestre setembro/outubro deste ano.
A publicação, produzida pela Insight Comunicação em parceria com a FGV Management, reúne
um banco com 800 cases de gestão em várias
áreas, além dos depoimentos de quase 80 empresários e executivos: os Personal Cases.
Para comemorar este marco, será produzida uma
edição especial. A Case studies 100 terá uma
seleção dos 10 Top Cases publicados nesta trajetória e cujas empresas serão homenageadas em
uma cerimônia de premiação.

Também irá oferecer uma sondagem sobre os
desafios e tendências do management no Brasil,
obtida a partir da opinião dos depoentes na seção Personal Case.
A edição especial de Case studies trará, ainda,
uma série de artigos com as maiores autoridades
em gestão empresarial. E vai oferecer um CD com
a reprodução de todos os cases já publicados pela
revista desde que começou a circular, em 1996.
A publicação será distribuída a um golden mailing
formado por dezenas de milhares de empresários, executivos, integrantes do Executivo e do
Legislativo e importantes formadores de opinião.

reserve seu espaço nesta edição históriCa,
uM verdadeiro Case de ManageMent no Brasil.
Entre em contato pelo email case.studies@insightnet.com.br
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christian lynch

cientista político

Lirismo

no consultório
“Uma parte de mim é multidão
Outra parte é estranheza e solidão
Uma parte de mim é permanente
Outra parte se sabe de repente”.
Ferreira Gullar

Requer o psicanalista, apático,
Que o paciente seja prático.
- Uma parte de mim é multidão
Outra parte é estranheza e solidão
Uma parte de mim é permanente
Outra parte se sabe de repente.
Pede analista, pelo paciente maçado,
Que este ponha o lirismo de lado.
- Uma parte de mim é amor
A outra, cautela e temor
Uma parte de mim é personalidade
Outra parte, reflexo da idade...
Conclui o analista, enfastiado,
- Seus problemas são artísticos
Lirismo exposto em dísticos
Chavões tirados da mala
Daqueles em paredes de sala.
Replica o analisado, exasperado,
- Como pode o senhor ser tão insensível?
Tanta rudeza é incompreensível!
Retruca o analista também,
- Você é normal, dois braços, duas pernas
Bom marido, ganha bem,
Por que gosta de viver às duras penas?
Será masoquista também?

- Não masoquista: artista!
O analista consultou seu relógio
E anunciou - Sua hora acabou.
Você porta a síndrome terrível
Das partes desgarradas
O que não é irreversível
Como fantasias mal-curadas.
Tenha pois juízo, menino
Que isto não é, de modo algum
Colóquio flácido para acalentar bovino.
Conduziu o paciente à saída.
- Tens alguma razão, sentiu
Mas uma morbidez assaz vil.
O analisado se despediu:
- Perdoe, doutor, a minha lida
Mas a vida anda tão dura
Que só lhe pago na próxima consulta.
Saiu. O psicanalista ficou sozinho, entregue
ao seu próprio ser, a meditar sobre o que
lhe haviam dito, as profundas verdades da
existência humana. E concluiu:
- Uma parte dele é multidão
Outra parte é estranheza e solidão
Um parte dele é permanente
Outra parte se sabe de repente
Mas sem dúvida a pior das partes
É a que, não bastando ser permanente
Ainda tem a cara de pau
De sair inadimplente.

O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais
e Políticos da UERJ (IESP-UERJ).
clynch3@hotmail.com
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