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do que sorri essa democracia?

UM DIA NOS PERGUNTAMOS ATÉ ONDE PODERÍAMOS IR.
FELIZMENTE, AINDA NÃO ENCONTRAMOS A RESPOSTA.

O Grupo Andrade Gutierrez é reconhecido pela excelência com que atua em Engenharia e Construção,
Telecomunicações, Energia, Concessões e Saúde. É assim que ajuda a escrever e a reescrever a História
várias vezes, no Brasil e no mundo. Pronto para superar os desafios que ainda virão por aí.
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RECADO
A vida são espelhos foscos, já dizia Jorge Luiz Borges. As aparências ludibriam. Um exemplo:
a compreensão de um Estado de direito democrático periférico. Será pura prestidigitação a suposta homologia entre o que acontece nestas praias e o vivenciado nos países da Comunidade
Europeia? Se eles lá protestam contra o desmonte do Estado de bem-estar social, aqui ainda
somos parturientes do nosso. A periferia não foge ao ditame da ambiguidade das aparências;
se arrasta lenta e por se vertebrar, em direção ao centro, mas assumindo-se como tal. Os brasileiros podem ver e vestir o “V de Vingança”, esconder-se – ou revelar-se – por trás da máscara
do Anonymous, desabrir-se em rede e até mesmo ler Manuel Castells à procura da iluminação.
Nem por isso eles se tornam ingleses, franceses, espanhóis ou gregos, independente das aparências, sabe-se lá se por bom ou mau augúrio. Por outro lado, há periferias e periferias: e se não
somos tunisianos, nem sírios, nem egípcios – países que só agora ensaiam dolorosos passos
no caminho da democracia – temos um pouco de cada um deles em nossas etnia e cultura. Aqui
os movimentos são refogados em sincretismo, diversidade e miscigenação. É bom lembrar que
nestes rincões as estações podem ser confundidas. Mas nem por isso há primavera em junho.
E nem toda a manifestação tem a razão ao seu lado. E será pré-requisito da democracia que a
razão esteja ao seu lado? Nunca dantes singularidade e pluralidade marcharam tão tortuosamente entrelaçadas. Pergunta-se: do que sorri, afinal, esta democracia?
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SE
PAPEL E CELULO

Quando você tem ao seu
lado um banco parceiro e
que entende dos negócios
da sua empresa, todos
os caminhos levam
a bons resultados.

Emissão de Debêntures

R$ 1.361.380.000,00
Oferta Pública de Ações

R$ 1.270.000.000,00
Soluções de Giro

ELETROELE
TRÔNICOS
E ELETROD
OMÉSTICOS

Conheça algumas das grandes
operações realizadas em 2012.

R$ 1.463.897.386,90
Soluções de Giro

TO
AMEN
SANE

CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

R$ 500.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 500.000.000,00
Soluções de Giro

R$ 1.500.000.000,00
Emissão de Debêntures

Crédito Imobiliário

R$ 570.000.000,00
Soluções de Giro

R$ 400.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 500.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 500.000.000,00
Emissão de Debêntures

QUÍMICO

US$ 500,000,000.00
Emissão de Bonds

FIDC

US$ 450,000,000.00
Emissão de Bonds

R$ 516.110.000,00
Soluções de Giro

TRANSPORTES
R$ 663.289.247,00
Soluções de Giro

R$ 2.612.893.967,00
Soluções de Giro

1. TAM + STAR
1.1.1 VERSÃO NACIONAL
1.1.1.1 VERSÃO PREFERENCIAL POSITIVA E NEGATIVA
R$ 1.000.000.000,00
13/07/2010

Revolving Credit Facility

Import Finance

NAVAL

R$ 480.529.984,00
Soluções de Investimento

R$ 1.000.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 430.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 750.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 450.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 650.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 750.000.000,00
Soluções de Giro

R$ 1.100.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 1.200.000.000,00
Soluções de Investimento

R$ 700.000.000,00
Emissão de Debêntures

€ 300,000,000.00
Emissão de Debêntures

R$ 400.000.000,00
Notas Promissórias

R$ 400.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 1.200.000.000,00
Prestação de Fiança

US$ 240,000,000.00
Garantias Internacionais

ENERGIA

ALIMEN
TOS E
BEBIDA
S

R$ 1.755.000.000,00
Oferta Pública de Ações

LOGÍST
ICA

TELECO
MUNICA
ÇÕES
R$ 1.100.000.000,00
Soluções de Giro

AGRONEGÓCIOS

Revolving Credit Facility

R$ 2.000.000.000,00
Emissão de Debêntures

MINER
AÇÃO
E SIDE
RURG
IA
R$ 1.282.000.000,00
Project Finance

US$ 275,750,000.00
Pre-Export Finance

Soluções de Investimento

US$ 400,000,000.00
Pre-Export Finance

R$ 450.000.000,00
Revolving Credit Facility

Soluções de Giro

US$ 1,000,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 688,860,234.35
Soluções de Giro

SAÚDE

R$ 800.000.000,00
Emissão de Debêntures

R$ 1.565.000.000,00
Emissão de Debêntures

US$ 250,000,000.00
Trade Finance

US$ 321,696,465.81
Pre-Export Finance

US$ 300,000,000.00
Soluções de Giro

US$ 315,782,367.20
Trade Finance
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Export Finance
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Emissão de Debêntures
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PETRÓLEO E PETROQUÍMICO

Soluções de Investimento

Pre-Export Finance

SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Deﬁciente Auditivo ou de Fala
0800 729 0088 ou acesse
bb.com.br/corporate

Anúncios de caráter meramente informativo.

R$ 1.088.000.000,00
Soluções de Giro

BAC O N P O R freu d
B AC O N POR BACON

L’amitié est une forme d’art. Lucian Freud e Francis Bacon levaram a assertiva
ao paroxismo. Pintaram um ao outro, pintaram a si próprios, vertendo para a
tela uma relação superlativa, emoldurada por afeto, admiração e inevitáveis
nuances de vaidade. Nas páginas a seguir, os traços de Freud e DE Bacon ilustram
o inabalável relacionamento entre Insight-Inteligência e seus parceiros.
L’aRT c’est aussi une forme d’amitié.

FR EUD POR BACON
F R EUD POR FR EUD

luciAn freud por francis bacon

FRANCIS BACON POR LUCIAN FREUD

AUTOrRETRATO DE francis bacon

AUTORrETRATO DE LUCIaN FREUD

luciAn freud por francis bacon

FRANCIS BACON POR LUCIAN FREUD

AUTORrETRATO DE francis bacon

AUTORrETRATO DE LUCIaN FREUD
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ATÉ TU,
Dēmokratía?

A

democracia é um fenômeno de extraordinária complexidade. Fábrica de produção de igualdade, ela é, ao mesmo
tempo, forma social, forma política e processo. Nasce de
uma realidade oposta à sua, oligárquica, hierárquica, de-

sigual e autoritária, contra a qual ela se volta com matricida ânimo
nivelador. Ela nega a naturalidade da desigualdade entre os homens,
combate toda discriminação e proclama a soberania do povo; conceito polissêmico, a democracia torna todas as análises a seu respeito
insuficientes, parciais e contraditórias. Por outro lado, num tempo
carente das grandes utopias do passado, não há saída senão tentar
apreendê-la de um ponto de vista realista e global. O presente dossiê
é um bom começo para quem pretende se arrojar na empreitada.

julho• agosto • setembro 2013
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Adalberto Cardoso
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As jornadas
de junho
e a mercantilização da
vida coletiva

s “jornadas de junho” de

que está aí”, repúdio ao “governo do

O Globo, que realizei no dia 9 de julho

2013 embaralharam subs-

PT”, reação contra os “gastos excessi-

de 2013, encontrou 559 ocorrências,

tancialmente a cena políti-

vos para a Copa do Mundo de 2014”...

raramente coincidentes (quer dizer,

ca brasileira. E uso o termo

Houve e ainda há interpretações para

mais de uma matéria sobre o mesmo

em sentido próprio: elas atingiram a

todos os gostos. Mas uma coisa é cer-

assunto no mesmo dia), cobrindo o

substância mesma de nossa sociabili-

ta: vimos nascer uma grande onda de

período de novembro de 2011 a junho

dade, em múltiplas dimensões. Ainda

protesto, e ela ainda não deu na praia.

de 2013. Isso dá quase uma notícia por

estamos longe de compreender o al-

Há quem diga que, a esta altura,

dia sobre depredações de ônibus, em

cance do que está em jogo; as vozes

já não importa como ela surgiu, já que

média. A grande maioria dos incên-

das ruas foram tão polifônicas quanto

seus sentidos ultrapassam em muito o

dios foi provocada por “criminosos”,

as tentativas de atribuir significado a

tema do aumento das tarifas de ôni-

“bandidos” ou “traficantes”, termos

elas. “Esgotamento do lulismo”, “es-

bus, que levou os jovens às ruas de São

intercambiáveis na cobertura do jor-

gotamento do padrão de incorpora-

Paulo no início de junho. Isso é verda-

nal, e por vezes eles ganham estatuto

ção dos mais pobres pelo mercado”,

de apenas em parte. A tarifa foi um es-

de grande acontecimento.

crise de representatividade do siste-

topim, mas não um estopim qualquer.

Em novembro de 2012, por

ma político, expressão de um “mal-

Uma simples pesquisa com o termo

exemplo, 13 cidades de Santa Catari-

-estar generalizado” contra “tudo o

“ônibus incendiado” no site do jornal

na sofreram ataques, com 27 ônibus
julho• agosto • setembro 2013
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incendiados por “criminosos”1. Em

“das instituições públicas”, e, incapaz

tensa “rebeldia primitiva” tem neles

fevereiro de 2013, as cidades “ataca-

de “movimentos coesos”, comete atos

um alvo privilegiado? A infinidade de

das” subiriam para quase 30, os ata-

de “rebeldia primitiva”.

eventos de depredação, ocorrendo em

ques sendo atribuídos a represálias

Um último caso entre as milhares

várias cidades do país e pelos motivos

de bandidos pelas torturas praticadas

(repito, milhares) de ocorrências dos

os mais variados, não deve deixar dú-

nos presídios daquele Estado. O go-

últimos anos: no dia 13 de fevereiro

vidas quanto à importância do trans-

vernador de Santa Catariana disse ao

de 2013, na região do Parque da Co-

porte público na vida das pessoas. E

jornal Folha de S.Paulo que os crimi-

caia, extremo sul da capital paulista,

nem quanto à simbologia da depre-

nosos de lá estavam “imitando” os de

dois ônibus foram incendiados e ou-

dação daquilo que encarna, de forma

São Paulo , que haviam generalizado a

tros quatro depredados num protesto

material, cotidiana, reiterada e osten-

prática de queimar ônibus nas ondas

dos moradores contra as enchentes

siva, o poder público. Queimar ôni-

de atentados que varreram o Estado

na região. A aparente desconexão en-

bus entrou “na rotina”, como disse o

em 2006, organizadas pelo Primeiro

tre os dois eventos (protesto contra

editorialista citado anteriormente. Na

Comando da Capital (PCC) . Ele esta-

enchente que lança mão de depre-

linguagem dos estudiosos dos movi-

va enganado. Não havia novidade nos

dação de ônibus) desaparece quando

mentos sociais, tornou-se uma moda-

ataques, nem o PCC os inaugurara.

descobrimos que, na noite anterior, o

lidade de protesto, parte do repertório

Em 22 de julho de 2001, o jornal

córrego que corta o bairro do Grajaú

disponível de ação coletiva, comparti-

Folha de S.Paulo, em editorial deno-

havia transbordado e inundado as

lhado, é bom lembrar, por ativistas do

minado “Rebeldia primitiva”, infor-

casas. Como os ônibus não estavam

mundo todo. Uma modalidade de efi-

mava que a prefeitura paulistana havia

parando nos pontos, os moradores

cácia variável segundo as conjunturas

registrado 636 depredações de ônibus

tiveram que voltar a pé para casa,

e os países, mas que revela, de novo, a

em 2000, quer dizer, quase dois coleti-

em caminhadas de algumas horas .

centralidade da mobilidade urbana na

vos destruídos por dia na capital, o que

A chuva inundou casas e ruas, e os

vida das pessoas e sua materialização

levou o editorialista a lamentar que

ônibus evitaram o local. Depredá-los

no objeto alvo de constantes depreda-

“os ataques contra ônibus vão ganhan-

foi uma forma de protestar contra as

ções: o ônibus, o coletivo.

do status de rotina paulistana”. E ele

enchentes, o transporte público, as

acrescentaria: “Essa rebeldia primitiva

condições de vida na cidade.

2

3

5

A palavra central, aqui, é mobilidade, elemento de uma síndrome de

não se consubstancia em movimentos

Por que “bandidos” protestam

recursos inscritos no território que dá

coesos para pressionar o Estado pela

queimando ônibus? Por que a pre-

materialidade ao que as jornadas de

ampliação de direitos civis ou sociais,
por exemplo. (...) A grande massa desorganizada da população, com poucas exceções, é incapaz de acessar as
instituições públicas para pressionar
por seus interesses. Ela, no máximo,
representa ameaça difusa, embora
crescente, de insegurança para a minoria globalizada e influente”4. Numa
associação direta e obviamente simplista, o que está escrito é que o povo
depreda ônibus porque está excluído
24 Meu reino por um iphone

Sem mobilidade,
os espaços
da cidade
se tornam
privilégio
de uns ou
condenação de
outros
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junho popularizaram como “direito à

“opressão” de uns é vivida como injus-

locais, exploradores insensíveis dos

cidade”. O termo é título de um livro

ta porque comparada com o “privilé-

citadinos que dependem desse serviço

clássico do filósofo francês Henri Le-

gio” de outros. Os moradores do Gra-

para ter direito à cidade. Como máfia,

febvre, publicado em 1968, livro que

jaú paulistano depredaram seis ônibus

leva a vida nas sombras, corrompendo

tinha um viés libertário que ecoava a

em protesto contra as enchentes por-

os poderes públicos nas sombras, mas

insatisfação que explodira em maio

que não conseguiram chegar em casa,

explorando os citadinos às claras.

daquele ano na França. Direito de

direito inalienável do citadino. E não

construir com os outros os sentidos

conseguiram chegar pela combinação

da vida em comum, de ir e vir, de fruir

perversa de condições precárias de ha-

o que a cidade oferece, seja na forma

bitação com serviço precário de trans-

de meios não alienados de se ganhar a

porte. Não se depredou a ponte sobre

vida, seja na forma de meios de lazer,

o rio transbordado, ou um poste de

nessa combinação de mundo privado

iluminação, nem tampouco a própria

H

ou pequena, é resultado da combina-

entremeado de equipamentos públi-

casa ou os carros estacionados no ca-

ção de interesses privados múltiplos

cos cujo usufruto só é possível se se

minho. A fúria não foi “primitiva” no

com políticas públicas que apenas

tem acesso a eles. Direito, portanto,

sentido do editorialista da Folha. Não

eventualmente têm no horizonte,

de trabalhar e de contar com os meios

se tratou de causar danos ao patrimô-

justamente, o direito à cidade. Esse

de acesso ao lugar de trabalho. Direi-

nio público sem mais, nem de um dia

termo denota bens públicos, políticas

to de não ter descontado o dia de tra-

de fúria coletiva que vandaliza tudo

de acessibilidade, mobilidade, lazer,

balho por ineficiência dos que se en-

indistintamente. Tratou-se de um

emprego etc., voltadas para todos,

riquecem oferecendo maus serviços,

protesto regrado, no sentido de que

portanto universais. Os capitais pri-

quer dizer, por culpa da ganância dos

utilizou como meio uma forma con-

vados não têm e não podem ter essa

outros. Direito de chegar a casa em

solidada de se chamar a atenção dos

perspectiva. Seu objetivo é o lucro, e

tempo de ver o jornal ou a novela ou

poderes públicos para as mazelas das

só agirão tendo como horizonte o bem

ler um livro ou se arrumar para a festa

condições da vida coletiva: a depreda-

comum se isso lhes for vantajoso. E

ou brincar com o filho ou amar a mu-

ção de alguns ônibus.

apenas os poderes públicos podem

á alguma ingenuidade nessa percepção popular, mas
ela erra apenas o centro
do alvo, não o próprio. A
cidade brasileira, grande

lher ou a namorada. Direito de fruir o

É claro que houve a intenção de

gerar incentivos seletivos (na forma

que a cidade promete e que, sem mo-

causar prejuízos aos concessionários

de recompensas ou punições) tais que

bilidade, é vivido como privação. No

do serviço público de transporte, es-

forcem os capitais privados a investir

limite, como opressão.

ses agentes vistos como poderosos e

com vistas no bem comum. As cidades

Sem mobilidade, os espaços da

dotados de grande capacidade de per-

brasileiras não são assim. Elas não são

cidade se tornam privilégio de uns

suasão dos decisores públicos quanto

planejadas para conferir aos citadinos

(quando plenos de recursos) ou con-

a seus interesses. Todo morador de

o direito a elas. Elas, por assim dizer,

denação de outros (quando privados

grande cidade no Brasil conhece a

se “deixam construir” para favorecer

deles), e a impossibilidade ou a difi-

expressão “máfia dos transportes”. O

os negócios. O território urbano, no

culdade reiterada de trânsito entre

termo não denota o mesmo grupo de

Brasil, é o resultado, então, da com-

uns e outros pode consolidar mundos

empresários no país inteiro, cada cida-

binação de interesses dos capitais

segregados, mesmo que em termos ja-

de “tem a sua”. Mas em toda parte ele

imobiliários (das construtoras e do

mais absolutos, já que a “miséria” ou o

denota a mesma coisa: um poder eco-

mercado financeiro), comerciais, in-

“privilégio” são parte da compreensão

nômico nebuloso, corrompido, capaz

dustriais e de transportes, aos quais se

do mundo disponível aos citadinos, e a

de fazer e desfazer carreiras políticas

sobrepõem os capitais acessórios de
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comunicações e energia, todos encon-

ruas etc., mas de novo obedecendo à

cidades, ou seus morros, ou aos con-

trando nos poderes públicos os ele-

lógica da precedência do direito do

juntos habitacionais também perifé-

mentos facilitadores de sua acumula-

proprietário das concessões lucrarem

ricos, mal servidos por transportes

ção. A população está, obviamente, no

com o negócio. Logo, o direito à mo-

públicos e outras benfeitorias, como

horizonte, já que é ela quem consome

bilidade não é um direito, mas uma

escolas, postos de saúde ou áreas de

e, principalmente, é ela quem vota.

mercadoria, disponível à discrição

lazer, equipamentos aos quais os mo-

Mas seu direito é mais propriamente

dos que a produzem, isto é, o amálga-

radores periféricos têm acesso em ou-

um resíduo do direito à acumulação

ma dos interesses de agentes públicos

tro lugar, portanto e novamente, por

capitalista no espaço urbano.

e privados na exploração do negócio -

meio do transporte público.

É como resíduo do interesse dos

uns para manter suas posições na ad-

O caráter sensível do transporte

concessionários dos transportes que

ministração, outros para enriquecer.

público em nosso país é um elemento

a população tem “direito ao transpor-

sua cidade para discutir um plano de

D

dessa lógica de apropriação do espaço

te”. A criação de uma linha de ônibus
é um evento complexo, que envolve

o mesmo modo, é como

e de construção da cidade como mer-

resíduo do interesse dos

cado frouxamente (ou nada) regula-

conglomerados

imobiliá-

do, que segrega populações inteiras

rios que os citadinos têm

do acesso às benesses da civilização

“direito à moradia”, o que

urbana disponíveis a parte dos con-

quer dizer que esse direito está res-

cidadãos, aqui incluindo-se o direito

reforma do transporte público, e pode

trito aos que podem pagar. Do ponto

ao trabalho e à habitação decente. O

ser que nele a população esteja repre-

de vista do capital imobiliário, o es-

paulistano perde de 3 a 5 horas no

sentada, mas os “proprietários” das

paço urbano é um ambiente de ne-

trânsito todos os dias, o carioca que

linhas também estarão. Uma linha só

gócios no qual o direito a um espaço

mora na Barra e trabalha no centro

é implantada se dá retorno adequado,

é traduzido na linguagem do direito

idem, o mesmo valendo para o sote-

o número de ônibus em circulação

de propriedade. O solo urbano, en-

ropolitano ou o belorizontino. O de-

obedecerá à mesma lógica etc., e se

tão, é objeto da apropriação privada

sejo de se livrar da ineficiência e do

a prefeitura insistir na instalação de

de quem pode, e a cidade que vemos

desconforto do transporte público

uma linha deficitária, precisará com-

hoje é um resultado agregado mais ou

favorece a atitude individualmente

pensar a concessionária de algum

menos caótico, mais ou menos orde-

racional de comprar um carro com

modo, seja concedendo outras linhas

nado de decisões privadas tomadas

ar-condicionado, mas produz o resul-

mais vantajosas, seja subsidiando a

ao longo do tempo, decisões mais ou

tado coletivamente catastrófico dos

que foi criada. O direito à remunera-

menos reguladas pelos poderes públi-

infernais engarrafamentos, monstru-

ção do capital antecede o direito da

cos, cujas leis de zoneamento, onde as

osos e cotidianos. E os engarrafamen-

população ao transporte. E se há uma

há, são formas de ordenamento não

tos expõem a ignomínia da condição

enchente em um bairro periférico, os

do direito à moradia, mas do direito

dos que estão obrigados a enfrentá-lo

ônibus simplesmente não circularão

à exploração privada do solo urbano.

presos em coletivos desconfortáveis e

por lá. Ônibus incendiados vez por

O resíduo desse direito regulado pelo

ineficientes, dia a após dia.

outra chamam a atenção dos poderes

poder público é a oferta de moradia

Não estou querendo dizer, com

locais para as carências de determina-

pelo capital imobiliário, portanto, a

isso, que as jornadas de junho se te-

da região, e então pode ser que novas

mercantilização do direito à mora-

nham limitado a protestos contra o au-

linhas sejam criadas ou outras desvia-

dia. Os que não podem pagar estão

mento das passagens desse transporte

das ou mais ônibus sejam postos nas

condenados às periferias das grandes

público ineficiente e, mais que isso, in-

diversos níveis decisórios, e pode ser
o caso, leitor, de que um grupo de
trabalho se constitua na prefeitura de
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os governantes
não projetam
o longo
prazo, já
que, lá,
estaremos
todos mortos

sigualdade de oportunidades decorria
da aspiração da maioria por melhores
serviços, e essa aspiração, num ambiente em que a qualidade é sinônimo
de mercado, ganhava a forma de desejo de inclusão no mercado. E importante: a proporção era mais alta entre
os 40% pais pobres. A associação aqui
é evidente: público = ruim; privado =
bom. Revela-se, então, o sentido profundo da aparente contradição: os que
mais necessitam de serviços públicos

justo. Quero dizer apenas que esse foi

público como, por exemplo, a saúde,

de qualidade sonham com a inclusão

um estopim de grandes proporções,

é percebido, justamente, como me-

pelo mercado; os que têm acesso aos

que desatou as amarras de um mal-

lhoria de vida, ou ascensão social. É

serviços mercantilizados (a classe mé-

-estar muito mais profundo, manifes-

aspiração legítima da população, que,

dia que foi às ruas em junho) deman-

to de forma difusa nos movimentos e

contudo, parece em contradição com

dam serviços públicos “padrão FIFA”.

que, a meu ver, está relacionado com

a demanda por serviços públicos “pa-

Essa a razão de meu espanto.

a mercantilização da vida coletiva.

drão FIFA”, que se repetiu nas faixas

Pode ser o caso que, depois de dé-

Causou-me espanto que a classe mé-

e cartazes brandidos pelos ativistas

cadas de confronto diário com a má

dia nas ruas demandasse melhores

das jornadas de junho. Mas a contra-

qualidade dos serviços públicos bási-

serviços públicos de educação, saúde,

dição é meramente aparente.

cos, os mais pobres tenham simples-

transporte… Justo ela, classe média,

De fato, não é apenas por um de-

mente consolidado o julgamento de

que não usa esses serviços. Que foi

sejo de distinção que as classes mais

que desse mato não sai coelho. Não se

beneficiada, historicamente, pela mer-

abastadas recorrem a hospitais e esco-

melhoram os hospitais da noite para o

cantilização da vida na cidade.

las particulares, melhores quanto mais

dia. Não se formam médicos da noite

Para a maioria da população ex-

caros sejam. É também, e principal-

para o dia. Não se constroem escolas

cluída dos serviços públicos mercan-

mente, porque eles salvam mais vidas

da noite para o dia. Não se melhora

tilizados, “melhorar de vida” quer di-

e garantem melhores oportunidades

o salário dos professores por vontade

zer adquirir no mercado os bens que,

para seus filhos, qualificando-os de

do incumbente da ocasião. E os gover-

se públicos, são julgados como de má

forma diferencial e privilegiada para

nantes não projetam o longo prazo,

qualidade. Saúde pública, educação

a competição pelos escassos meios de

já que, lá, estaremos todos mortos.

pública, transporte público (mesmo

vida que nosso país produz. O curio-

Logo, a aspiração da maioria é perfei-

que pago), não franqueiam o acesso

so é que, numa pesquisa sobre per-

tamente racional. Aspirar a serviços

ao bem-estar individual ou familiar.

cepções da desigualdade realizada no

de qualidade agora é sonhar com es-

Esses serviços são vividos como di-

Brasil em 2001, mais de 80% dos en-

cola e saúde privadas. É sonhar com

mensões do múltiplo caráter opressi-

trevistados consideraram justo que os

o carro próprio para fugir do coletivo

vo da vida nos circuitos da pobreza,

mais ricos dessem condições melhores

infernal. É viver o sonho da vida cole-

plenos de restrições e necessidades

de educação e saúde para seus filhos .

tiva mercantilizada. Se vierem serviços

insatisfeitas. Logo, adquirir a capa-

É o que cada qual faria se tivesse con-

públicos melhores no futuro, bem, que

cidade de obter no mercado um bem

dições para isso. A legitimação da de-

venham. Cada qual terá sobrevivido

6
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à sua maneira para usufruí-los como

transferência de renda, que amplia-

mas o atraso no pagamento da men-

puder ou necessitar. A contradição se

ram a capacidade de consumo das

salidade do plano de saúde significa-

dissolve, então, num problema de ho-

famílias; a ampliação do mercado for-

rá, simplesmente, o retorno ao SUS.

rizontes temporais. O mundo privado

mal de trabalho, que, além de renda,

A inadimplência reiterada pode ter o

oferece aqui e agora, e a quem pode

dá acesso aos ambulatórios sindicais

mesmo efeito no caso da escola paga.

comprar, soluções variadas para seus

ou a planos de saúde das empresas;

Os novos empregos formais ge-

infortúnios. O mundo público talvez

as políticas de inclusão no ensino su-

rados no Brasil depois de 2004, mais

o faça um dia. Pela dúvida, cada qual

perior privado via formas variadas de

de 17 milhões até 2012, foram em sua

quererá seu plano de saúde agora.

crédito educativo etc.

maioria de baixa qualidade. Oitenta

S

Mas a oferta de bens e serviços

por cento deles pagam até dois salá-

em querer entrar no mérito

públicos mercantilizados não é una.

rios mínimos, e a taxa de rotatividade

do projeto político lidera-

Pagar uma escola privada não quer

é altíssima. As pessoas são contratadas,

do por Lula, é inegável que

dizer, necessariamente, melhorar as

ficam na ocupação por menos de um

sua virtude maior foi reco-

chances de vida dos filhos vis-à-vis

ano e são substituídas por outras. Isso

nhecer essa aspiração e dar

os concidadãos que não têm esse re-

explica o paradoxo de termos a maior

passagem a ela, ao mesmo tempo em

curso. Menos ainda por referência às

taxa de formalização da história recen-

que prometeu investimentos públicos

escolas exclusivas das classes mais

te do país, e também o maior número

que, em parte, foram mesmo efeti-

abastadas. Os brasileiros que ascen-

de seguros-desemprego pagos. Cada

vados, mas que ainda não puderam

deram socialmente nos últimos anos,

emprego gerado gesta também um de-

mostrar resultados práticos7. Seu

e que deram sentido prático a essa

sempregado, que voltará ao mercado

principal demérito foi negar aos mais

ascensão tentando comprar serviços

de trabalho e alimentará as taxas de

pobres a oportunidade de sonhar um

públicos mercantilizados, deram com

rotatividade. E explica o aumento da

sonho menos mesquinho. Mas cada

os burros n’água. Os planos de saú-

inadimplência no crédito ao consumi-

qual sabe onde dói o calo. Quem pode

de de qualidade não são acessíveis

dor. Empregos instáveis e mal remune-

julgar os mais pobres por querer dei-

às classes de baixa renda. As escolas

rados sustentam muito precariamente

xar o reino da necessidade o mais rá-

de qualidade tampouco. O sonho de

o sonho de inclusão na vida coletiva

pido possível?

inclusão pelo mercado exige sempre

mercantilizada. Triste sina a da alegre-

Isso posto, é uma simplificação

mais renda, porque o melhor servi-

mente saudada “nova classe média”.

imaginar que o acesso a serviços de

ço está sempre mais adiante, escapa

Essa “classe média” também foi

qualidade (educação, saúde, trans-

sempre às aspirações de quem ascen-

às ruas. Segundo a pesquisa do Ibope

porte e mesmo habitação) divide os

de. As camadas sociais em ascensão se

mostrada no Fantástico em seguida à

citadinos entre os que podem e os que

rodeiam de bens de consumo equiva-

grande passeata de 300 mil no Rio de

não podem pagar. A relação, aqui,

lentes aos das classes mais abastadas,

Janeiro8, metade das pessoas que ali-

não é bipolar. Sempre houve, claro,

como os smartfones e as tevês de led

mentaram os protestos em todo o país

mais gente no polo extremo dos que

ou de plasma. Mas aquilo que real-

era estudante, e metade tinha renda

não podem pagar nada e que por isso

mente pode mudar suas vidas e as de

familiar de cinco salários mínimos ou

sempre dependeram da oferta públi-

seus filhos, como saúde e educação de

menos. As famílias de trinta por cento

ca de serviços. Mas esse contingente

qualidade, continua uma promessa.

delas ganhavam entre dois e cinco sa-

vem diminuindo nos últimos anos em

O atraso na prestação do automóvel

lários mínimos. Como quarenta e três

razão de um conjunto complexo de

pode levar o nome da pessoa aos ser-

por cento dos manifestantes tinham

fatores, entre os quais: as políticas de

viços privados de proteção ao crédito,

até 24 anos, é muito provável que par-
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te deles fosse composta dos filhos des-

sempre um motivo de queixa, a vida

rentemente rasa e estereotipada, já

ses novos trabalhadores formais em

é dura, e pode ser muito dura. Todos

que não comprometem de maneira

ascensão. E mesmo que não fosse, é

vivemos no fio da navalha, ajustan-

cabal a individualidade. O corpo (o

muito provável que parte se tenha sen-

do anseios, desejos, medos, projetos

olhar, a héxis corporal) não está en-

tido representada nos movimentos, já

de vida e planos de ação ao ambiente

volvido nos encontros, na tentativa

que a popularidade da presidenta Dil-

às vezes inóspito da cidade. Ou então

de persuadir ou convencer o outro,

ma caiu em todos os estratos de renda,

tentando criar as condições para dar

ou de ganhar sua simpatia. Mas ao

segundo o Datafolha, a queda sendo

vazão a tudo isso, se o ambiente é hos-

mesmo tempo é possível ter acesso,

maior entre pessoas com renda fami-

til a nossos projetos. Todos buscamos

sem mediações, ao “outro generaliza-

liar entre dois e dez salários mínimos

modelos externos onde projetar nos-

do”, sem o qual nenhuma moralidade

(quer dizer, a propalada “nova classe

sa própria experiência, alguns, com

é possível10, e isso torna muito com-

média” a quem Lula deu passagem),

quem dialogar, com quem construir

plexas as relações nesse espaço social

e maior ainda entre os mais jovens .

significados para nosso infortúnio ou

virtual. Cada qual sabe que escreve

Como num passe de mágica, os movi-

nossa felicidade. Para isso vamos ao

para seus amigos (mais ou menos

mentos desnudaram o rei, quer dizer,

cinema, lemos livros, cultivamos ami-

próximos), mas não se escreve para

mostraram aos mais pobres que as

zades, participamos, hoje, de redes

ninguém em particular, embora se

mazelas da vida coletiva mercantiliza-

virtuais de sociabilidade, construímos

escreva para todos ao mesmo tempo.

da são compartilhadas por outros es-

ou aderimos a atores coletivos. Para

A unidade do outro, aqui, é dada pelo

tratos da população. Mostraram que o

isso nos desdobramos nas coisas que

que cada um pensa, seja o conjunto

mal-estar não era só seu.

produzimos ou criamos. Para nos dar

de coisas que os une, os diversos ele-

a conhecer a nós mesmos.

mentos de afinidade (alguns afetivos,

9

A agenda do direito à cidade (ambiente de reprodução de desigualda-

As redes sociais também devem

outros de sangue, outros intelectuais,

des e frustração de expectativas que

ser pensadas como lugares de cons-

outros eróticos, outros estéticos) que

faz daquele direito uma promessa

trução e afirmação de identidades,

se entrelaçam nessa imagem abstrata

vaga), não esgota, obviamente, os sen-

afinidades, cumplicidades e engaja-

daqueles a quem cada um se dirige.

tidos dos protestos. Uma vez na rua,

mentos. As relações entre as pessoas,

E cada qual se reconhece nesses ele-

a multidão multiplicou as demandas,

nas redes, emulam os encontros face

mentos e se encontra consigo mesmo

e a política penetrou a vida cotidiana.

a face, mas o fazem de maneira apa-

ao imaginar seu leitor abstrato. Esse

Tudo foi politizado, quer dizer, os interesses dos mais diferentes grupos sociais foram vocalizados na linguagem
do direito e endereçados a quem de
direito, isto é, o mundo da política. E
a política é uma forma de desmercantilizar a vida cotidiana, porque ela põe
em suspenso os horizontes de expectativas ao questionar os fins da ação
pública. Nesses momentos, todos se
projetam na insatisfação dos que estão
nas ruas, mesmo quem não acha que

Uma vez na rua,
a multidão
multiplicou
as demandas,
e a política
penetrou a vida
cotidiana

sua vida está tão ruim assim. Haverá
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é sem dúvida um mecanismo iden-

nosso engajamento ou alheamento.

dizer, propondo sua agenda por sua

titário, dialógico, recíproco e orga-

Ativistas e audiência estão em diálo-

vez. Mas ela não se restringiu a esse

nizado por algo que eu chamaria de

go constante uns com os outros e com

tipo de ativismo, próprio de quem

“confiança vigilante”, ou talvez, para

os sentidos que os muitos intérpretes

estava nas ruas. Ela convocou os go-

alguns, “desconfiança complacente”,

dos eventos lançam ao campo, o que

vernadores para um pacto pela qua-

e mostrou-se poderoso mediador da

constitui momento de grande criativi-

lidade da educação e da saúde. Isso

construção de identidades coletivas,

dade social em relação ao qual todos

mostra que sentiu o pulso das mani-

quando mobilizado para convocar o

são obrigados a se alinhar e realinhar

festações. E uma vez tendo se mani-

engajamento dos amigos.

à medida que os fatos avançam. Por

festado, por estar no centro do poder,

U

isso o movimento nas ruas é e será,

obrigou os agentes políticos como um

m movimento nas ruas é um

sempre, político. Por identificação

todo a se alinhar em relação ao que

momento desse tipo, e mui-

ou repulsa, ele provocará, sempre, os

propôs. Chamou para si a responsa-

to especial, porque instaura

horizontes de expectativas de todos.

bilidade, como se diz popularmente.

no ambiente a possibilidade

Impossível ficar indiferente a ele. Im-

Sua entrada em cena mudou qualita-

de identificações coletivas, agora ma-

possível fingir que não existiu. Impos-

tivamente o jogo. Agora, sempre que

terializadas em corpos reais, energia

sível, também, tentar decifrá-lo com

o movimento voltar às ruas, ela estará

real, slogans reais, isto é, não mera-

análises unidimensionais.

em alça de mira, e o sentido do que

mente abstratas ou fruto de minhas

Por isso, considero correta a re-

os manifestantes fizerem será sem-

idiossincrasias ou anseios pessoais.

ação da presidente Dilma, que se

pre construído em relação ao que ela,

Ele possibilita a criação de uma, na

sentiu interpelada pelas jornadas de

como encarnação máxima do poder

verdade, de múltiplas identidades co-

junho e viu, ela também, trazer à bai-

público, fará ou deixará de fazer, dirá

letivas como projeções do que somos,

la suas próprias convicções quanto

ou deixará de dizer. Seu futuro políti-

assim como possibilita a nossa identi-

aos males do país. A reforma política

co está sendo jogado aqui, agora. Res-

ficação com o que interpretamos como

apregoada por ela pode não ter sido

ta saber se desses ovos quebrados ela

sendo a “vontade das ruas”, na qual

pedida nas ruas, mas assim como as

fará um omelete.

nos reconhecemos ou da qual nos afas-

ruas podem demandar tudo, os que

tamos. Nesse processo, os significados

se sentem interpelados por elas po-

do próprio movimento são sempre re-

dem traduzir essas demandas como

O autor é professor do Instituto de Estudos
Sociais e Políticos da Universidade do estado
do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj).

definidos, assim como os sentidos de

se também estivessem nas ruas, quer

acardoso@iesp.uerj.br

6. Analisei esse survey no meu A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre
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7. Em 2010 e 2011, o Brasil gastou o equivalente a
20% do PIB per capita na educação fundamental,
gasto semelhante ao da Inglaterra ou da Alemanha.
Nos anos 1990, o gasto era de 10%. Também a saúde
teve seu orçamento multiplicado por 4 nos governos
Lula e Dilma, por comparação com governos anteriores. Mas as carências da população continuam
muito altas, bem como as mazelas dos investimentos, quer dizer, a capacidade de fazer orçamento se
transformar em serviço de fato.

9. http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/07/01/avaliacao-dilma.pdf. A amostra é levemente enviesada para os mais escolarizados, já que
a proporção de pessoas com nível superior completo
na população não chega a 10%, mas na amostra do
Datafolha atinge 17%. Mas o controle pela renda que
apresento aqui reduz um pouco o impacto desse viés.
10. A referência aqui é George Herbert Mead.
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Primavera
brasileira
ou outono
democrático?

fabiano santos
CIENTISTA POLÍTICO

a

afirmação, muitas vezes

deles seria o terreno propriamente

bém a democracia é uma engenharia

repetida, de se encontra-

político. Atores políticos, represen-

institucional tão delicada, sendo seu

rem hoje as instituições

tantes e partidos, são portadores de

desafio mais fundamental moderar o

da democracia represen-

visões de mundo e defensores de in-

exercício do contraditório na política

tativa em uma situação de

teresses conflitantes. Em torno de

e, ao mesmo tempo, definir a orien-

descrédito é até certo ponto irônica.

tais ideias e interesses também se en-

tação majoritária a ser dada para as

Tento me lembrar de um momento

contram organizados os cidadãos, de

decisões de governo.

desde que leio jornais e acompanho a

uma forma geral, além de formadores

Mas para além do imaginário das

política no qual Congresso e partidos

de opinião, analistas de imprensa,

paixões, e aqui entra nosso segundo e

estivessem em situação de “crédito”.

acadêmicos e a mídia.

principal plano de análise, o histórico

Uma reflexão mais cuidadosa me

Trata-se de propensão natural a

recente de escândalos congressuais

leva a crer que devemos distinguir

nós seres humanos, falíveis que so-

possui um substrato real, trata-se de

dois planos de análise em torno de

mos, imputar má-fé àqueles que se

fato inegável. A questão passa a ser

“escândalos” envolvendo as institui-

orientam por valores e aspirações

como enquadrá-lo e como evitar o

ções representativas, isto é, os epi-

em conflito com nossos ideais e nos-

perigoso efeito de despolitização que

sódios responsáveis por esse difuso

sas expectativas. Por isso, a política

uma sistemática onda de “escânda-

sentimento de niilismo político. Um

envolve tanta paixão. Por isso, tam-

los” pode causar.
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A caracterização do sistema po-

tempo real, transmitida para milhões

trato da questão, sobretudo pela su-

lítico como basicamente corrupto,

de espectadores não apenas corrobo-

bestimação do potencial de conflito

na verdade, encontra-se há muito

rou diagnóstico estilizado e distorci-

que lhe era inerente, além da violên-

presente e até certo ponto dispersa

do que segmentos da elite brasileira

cia policial com a qual foram tratados

na conversa do dia a dia do cidadão

têm promovido sobre as instituições

estudantes e jornalistas que cobriam

comum

caracterização

de nossa democracia. Conferiu res-

os primeiros eventos, tornaram algo

sempre feita em meio a considerações

peitabilidade e despudor às visões

que tudo tinha de tópico e passagei-

sobre a complexidade do fenômeno

segundo as quais os políticos eleitos

ro em fenômeno político de grandes

político e sempre em meio a fórmu-

seriam criminosos, “quadrilheiros”,

proporções. A sequência dos aconte-

las mágicas de saneamento e solução.

membros de organizações mafiosas

cimentos tem sido repetida à exaus-

Contudo, por ocasião do julgamento

dotadas do único intuito de assal-

tão: estudantes e ativistas, por meio

do assim chamado “Mensalão”, em

tar os cofres públicos e o bolso dos

dessa nova tecnologia de mobilização

meados de 2012, ministros do Supre-

contribuintes. Não surpreende que

da ação coletiva, chamada de redes

mo Tribunal Federal, instância má-

pouco tempo depois milhares de ma-

sociais, passaram a conclamar segui-

xima do Poder Judiciário brasileiro,

nifestantes tenham saído às ruas em

dores para protestar contra, além do

vocalizam aquilo que era apenas juízo

protestos cuja escala e diversidade de

reajuste no custo do transporte, a tru-

mal formulado e genérico do nosso

pautas ninguém nunca havia visto em

culência do aparato repressivo pau-

common man sobre o funcionamento

solo pátrio.

lista, sem deixar de sugerir, ao mes-

brasileiro,

das instituições.

E as manifestações de junho de

mo tempo, eventual incorporação de

As falas e narrativas sobre a po-

2013 marcarão para sempre a consci-

novas bandeiras nas manifestações.

lítica brasileira emanadas de alguns

ência cívica e socialização política dos

Os seguidores atingidos passaram a

ministros quando do julgamento

brasileiros. Os manifestantes foram

estimular mais “amigos”, os quais,

do processo 347, o assim chamado

às ruas para protestar, inicialmen-

por sua vez, agregavam novas pautas

“Mensalão”, são, de fato, assustado-

te em São Paulo, contra o aumento

e justificativas para a expressão de

ras. Aqui não se trata exatamente de

no preço das passagens de ônibus. A

inconformismo e revolta. A grande

opinar sobre o conteúdo das decisões

inabilidade das autoridades locais no

imprensa, aturdida, de início denun-

judiciais, de resto adequadamente
comentado pelo recém-empossado
ministro da Corte, o jurista Luiz Roberto Barroso, como um ponto fora
da curva, tendo em vista a tradição
“garantista” do STF, a escassez de
provas para comprovar a culpabilidade de vários dos réus e a utilização
não criteriosa da teoria do domínio
do fato como embasamento das sentenças. O que de mais grave ficou foi
o modo degradante e distorcido por
meio do qual as instituições partidárias foram tratadas em diversos momentos do processo. A cobertura, em
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ciou aquilo que lhe pareceu obra dos

participar, protestar, se expressar,

principalmente aqueles vinculados a

jovens revolucionários de sempre,

eventualmente de forma violenta, gri-

partidos políticos, em geral de orien-

acrescidos de um sem-número de re-

tar palavras de ordem, portar cartazes

tação esquerdista, sofreram duro re-

beldes sem causa. Em pouco tempo,

e vestir máscaras; enfim, sentir a eu-

vés ao se perceberem lado a lado com

muda o discurso e passa a cobrir os

foria de fazer parte de um movimento

cartazes a expor dizeres do tipo “Di-

protestos como rito de passagem cívi-

de massas de inédita proporção.

tadura Já”, “Vocês não me Represen-

co quase que obrigatório.

A estratégia dos ativistas iniciais,

tam” e assemelhados. No dia 20 de

Não foi surpreendente a inclusão

conjunto formado pelo MPL, mem-

junho, uma quinta-feira, militantes

do tema da corrupção na pauta dos

bros dos partidos da esquerda radical

de partidos políticos e sindicatos ten-

protestos. Em algum momento have-

e ativistas profissionais, conectados

taram participar de manifestações.

ria de aparecer, sobretudo pelo fato

aos movimentos de protesto interna-

Tiveram suas bandeiras e cartazes

de o país estar sediando a Copa das

cionais, acabou sendo extremamente

destruídos, além de terem sido fisica-

Confederações, evento organizado

bem-sucedida. O timing da Copa das

mente agredidos.

pela FIFA, alvo de investigações de

Confederações

suborno a envolver até então respei-

ampla da imprensa nacional e inter-

táveis homens públicos brasileiros.

nacional aos eventos. Obra de gênio

Inusitada acabou sendo a coalizão

político, por certo, foi a associação,

social formada de maneira, por assim

como se houvesse um trade-off, entre

dizer, “espontânea”, nas ruas. Uma

os gastos realizados para a renovação

coalizão a congregar militantes do

dos estádios e da infraestrutura míni-

n

Movimento pelo Passe Livre (MPL);

ma necessária à viabilização dos jogos

tarifas de ônibus. Por óbvio, o fenô-

jovens e não tão jovens radicais de

e a secular dificuldade no fornecimen-

meno extrapolava em muito a inten-

esquerda, filiados a partidos como

to de serviços públicos de qualidade

ção inicial dos manifestantes. Perce-

PSOL e PSTU; ativistas de causas so-

em áreas vitais como educação e saú-

bido o problema pelo núcleo inicial

ciais as mais diversas (Índios, GLS,

de. Ativar o tema da corrupção como

de manifestantes, tratar-se-ia agora

Negros, etc.); segmentos das classes

tela de fundo acabou por completar o

de uma questão de “disputar o signi-

alta e média alta e da nova classe mé-

serviço. Simples, primário e eficaz.

ficado das ruas”. A palavra de ordem

garantiu

cobertura

otem que àquela altura,
vários governos estaduais
e prefeituras, incluindo-se
os de São Paulo, nascedouro da crise, já haviam

decidido cancelar os aumentos nas

dia; órfãos de alternativas partidárias

Mas se a ativação do tema da

dos entusiastas das manifestações

consistentes à direita do espectro po-

corrupção não foi surpreendente, os

tornou-se então não permitir que os

lítico; anarquistas e ativistas conecta-

ensaios de aproximação das ruas com

fascistas dominassem a cena, não

dos a movimentos internacionais de

o fascismo, sim, acabaram assustan-

permitir que a direita política preva-

protesto; além de neonazistas e fas-

do bastante, e não apenas os espec-

lecesse na tradução do sentimento di-

cistas assumidos, adeptos da violên-

tadores das manifestações, aqueles

fuso de insatisfação e inconformismo

cia e da intolerância como meios le-

que acabaram optando por não mu-

e canalização da nova energia societal

gítimos de manifestação e expressão

dar o Brasil mediante a imposição de

brasileira. Tarde demais; o estrago já

de preferências e valores. Desprovi-

transtornos na vida alheia (em tom ao

estava feito. A equação fascista, antes

dos de uma reivindicação específica,

mesmo tempo autocrítico e triunfalis-

apenas recôndita nas mentes de seg-

como nos episódios das “Diretas Já”

ta, um dos cartazes mais interessan-

mentos da elite, leitores de diários

ou do impeachment do presidente

tes dos protestos dizia, “Desculpem o

cariocas e paulistas, agora é clara e

Fernando

encontravam-se

transtorno, estamos mudando o Bra-

despudoradamente verbalizada em

todos ligados numa mesma emoção:

sil”...). Boa parte dos manifestantes,

nossa common parlance.

Collor,
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A equação fascista brasileira é

ria, em última instância, cúmplice da

em torno das quais o estado brasilei-

muito simples, tão simples e primária

engrenagem. Na equação fascista, em

ro é instado a criar alternativas con-

quanto dizer que educação e saúde

outras palavras, o voto popular en-

sensuais e consistentes. Todo o resto

no Brasil vão mal porque o governo

contrar-se-ia na raiz mesma do nosso

faz parte de um conjunto de pontos,

gastou muito nas obras dos estádios

problema político.

em alguma medida, já pactuados pela

onde serão realizadas as partidas da

No fundo, e os idos dos anos 1960

sociedade. A lei de responsabilidade

Copa do Mundo de 2014. Segundo o

do século passado não me deixam

fiscal foi aprovada e tem sido a ânco-

argumento, o problema brasileiro é

mentir, direita e esquerda radicais

ra institucional do consenso em torno

político, ou melhor, é “a política” ou

sempre cultivaram enorme pessi-

da necessidade de se governar tendo

são “os políticos”. No Brasil, os diri-

mismo com relação ao instrumento

o equilíbrio nas contas públicas como

gentes eleitos, os partidos, candida-

“voto” e sua massificação como me-

parâmetro básico de comportamento

tos, governantes, responsáveis pela

canismos centrais de formação e con-

do agente público.

chefia dos Poderes Executivos nos

trole dos governantes. E basicamente

âmbitos municipal, estadual e fede-

pelo mesmo motivo: descrença na ca-

ral, seriam todos corruptos. Evidente-

pacidade dos pobres em promover a

mente, mais grave seria a situação do

boa escolha no momento da decisão.

Congresso Nacional, das Assembleias

A primeira, por se considerar, por

Legislativas e das Câmaras Munici-

uma questão de nascimento, classe

pais. Tratar-se-iam de verdadeiras

superior e, em alguns casos mais gra-

o

tange ao acesso de todos os brasilei-

quadrilhas organizadas para assaltar

ves, cor superior; a segunda, essen-

ros aos direitos fundamentais à saú-

os cofres públicos.

cialmente pela iluminação adquirida

de e à educação. Avançar mais nesses

As instituições “formais” de con-

por meio do doutrinamento. Ambas,

itens é uma questão de se governar

trole, sobretudo o Poder Judiciário

quando na direção do processo histó-

bem. Não sendo boa a avaliação do

e o Ministério Público, embora em

rico, levam ao desastre social, econô-

governo em áreas consideradas vitais,

geral compostos por homens prepa-

mico e político das nações.

reza o processo democrático consa-

SUS, assim como os diferentes fundos de financiamento dos ensinos básico
e médio, expressa o desejo
coletivo de avançar no que

rados e de bem, encontrar-se-iam

A resposta do governo à onda de

grado em nossa Carta Constitucional

desprovidos dos instrumentos neces-

protestos consistiu basicamente na

de 1988, alternativas políticas são

sários para evitar a permanente práti-

apresentação de cinco “pactos” ao

apresentadas e o eleitor opta por não

ca de crimes contra o erário e a boa-fé

país, ao quais versam sobre responsa-

reconduzir ao governo o partido ou

do cidadão comum. Mecanismo clás-

bilidade fiscal, reforma política, mo-

coalizão de partidos responsável pela

sico da democracia e de regulação da

bilidade urbana, saúde e educação.

administração do país.

conduta dos agentes públicos, o voto,

De certa maneira, sem o desejar, o

A reforma política, por seu turno,

em terra brasileira, nada mais seria

assessoramento político presidencial

e aqui entramos mais diretamente

do que fator determinante a ensejar

acabou por endossar a visão pouco

no ponto de nossa seção, também é

um cenário de decadência e degrada-

lisonjeira sobre nossas instituições

em boa medida objeto de um pacto.

ção institucional. Dado que a esma-

representativas, cultivada tanto na

O pacto de não promovê-la de forma

gadora maioria da população é pobre

common parlance quanto nas cortes

açodada. Sim, não mexer nas institui-

e ignorante, beneficiária de rendas e

do Supremo. Falemos inicialmen-

ções, a não ser de modo prudencial

serviços transferidos pelo governo,

te dos pactos. Em verdade, apenas

e por tentativa e erro, tem sido a so-

pela máquina pública, corrupta em

o tema da mobilidade urbana surge

lução de equilíbrio dada a intensida-

sua origem, o eleitor, na verdade, se-

como novidade no cenário de políticas

de do conflito em torno da questão,
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Tratar-se-iam
de verdadeiras
quadrilhas
organizadas
para assaltar
os cofres
públicos

além, sobretudo, da enorme incerteza
proveniente de eventuais mudanças
nas regras que regem nosso processo
eleitoral. Vejam bem: tal equilíbrio
não advém do receio de parlamentares de mudarem as regras pelas quais
se elegeram e das quais, portanto,
supostamente se beneficiaram. O raciocínio é tão simples e claro quanto
falso. As taxas de renovação parlamentar no Brasil são relativamente
altas, donde decorre que nenhum político se sente seguro em sua cadeira
de congressista. O problema de mures, tomados individualmente, princi-

presidenciais diretas e método pro-

Em primeiro lugar, os parlamen-

palmente os do chamado baixo clero,

porcional para alocação de cadeiras

tares sabem que nenhuma reforma

não conhecem ex ante se suas chances

na Câmara dos Deputados. É exa-

será capaz de preencher a expectativa

de vitória aumentam ou diminuem na

tamente essa combinação que tem

existente em torno do tema. Não exis-

transição de um sistema para outro,

permitido algum avanço na cidadania

te exemplo de reforma do sistema elei-

dado que estas dependem de diversos

desde o retorno à democracia com

toral que tenha reduzido taxas de cor-

outros fatores associados à mudança e

a Constituinte de 1987. Por óbvio,

rupção no interior do sistema político.

que se encontram fora de seu controle

aperfeiçoamentos podem ser obtidos

Assim, eleva-se o risco de no médio

imediato.

na questão do financiamento de cam-

dar é outro e mais profundo.

prazo, e no suposto da aprovação de

Não deve surpreender, portanto,

panhas e em alguns pontos técnicos

uma reforma qualquer, aprofundar-se

a resistência encontrada pelo gover-

ligados à possibilidade de coligações

o descrédito popular nas instituições

no à ideia de submeter a plebiscito

e mecanismos de distribuição de so-

democráticas e confirmar ainda mais

decisões que dizem respeito ao dese-

bras eleitorais. Todos esses itens já

na mente de segmentos das elites o

nho do sistema eleitoral. É importan-

são objeto de debate e deliberação na

acerto da opção protofascista. Em

te chamar a atenção para a falha no

Câmara e, no seu devido tempo, de-

segundo lugar, e talvez mais impor-

assessoramento político presidencial

vem amadurecer e chegar ao plenário

tante no horizonte de cálculo dos po-

nesse episódio em particular e não

de maneira consensual. O resulta-

líticos, qualquer mudança de sistema

apenas pelo erro elementar de cálculo

do líquido, contudo, de se enviar ao

produzirá efeitos incertos sobre suas

de timing e probabilidade de absor-

Congresso e anunciar à Nação sobre a

condições de sobrevivência eleitoral.

ção pelo Congresso Nacional de ideia

convocação de uma consulta em torno

Sabe-se que mudanças de regimes

tão estapafúrdia. É também relevan-

das instituições representativas é cor-

majoritários para regimes proporcio-

te notar que não poderia existir alvo

roborar a visão segundo a qual a crise

nais tendem a aumentar o pluralismo

mais equivocado para tratar de uma

que se manifesta nas ruas tem origem

de partidos e, inversamente, a adoção

crise que se diz de representatividade.

no sistema de representação, quando

de mecanismos majoritários acabam

Se algo na política brasileira

na verdade o que se vê encontra-se

por reduzir a competitividade entre as

existe de representativo, esse algo

claramente relacionado à dimensão

agremiações. Todavia, os parlamenta-

consiste na combinação de eleições

participativa da democracia.
julho• agosto • setembro 2013

37

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Nada mais legítimo numa demo-

mente excluídos do processo social e

e eleição de presidentes com perfis

cracia do que a existência de protes-

tradicionais proprietários dos recur-

distintos das elites tradicionalmen-

tos e manifestações de desagrado. O

sos econômicos e de poder. Talvez

te dominantes já é uma realidade.

problema colocado no Brasil na atual

seja essa a origem da ênfase dada ao

Além disso, a Constituição de 1988

conjuntura é o de sua intensidade,

plebiscito e à convocação de “Assem-

já manifesta um contrato social cla-

magnitude e reiteração, a ponto de

bleias Constituintes Exclusivas” como

ramente voltado para a inclusão. Em

se colocar sob-risco valores democrá-

meio de encaminhar a solução para a

acréscimo, diversas modificações na

ticos importantes, como da tolerân-

onde de protestos. Ora, o rico expe-

legislação infraconstitucional foram

cia, da não violência e das liberdades

rimentalismo institucional vivencia-

introduzidas e continuam a sê-lo,

mútuas. Trata-se, portanto, de uma

do por esses países radica em causas

tendo em vista aprimorar os instru-

questão de se repensarem os canais

históricas muito concretas, relacio-

mentos com os quais o governo con-

de interlocução entre setores, que por

nadas, sobretudo, a economias muito

ta para tratar do tema da educação,

algum motivo não se sentem repre-

pouco sofisticadas e concentradas, a

saúde e assistência social.

sentados em suas preocupações bá-

um tecido social relativamente pouco

Até no âmbito participativo, a

sicas pela coalizão predominante no

complexo e a um sistema partidário

atual Carta Constitucional é extre-

governo, e as entidades do estado res-

até pouco tempo baseado num pacto

mamente inovadora e flexível no

ponsáveis pela elaboração e efetivi-

de elites que excluía o tema da redis-

sentido da capacidade de absorver

dade de políticas públicas fundamen-

tribuição dos horizontes de preocupa-

novos conteúdos, novas pautas e no-

tais. Mais criatividade e imaginação

ção do Estado. Não devemos perder

vos conflitos sociais a exigir alguma

institucional no âmbito participati-

tempo insistindo no abismo existente

forma de acomodação no âmbito da

vo e menos chavão institucionalista

entre a trajetória do capitalismo bra-

agenda pública. A trajetória brasilei-

no âmbito representativo deve ser o

sileiro e a evolução econômica e social

ra, em suma, é inteiramente diversa

mote da resposta política do governo

dessas nações.

daquela que se observa em vizinhos

à crise. Uma resposta cujo ponto de

O que vale a pena sim comentar

no continente sul-americano, sobre-

partida esteja assentado na defesa da

é o fato simples de ter sido o voto po-

tudo, dos países andinos. Sendo dis-

solidez de nossas instituições repre-

pular a origem das transformações

tinta a trajetória, diferente há de ser

sentativas e democráticas.

sociais, econômicas e políticas pelas

a agenda necessária para se avançar

u

quais passam as diversas das nações

nos valores fundamentais de quem

ma leitura atenta da estra-

mais pobres de nosso continente.

nasceu para a vida em um estado

tégia política de parte da

Foi a partir da eleição de presiden-

ditatorial e numa sociedade profun-

esquerda brasileira tende-

tes e parlamentares comprometi-

damente injusta. O pacto inicial deve

rá a mostrar que se vive a

dos claramente com uma agenda

ser o de manter e fortalecer aquilo

ilusão de que o Brasil pode

de inclusão e redistribuição que a

que tem servido de mola propulsora

estar passando por um momento “bo-

política na Bolívia, Equador e Vene-

do contínuo processo de redistribui-

livariano”. Em países como Bolívia,

zuela tem passado por tantas e tão

ção: as instituições representativas

Venezuela e Equador, referendos,

admiráveis modificações. Reformar

democráticas consagradas na Cons-

plebiscitos e novas constituições têm

a Carta Constitucional, conferindo-

tituição de 1988.

sido utilizados como instrumento

-lhe um perfil mais inclusivo, tem

de resolução de impasses políticos

sido o encaminhamento possível

entre uma nova elite que se forma a

para se avançar nesse desiderato. No

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

partir da inclusão de grupos secular-

caso brasileiro, alternância de poder

fsantos@iesp.uerj.br
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udo indicava que o ano 2013

querda e, inclusive, um novo ciclo de

tes (seus sentidos, objetivos e formas

seria marcado politicamen-

lutas de radicalização democrática,

de articulação). O levante de junho2

te pelos balanços sobre os

conquanto este desejo constituía-se

trouxe não somente diversas vozes,

dez anos de governo do

mais em uma expectativa incerta, e

atores e demandas à cena pública na-

Partido dos Trabalhadores

de difícil construção a curto prazo, do

cional, mas também importantes de-

(PT) e pelas articulações iniciais rumo

que em um provável horizonte de pos-

safios teóricos e políticos. No entanto,

às eleições de 2014. No campo da(s)

sibilidades .

a maioria das interpretações recentes

1

esquerda(s) no Brasil conviviam diag-

De fato, poucos imaginavam que

– em geral, muito presa nos embates

nósticos e prognósticos diversos, que

2013 passaria à história brasileira

políticos e na apropriação das mani-

variavam desde a defesa intransigente

como o ano de uma das maiores mo-

festações, no curto-prazismo, em certo

de uma política comprometida com os

bilizações sociais da democracia brasi-

provincianismo, em visões rígidas da

setores mais vulneráveis da sociedade

leira. No entanto, o grau de surpresa

política e na defesa do status quo – não

até a crítica aos limites e contradições

não está relacionado somente à tem-

parece capaz de captar as gramáticas

do “lulismo”. Nesta segunda linha,

poralidade da emergência dos pro-

das ações coletivas contemporâneas3.

muitos intelectuais e atores sociais e

testos (como e por que surgiram nesse

Argumento neste artigo – apoia-

políticos apontavam para a necessi-

momento), mas principalmente à na-

do na observação participante, em

dade de uma ruptura, um giro à es-

tureza das ações coletivas emergen-

entrevistas realizadas com diferentes
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atores envolvidos nos acontecimentos

tação das mobilizações sociais a seus

que surgem os movimentos sociais.

recentes e em algumas contribuições

impactos políticos (por exemplo, o ce-

Alguns de seus achados são relevan-

da sociologia dos movimentos sociais

nário eleitoral) e às dimensões “men-

tes para problematizar a emergência

– que essa dificuldade interpretativa

suráveis” da ação coletiva.

e possíveis desdobramentos de novos

se deve não somente à complexidade

Desse modo, pretende-se contri-

ciclos de protestos. McAdam (1995),

de analisar uma conjuntura política

buir para um entendimento mais am-

por exemplo, chama a atenção para

que se move muito rapidamente, mas

plo (embora inevitavelmente parcial e

a importância de distinguir analitica-

também à confluência de uma série

provisório) das mobilizações sociais

mente “movimentos iniciadores” de

de “miopias” presente nos debates

recentes no Brasil, examinando seu

“movimentos derivados”. Os primei-

públicos:

contexto inicial e suas motivações;

ros seriam responsáveis por identifi-

• miopia temporal presente/

sua inserção em cenários mais amplos

car brechas, realizar enquadramentos

passado - tende a sobredimensionar

de protestos globais; algumas coorde-

provisórios, agitar e encorajar a mo-

as lutas atuais, muitas vezes conside-

nadas espaço-temporais; os atores e

bilização social, e, quando bem-suce-

rando-as como novos “mitos funda-

as experiências dos ativistas envolvi-

didos (através de diversos fatores e

cionais”. Se isso, em geral, acontece

dos; e algumas tendências de futuro.

processos que incluem o contágio e a

com os jovens, gerações que participaram de outras lutas sociais de relevância societária tendem sempre a

capacidade de difusão, entre outros),

Os madrugadores e o
desbordamento societário

compará-las, supervalorizando aque-

As mobilizações sociais são ter-

las nas quais estiveram mais direta-

mômetros da sociedade. Revelam

mente envolvidos (algo habitual no

tensões, contradições e horizontes de

Brasil com as lutas contra a ditadura).

possibilidade de ruptura do sistema

Em ambos os casos, há um problema

dominante. No momento de eclosão

sério de memória histórica e de trans-

de protestos e mobilizações de massa,

vase intergeracional na militância.

como as ocorridas em junho de 2013

passariam a acompanhar-se dos segundos, os derivados, “intérpretes
criativos” do cenário aberto.

• miopia da política - res-

no Brasil, nem sempre os sentidos da

H

tringe a vida política à sua dimensão

ação coletiva estão cristalizados em

foi o Movimento Passe Livre (MPL),

político-institucional, limitando as

pautas definidas ou agendas e deman-

movimento social autônomo que, por

possibilidades de compreensão da

das bem estruturadas. Trata-se, ao

meio da reivindicação do passe livre

reinvenção da política e do político a

contrário, de um período instituinte,

estudantil, abriu um campo de con-

partir das práxis sociais emergentes;

averia, assim, movimentos
madrugadores que acendem a chama da mobilização social. No caso brasileiro, há certo consenso que

um dos principais atores iniciadores

de adaptações e reconfigurações de

flito e de debate mais amplo sobre o

miopia do visível - limita as mo-

práticas sociais e formas de canaliza-

transporte coletivo urbano. No entan-

bilizações contemporâneas à sua face

ção do descontentamento individual e

to, não cabe ignorar o papel jogado por

visível (nas praças e nas ruas), sendo

coletivo. Por isso, qualquer interpreta-

outros coletivos (e indivíduos) que,

incapaz de captar os sentidos das re-

ção conclusiva ou de causalidade sim-

sem estarem organizados na “forma

des submersas, suas identidades e os

ples sobre os acontecimentos recentes

movimento”, também tiveram papel

significados das dimensões invisíveis

no Brasil está fadada ao fracasso.

central na mobilização inicial e, prin-

para um observador externo;

A sociologia dos movimentos

cipalmente, na difusão dos protestos.

• miopia dos resultados -

sociais tem buscado, nas últimas dé-

Trata-se de uma dinâmica relacional

como consequência dos pontos ante-

cadas, articular respostas multidi-

e contingente, e os movimentos ini-

riores, tende a restringir a interpre-

mensionais para como, quando e por

ciadores, nesse caso, paradoxalmente,
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muito se beneficiaram da repressão

zados, os grupos iniciadores acabam

dos protestos, além da rapidez na

absolutamente ultrapassados.

Mobilizações de massa nem sempre são controladas pelas organiza-

conectividade facilitada pelas “novas

Os protestos abrangem, neste

ções sociais e políticas, menos ainda

mídias”. Nas primeiras mobilizações

caso, um espectro mais amplo da so-

em nossos tempos, onde emerge um

prévias à repressão, nota-se também

ciedade e não somente os movimentos

novo tipo de ação política viral, ri-

que a cobertura dos meios convencio-

sociais e redes de mobilização. Uma

zomática e difusa. Este é um grande

nais foi praticamente nula e que o per-

militante do movimento de ocupações

desafio teórico e político, pois exi-

fil dos participantes era de militantes

urbanas de Madri que participou pos-

ge adaptar e renovar nossas formas

com algum engajamento prévio em

teriormente do 15-M (também defini-

de luta e de interpretação das ações

mobilizações sociais.

do por alguns como “movimento dos

coletivas diante de atuações mais

Um ponto central aqui é que, ao

indignados”), em entrevista recente

invisíveis, com maior protagonismo

contrário do previsto pelas teorias

sobre os movimentos sociais na Es-

da agência individual, da configura-

dos movimentos sociais, os movi-

panha, revela um ponto interessante

ção de novos atores, de militâncias

mentos derivados aproveitaram-se,

que pode contribuir no entendimento

múltiplas e organizações mais descen-

no Brasil, dos espaços abertos pelas

do caso brasileiro: “Éramos um grupo

tradas (conquanto não espontâneas) e

mobilizações iniciais, sem, contudo,

pequeno de redes, coletivos e movi-

de repertórios mais mediáticos e per-

manter laços fortes, enquadramentos

mentos sociais (...) desde o ano 2008

formáticos. Somente assim será pos-

sociopolíticos, formas organizativas,

lutando contra os culpáveis da crise fi-

sível captar os sentidos da indignação

referências ideológicas e repertórios

nanceira, mas não nos escutavam (...)

social contemporânea.

de mobilização que os una ao MPL

éramos conscientes de que precisáva-

e/ou a outros iniciadores. Essa apa-

mos levar o movimento aos bairros;

rente desconexão relaciona-se a um

ao resto da sociedade (...) no entanto,

A indignação não é um movi-

fenômeno que gostaria de denominar

quando isso aconteceu com o 15-M, já

mento social. É um estado de âni-

como desbordamento societário, ou

não nos reconhecíamos dentro desse

mo. E, como tal, pode se expressar de

seja, quando na difusão de setores

movimento e tivemos uma dificuldade

maneiras muito diversas. No Sul da

mais mobilizados e organizados a

enorme em transmitir nossa luta pré-

Europa, por exemplo, o sentimento

setores menos mobilizados e organi-

via” (ativista, Madri, 36 anos).

da indignação social nos últimos dois

Geopolítica da indignação global

anos teve fontes múltiplas, porém um
dois principais fios condutores foi a
rejeição a pagar as consequências di-

A indignação
não é um
movimento
social.
É um estado
de ânimo

retas da crise, que deveriam ser assumidas pelos seus principais responsáveis. Banqueiros e especuladores
tornaram-se, assim, alvos centrais
das mobilizações sociais. Nos Estados
Unidos, occupiers dirigiram em geral
suas reivindicações a esses mesmos
atores, sob o argumento indignado de
que o 1%, totalmente distanciado dos
anseios da população, não pode decidir o futuro dos 99%.
julho• agosto • setembro 2013

45

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

As espacialidades das contestações
sociais e as especificidades do caso
brasileiro

No Brasil hoje a indignação ainda

em uma ação e concepção política es-

é extremamente difusa e, por vezes,

truturada. Não há espaço para uma

polarizada. Sentimentos, argumentos

discussão sobre isso aqui, mas é im-

e sentidos diversos e contraditórios

portante analisar com maior profun-

É importante situar os protestos

coexistem nas ruas, nos atos, nos es-

didade os processos de socialização

recentes no Brasil dentro desse

paços de convergência e nas mani-

desses jovens, tanto aqueles que ti-

contexto mais amplo de “indignação

festações. Alguns expressam seu des-

nham uma militância prévia como

global” em que compartilham-se

contentamento com o funcionamento

aqueles que começaram a se engajar

símbolos e enquadramentos globais e

do transporte público e dos serviços

agora. A maioria deles não tem lem-

demandas, como a democracia, a jus-

públicos de forma mais geral (princi-

branças dos “caras-pintadas”; alguns

tiça social e a dignidade (PLEYERS E

palmente educação e saúde); outros

começaram a se envolver com o lema

GLASIUS, 2013). No entanto, o caso

apelam aos altíssimos custos (não so-

do Fórum Social Mundial de um “ou-

brasileiro assume especificidades que

mente econômicos, mas também so-

tro mundo possível”; muitos se apro-

devem ser cuidadosamente analisa-

ciais, ambientais, culturais e políticos)

ximaram da militância por meio dos

das. Por exemplo, enquanto na Euro-

da Copa e dos megaeventos a serem

movimentos estudantis, hoje bastante

pa e nos Estados Unidos a indignação

realizados no país, com destaque para

reconfigurados e críticos com a cen-

recente esteve relacionada a um “re-

o Rio de Janeiro; jovens de classe mé-

tralização, partidarização e hierarqui-

pertório reativo” (TILLY, 1978) de

dia baixa e das periferias indignam-se

zação das lutas estudantis das últimas

ações coletivas – defesa de direitos

pela persistência profunda das desi-

duas décadas (BRINGEL, 2009).

conquistados historicamente –, aqui

gualdades e revelam uma indignação

Assim como boa parte da onda

estamos diante de um “repertório

de classe e de opressão permeada

de indignação global que tem viajado

proativo” – reivindicação de novos di-

pelas fraturas, as segmentações e o

por diversos países do mundo nos úl-

reitos (ou simplesmente execução de

classismo e racismo da sociedade bra-

timos anos, associam sua insatisfação

direitos já reconhecidos, como mui-

sileira; também há aqueles que insis-

a uma rejeição aos sistemas políticos,

tos dos contemplados na Constituição

tem na indignação diante de questões

aos partidos tradicionais e às formas

de 1988).

mais específicas e setoriais, conquan-

convencionais de organização política

Algumas dessas especificidades

to não menos importantes, como foi o

(inclusive a certos movimentos sociais

podem ser mais bem compreendidas

caso da PEC 37, a criminalização do

e sindicais hierarquizados e ligados ao

a partir de uma análise socioespacial.

aborto, o projeto de lei aprovado para

aparelho estatal). Querem participar

Discorrerei brevemente sobre as es-

tramitação pela Comissão de Direitos

da vida política, mas não encontram

pacialidades da contestação social

Humanos da Câmara para a denomi-

canais adequados. Para muitos de-

em, ao menos, três dimensões. Em

nada “cura gay” etc.

les, conselhos, fóruns e espaços ins-

primeiro lugar, ao contrário de al-

O maior contingente de popula-

titucionalizados não são suficientes e

guns dos processos vividos na Euro-

ção, em geral jovens , que participou

mostraram seus limites nos últimos

pa, na África ou nos Estados Unidos

das mobilizações sociais nos últimos

anos. Antes de criticar os jovens por

no pós-2011 – onde construíram-se

meses ainda tem um sentido da in-

isso, deveríamos nos perguntar o que

iniciativas e espaços de convergência

dignação pouco coeso politicamen-

(e por que) não funciona. E aproveitar

transnacionais – e, a despeito das so-

te, já que para a grande maioria este

a oportunidade de ruptura da apatia e

lidariedades em vários lugares do pla-

foi seu “batismo político”. Em outras

queda do muro de silêncio para a con-

neta (sobretudo, inicialmente, de bra-

palavras: a indignação, a ira, a raiva

quista de direitos e avanços na trans-

sileiros que vivem fora do país), não

e o ódio ainda não se cristalizaram

formação social.

há uma difusão permanente e siste-
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mática dos protestos, enquadramen-

uma “utopia nacional” por um Brasil

qualquer capital ou pequena cidade

tos e repertórios de ação com outros

melhor, um outro Brasil etc. Bloqueio

brasileira, revestiu-se de demandas

lugares fora do Brasil. Em outras pa-

metodológico, pois continua impe-

particulares e de críticas específicas

lavras: a internalização, no Brasil, de

rando nas análises das mobilizações

à política local e regional, unidas às

experiências internacionais de mobi-

uma naturalização do Estado-nação

diversas culturas políticas. Isso é im-

lizações similares deve-se mais a uma

como unidade analítica. Visto como

portante para a composição de um

tradução individual e pontual de ati-

algo “dado”, dificulta-se a compreen-

mapa mais diverso sobre as mobiliza-

vistas que conectam realidades de for-

são das forças transnacionais que o

ções recentes no Brasil. Além do mais,

ma efêmera do que a um intercâmbio

perpassam e influem na configuração

essas especificidades locais revelam

constante e dialógico, típico do “inter-

hegemônica da economia e da política

também tendências diferentes no per-

nacionalismo movimentista” contem-

“brasileira”.

fil das reivindicações e na composição

porâneo (BRINGEL, no prelo). Isso é

Isso não significa negar a impor-

social dos manifestantes. Isso leva a

importante, pois reflete uma circula-

tância dos símbolos nacionais e do

que, por exemplo, certos grupos que

ção de ideias, slogans e imaginários,

próprio Estado-nação, mas justamen-

não estavam presentes em São Paulo

porém, um escasso aprendizado com-

te o contrário: ressaltar a importância

ou em Ribeirão Preto atuassem no Rio

partilhado de experiências de lutas

de reinterpretar seu papel como “ator

de Janeiro ou em São Gonçalo e vice-

sociais recentes que muito poderiam

dual e contraditório” para os movi-

-versa, mas também a que as corre-

contribuir para o entendimento de al-

mentos sociais (por um lado, “inter-

lações de forças variassem de acordo

guns desafios atuais das lutas sociais

locutor” em seu papel democratizan-

com os lugares.

no Brasil.

te; por outro lado, “inimigo” em seu

Em segundo lugar, diferentemen-

papel de controle social e repressão)

te das demais contestações da indig-

em um mundo marcado por pujantes

nação contemporânea que articulam

forças transnacionais e pela comple-

dinâmicas escalares complexas, ligan-

xidade socio-espacial. Em suma, nos

do o local ao global (com importância

protestos recentes, a escala de ação

forte do regional em alguns protestos

principal foi a nacional, e produziu-se

A

no Norte da África e na Europa), em

uma escala de significação também

renciados das mobilizações em cida-

nossas mobilizações, a escala nacio-

nacional, mas que mobilizou referên-

des com maior capacidade de influir

nal serviu como um dispositivo de

cias, práticas e símbolos para aquém

na delimitação de cenários e na rela-

bloqueio político e metodológico.

e além do nacional. Como bem sabe-

ção de forças (como os casos de Rio

Bloqueio político, pois, por um lado,

mos pelas experiências latino-ameri-

de Janeiro, São Paulo e Brasília). Um

permitiu avivar algumas posições

canas e de outros países periféricos,

exemplo disso é que, apesar de os pro-

nacionalistas de direita; e, por outro,

a nação pode ser mobilizada em um

testos pelo passe livre, a redução das

impediu imaginar e criar alternativas

sentido progressista, revolucionário

tarifas e o transporte público estarem

políticas para além dos marcos dis-

e anti-imperialista (como é o caso

acontecendo desde o início de 2013

cursivos nacionais (hoje impregnados

dos nacionalismos revolucionários de

em diversas cidades brasileiras, o le-

pela retórica neo-desenvolvimentista)

muitos países da região), mas este não

vante de junho teve como estopim os

e do Estado-nação, inclusive dentro

é o caso no Brasil do capital-imperia-

acontecimentos de São Paulo. Por ou-

de grupos com tendências mais autô-

lismo (FONTES, 2010).

tro lado, apesar de um grau cada vez

pesar disso, esse assento nos lugares não pode
levar a um provincianismo
nem a um localismo interpretativo. Por um lado, é

importante captar os impactos dife-

nomas e libertárias. Critica-se o Es-

Em terceiro lugar, os lugares

maior de localização, as ações coleti-

tado, mas quase sempre mobilizando

importam. Cada manifestação, em

vas contemporâneas dificilmente são
julho• agosto • setembro 2013
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localistas, tecendo sempre uma arti-

O Brasil tem
sido, nos
últimos anos,
um importante
exemplo de
“laboratório
democrático”

culação entre escalas construídas socialmente pelos atores (Bringel, 2011).

Ecos de 68, “novos movimentos” e
ciclos de ação coletiva no Brasil
Analisada a dimensão espacial
dos protestos, é importante também
localizar sociologicamente alguns referenciais temporais. Em um cenário
global de médio prazo, para muitos
o espírito de 1968 ecoa nas mobilizações sociais recentes no Brasil. De

litica do cotidiano e a importância de

quanto o primeiro tende ao conflito, à

fato, uma interpretação possível é que

uma mudança social que contemple a

ação coletiva menos institucionaliza-

estamos diante de uma nova inflexão

transformação do próprio indivíduo.

da e à autonomia e crítica ao Estado,

das rupturas trazidas com os deno-

O contexto social, político e eco-

o segundo busca mais a cooperação,

minados “novos movimentos sociais”

nômico das últimas mobilizações de

a ação mais institucionalizada, uma

dos anos 1970 e 1980. Isso deve-se

massa no Brasil é totalmente dife-

aproximação maior entre movimen-

não à alusão ao caráter massivo dos

rente do atual e não podemos, ceteris

tos sociais e Estado.

protestos daquele período (não foram

paribus, isolar os contextos históricos

Se no primeiro ciclo os movimen-

poucos os intelectuais e jornalistas

nem traçar paralelos precipitados. No

tos sociais olharam mais para baixo,

que compararam o caráter de massa

entanto, sem cair novamente na se-

construindo, a partir do “basismo”,

das mobilizações recentes às Diretas

dução da “novidade”, é possível tecer

um consistente trabalho pedagógico,

Já, por exemplo), mas, sim, aos valo-

algumas considerações sobre os dife-

mobilizador e formativo com o pro-

res, concepções da política, formas de

rentes ciclos de ação coletiva no Bra-

tagonismo de pastorais, comunidades

organização e de ação coletiva.

sil pós-ditatorial, extraindo algumas

eclesiásticas de base e alguns partidos

Os “novos movimentos sociais”,

continuidades e rupturas. Em termos

e sindicatos, no segundo ciclo, os mo-

de caráter popular, atuantes na luta

gerais, pode-se falar de dois grandes

vimentos sociais, bem como outros

contra a ditadura e no período da re-

ciclos de ação coletiva que represen-

atores, como as ONGs, olharam, em

democratização encarnaram não so-

tam padrões diferenciados de relações

geral, mais para cima (demandando

mente uma ação política de mudança

entre Estado e sociedade, cada um de-

ao Estado políticas públicas e direitos,

social, mas também uma proposta

les com duração de aproximadamen-

por exemplo) e para os lados (cons-

mais ampla de forma de vida e de ação.

te vinte anos: o primeiro emerge na

truindo redes e articulações sociais).

Incidiram tanto no campo da política

década de 1970 e tem como inflexões

Poder-se-ia inclusive falar de sub-

como nos códigos culturais e simbó-

importantes a alta intensificação do

ciclos mais específicos dentro desses

licos. Criticaram a centralização, a

conflito de finais dos setenta, a que-

ciclos5, mas o que me interessa res-

hierarquização e as perspectivas de

da dos militares e as Diretas Já, con-

saltar aqui é que as relações entre Es-

mudança social da “velha esquerda”,

cluindo com o impeachment de Collor

tado e sociedade (e, em particular, a

defendendo a autonomia, a organiza-

de Mello. O segundo ciclo acontece

sociedade civil) remetem a diferentes

ção horizontal e reticular, a plurali-

no início dos anos 1990, com novos

coordenadas espaço-temporais. Nas

dade de identidades associadas à po-

atores e perspectivas de atuação. En-

últimas duas décadas, muitos autores
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diagnosticaram de forma precipitada

mobilizações podem gerar novas con-

os atores sociais. Por um lado, com os

a cooptação, o refluxo, a desmobiliza-

vergências dentro de polos críticos da

atores mais afins ao seu campo políti-

ção e, inclusive, o “fim” dos movimen-

esquerda, uma necessária autocrítica

co, teceram-se articulações, abriram-

tos sociais no Brasil. No entanto, pou-

de muitos grupos sociais progressis-

-se espaços institucionais (alguns su-

cos souberam analisar, de maneira

tas, uma tematização e maior “espe-

postamente abertos a todos, mas com

multidimensional e relacional, as re-

cialização” das reivindicações sem que

crivos e filtros sutis, simbólicos e in-

articulações das práxis sociais. Se nes-

por isso se convertam necessariamen-

formais) e a participação converteu-se

te último ciclo os movimentos sociais

te em demandas corporativas, uma

quase em um fim em si mesma; por

brasileiros olharam muito mais para

maior politização da população e de

outro lado, com os atores mais ruptu-

o Estado do que para a sociedade,

alguns grupos que, paradoxalmente,

ristas ou simplesmente “esquecidos”,

algo similar ocorreu com a maioria de

definiam-se inicialmente como “apo-

a lógica tendeu a ser de maior crimi-

seus intérpretes, com notáveis exce-

líticos”.

nalização, violência e/ou de ausência.

ções, como as contribuições de Gohn
(2010) e Scherer-Warren (2012).

Por fim, outra lição da sociologia

A participação social existe, mas é

dos movimentos sociais para o atual

canalizada fundamentalmente através

Ainda é cedo para avaliar se as

levante brasileiro é evitar o que Me-

de mecanismos e espaços institucio-

mobilizações recentes representarão o

lucci (1989) denominava a miopia do

nais, levando, como já mencionamos,

surgimento de novos sujeitos políticos

visível, isto é, a tendência a observar

a que os atores sociais se preocupem

e o esgotamento das relações coopera-

somente a parte visível das ações co-

em incidir muito mais na política que

tivas entre o Estado e os movimentos

letivas. Torna-se, desse modo, central

na sociedade. O trabalho de base exis-

sociais. Também é precipitado pre-

introduzir as redes submersas e as

tente no ciclo prévio dos anos setenta

dizer qual será o padrão, certamente

concepções emergentes de ativismo,

e oitenta foi se perdendo e isso gerou

complexo, de relação emergente. Isto

dando vozes aos próprios militantes e

um déficit importante para a esquer-

porque, ao contrário do que afirmam

a suas experiências recentes.

da brasileira em sua disputa por um

aqueles que já preveem certo apaziguamento social devido à diminuição
da intensidade dos protestos, este

tecido social hoje cada vez mais pul-

Redes submersas, a reconstrução do
tecido social e a busca do político

verizado e fragmentado. Cresceu a
influência da igreja evangélica e de

novo ciclo que se abre somente come-

O Brasil tem sido, nos últimos

tendências resignantes e individualis-

çou. Aqui também podemos extrair

anos, um importante exemplo, em

tas, bem como a ideologia do consu-

uma lição da sociologia dos movimen-

todo o mundo, de “laboratório demo-

mismo, ao mesmo tempo que novos

tos sociais: as mobilizações sociais e

crático” que se expressou em espaços

mecanismos de dominação social e de

os ciclos de ações coletivas tendem a

diversos de participação e delibera-

controle político foram sendo gerados

ser pendulares (Tarrow, 1998). Vão

ção da sociedade. Conselhos e fóruns

na confluência da ação do Estado e de

e vêm, alternando picos de maior e

recebem homenagens e experiências

outros atores econômicos, religiosos,

menor intensidade, momentos de vi-

como o orçamento participativo são

sociais e políticos.

sibilidade e invisibilidade. O fim das

exportadas a outras cidades e outros

O levante de junho e as subse-

mobilizações de massa nas ruas não

países como uma “boa prática”. No

quentes redes submersas que hoje

implica o fim de um cenário conflituo-

entanto, a irradiação do discurso e das

estão sendo construídas em todo o

so e de novos desdobramentos políti-

práticas participativas esteve ancora-

Brasil retomam uma matriz mais li-

cos importantes. Ao contrário, supõe,

da em um “alargamento restringido”

bertária e autônoma, polêmica e com-

normalmente, uma nova etapa; em

da democracia e em padrões diferen-

plexa para o conjunto da esquerda

nosso caso, um momento em que as

ciados de atuação do Estado perante

brasileira, e podem ser entendidas
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como uma crítica à organização “des-

sabe como é (...) estava de saco cheio

de cima” da sociedade civil. Se a “vol-

de tanta hipocrisia (...) dos políticos,

Este ponto é bem explicado por

ta do Estado” na mudança de século

dos partidos (...) no começo dizia mes-

uma jovem militante feminista que

foi bem-vista por muitos movimentos

mo que era contra a política; que era

leva quase dez anos de atuação polí-

sociais por sua capacidade de contra-

apolítico. Mas aí fui participando de

tica: “ainda pesa muito o marxismo

-arrestar, ao menos parcialmente, o

debates, de outras manifestações e me

na esquerda brasileira, mas novos

livre-arbítrio do mercado, não pode-

convenci de que não era apolítico, mas

referentes estão sendo criados. Acho

mos dizer o mesmo no que se refere à

simplesmente estava contra essa polí-

que vivemos um momento superin-

sua capacidade de controlar e moldar

tica aí (...) no fundo também fazemos

teressante de tensões, mas também

os atores e sujeitos sociais.

política, mas não é essa grande políti-

de possibilidades de rearticulação da

O

ca (Rafael, 22 anos, Rio de Janeiro).

xis e horizontes utópicos.

esquerda. No primeiro momento fi-

retorno do conflito às ruas

A fala desse jovem ilustra vá-

camos absolutamente perplexos com

(seja ele expressado de for-

rios elementos interessantes. Em

o discurso da des-ideologização, por

ma violenta, como é carac-

primeiro lugar, expressa haver pos-

exemplo. Mas aos poucos vamos cons-

terístico no “Black Block”;

sibilidades de confluência, ao lon-

truindo juntos novos caminhos e fren-

seja utilizando novas for-

go do tempo, entre os “movimentos

tes de luta. É um caminho longo, um

mas de expressividade e de canali-

madrugadores” e os “movimentos

processo complicado (...) temos que

zação da indignação e do desconten-

derivados”, mesmo que inicialmente

renunciar aos nossos dogmas e enten-

tamento social) é uma característica

as distâncias pareçam abismais. Em

der o que as pessoas estão pensando”

importante deste novo ciclo. Outros

segundo lugar, ilustra a busca pela

(Márcia, 26 anos).

elementos distintivos são a busca da

reinvenção da política, entendida,

Convergem nas ruas brasileiras

reconstrução do tecido social e da

assim como a democracia, não como

hoje diversos padrões e repertórios

(eterna) reinvenção da política através

algo cristalizado, mas, sim, como

de ação coletiva, identidades e mili-

do político (Calle, 2013). Justamente

uma criação social (Bringel e Echart,

tâncias múltiplas. Novas práticas se

por isso seria injusto julgar os aconte-

2008). Em terceiro, enfatiza o caráter

articulam no interior de movimentos

cimentos recentes pensando exclusi-

formativo e pedagógico das mobiliza-

já existentes com a incorporação de

vamente em seus possíveis resultados.

ções sociais. As lutas sociais são parte

novas formas de organização e co-

De fato, como mencionam muitos ati-

do processo de politização, de geração

municação (Gohn e Bringel, 2012:

vistas, é importante entender o pro-

de identidades, de recriações de prá-

12). Ao mesmo tempo, surgem novas

cesso. Tal como me relatou um jovem
carioca que saiu pela primeira vez às
ruas em junho de 2013 e que se integrou posteriormente a diversas redes
e iniciativas, incluindo uma ocupação: “Sempre fui inquieto, mas nunca
tinha participado de política. Minha
primeira manifestação foi no dia 17
de junho na Rio Branco. Antes disso, nem sabia bem quem era o MPL
e fui à manifestação por que vários
amigos iam e porque, no fundo, você
50 Nem vem que não tem
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motivações, articulações e atitudes

dada a multiplicidade de perspectivas,

que, conquanto não se organizem em

significados e possibilidades abertas

movimentos, expressam uma ativa-

pelas movimentações recentes. O que

ção da cidadania e uma repolitização

talvez, sim, tenha ficado claro, ao rein-

do social. Nesse processo, uma das

troduzir a conflitualidade na cena po-

questões-chave enfrentadas pelos ato-

lítica, são os limites de uma política de

res sociais e políticos que lutam pela

“conciliação nacional” a partir da qual

emancipação e pela justiça social con-

o governo, por meio de amplas coali-

tinua a ser a seguinte: como canalizar

zões, busca agradar a forças e atores

a indignação em movimento social

antagônicos em uma sociedade mar-

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

transformador? A resposta não é fácil,

cadamente desigual.

brenobringel@iesp.uerj.br

recimento de novos atores na cena pública brasileira em junho de 2013. Trata-se de uma noção
mais precisa do que as vagas categorias “eventos”
ou “acontecimentos”, que, em última instância,
podem aludir a qualquer fato dotado de um sentido especial para um grupo social. A inserção do
conflito, da agitação social e da sedição são, a meu
ver, elementos fundamentais do levante, embora
certas graduações da conflitualidade e nuanças
das dinâmicas sociopolíticas o distingam, ao menos analiticamente, de outras noções afins, porém
distintas, como a revolta, a rebelião, o motim e a
insurgência.

3. Algumas exceções interessantes, que representam um esforço inicial de interpretação mais
abrangente, são os livros recém-publicados de Nobre (2013) e Harvey, Maricato et al. (2013).

5. Aprofundo na discussão dos ciclos de ação coletiva no Brasil nas últimas décadas em Bringel (2013).

CALLE, Angel. (2013). La transición inaplazable.
Salir de las crisis desde los nuevos sujetos políticos. Barcelona: Icaria.

MELUCCI, Alberto. (1989). Nomads of the Present:
Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. Philadelphia: Temple University Press.

FONTES, Virginia. (2010). O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história. Rio de Janeiro:
Editora da UFRJ/EPSJV.

NETSAL (Núcleo de Estudos de Teoria Social e
América Latina). (2013). Conjuntura Política Brasileira: do país do futuro ao futuro do país. Dossiê
temático. Rio de Janeiro: NETSAL/IESP-UERJ.

Algumas das ideias aqui desenvolvidas foram publicadas inicialmente em “O Brasil na geopolítica
da indignação global” (Brasil de Fato, São Paulo,
27/6/2013), “Brazil within the geopolitics of global
outrage” (Global Express/Global Dialogue, Newsletter of the International Sociological Association,
1/7/2013), “Indignación a la brasileña: una mirada comparativa y global” (Red Seca – Revista de
Actualidad Política, Social y Cultural, Santiago/
Chile, 8/7/2013) e “Le Brésil et la géopolitique de
l’indignation” (La Vie des Idées, Collège de France/
Paris, 25/7/2013).

notas de rodapé
1. Vide a esse respeito o Dossiê “Conjuntura
Política Brasileira”, organizado pelo Núcleo de
Estudos de Teoria Social e América Latina do
Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NETSAL, 2013).
2. Adoto aqui a noção de levante entendida como
a irrupção de atores sociais em alçamento coletivo
contra os poderes instituídos. Talvez a noção não
seja a mais apropriada para explicar o processo de
mobilização social, mas, sim, é mais adequada que
outras comumente utilizadas para entender o apa-

4. A despeito de suas diferenças e seus objetivos específicos, estudos recentes do Datafolha, do IBOPE
e do Instituto Data Popular convergem para o fato
de que a maioria dos participantes nas manifestações dos últimos meses é jovem.
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O tema da
corrupção e
as injustiças
nossas
de cada dia

m grito comum parece que

Todavia, engana-se quem pen-

a ideia de público, valendo, nesse

tomou conta do Brasil nas

sar que esse é um fenômeno espe-

contexto, a violência como forma de

manifestações

junho

cífico do Brasil, ou que pertença a

intermediação política. A corrupção,

de 2013. Em uníssono, os

de

países em fase de desenvolvimento

nesse sentido, reforça a pobreza exis-

cidadãos pediam o fim da

ou com extrema pobreza. É verdade

tente e, por sua vez, as desigualdades

corrupção, entendendo por isso que

que a corrupção torna a questão da

e a preferência pela violência às solu-

os dirigentes políticos devem agir

pobreza ainda mais grave, porque ao

ções institucionais.

com maior probidade no trato com a

esvair recursos públicos – que são

Entretanto, ela não se restringe

coisa pública e que os recursos públi-

escassos por natureza –, aqueles que

ao contexto dos países em condição

cos possam chegar à ponta do proces-

mais necessitam da provisão de bens

de desenvolvimento. Ela tem sido

so das políticas públicas, melhorando

públicos são diretamente afetados.

uma razão de descontentamento co-

a oferta dos bens e serviços públicos.

Em países como a Nigéria, por exem-

mum também nos países desenvolvi-

Esse grito em uníssono tomou o Bra-

plo, a corrupção se tornou uma regra

dos. Movimentos sociais organizados

sil, sendo que a corrupção se tornou

de sobrevivência, visto que tamanha

têm denunciado a corrupção existen-

uma espécie de lugar-comum, mesmo

pobreza e tamanha ineficiência dos

te no âmbito dos governos, tendo em

com o fato de já ocupar as manchetes

serviços públicos faz com que os

vista sistemas de privilégios, desvios

de jornais há bastante tempo.

cidadãos nem sequer reconheçam

de recursos e a presença de fortes
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interesses privados das corporações

nas
democracias,
a corrupção
é o conjunto
das injustiças
políticas e
sociais

e empresas no domínio público. Tal
descontentamento dos cidadãos, em
países como os Estados Unidos e da
União Europeia, tem colocado os governos em xeque, tendo em vista uma
cultura política crítica às instituições
da democracia. E nesse contexto, a
corrupção também tem ampliado as
desigualdades e a crescente desconfiança dos cidadãos nas instituições
da democracia. Movimentos como
Occupy Wall Street demonstram o

ação de servidores públicos, sem ob-

o elemento valorativo envolvido no

descontentamento da sociedade civil

servar o papel de corruptores tanto na

conceito e na compreensão da corrup-

com a corrupção existente.

dimensão pública quanto na dimen-

ção por parte da sociedade. O desvio

Engana-se, portanto, quem pen-

são privada. Além disso, essas defi-

de recursos públicos, por exemplo, é

sa que essa presença da corrupção na

nições centradas nos cargos públicos

uma ação específica, que envolve ins-

vida pública é específica do Brasil. Ela

localizam a corrupção na dimensão

trumentos contábeis e má gestão dos

tem tido uma presença comum tanto

do Estado, sem dar conta das relações

governos para que agentes privados

em países desenvolvidos como em pa-

deste com a sociedade civil como um

maximizem benefícios em detrimen-

íses em desenvolvimento, bem como

elemento importante para se compre-

to do interesse público. Enquanto tal,

tem sido uma preocupação constante

enderem o alcance e as causas da cor-

os desvios de recursos públicos repre-

de organizações internacionais. Para

rupção. Um aspecto deixado de lado

sentam um curso de ação específico, o

além disso, ficam algumas questões.

nas considerações conceituais sobre

qual tem uma natureza própria, que

O que é corrupção? O que a diferencia

a corrupção é que esse tipo de com-

pode se converter em corrupção.

de outras formas de crimes? Qual a

portamento tem um caráter plástico

Ao nosso entender, o elemento

sua especificidade? Qual a sua relação

e flexível. A corrupção é um conjunto

que distingue a corrupção é o fato de

com a democracia?

de ações específicas que podem ser

ela ser um juízo moral, emitido pela

Comumente, a corrupção é pen-

consideradas como tal. Por exemplo,

sociedade contra ações específicas

sada como comportamento de au-

ações como nepotismo, clientelismo,

que degeneram o interesse público.

toridades públicas que se desviam

prevaricação, desvios de recursos, su-

A corrupção é um conceito normati-

das normas aceitas a fim de servir a

perfaturamento de obras públicas e

vamente dependente, porquanto ela

interesses particulares. De fato, os ci-

influência indevida nas decisões pú-

representa juízos emitidos contra a

dadãos identificam a corrupção na di-

blicas, ou outras, podem ser conside-

legitimidade de atores e instituições

mensão do Estado e dos cargos públi-

radas como corrupção.

que ultrapassam a barreira do públi-

cos e a compreendem como um tipo

Dessa forma, a corrupção não

co. Difícil dizer, portanto, o que é e o

de comportamento desviante. Contu-

pode ser compreendida apenas como

que não é corrupção. Não é possível

do, compreender a corrupção nessa

um único tipo de comportamento,

descartar o elemento da moralidade

chave conceitual pode levar a alguns

porquanto ela reúne formas diversas

pressuposta nos juízos que especifi-

tipos de problemas. Em primeiro lu-

de ação contra o interesse público.

cam a corrupção no âmbito da prática

gar, essa definição se concentra na

Não podemos, também, descartar

dos agentes sociais. O desvio de re-
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cursos públicos, por exemplo, é uma

políticas e jurídicas para a realização

lores e normas do interesse público.

ação específica, mas recebe o status

dos princípios. Mas, como observa

Assim sendo, a corrupção tem um ca-

de corrupção em função dos juízos

Amartya Sen, as teorias sobre a jus-

ráter plástico e flexível e depende dos

emitidos pela sociedade, consideran-

tiça podem ser divididas entre justiça

diferentes contextos sociais, normas e

do o conjunto de valores e normas

como institucionalismo transcenden-

valores envolvidos em sua concepção

pressupostas que definem o interesse

tal e justiça como realizações sociais.

semântica.

público. Nesse sentido, o desvio de

A perspectiva da justiça como rea-

recursos públicos é uma ação especí-

lizações sociais procura observar as

fica, que tem uma natureza própria,

injustiças no plano concreto da so-

mas que ganha o status de corrupção

ciedade em comparação com critérios

à medida que subverte normas pres-

de comportamento social. Autores

supostas do interesse público, toman-

da tradição do utilitarismo, como Je-

do que essas normas compreendem

remy Benthan, e autores como Karl

O

regras e valores.

Marx e Mary Wollstonecraft, por

esses juízos morais observam tanto

que está inserido nesses
valores é um conjunto de
princípios de justiça que
orientam esse processo de
justificação do discurso e

do julgamento. No caso da corrupção,

Sendo um conceito normativa-

exemplo, enquadram-se nessa segun-

a correção das instituições quanto a

mente dependente, o juízo moral

da perspectiva. O propósito da justiça

correção das realizações sociais. A

que especifica e define a corrupção

não deve estar concentrado em um

corrupção afeta diretamente a justiça

depende do processo de justificação

tratamento dicotômico e antagônico

no plano das instituições e no plano

e aplicação de normas. No plano da

dessas duas perspectivas, mas, sim,

das realizações sociais. Nas democra-

moralidade, o que se espera no trato

em compor um quadro mais comple-

cias, a corrupção é o conjunto das in-

com o interesse público é que os agen-

xo que leve ambas em consideração.

justiças políticas e sociais. Sociedades

tes – tanto privados quanto públicos

Uma concepção válida de justiça deve

que conseguem construir instituições

– tenham um comportamento corre-

dar conta de buscar tanto as institui-

corretas e que sejam, por conseguinte,

to, tendo em vista o cumprimento dos

ções corretas quanto dos comporta-

justas estão menos permeáveis à cor-

deveres, a honestidade, a confiança

mentos corretos dos atores, tendo em

rupção. Da mesma forma, sociedades

pública e os costumes da comunidade.

vista os valores e normas pressupos-

que conseguem estabelecer compor-

Uma vez que se espera, portanto, cor-

tos em princípios.

tamentos corretos de seus membros

reção no plano da ação de agentes pú-

Mas que relação a corrupção guar-

e que, por conseguinte, sejam justas,

blicos e privados, não é possível des-

da com a justiça? Afirmamos ante-

também são menos permeáveis à cor-

cartamos a interface do conceito de

riormente que a corrupção é um con-

rupção.

corrupção com o problema da justiça.

ceito normativamente dependente e

Sendo assim, a corrupção é uma

As reflexões sobre o tema da jus-

que sua especificidade está no fato de

forma de injustiça política, que ope-

tiça guardam uma tradição de pensa-

ela ser um juízo emitido contra ações

ra em duas ordens: na ordem insti-

mento bastante amplo. Em autores

que degenerem o interesse público.

tucional e na ordem das realizações

como John Rawls, Ronald Dworkin e

Como juízo moral, a corrupção ganha

sociais. A corrupção guarda uma re-

Robert Nozick, a justiça é o conjunto

sua substância quando ela é expressa

lação conceitual com o tema das de-

dos princípios que possibilitem a es-

no âmbito do discurso público. Essa

sigualdades, porquanto ela incide no

colha correta de instituições. Esses

concepção discursiva reivindica que

mau funcionamento das instituições

princípios têm uma forma transcen-

a corrupção é o julgamento de todo

da democracia, bem como no com-

dental e orientam a sociedade na me-

tipo de ação – praticada por agentes

portamento dos agentes. No caso do

lhor escolha possível das instituições

públicos e privados – que fere os va-

funcionamento das instituições, a
julho• agosto • setembro 2013
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corrupção degenera o valor republi-

no processo de julgamento político,

naturalizá-la na dimensão da cultura

cano de igualdade perante a lei, pro-

tendo em vista uma interação entre

política. Essa concepção revela uma

vocando formas de exclusão política.

a percepção sobre o funcionamento

consequência equivocada que estaria

O efeito mais imediato da corrupção

das instituições e a percepção sobre

no fato de a corrupção ser natural ao

na democracia é provocar a exclusão

o comportamento dos agentes. O que

brasileiro, ou, quem sabe, estar pre-

injustificada de indivíduos ou grupos

está em jogo, na discussão sobre a

sente no seu próprio DNA cultural. A

dos processos de tomada de decisão

corrupção no âmbito das democra-

corrupção não é natural e sua presen-

por conta de interesses privados. A

cias, é a qualidade das instituições

ça e alcance na sociedade e na política

compra de votos, por exemplo, pode

democráticas, por um lado, e a qua-

dependem do quanto ela esteja pre-

representar uma forma de corrup-

lidade do exercício do governo e das

sente no discurso público e o quanto

ção, a qual ganha esse status porque

políticas públicas, por outro lado.

ela é ou não desvelada. Esse desvela-

subverte o processo democrático em

A tese com a qual operamos neste

função dos interesses privados do

texto afirma a forte correlação entre

ção das instituições democráticas.

poder econômico. Nessa dimensão, a

a percepção sobre as injustiças e a

corrupção incide diretamente no fun-

percepção sobre a corrupção. Impor-

cionamento das instituições, que pas-

tante frisar que essa correlação não

sam a reproduzir formas de exclusão

tem uma direção causal, porquanto

política. O mau funcionamento das

as injustiças promovem a corrupção

instituições implica vieses na distri-

e esta reforça as injustiças. No caso

buição dos recursos econômicos da

do Brasil, a percepção mais comum,

S

sociedade, implicando, por sua vez, o

ou talvez mais assentada, é de que a

justiça e a sua relação com as mudan-

reforço das desigualdades. Ou seja, a

corrupção faz parte do Estado e da

ças na cultura política da sociedade.

corrupção afeta diretamente as reali-

política, sendo ela uma espécie de re-

O conceito de corrupção não é natural

zações sociais, distribuindo de forma

gra e não uma exceção. É raro quando

ao Estado e nem mesmo restringe-se

desigual os recursos da sociedade. A

se abre um jornal e não há uma no-

às práticas realizadas exclusivamente

corrupção, nesse sentido, se alimenta

tícia sequer sobre algum escândalo

por políticos e burocratas. Os contex-

da injustiça, incidindo em suas duas

político. No caso brasileiro, culpa-se,

tos culturais importam para compre-

dimensões, e provoca mais injustiça.

sobretudo, a herança colonial deixada

ender o alcance que a corrupção tem

O sentido moral – e não mora-

pelo mundo ibérico, a qual não teria

nos valores da sociedade, bem como

lista – da corrupção, uma vez que ela

proporcionado à sociedade uma con-

depende de uma semântica afeita aos

envolve um processo discursivo de

cepção racional da vida pública, mas

aspectos normativos que a sociedade

julgamento da ação dos agentes po-

apenas o patrimonialismo, o privatis-

defende. É fundamental, por conse-

líticos, econômicos e sociais, toma a

mo, a exclusão e o autoritarismo. A

guinte, compreender a interação en-

ideia de injustiça como fundamental

corrupção respeitaria a um processo

tre instituições e cultura política, de

para a construção da ideia de corrup-

histórico e estaria assentada tanto

forma a elaborar o modo segundo o

ção. Quanto maior a percepção da

nas instituições quanto nas ações dos

qual a corrupção provoca as injusti-

sociedade sobre as injustiças, maior

agentes.

ças e vice-versa.

mento, por sua vez, depende da atua-

e a relação entre corrupção
e injustiças depende da interação entre instituições e
comportamento político, é
necessário observar a atu-

ação das instituições na produção da

será a percepção sobre a corrupção

O problema sobre a reflexão acer-

No caso do Brasil, a democrati-

e vice-versa. Importante frisar que

ca da corrupção no Brasil é que uma

zação inaugurada com a Constituição

essa concepção discursiva da corrup-

perspectiva histórica, que a atribui a

de 1988 estabeleceu um processo de

ção considera que ela está inserida

uma trajetória mais ampla, tende a

interação entre instituições e cultu-
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ra política e elevou o valor da justiça

de injustiças sociais e políticas. Ape-

evolução das injustiças nos últimos

como um dos seus pilares fundamen-

sar da redução das desigualdades e

cinco anos.

tais. Nesse contexto de democratiza-

do ganho de renda, em um contexto

Depreende-se do gráfico 1 que o

ção, foram ampliadas as liberdades

econômico fixado no controle da in-

brasileiro tem uma percepção elevada

fundamentais, os direitos sociais e a

flação e dos meios de pagamentos, as

da injustiça no contexto da sociedade

participação da cidadania. Ela inau-

injustiças sociais permanecem em um

brasileira. Para 71,5% da amostra, a

gurou um processo de mudança da

cenário político democrático. A inefi-

injustiça no Brasil aumentou muito

sociedade brasileira, tendo em vis-

ciência das políticas públicas não per-

nos últimos cinco anos. Quando se

ta a gradativa institucionalização da

mite avançar para um cenário mais

confronta esta pergunta a respeito da

competição política e dos controles

forte de combate às injustiças sociais,

evolução da injustiça com o fator que

democráticos do poder, por um lado,

fazendo com que a percepção de alta

a explica, a resposta mais acionada,

associados a uma gradativa mudança

corrupção ocorra em função de um

de acordo com o gráfico 2, é a cor-

da cultura política brasileira, tendo

sistema político que reproduz privilé-

rupção praticada pelos políticos, para

em vista, por outro lado, o crescente

gios e formas de privatismo.

32,7% da amostra.

endosso aos valores democráticos.

De acordo com pesquisa realiza-

Como afirmamos anteriormente,

Além desse quadro político, é impor-

da pelo Centro de Referência do In-

há uma alta correlação entre a percep-

tante ressaltar que houve mudanças

teresse Público (CRIP) em 2012, nas

ção da corrupção e a percepção das

importantes na máquina do Estado

regiões metropolitanas de Belo Hori-

injustiças. A corrupção proporciona

brasileiro. Foram aprimorados proce-

zonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife,

injustiças nas duas ordens de ques-

dimentos e regras institucionais para

a percepção da injustiça é elevada,

tões que apontamos anteriormente,

o exercício das atividades de gerência,

tendo em vista a permanência da cor-

na primeira seção. Ela degenera a for-

os papéis e o alcance dos burocratas

rupção. Os dados da pesquisa apon-

ça institucional do Estado e a confian-

nos processos decisórios das políticas

tam, como afirmamos anteriormen-

ça dos cidadãos nas instituições. Além

públicas e os mecanismos de controle

te, para uma forte correlação entre a

disso, ela enviesa a provisão de bens

da gestão, tendo em vista indicadores

percepção da corrupção e a percep-

públicos e reduz a margem de reali-

de resultados, responsabilização fis-

ção das injustiças. No gráfico 1 está a

zações sociais. Ou seja, a corrupção

cal e práticas de transparência.

percepção do brasileiro a respeito da

tanto esvai a correção das instituições

1

O fato é que o Brasil, desde 1988,
passou por mudanças institucionais
importantes no contexto da democracia, associada a uma cultura política
mais crítica e cidadã. Todavia, passamos por um paradoxo: o aprimoramento institucional da democracia
não foi seguido da diminuição da corrupção percebida no sistema político
e na gestão pública no Brasil. Apesar
dos ganhos obtidos com a institucionalização da democracia, a corrupção
no Brasil permanece como altamente
percebida em função da manutenção

a corrupção
degenera
a força
institucional
do Estado e a
confiança dos
cidadãos nas
instituições
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em uma democracia como favorece

corrompem as instituições, as quais,

metade da amostra considera que a

a expansão de comportamentos que

por conseguinte, não possibilitam a

democracia é a melhor forma de go-

não levem em consideração a probi-

concretização das realizações sociais.

verno (48%). De resto, praticamente

dade com relação à res publica.

O resultado é o vazio da igualdade e

a outra metade da amostra considera

O efeito imediato da corrup-

uma corrupção persistente por meio

que governos autoritários podem ser

ção é fazer com que as injustiças

de um sistema de privilégios. A cor-

melhores que democráticos (21%) e

sejam reproduzidas no quadro da

rupção, desse modo, esvazia a razão

que não há diferenças entre governos

democracia brasileira, criando um

pública que justifica a possibilidade

democráticos e governos autoritários

círculo vicioso difícil de ser que-

da justiça e os seus meios institucio-

(26,5%). Depreende-se disso que ain-

brado. Esvaece-se, nesse sentido,

nais, bem como as realizações sociais

da persiste no Brasil traços de uma

o império da lei. Entenda-se aqui,

válidas no plano da moralidade. Ao

cultura política autoritária, na qual

para os fins deste texto, o império

não produzir justiça, as instituições

a ideia de justiça é vazia ou simples-

da lei como o tratamento justo dos

são vistas como impotentes na vida

mente inexistente.

cidadãos em condições de igualda-

dos indivíduos, resultando em um

O resultado, no caso do Brasil,

de democrática. Não alcançar essa

processo de baixa institucionalização

da permanência das injustiças, asso-

condição da igualdade é o que impede

associada à fraqueza da lei.

ciadas a uma enorme percepção da

o tratamento justo e equitativo dos

A

corrupção, é uma insatisfação geral

indivíduos, tendo em vista sistemas
de privilégios, violência, privatismo
e a presença de hierarquias sociais.
O gráfico 3 mostra o modo como os
cidadãos consideram as leis no Brasil

corrupção

brasileira

com a democracia. Essa insatisfação

resulta em uma descon-

ocorre em duas dimensões as quais a

fiança em relação ao pró-

corrupção afeta diretamente: (1) no

prio valor da democracia,

plano do funcionamento das institui-

porque

a

ções democráticas, que não são capa-

ela

à

reproduz

estrutura de privilégios, impunida-

zes de produzir justiça; (2) no plano

A informação contida no gráfico

de e exclusão injustificados à luz da

das realizações sociais, tendo em vis-

reproduz aquilo que podemos consi-

opinião pública. No cômputo final, a

ta enorme ineficiência e inefetividade

derar o grande desafio da democracia.

permanência das injustiças e a baixa

das políticas públicas. Depreende-se

A permanência das injustiças, asso-

capacidade das instituições para rea-

desse conjunto de questões que a as-

ciada a uma corrupção presente nas

lizá-la corrompem a própria ideia de

sociação entre corrupção e injustiças

instituições, criam uma percepção

democracia. O resultado é uma legiti-

esvazia o sentido da democracia. Isso

negativa da igualdade, o que esvae-

midade democrática em risco, tendo

ocorre porquanto não exista uma ra-

ce, por sua vez, o império da lei. A lei,

em vista a permanência de uma forte

zão pública de fundo capaz de justi-

sem uma percepção de sua aplicação

desconfiança em relação às institui-

ficar a ação institucional, bem como

em torno do princípio da igualdade,

ções, uma elevada percepção e natu-

as realizações sociais válidas. O re-

não se constitui como um laço funda-

ralização da corrupção e a reprodução

sultado disso é, no caso da sociedade

mental de solidariedade, corrompen-

das desigualdades. Do ponto de vista

brasileira, um império da lei fraco,

do as instituições existentes. O impé-

normativo, há uma ambivalência na

porque ainda persiste o quadro de

rio da lei, quando fraco, impede que

construção do valor da democracia

uma sociedade hierárquica e exclu-

as instituições sejam justas e que elas

no Brasil. O gráfico 4 mostra essa am-

dente, na qual o valor da igualdade

possibilitem a justiça no plano das re-

bivalência no que tange ao valor da

não se constitui como o seu princípio

alizações sociais. Seguindo a ideia de

democracia em comparação com for-

fundamental. Combater a corrupção

justiça em Amartya Sen, as injustiças

mas não democráticas. Praticamente

e as injustiças significa, sobretudo,

em relação ao tema da igualdade.
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gráfico 1
Evolução da injustiça nos últimos 5 anos,
Brasil
diminuiu
muito

3%
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gráfico 2
Fatores explicativos para a manutenção
da injustiça na distribuição de renda, Brasil
PORQUE A CORRUPÇÃO PRATICADA
PELOS POLÍTICOS PREDOMINA

nS/nR

4%

Aumentou
muito

diminuiu

25%

22%

32,7%

PORQUE OS MAIS RICOS CONTROLAM
O PODER ATRAVÉS DO DIREITO

21,7%

PORQUE O POVO É CONFORMADO E NÃO
TEM CONSCIÊNCIA DE SEUS DIREITOS

21,7%

PORQUE OS DIREITOS NÃO SÃO
RESPEITADOS
PORQUE O POVO
NÃO TEM EDUCAÇÃO

Aumentou

46%

14,9%
7,2%

POR CONTA DA COLONIZAÇÃO
PORTUGUESA E A ESCRAVIDÃO

1,1%

MÁ ADMINISTRAÇÃO POR PARTE
DO PODER PÚBLICO

0,1%

NS/NR

0,6%

Fonte: Centro de Referência do Interesse Público, Pesquisa
Dimensões Políticas da Justiça, 2012.

Fonte: Centro de Referência do Interesse Público, Pesquisa Dimensões Políticas
da Justiça, 2012.

gráfico 3
As leis consideram igualmente
os cidadãos?

gráfico 4
As leis consideram igualmente os cidadãos?
NÃO HÁ
DIFERENÇA
ENTRE GOVERNO
DEMOCRÁTICO
E GOVERNO
AUTORITÁRIO

nS/nR

2,2%

26,5%

SIM

16,5%

nS/nR

4,5%

A DEMOCRACIA
É MELHOR DO
QUE QUALQUER
OUTRA FORMA
DE GOVERNO

48%

ÀS VEZES

21,3%

NÃO

60%

Fonte: Centro de Referência do Interesse Público, Pesquisa
Dimensões Políticas da Justiça, 2012.

EM ALGUMAS
OCASIÕES,
UM GOVERNO
AUTORITÁRIO
PODE SER
MELHOR DO
QUE O GOVERNO
DEMOCRÁTICO

21%

Fonte: Centro de Referência do Interesse Público, Pesquisa Dimensões Políticas
da Justiça, 2012.
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Não se pode
pensar o
combate à
corrupção sem o
fortalecimento
da ideia de
democracia

necessário também uma reforma do
Estado, de maneira a possibilitar políticas públicas eficientes, calcadas
em um princípio de publicidade que
permita que os afetados por essas políticas possam se pronunciar a respeito de sua concepção e de seu processo
de implementação. O combate às injustiças sociais depende da constituição de políticas públicas eficazes.
Em ambos os casos – reforma do sistema político e reforma
do Estado – é necessário fortalecer

fortalecer o império da lei, o qual só é

com as condições de governabilidade

os laços públicos da democracia,

possível pelo fortalecimento das ins-

exigidas no plano do sistema político.

de maneira a não permitir que se

tituições e da sua capacidade de pro-

Desse modo, uma reforma política

reproduzam sistemas de privilégios,

porcionar realizações sociais no plano

que tenha por objetivo fortalecer o

hierarquias sociais e possibilidades

do cotidiano. Enfrentar a corrupção

império da lei significa que devam ser

de malversação de recursos públicos.

de frente, portanto, significa assumir

feitas escolhas institucionais de modo

A chave, nessa direção, é reforçar

que a justiça é a virtude cardinal em

a assegurar o respeito aos princípios

a inclusão democrática e assegurar

uma sociedade que se queira demo-

da liberdade e da igualdade, associa-

condições de igualdade perante a

crática. No caso do Brasil, reformas

do a condições que permitam aos go-

lei. Não se pode pensar o combate à

são mais do que necessárias.

vernos conduzir seus projetos de po-

corrupção e às injustiças sem o forta-

M

líticas públicas, ou seja, as condições

lecimento da própria ideia de demo-

de governabilidade.

cracia. Essa concepção implica o fato

as que reformas? No
caso brasileiro, o en-

Da mesma forma que devem ser

de considerarmos a democracia por

frentamento da corrup-

feitas escolhas institucionais que mi-

meio de uma lógica inclusiva da cida-

ção envolve o combate

tiguem a injustiça política, é funda-

dania e capaz de fortalecer o princípio

às injustiças políticas e

mental para o controle da corrupção

da publicidade.

às injustiças sociais. No que tange às

assegurar mecanismos que permitam

injustiças políticas, é necessário uma

aos cidadãos as suas realizações so-

reforma política que seja capaz de es-

ciais. Nesse sentido, não bastará, no

tabelecer um nexo entre as demandas

caso brasileiro, uma reforma do sis-

O autor é professor do Departamento de
Ciência Política e Coordenador do Centro de
Referência do Interesse Público da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

inclusivas da democracia brasileira

tema político. Associada a esta, será

fernandofilgueiras@hotmail.com

notas de rodapé
1. A pesquisa se baseou em uma metodologia de survey, tendo em vista uma amostra de 1.200 indivíduos distribuídos em cotas de 300 entrevistas domiciliares em
cada, nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife. A amostra foi ponderada por sexo, renda familiar, escolaridade e participação
ou não na população economicamente ativa (PEA). A pesquisa de campo foi realizada entre 7 e 12 de janeiro de 2012. A amostra perfaz um nível de confiança de
95%, com uma margem de erro estimada em +/- 4%.
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DEMASIADO
HUMANO
*Nietzsche

ENSAIO FOTOGRÁFICO DE ÉDI PEREIRA
edipereira@gmail.com

Q

ue cada um dos fotogramas ampute
a falsa superioridade humana,
expulsando o ser igual ao ser igual do
pedestal da soberba.
Que os seres restantes, a tribo dos perfeitos
selvagens, seja constituída de poucos,
ínfimos, menores, mas de espírito e natureza
livre, ex ante machina!
Clique! A vida parou?
Que ela prossiga, no abrir e fechar do
diafragma, diáfana e policromática,
desesperadora sempre.
Que o uno e o todo, o verso e o anverso, o ser
e todas as síncopes, a íris e a lente, o cosmo e
a alma seca, o jorro e o espasmo, o frangalho
e o germe, o cume e o despenhadeiro, tão
somente todos.
Clique! O tempo parou?
Que a vida prossiga, espumando
imperfeições no seu gozo de intragáveis
prazeres diários. Escorrendo, escorrendo.
Seguindo ao devir.
Clique!
Seu nome é Édi, profissão fotógrafa, 21 anos
fazendo isto sem véus.

Luiz Cesar Faro
Jornalista

*Título de “Um livro para Espíritos Livres”
(‘Menschliches, Allzumenschliches) de Friedrich Nietzsch
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Titubeios e
tergiversações
Epitáfio para
a era Patriota
Dawisson
Belém Lopes
Cientista político e
especialista em Relações
Internacionais

P

residente envolvido com di-

figurino caricato de fraques e car-

plomacia não é novidade do

tolas, a diplomacia de mandatários

nosso tempo. Sérgio Danese

está hoje embebida em um contex-

já apontava vestígios do que hoje se

to parlamentar e plebiscitário. Na

convencionou chamar de “diplomacia

história recente, os mandatários

dos mandatários” em suas pesquisas

que exerceram diplomacia pessoal

sobre o século XVIII . A tendência fez

“o fizeram com os olhos e a sensi-

carreira nos séculos XIX e XX. Nomes

bilidade postos em grande medida

como os de Napoleão III, Disraeli e

na política interna de seus países,

Bismarck, Roosevelt, George e Cle-

como fator de legitimação e fortale-

menceau, De Gaulle, Adenauer e Nas-

cimento de seu poder ou para ala-

ser, Arafat, Meir e Thatcher, Mande-

vancar-se eleitoralmente”2. Consta-

la, Bush e Lula estiveram associados

tou-se haver um lugar a ser ocupado

a grandes processos internacionais,

pelo chefe de Estado ou de governo

cujos desdobramentos ainda são no-

nas altas rodas de negociações bi e

tórios. Bem ou mal, todos eles repre-

multilaterais, regionais ou globais.

sentam variações do homo diplomati-

Se bem explorado, o recurso pode-

cus moderno.

ria até servir como trunfo para os

1

Todavia, à diferença do sistema
diplomático do Oitocentos, com seu
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Quando o mandatário de turno

políticos devidos. Se o mandatário

bandeiras da reforma do Conselho

não se envolve intensamente com as

rifa a sua responsabilidade diplo-

de Segurança da ONU6 e do regiona-

questões internacionais do seu Esta-

mática para o chanceler que, por sua

lismo pós-liberal na América do Sul7.

do, por inépcia ou desinteresse, então

vez, lhe devolve a batata quente, será

O elemento de contestação à ordem

convém convocar um chanceler com

conduzida uma política externa su-

mundial, presente na gestão de seu

credenciais partidárias para a missão.

bótima – para dizer o menos –, qual

antecessor no cargo, diluiu-se.

A IV República Francesa (1946-58)

aquela que, alegadamente, foi levada

Pouco a pouco, foi se tornando

é evocada para exemplificar essa va-

a efeito pela dupla Dilma & Patriota

evidente que Dilma não era Lula.

riante comportamental: sempre que o

no Brasil, de janeiro de 2011 a agosto

A diplomacia presidencial da nova

presidente mostrava pouco traquejo

de 2013.

incumbente recuou. Além disso, o

com a diplomacia, ou ainda na hipó-

O resumo da ópera segue: An-

recomendável entrosamento entre

tese de existirem constrangimentos

tonio Patriota foi apontado pela

chefe de Estado e chanceler nunca

institucionais à sua atuação em polí-

presidente Dilma Rousseff para li-

houve. Nos temas econômicos da

tica exterior, nomeava-se um políti-

derar um ministério em ascensão,

política externa ou nas questões de

co de carreira para comandar o Quai

prestigiado pelo ex-presidente Lula

cunho político e social, ministros e

d’Orsay [ministério de relações exte-

e absolutamente instrumental para

assessores petistas fizeram-se conse-

riores francês]. Na distribuição idea-

a inserção do Brasil no mundo glo-

lheiros preferenciais da Presidência

lizada das tarefas, o presidente desin-

balizado. Até a sociedade civil, tradi-

da República. Nos últimos meses, a

cumbia-se, na prática cotidiana, da

cionalmente desatenta aos aspectos

situação piorou. A política externa

chefia de Estado, delegando ao líder

internacionais, começava a mobi-

foi posta na alça de mira de diver-

da chancelaria plenos poderes para

lizar-se e a politizar agendas perti-

sos grupos de interesse e pressão.

representar o país nas tratativas in-

nentes à pasta do exterior. De saída,

Todo mundo tirou uma casquinha:

ternacionais. Embora a coordenação

a escolha foi anunciada como a boa

ambientalistas insatisfeitos com a

entre as funções fosse missão poten-

nova. Movido por um plano de “su-

condução da Rio+20, organizações

cialmente difícil, o equilíbrio bem po-

ave correção de rumos”, o chanceler

de direitos humanos queixosas da le-

dia ser alcançado, tanto lá, em Fran-

acolhia em parte as reivindicações de

niência brasileira com ditadores san-

ça, quanto cá, no Brasil – conforme

determinados segmentos sociais por

guinários8, editorialistas de cadernos

demonstrado por nossa II República

uma diplomacia mais convencional.

de política com denúncias de mal-

(1945-1964), tida e havida como o pa-

Acenou com a reaproximação com os

versação do recurso público9. Justas

raíso dos chanceleres partidários4.

Estados Unidos e condenou as vio-

ou não, as reclamações beiraram o

Problema de verdade acontece

lações de direitos humanos no Irã ,

inusitado: até a torcida corintiana,

quando ninguém ocupa os espaços

relegando para o segundo plano as

depois da tragédia de Oruro e da de-

5

A política externa foi posta na alça de mira de diversos grupos
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tenção de alguns de seus membros,

dicou para a sua chefe, na tribuna da

intento, da desconexão entre o discur-

passou a apupar o Itamaraty .

Folha de S.Paulo, a maternidade da

so liberal e as nossas práticas comer-

criança: “É história o empenho pes-

ciais protecionistas e até do terceiro-

soal da presidenta Dilma Rousseff,

mundismo redivivo, desta vez com

que colocou à disposição de Azevêdo

ares tecnocráticos. Mas pouco se disse

As vitórias do Brasil, quando

um avião e uma equipe para lhe as-

a respeito de como a candidatura – e

aconteceram, foram pírricas. Nossa

sessorar na campanha. É história o

a vitória – de Azevêdo servia, mesmo

diplomacia despendeu energia pelo

empenho da presidenta e de todos

que apenas simbolicamente, a propó-

reconhecimento da Palestina como

nós, seus ministros, numa campanha

sitos do partido político que lidera a

membro observador na Assembleia

em que em todas as audiências com

coalizão presidencial de Rousseff. O

Geral da ONU – no que foi bem-su-

chefes de Estado e ministros estran-

mesmo partido que, em 2011, foi ca-

cedida –, mas não colheu benefícios

geiros pedíamos votos, na abertura

paz de alçar à diretoria-geral da FAO

palpáveis da empreitada. Noutra oca-

ou no encerramento .” Na narrativa

(Food and Agriculture Organization,

sião, tentou fazer avançar, também

épica de Pimentel, o Itamaraty não

agência da ONU voltada, entre outras

no púlpito da ONU, o conceito de

mereceu papel de destaque. Patriota

pautas, para a segurança alimentar)

“responsabilidade ao proteger” para

foi mencionado, de passagem, no an-

um de seus quadros históricos, o pro-

regulamentar as intervenções huma-

tepenúltimo parágrafo do texto, como

fessor José Graziano da Silva, idea-

nitárias. Inicialmente recepcionada

partícipe de uma conversa havida em

lizador do programa governamental

com interesse pela comunidade das

2011 para tentar convencer Azevêdo a

“Fome Zero”.

nações, a ideia foi desautorizada na

concorrer ao posto na OMC.

10

Sacrifícios no altar do
multilateralismo...

12

No plano dos Estados soberanos,

prática, e tratada como um sintoma

Para consumo externo, o recado:

as coalizões também existem e são

de que o País era relutante em assu-

tratava-se de uma conquista políti-

relevantes. Menos formais que as or-

mir o fardo da condição de potência

ca do Planalto. O pleito de Azevêdo

ganizações internacionais e cortes de

global11.

fora bastante alvejado – ora pelos

justiça, novas alianças de países arti-

Sintomática mas não surpreen-

que estão posicionados à esquerda do

culam-se desde o Sul Global – isto é,

dentemente, no day after à eleição

PT, ora pelo antipetismo de direita.

o hemisfério sul geográfico, ao qual se

do

Roberto

Acusou-se a diplomacia brasileira de,

agregam na atualidade vozes do norte

Azevêdo para liderar a Organização

diplomata

brasileiro

mais realista que o rei, trair o interes-

não desenvolvido. Durante os man-

Mundial do Comércio (OMC), o mi-

se nacional no comércio internacio-

datos presidenciais de Lula da Silva,

nistro do Desenvolvimento, Fernan-

nal, ao abraçar o livre-cambismo pre-

o entusiasmo com tais grupamentos

do Pimentel, fez as vezes de mestre

conizado pela instituição de Genebra.

contestadores da ordem mundial foi

de cerimônia do governismo e reivin-

Falou-se também da megalomania do

grande. Logo em 2003 instituiu-se,

de interesse e pressão. Todo mundo tirou uma casquinha
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Ao que tudo indica, a ideia de exercer a liderança continental

com fins de coordenação e coopera-

sócios. As mudanças introduzidas no

gras procedimentais constitucionais

ção política, o IBAS (iniciativa entre

sistema de cotas do FMI ou na presi-

durante o processo. Como resposta,

Índia, Brasil e África do Sul). Mais

dência do Banco Mundial pareceram

Brasil, Argentina e Uruguai puniram

adiante, no esteio do bom momento

produzidas na medida para que, ao

o coirmão Paraguai com a suspen-

vivenciado pelas economias “emer-

cabo, tudo continuasse como e onde

são do Mercosul e, diante da janela

gentes”, apareceu o BRICS (Brasil,

sempre esteve15.

de oportunidade, formalizaram o

Rússia, Índia, China e, desde 2011,
África do Sul), institucionalizado em

ingresso da Venezuela como mem-

...e do regionalismo

bro pleno do bloco (algo que vinha

2009. Por um breve instante, a im-

Diversos enroscos diplomáticos

sendo obstaculizado justamente pelo

pressão dos analistas era de que o

na vizinhança foram registrados ao

parlamento paraguaio, desde sempre

mundo seria tomado pelos grandes

longo dos últimos 31 meses. Desde

contrário à inclusão do petroestado).

países do Sul, por meio dessas coliga-

que Dilma chegou ao Palácio do Pla-

A interpretação sobre o episódio em

ções flexíveis. Lula empenhava todo o

nalto, cresceu a margem de descon-

tela admite, pelo menos, dois pontos

seu prestígio e bancava a famigerada

fiança entre os hermanos, um tanto

pacíficos: a) teria faltado capacidade

“cooperação Sul-Sul”.

em função da nova postura interna-

de antecipação e de diálogo ao gover-

Contudo, ao menos da perspecti-

cional assumida pelo Brasil, outro

no brasileiro – e, particularmente, ao

va do Brasil, a expectativa auspiciosa

tanto em virtude do fim da química

Itamaraty – para evitar o imbróglio;

provou-se algo inflacionada: o IBAS

pessoal que havia com Lula da Silva –

e b) a resposta brasileira, articulada

foi, no governo de Dilma, esvaziado

o que trouxe desdobramentos visíveis

por quadros ligados ao Partido dos

e tragado pelo BRICS , que, por sua

para os entendimentos com Assun-

Trabalhadores (com destaque espe-

vez, tem sofrido a crescente influência

ção, Caracas e La Paz.

cial para o advogado-geral da União,

13

da China14. O grupo das economias

Entre os eventos mais prenhes

Luís Inácio Adams), passou ao largo

emergentes que se materializou em

de significado, está a queda do pre-

do Ministério de Relações Exteriores

resposta ao estouro da crise capitalis-

sidente paraguaio Fernando Lugo,

(MRE), indicando para quem quises-

ta de 2008, o G20, perdeu fôlego, ao

aliado do governo brasileiro, em

se ver a sua desautorização política,

passo que o Fundo Monetário Inter-

junho de 2012. Lugo foi vítima de

bem como a insatisfação da manda-

nacional e o Banco Mundial, depois

golpe parlamentar de Estado – uma

tária Rousseff com os serviços presta-

do alarde sobre a necessidade de uma

manobra do Poder Legislativo para-

dos pelo chanceler Patriota.

reforma profunda em suas estruturas

guaio que resultou em impeachment-

Foi igualmente constrangedora

de governança global, permaneceram

-relâmpago do chefe do Executivo, a

para a chancelaria brasileira a tem-

fechados em torno dos seus velhos

despeito do atropelo de diversas re-

porada de tratamento médico a que
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com base em “hegemonia consensual” entrou em crise

o falecido presidente Hugo Chávez

locar em juízo o respeito do governo

guns meses após o previsto. Também

se submeteu em Cuba, entre 2012 e

boliviano pelos direitos humanos dos

dão conta desse achatamento político

2013. Isso porque, em Brasília, por

suspeitos de cometerem o crime.

o contingenciamento das verbas para

meses a fio, ninguém conseguiu dizer

Em tempo de franco questiona-

o Ministério e a baixa frequência com

rigorosamente nada sobre o estado

mento à opção brasileira pelo regio-

que o ministro do exterior despacha-

de saúde do mandatário venezuela-

nalismo pós-liberal16 – isto é, não li-

va com a presidente da República.

no. Nossos diplomatas tiveram aces-

mitar a integração regional aos seus

O drama todo, porém, não se

so limitado a informações sobre a via

aspectos meramente comerciais e

resume à articulação política com a

crúcis do coronel, o que, evidente-

econômicos, buscando-se maior in-

chefia do Executivo. Há mais. Repor-

mente, não condizia com a “amizade

terligação infraestrutural e política

tam-se sérios equívocos de gestão no

especial” que se forjara entre os dois

entre os povos da América do Sul –,

Ministério das Relações Exteriores. O

países na Era Lula.

o projeto capitaneado por Brasília

melhor exemplo está aqui: mesmo em

No primeiro semestre de 2012,

subiu no telhado. Ao que tudo indica,

face da aprovação e implementação

Evo Morales viu o Brasil oferecer asi-

a ideia de exercer a liderança conti-

em todo o território nacional da Lei

lo político ao senador oposicionista

nental com base em “hegemonia con-

de Acesso à Informação – celebrada

Roger Pinto Molina no edifício de sua

sensual” entrou em crise, dado que

como marco histórico do incremen-

embaixada em La Paz – e, contrariado

a estratégia de ser o paymaster – o

to de accountability e transparência

com o gesto de Brasília, não concedeu

grande financiador da aventura inte-

no Brasil, nos três níveis federativos

salvo conduto para que o asilado pu-

gracionista regional – vem gerando

–, o MRE hesitou em revelar salários

desse se evadir do país, criando uma

poucos dividendos políticos para Dil-

de seus funcionários no estrangeiro.

situação para lá de desconfortável.

ma e Patriota.

Foi um dos últimos enclaves da admi-

17

Como saldo, Molina seguiu encarcerado, por mais de um ano, na sede

nistração pública federal a liberar os

Occupy Itamaraty

dados. Quando, depois de muito re-

da missão diplomática brasileira.

O eclipse do Itamaraty foi a con-

sistir, finalmente o fez, trouxe à tona

Morales também não facilitou a vida

sequência inevitável desse tortuoso

a realidade dos supersalários de ser-

dos brasileiros detidos em Oruro, em

caminho de 31 meses. Até o tradicio-

vidores. Dependendo da lotação ao

fevereiro de 2013, responsabilizados

nalíssimo concurso anual para recru-

redor do mundo, embaixadores per-

pela morte de um jovem torcedor de

tamento de diplomatas foi colocado

cebiam até três vezes o salário mensal

futebol boliviano, em jogo envolven-

em suspenso pela administração

da presidente Rousseff – o que, além

do o Corinthians Paulista e o time

federal – tendo o seu edital sido pu-

de padecer de inconstitucionalidade,

local, o San José – a ponto de se co-

blicado no Diário Oficial da União al-

chocava a sensibilidade cidadã18.
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Fundamentalmente, o diário paulista

gráfico 1

reportava que as escolhas da política

Média anual de viagens presidenciais para o exterior
(por mandato, 1974-2013)

externa econômica do Brasil tinham
acarretado estagnação nos negócios,
ao passo que nossos vizinhos latino-

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

-americanos

avançavam

vigorosa-

mente na direção de entendimentos
comerciais bilaterais, principalmente
com os Estados Unidos, a Europa e os
países asiáticos.
Não por mero acaso, propostas
oficiais para o esvaziamento de competências do MRE, tais como a de
criação de um ministério exclusivo
para coordenar o comércio internacional do Brasil, ou ainda a de desvinculação entre a Agência Brasileira
de Cooperação (ABC) e o Itamaraty,

Fonte: Biblioteca da Presidência da República (2013). *Média anualizada.

foram aventadas – e seguem em discussão.
Antonio Patriota é um fidalgo

Questionamentos à condução ministerial não pararam nisso. Houve

tamentos “não republicanos” – foi

da Casa de Rio Branco, de gestos co-

manchada.

medidos e moldura mental refinada.

um tempo em que o estranhamento

Um pesquisador estrangeiro lan-

Não só traz a vocação para o ofício

com as práticas da Casa de Rio Branco

çou hipótese de que o conservadoris-

diplomático no nome, como ainda

beiravam o pitoresco – como naquela

mo do Itamaraty – com o seu culto a

ostenta trajetória profissional im-

insinuação, feita pelo jornal Correio

tradições e hierarquias profissionais

pecável: embaixador aos 52 anos de

Braziliense, de ter havido superfatu-

– privaria o Brasil de explorar boas

idade21, chefiou a missão do Brasil em

ramento (ou excesso de glamour?)

oportunidades

comer-

Washington e, na sequência, tornou-

na compra de cortinas para a embai-

ciais) da globalização dos mercados

-se secretário-geral do Itamaraty – a

(sobretudo

xada do Brasil em Paris, em 2006 .

e poria em risco a própria relevância

mais alta posição da carreira. Bem-

Nestes dias, contudo, o calibre do

futura do País. Em artigo polêmi-

-visto pelos colegas de corporação,

problema engrossou. Pipocaram em

co20, afirmou que havia carência de

obteve a indicação da mandatária da

2013 denúncias de malversação do

especialistas em temas técnicos e de

nação para ser ministro. Do ponto de

recurso público, em reportagens que

uma liderança com mais tino político

vista do mérito técnico, justiça era

comprovavam desde a existência de

entre os nossos diplomatas. O tex-

feita.

funcionários-fantasma até casos gra-

to ganhou inesperado respaldo com

No entanto, nem só de técnica se

ves de assédio sexual e moral. A aura

a publicação, em 16 de fevereiro de

faz o homem público. Na vida políti-

de incorruptibilidade da corporação

2013, de matéria intitulada “Brasil

ca, vício e virtude podem, matreira-

– comparada às Forças Armadas no

fecha só três acordos de comércio em

mente, trocar de lugar. O republica-

relativo à intolerância com compor-

20 anos” em O Estado de S.Paulo.

nismo impoluto dos aristocratas de

19
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antanho não saciará a sede por democracia dos manifestantes deste tempo
presente. E, a propósito, a política
externa deixou de estar confinada ao
Palácio do Itamaraty faz tempo – e há
quem jure de pé junto que, na verdade, nunca esteve. Ela é hoje tema de
debates aguerridos nas campanhas
presidenciais, nas comissões parlamentares, no interior dos partidos
políticos e das agências burocráticas.
Erra quem pensa que diplomata faz
política de estado e, portanto, estaria
imune às contingências do governo,
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gráfico 2
Viagens presidenciais para o exterior, ano a ano
(de 1995 a 2013*)
25
20
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5
0

da economia, da sociedade. Em seus
dois anos e meio na chefia do MRE,
Patriota deu vivo testemunho disso.
Sua aversão aos jogos políticos lhe
deu um indefectível ar de chefe inte-

Fonte: Biblioteca da Presidência da República (2013). *Dado anualizado.

rino: sem força, sem perspectiva e,
fatalmente, sem legado.
Henrique Cardoso”, tal era a (percep-

quem mais se equipararia a Lula – um

ção da) sua ganância por milhagem

“Pelé” da diplomacia de mandatários,

A observação do desempenho da

internacional22. Além disso, Rousse-

na formulação hiperbólica de Celso

presidente da República como che-

ff estaria surpreendendo em outro

Amorim – na capacidade de angariar

fe de Estado, entre janeiro de 2011 e

aspecto: a implantação no Brasil de

atenção e apoio nos fóruns multilate-

agosto de 2013, desfaz instantanea-

um sistema de “diplomacia vice-pre-

rais? Poucos, decerto. Pouquíssimos.

mente a imagem preconcebida de que

sidencial” – com o envio de seu su-

De mais a mais, poder-se-á ar-

se trataria de uma eremita, com per-

plente Michel Temer às mais diversas

gumentar que a presidente da Repú-

sonalidade introvertida, focada nas

paragens –, aproximando-nos do que

blica não tem uma apreensão muito

questões domésticas e quase que pa-

já ocorre desde há muito nos Estados

sofisticada do que seja o métier diplo-

tologicamente refratária à diplomacia

Unidos da América.

mático. Tal perspectiva encontraria

Dilma, a chefe de Estado

de mandatários. Não é bem assim.

Se há reparo a fazer à atuação

guarida em sua obsessão por trans-

Dilma não é Figueiredo, nem Itamar.

diplomática da presidente de turno,

formar o Itamaraty em plataforma

No rigor dos números, sua disposição

ele deve ser de natureza qualitativa,

de lançamento e operacionalização

para visitar países ao redor do mundo

não quantitativa. Como, por exemplo,

offshore dos programas sociais do

e representar o Brasil nas cúpulas de

aquele vocalizado pelo ex-chanceler

governo – nomeadamente, o “Ciência

alto nível compara-se – quando não

Celso Lafer, para quem “Lula tinha o

sem Fronteiras” e as diversas iniciati-

supera – a performance do presiden-

talento [diplomático] que falta a Dil-

vas de cooperação técnica para o de-

te FHC – ironicamente, chamado nas

ma”23. É bem possível que o professor

senvolvimento com os países do Sul

paródias dos anos 1990 de “Viajando

da USP esteja ao lado da razão. Afinal,
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da irrompeu de forma emblemática

ouvidos da audiência – os formandos

que nunca, nas agendas domésticas.

no ano passado, quando da cerimônia

e seus familiares. Afinal, um enge-

A presidente viu a sua popularidade

de formatura de diplomatas do Insti-

nheiro-diplomata é, digamos assim,

despencar e, reativamente, distan-

tuto Rio Branco. Ali, Dilma Rousseff

um ponto fora da curva de dispersão.

ciou-se dos affaires estrangeiros.

ofereceu munição a seus críticos freu-

Uma honrosa exceção à regra. Não

Já o ministro do exterior, depois

dianos – propensos a enxergar “ato

é todo dia que um Roberto Azevêdo

de ter atingido ponto deprimido em

falho” em tudo quanto há:

(engenheiro elétrico de formação) vai

sua trajetória no cargo, deu mostra de

parar no circuito burocrático genebri-

querer reinventar-se e sujar as mãos

Vocês têm, de fato, de ser gene-

no. Há mais distância entre o Crea e a

de graxa – aquela que lustra as biogra-

ralistas, mas não se iludam. Vo-

OMC do que supõe a vã filosofia.

fias dos bons políticos. Tudo começou

cês têm de ser também especia-

Do ponto de vista programático, a

com o simbólico abraço ao Palácio

listas. É impossível debater, no

presidente da República tem promo-

do Itamaraty, um dia após sua de-

plano internacional, se você não

vido o que o professor Matias Spektor

predação26. Desde a erupção da onda

souber do que você está falando.

chamou de “política externa para a

de protestos pelo país afora, Patriota

Se isso é exigido para um pre-

nova classe média” , isto é, a tentativa

deu entrevista à CNN, compareceu ao

sidente, quanto mais do diplo-

de sustentar o modelo de desenvolvi-

Senado para prestar contas sobre o

mata, que é fundamental para

mento corrente – baseado intensi-

Mercosul, repreendeu europeus pelo

o presidente ter as informações

vamente no consumo doméstico dos

incidente aéreo com Evo Morales27,

necessárias. Então, eu digo para

estratos emergentes – por meio de

criticou os Estados Unidos por atos

vocês o seguinte: não tem só ge-

ações internacionais tópicas, sobretu-

de espionagem ao redor do mundo

neralista, não. Eu perguntei há

do comerciais e financeiras. Por isso,

e, não bastasse, rebateu declaração

pouco para o Patriota: “Patrio-

a assistência a cidadãos e a empresas

do presidente do STF sobre racismo

ta, quantos engenheiros?” Sabe

brasileiras no exterior e as manipula-

no MRE28. Por fim, mas não menos

por que eu perguntei quantos

ções cambiais patrocinadas por China

importante, anunciou proposta de

engenheiros? Porque nós vamos

e Estados Unidos são o tipo de tema

criação de um fórum para auscultar a

discutir ciência, tecnologia e

que merece a devoção de Rousseff.

sociedade civil na produção da políti-

inovação. Eu quero saber quem

Afinal, eles impactam decisivamente a

ca exterior29. Coreografou uma nova

é melhor em biotecnologia. Eu

saúde econômica no interior da nação.

forma de gestão da diplomacia pátria.

quero saber como é que eu faço

Sempre se poderá objetar que trâmites

Uma pena que, às 19h do dia 26

a ponte. Isso é fundamental. A

consulares ou “guerras cambiais” não

de agosto de 2013, depois de sofrer

gente não precisa, eu perguntei

são, exatamente, o que se entende por

com a insubordinação de um co-

para o Patriota, mas quero dizer

“questões clássicas de política exter-

mandado – que resultou na fuga do

a vocês que a gente não precisa

na”. Pelo menos, não daquela política

senador Roger Molina para o Brasil

ser formado em engenheiro para

externa que remonta aos Richelieus e

–, Patriota não resistiu. Teve os seus

entender de algumas coisas. Mas

Metternichs da vida...

serviços dispensados pela mandatária

25

é importante que o Itamaraty te-

O mês de junho de 2013 trouxe

nha engenheiros. É importante .

consigo promessas no horizonte. Dil-

24

Rousseff, que convocou Luiz Alberto
Figueiredo para substituí-lo.

ma teve de apagar incêndios – por
Sintaxe à parte, a pergunta que

vezes, literais – de um Brasil em con-

Rousseff endereçou a Patriota soou

vulsão social. Cancelou viagens para

O autor é professor de política internacional
e comparada da Universidade Federal de
Minas Gerais.

tão melodiosa quanto búlgaro para os

o exterior e concentrou-se, mais do

dawisson@gmail.com
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26. O ato de ocupação e destruição parcial do Palácio ocorreu em 20 de junho de 2013.
27. Em 2 de julho último, Morales teve negado o
pedido para aterrissar em quatro diferentes países
europeus, sequencialmente, o que lhe rendeu, além
de inexcedível tensão, a imposição de risco objetivo
à segurança e à vida. A reação do Brasil ao episódio
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GOVERNOS

mino
ri
tários

e presidencialismo
latino-americano
argelina cheibub figueiredo
júlio canello
marcelo vieira
•

cientistas políticos

P

or que presidentes optam por

nacional e não local, como a legisla-

formar governos minoritá-

tiva, por isso, presidentes são pouco

rios? Suas razões são muito

propensos à formação de coalizões de

diferentes das que levam primeiros-

governo que lhes garantam apoio ma-

-ministros a se manterem minori-

joritário no Legislativo. A prerrogati-

tários? Para boa parte da literatura,

va de escolher unilateralmente seus

sim. Governos minoritários são con-

ministros apenas reforçaria sua pro-

siderados um dos mais graves “pe-

pensão a agir sem buscar apoio legis-

rigos” do presidencialismo. Neste

lativo. Além disso, pesquisas recentes

sistema de governo o Poder Executi-

observam que presidentes com fortes

vo tem mandato fixo e sua eleição é

poderes legislativos têm maior influ-
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ência sobre a legislação, independen-

permanecerem à frente de governos

Os critérios usados para demar-

temente de seu apoio no Legislativo,

minoritários. Para tanto, utilizamos

car o fim e o começo dos governos é

e, por essa razão, tendem a formar

uma base de dados original tendo

o mesmo definido por Müller e Strom

governos minoritários.

o país/ano como unidade de análi-

para os sistemas parlamentaristas:

Estudos sobre o parlamentarismo

se. A base conta com 287 anos, nos

“1) qualquer mudança na composição

há muito já mostraram que governos

quais foram cumpridos 79 mandatos

dos partidos que compõem o gabine-

minoritários resultam de escolhas ra-

e formados 130 gabinetes. Foram co-

te; 2) qualquer mudança na identida-

cionais, limitadas por estruturas ins-

letadas informações sobre 14 países

de do primeiro-ministro; 3) qualquer

titucionais, feitas por líderes partidá-

da América Latina, durante os anos

eleição geral, seja porque foi deman-

rios motivados por políticas. Porém

de 1979 e 2011. Para nossa análise,

dada por lei pelo fim do período inte-

os estudos sobre o presidencialismo

governos são formados a partir da

releitoral constitucional ou porque foi

apoiam-se em premissas motivacio-

distribuição de pastas ministeriais

precipitada pela dissolução prematu-

nais e comportamentais diversas. O

a partidos políticos e não coincidem

ra do parlamento [apenas no caso de

comportamento dos atores políticos

necessariamente com o início e o fim

parlamentarismo]” (2000:12).

seria resultado quase exclusivo dos

do mandato presidencial. Tanto no

Os países e períodos incluídos

traços institucionais do sistema de

início do mandato como no seu de-

na amostra foram: Argentina (1984-

governo que alteram sua disposição

correr, o presidente pode convidar

2011), Bolívia (1994-2003 e 2006-

para agir dessa ou daquela maneira.

partidos, que, ao ratificarem a parti-

2011),

cipação de seus membros, passam a

(1990-2011), Colômbia (1992-2011),

fazer parte do governo.

Costa Rica (1986-2011), Equador

N

este trabalho, ao contrário,

Brasil

(1989-2011),

Chile

partimos do suposto de que
também no presidencia-

lismo chefes de governo são atores
racionais e motivados por políticas
públicas. Presidentes, como chefes de
governo, visam a governar de forma
efetiva. Portanto, se eles pretendem
alcançar esse objetivo, serão forçados a buscar o apoio dos partidos. Só
não o farão se tiverem a expectativa
de que esse apoio possa vir espontaneamente de coalizões legislativas.

gráfico 1
GABINETES UNIPARTIDÁRIOS E DE COALIZÃO NA AMÉRICA LATINA,
1979-2011
UNIPARTIDÁRIO
MINORITÁRIO
UNIPARTIDÁRIO
MAJORITÁRIO
UNIPARTIDÁRIO
SUPERMAJORITÁRIO
COALIZÃO MINORITÁRIA

Nesse caso, não seria necessário dividir o poder por meio da alocação de
postos ministeriais a outros partidos,
podendo o presidente ou sua coalizão
de governo permanecer em condições
minoritárias.
Nosso objetivo é analisar as razões políticas e institucionais que
levam presidentes a formarem e
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(1979-2011), México (1989-2010), Pa-

unipartidários ou em coalizão com

um até 55% na câmara baixa ou úni-

namá (1990-2002), Paraguai (1993-

partidos que, juntos, ocupam uma

ca; e governos minoritários, quando

2011), Peru (2001-2011), República

minoria de cadeiras na câmara baixa

a coalizão ou partido do presidente

Dominicana (2004-2011), Uruguai

ou única.

obtém menos de 50% das cadeiras

(1985-2010) e Venezuela (1979-1998).

O gráfico 1 mostra a incidência

Em seguida, mostramos a exten-

de seis tipos de governo (ou gabinete,

O tipo mais frequente de gover-

são e a distribuição de governos mi-

terminologia usada no parlamenta-

no é o de coalizão, correspondendo a

noritários na América Latina. Feito

rismo), entre os 130 analisados: três

74,6% do total dos governos. Na Amé-

isso, com uso de modelos estatísticos

unipartidários, quando o partido do

rica Latina, pelo menos, a ideia de que

de análise multivariada, examinamos

presidente monopoliza os ministé-

presidentes não seriam propensos a

algumas hipóteses usuais da literatu-

rios, e três de coalizão, nos quais as

formar coalizão não encontra o me-

ra, discutimos os resultados encon-

pastas ministeriais são divididas en-

nor respaldo nos dados. As coalizões

trados e apresentamos interpretações

tre partidos apoiadores. Cada um de-

majoritárias predominam, mas um

alternativas.

les se subdivide em governos super-

percentual quase equivalente de pre-

majoritários, quando a coalizão ou

sidentes (30%) busca aliados em ou-

o partido do presidente ocupa mais

tros partidos sem atingir a maioria de

de 55% das cadeiras no Legislativo;

cadeiras. Os governos unipartidários

Nos últimos 30 anos, quase meta-

governos majoritários, quando a co-

também são mais frequentemente

de dos presidentes latino-americanos

alizão ou partido possui um número

minoritários. Agregando os dois últi-

formou governos minoritários, sejam

de cadeiras maior do que 50% mais

mos, observa-se que os governos sem

Incidência de governos minoritários
na América Latina

legislativas.

maioria no Legislativo correspondem
a 47,7% do total.
O apoio legislativo médio dos go-

Gráﬁco 3. Status legislativo do gabinete/ano por país, 1979-2011.

gráfico 2

vernos minoritários é menor nos go-

status legislativo do gabinete/ano por país, 1979-2011
Gráﬁco 3. Status legislativo do gabinete/ano por país, 1979-2011.

vernos de coalizão do que nos unipar-

100%

tidários. Estes têm, em média, 42% de

100%
80%

apoio legislativo, enquanto os primeiros têm 34%.
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No gráfico 2, analisamos a dis-
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tribuição de gabinetes majoritários

40%

20%

e minoritários na América Latina to-

20%

mando como unidade o país/ano, ou
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nos 14 países da amostra. Alguns deles, como o Chile e a República Dominicana, formaram apenas governos majoritários. Por outro lado, no
Equador e Peru são raras as experiências de governos majoritários. No entanto, a maioria dos países apresenta
as duas formas.
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Determinantes políticos e
institucionais de governos minoritários

incluindo as variáveis mais enfatiza-

ção de governos minoritários se deve

das pela literatura geral sobre presi-

à pressuposição de que o sistema de

Sabemos que muitos fatores con-

dencialismo. Selecionamos hipóteses

governo não oferece incentivos para a

tribuem para a ocorrência de gover-

sobre as condições políticas e insti-

formação de coalizões e para a obten-

nos minoritários na América Latina.

tucionais que, segundo a literatura,

ção de maiorias. Sendo assim, para a

Neste artigo, porém, nos limitamos a

dão origem a governos minoritários

literatura, quanto maior o número de

analisar os fatores políticos e institu-

e os impedem de produzir governos

partidos representados no Legislati-

cionais, partindo do pressuposto que

efetivos, gerando instabilidade polí-

vo, maior a probabilidade de gover-

fatores sociais, culturais e econômi-

tica e, possivelmente, colapso da de-

nos minoritários.

cos podem ser mantidos constantes

mocracia.

A posição do presidente no espec-

Dentre os fatores políticos, a lite-

tro ideológico também contribui para

Para verificar a importância de

ratura destaca o número de partidos,

a maior ou menor dificuldade de for-

fatores políticos e institucionais na

ou seja, o nível de fragmentação do

mar coalizões e/ou alcançar maiorias

incidência de governos minoritários,

sistema partidário. A previsão de que

legislativas. Assim, o extremismo do

testamos vários modelos estatísticos

o número de partidos afeta a forma-

chefe do Executivo no espectro ideo-

no período estudado.

o extremismo do
chefe do executivo
no espectro
ideológico
aumenta a chance
de ocorrência
de governos
minoritários
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lógico aumenta a chance de ocorrên-

das casas legislativas. A literatura dá

governo. Se, ao contrário, ele espera

cia de governos minoritários.

maior ênfase aos poderes de agenda,

contar com o apoio de coalizões le-

Finalmente, o grau de polariza-

os quais permitiriam que o governo

gislativas ad hoc, devido a afinidades

ção do sistema partidário traz dificul-

passasse ao largo (ou por cima, em

em torno de políticas públicas espe-

dades ainda maiores à formação de

algumas versões) do Legislativo. Por

cíficas, ele não tem por que oferecer

maiorias legislativas. Neste caso, os

essa razão, prevê que quanto maiores

parcelas de poder, podendo perma-

estudos partem do pressuposto que

os poderes de agenda do presidente,

necer minoritário e ainda assim obter

os atores políticos têm como moti-

principalmente o decreto constitucio-

sucesso legislativo.

vação a implementação de políticas,

nal (medidas provisórias, no Brasil),

por isso não teriam estímulo para fa-

maior a incidência de governos mino-

zer concessões visando alcançar um

ritários.

acordo para formar um governo de

A premissa assumida neste tra-

U

ma das razões que podem
levar um presidente a permanecer minoritário, seja

balho de que os atores são racionais

grande ou pequeno o número de

Dentre as variáveis institucio-

e motivados por políticas nos permite

partidos parlamentares, é a menor

nais, a literatura destaca os poderes

prever resultados contrários às três

distância ideológica entre eles. Nesse

legislativos do presidente, instrumen-

principais hipóteses presentes na lite-

caso, o presidente pode governar sem

tos por meio dos quais o Poder Execu-

ratura sobre os efeitos de fatores po-

precisar abrir mão de poder incor-

tivo participa do processo legislativo.

líticos. Estudos mais abrangentes já

porando novos partidos ao governo.

Estes podem ser utilizados nas etapas

demonstraram que o número de par-

No entanto, se a distância ideológica

iniciais do processo legislativo – de-

tidos não tem efeitos independentes

for grande, o presidente pode não ser

nominados “poderes de agenda” ou

importantes para a formação de coa-

capaz de negociar políticas e obter

“poderes proativos” – e incluem a ini-

lizões, o desempenho do governo e a

apoio legislativo ad hoc; então, passa

ciativa exclusiva de apresentar pro-

queda da democracia (Cheibub et al.,

a ser necessário chamar os partidos

posições legislativas em áreas espe-

2004; Cheibub, 2007). Nossa expec-

para compor a coalizão de governo e

cíficas de políticas, especialmente em

tativa não é a de que a fragmentação

alcançar maioria sistemática, ofere-

questões orçamentárias, pedido de

do sistema partidário, o extremismo

cendo ministérios e cargos em troca

urgência na tramitação de seus pro-

do presidente e a dispersão ideológica

de apoio político no Legislativo.

jetos, edição de medidas provisórias

do parlamento aumentem as chances

Por sua vez, a associação entre

ou formas equivalentes de poderes de

de governos minoritários. Essas va-

governos minoritários e poderes le-

decreto constitucional, dentre outros.

riáveis podem ser irrelevantes ou até

gislativos se assenta na premissa,

Na fase final do processo legisla-

ter efeito negativo sobre a formação

equivocada a nosso ver, de que estes

de governos minoritários.

influenciam a disposição do presiden-

coalizão majoritário.

tivo, o presidente pode vetar projetos
aprovados no Legislativo, total ou

Isto pelas seguintes razões. O cál-

te em negociar ou não com o Legis-

parcialmente, expressando o chama-

culo do presidente é influenciado pelo

lativo (Shugart e Carey, 1992; Cox e

do “poder reativo”. A força do veto

seu objetivo de governar, produzir

Morgenstern, 2002; Amorim Neto,

presidencial se revela no quorum de

políticas públicas; e, para tanto, esse

2006). Sendo assim, não esperamos

presença e a maioria necessária re-

ator precisa da aprovação do Legisla-

encontrar essa associação, pois pode-

querida para que o Legislativo o re-

tivo. Se ele espera obter apoio legis-

res legislativos, constitucionalmente

jeite. As exigências constitucionais

lativo por meio da oferta de cargos

atribuídos, podem aumentar a influ-

podem variar de maioria simples a

ministeriais, a expectativa é de que

ência do Executivo na formulação de

maiorias de dois terços dos membros

procure incorporar novos partidos no

políticas, mas não lhe permitem agir
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contra maiorias congressuais. Mes-

sentados no Legislativo, maior a pro-

sistema partidário é uma importante

mo o poder de decreto, o mais forte

babilidade de governos minoritários.

variável, mas o seu efeito é o oposto

desses instrumentos por ter força de
lei, não dispensa a aprovação con-

do esperado pela literatura: está sem-

Análise e principais resultados

pre negativamente associada com a

gressual. Por isso, podem servir como

Para a análise dos determinan-

ocorrência de governos minoritários,

instrumentos de negociação, mas não

tes da formação de governos mino-

mesmo quando consideramos ape-

como formas de passar por cima do

ritários, as hipóteses acima foram

nas os casos mais claramente mul-

Legislativo.

testadas por meio de modelos de

tipartidários. Ou seja, quanto maior

Por outro lado, a facilidade do

regressão logística, pelo método de

a fragmentação do sistema, maior a

presidente de manter o veto pode in-

máxima verossimilhança, estimando

probabilidade de o governante buscar

fluenciar sua decisão de permanecer

as probabilidades de o gabinete exis-

maioria legislativa por meio da for-

minoritário. Além de constituir tam-

tente em dado ano em cada país ser

mação de um governo de coalizão. Da

bém um mecanismo de negociação,

minoritário.

mesma forma, o extremismo do parti-

um veto forte pode impedir que medidas muito afastadas do ponto ideal

do do presidente não contribui para a

C

omo vimos, o banco de

incidência de governos minoritários.

dados utilizado conta com

A dispersão ideológica do parla-

287 anos/observações, das

mento não é sistemática, mas, quan-

ter nas suas fileiras o “legislador de

quais 223 são relativas a presidentes

do muito, tem efeito contrário ao

veto”. Ou seja, no mínimo, o presi-

que saíram das urnas em minoria. A

previsto na literatura: quanto mais

dente precisa ser capaz de negar ao

análise estatística considera, portan-

dispersão ideológica, menor incidên-

Legislativo a maioria constitucional-

to, apenas esses casos, excluindo os

cia de governos minoritários. Essa as-

mente exigida para a derrubada do

presidentes eleitoralmente majoritá-

sociação negativa, contudo, dá apoio

veto presidencial, o que varia em fun-

rios. Cada observação corresponde ao

à ideia de que quando as forças políti-

ção das exigências de quorum e maio-

registro de um país/ano, formato que

cas têm maior proximidade ideológi-

rias para derrubada.

permite não somente examinar a re-

ca é possível ao governante negociar

Finalmente, supondo que o pre-

lação entre as variáveis no momento

suas posições e propostas, formando

sidente é racional e motivado por

em que um novo gabinete é formado,

coalizões legislativas ad hoc e man-

políticas, é possível que sua decisão

mas também possibilita investigar a

tendo representação minoritária em

de permanecer minoritário seja al-

manutenção do mesmo gabinete vis-

seu gabinete. Porém, à medida que

tamente influenciada pelo fato de

-à-vis possíveis mudanças nas variá-

a distância entre as preferências par-

liderar ou ter na sua coalizão o par-

veis independentes, especialmente as

tidárias aumenta, a negociação de

tido que ocupa a posição mediana

de ordem política, que ocorrem du-

políticas se torna mais difícil, o que

no espectro ideológico dos partidos

rante a permanência de um governo.

leva o presidente a trocar cargos por

representados no Legislativo. O pre-

Ou seja, a preocupação analítica recai

apoio sistemático, de forma a ampliar

sidente pode assim prescindir de uma

sobre a decisão contínua de formar e

a participação de outros partidos em

coalizão executiva, na expectativa de

manter gabinetes ministeriais mino-

seu gabinete.

contar com a formação de coalizões

ritários.

do presidente sejam aprovadas. Para
manter o veto, porém, é importante

Esses resultados mostram que,

legislativas de apoio, o que nos leva

Os testes realizados mostram que

mesmo seguros em seus postos, dado

à hipótese de que, quando o partido

as principais variáveis políticas tão

o mandato fixo para o qual são elei-

do presidente ou da coalizão ocupa a

enfatizadas na literatura não têm o

tos, os presidentes buscam adquirir

posição mediana dos partidos repre-

efeito esperado. A fracionalização do

apoio majoritário no Legislativo, pois
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é isto que os permitirá implementar

re da própria distribuição do decreto

na formulação de políticas, os po-

suas agendas substantivas.

e dos demais poderes de agenda nos

deres positivos de agenda, quando

No âmbito dos fatores institucio-

países da América Latina. Apenas

observados de forma agregada, não

nais, os principais resultados são a

cinco, dentre os 14 países analisados,

parecem representar a capacidade de

força do poder de veto na formação

têm decreto em todo o período (Bra-

implementar políticas unilateralmen-

de governos minoritários e o impac-

sil, Colômbia, Equador, Peru e Uru-

te. Tais procedimentos permitem o

to negativo dos poderes de agenda.

guai) e a Argentina teve apenas após

seu uso estratégico por parte do pre-

A força do veto presidencial, ou seja,

1994. No entanto, muitos países ado-

sidente, favorecendo a formação de

a capacidade de o presidente man-

taram em suas constituições outros

consensos sobre a agenda presiden-

ter o seu veto, é o mais importante

poderes presidenciais, sendo os mais

cial, mas não são capazes de derrotar

fator determinante da incidência de

frequentes o decreto delegado, a ur-

a maioria congressual.

governos minoritários. Todos os in-

gência para projetos do Executivo e a

Portanto, esses resultados cor-

dicadores relativos ao poder de veto

exclusividade em matérias orçamen-

roboram a nossa expectativa teórica

são estatisticamente significativos de

tárias. Assim, muitos países sem de-

quanto aos efeitos dos poderes de

uma forma sistemática, estando posi-

creto têm um alto Índice Ponderado

agenda, em oposição à literatura que

tivamente associados à ocorrência de

de Poder de Agenda (IPPA). O Chile é

o associa a governos minoritários. Na

gabinetes minoritários.

um exemplo extremo. Apesar de não

linha das interpretações de Huber

Os poderes de agenda apresen-

ter decreto constitucional, tem IPPA

(1996) e Figueiredo e Limongi (1999),

tam significância estatística em três

alto, 3,07 ou 2,78, comparado ao Bra-

esse resultado sugere que o conjunto

dos quatro modelos testados. Es-

sil e Equador, que têm os mais altos

de poderes positivos de agenda não

ses poderes foram mensurados por

índices (4,00 e 4,08).

dispensa o apoio de maiorias legisla-

um índice ponderado considerando

tivas ao presidente, funcionando mais

D

entre os seis países que têm

como instrumentos de solução de

decreto e tiveram governos

barganhas horizontais do que como

minoritários, o Equador é

controle vertical sobre o Legislativo.

res estão negativamente associados

responsável por 50% dos casos. O efei-

Assim, prerrogativas como iniciativa

aos governos minoritários. Ou seja,

to positivo de decreto deve-se, portan-

exclusiva de lei, possibilidade de pe-

quanto maior o conjunto de poderes

to, em grande parte ao Equador, com

dir urgência na votação de projetos e

positivos de agenda por parte do pre-

muitos governos minoritários. Repli-

outros recursos que permitem mani-

sidente, maior a probabilidade de for-

camos a análise retirando o Equador

pular a pauta legislativa não conce-

mar um gabinete cuja representação

da amostra e verificamos que o decreto

dem ao Executivo meios de “atrope-

corresponda a uma maioria legislati-

constitucional perde efeito significati-

lar” o Legislativo. Desse modo, não

va sistemática.

vo nos modelos estimados. Todavia,

favorecem a formação e manutenção

Quando observado isoladamente,

os efeitos negativos e dos poderes de

de governos minoritários, mas tradu-

o decreto constitucional, ao contrário,

agenda e da fracionalização são manti-

zem incentivos no sentido contrário.

é significativo e positivo, mas apenas

dos, assim como os efeitos positivos e

em um dos quatro modelos testados.

significativos do veto.

a incidência de cada um dos vários
instrumentos legislativos que o compõem. Além disso, tais indicado-

A magnitude da influência desses
fatores pode ser aferida por meio da

Esse resultado pode parecer contra-

Vale notar, ainda, que embora o

estimativa do impacto de cada um

ditório à primeira vista, pois o índice

decreto constitucional possa ser con-

deles na probabilidade de formação

de poderes de agenda inclui o decreto

siderado, em algumas circunstâncias,

e manutenção de governos minori-

constitucional. No entanto, ele decor-

uma forte prerrogativa do presidente

tários. Por exemplo, no modelo que
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apresentou o melhor ajuste aos da-

Outra abordagem útil para ava-

de o gabinete existente ser minoritá-

dos, a chance de um presidente com

liar o efeito das variáveis é a esti-

rio. Já a variação máxima nos pode-

veto forte formar um gabinete mino-

mação das probabilidades preditas.

res de agenda (do nível baixo para o

ritário é nove vezes maior do que a de

Novamente, usamos o mesmo mo-

alto) corresponde a uma redução de

o presidente sem esse poder também

delo para avaliar o impacto de um

45% em tal probabilidade.

governar em minoria. Ao inverso,

veto forte e dos poderes positivos de

Finalmente, vale mencionar ou-

um governante que tenha poderes

agenda em geral. No caso, mantidas

tra evidência de que presidentes po-

de agenda em nível médio tem algo

as demais variáveis na média, a intro-

dem agir racionalmente quando for-

em torno de um terço da chance de

dução de um veto parcial que exija o

mam governos minoritários. Em 59%

possuir um gabinete minoritário em

quorum de dois terços do Congresso

dos casos de governos minoritários

relação ao presidente que tem baixo

para sua derrubada representa um

em nossa amostra, o partido do presi-

poder de agenda.

acréscimo de 40% na probabilidade

dente ou sua coalizão de governo pos-

um governante
que tenha poderes
de agenda em nível
médio tem algo
em torno de um
terço da chance
de possuir um
gabinete minoritário
em relaçÃo ao
presidente que tem
baixo poder de
agenda
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sui entre 40% e 50% dos assentos na

esperados do presidencialismo no

câmara baixa. Desses, um pouco mais

comportamento do presidente.

da metade agrega mais do que 45%
de apoio partidário no Legislativo.

Isso sugere uma imagem de presidentes que se distancia das que
usualmente são usadas para caracte-

Conclusão

rizar presidentes latino-americanos.

Esses presidentes quase-majoritários

Ainda que a mais alta incidência

Quando não obtêm maioria legislati-

em geral lideram governos de partido

de tipo de governo no sistema presi-

va, presidentes lançam mão de seus

unitários. No México, por exemplo,

dencialista latino-americano seja o de

poderes de veto para evitar que as

os governos do PAN, eleitos depois

coalizão majoritária, é significativa a

políticas aprovadas se afastem dema-

da longa hegemonia do PRI, mantive-

ocorrência de coalizões minoritárias.

siadamente de sua preferência. Mas

ram-se minoritários, apesar de con-

Governos formados por partidos com

todo o trâmite legislativo foi cumpri-

tarem com votos de pequenos parti-

menos de 50% das cadeiras na câ-

do, sem tolher a participação e a in-

dos e, inclusive, de membros do PRI.

mara baixa ou única correspondem a

fluência congressual.

Governos quase-majoritários podem

46,9% do total de gabinetes nos últi-

contar com apoio legislativo ad hoc

mos 30 anos. Governos minoritários

para obter a pequena percentagem

são, portanto, fenômenos políticos da

faltante de votos requeridos para

maior relevância na região.

O

s resultados relativos ao
índice de poderes de agenda do Executivo mostram

aprovar suas propostas legislativas,

Neste artigo, procuramos mos-

que sua associação com governos

seja através de partidos pequenos ou

trar os fatores que podem nos aju-

minoritários se dá na direção inver-

por conta de indisciplina partidária

dar a compreender o cálculo político

sa à prevista na literatura: poderes

de grandes agremiações.

subjacente às decisões dos presiden-

de agenda não estão associados a

No entanto, mesmo presiden-

tes de formar governos minoritários.

governos minoritários. Não parecem

tes com baixas proporções de apoio

Os resultados aqui encontrados não

ser, assim, instrumentos contra uma

parlamentar procuraram formar co-

respaldam algumas teses influentes

maioria congressual. Pelo contrário,

alizões: 80% dos presidentes com

no debate acadêmico ou político. Em

sua associação a governos majoritá-

menos de 40% de assentos no Le-

primeiro lugar, o determinante ins-

rios dá apoio à hipótese de que são

gislativo comandaram coalizões de

titucional que mais influencia a pro-

mecanismos de barganha e de reali-

governo. Alguns presidentes de fato

babilidade de formação de governos

zação de acordos com a própria base

tentaram governar sem apoio parla-

minoritários é a força do veto presi-

partidária do governo.

mentar, como Collor, no Brasil. Mas,

dencial. Portanto, um poder legislati-

Finalmente, os resultados relati-

quando começou a enfrentar dificul-

vo do presidente que ocorre na etapa

vos aos fatores políticos na ocorrência

dades devido ao fracasso de sua po-

final do processo legislativo. Por sua

de governos minoritários põem por

lítica econômica e acusações de cor-

vez, os poderes de agenda do presi-

terra de vez teses difundidas, princi-

rupção em seu governo, ele tentou,

dente, aqueles que incidem na etapa

palmente, quanto ao impacto negativo

pela primeira vez, encontrar apoio

inicial do processo legislativo, têm

do número de partidos. O efeito nega-

partidário no Congresso e conseguiu

efeito contrário ao previsto. Presiden-

tivo da fragmentação do Legislativo na

reunir uma coalizão quase-majoritá-

tes com fortes poderes legislativos

ocorrência de governos minoritários

ria. Isso ocorreu pouco antes que as

não confiam apenas em tais recursos

sugere que os cálculos que informam a

notícias de seu próprio envolvimento

para alcançar seus objetivos legislati-

decisão do presidente para a formação

com corrupção desencadeassem seu

vos, mas buscam o apoio dos partidos

de gabinetes e coalizões se aproximam

impeachment. Esta é uma indicação

para a formação de coalizões majori-

mais da ideia de que, mesmo havendo

contrária aos incentivos usualmente

tárias de governo.

fragmentação partidária, quando as
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forças políticas têm maior proximida-

ria dos governos minoritários possui

veto presidencial, que lhe permite im-

de ideológica é possível ao governante

uma “quase” maioria congressual, ou

pedir a aprovação de políticas muito

negociar suas posições e propostas,

seja, entre 40% e 50% das cadeiras

distantes de suas preferências e de

formando coalizões legislativas ad hoc

das câmaras baixas ou únicas. Isso

seus parceiros na coalizão. Ou seja,

e mantendo representação minoritária

significa dizer que, nas circunstâncias

a posse de uma quase maioria num

em seu gabinete. À medida que a dis-

em que possui apoio formal de uma

ambiente institucional onde a consti-

tância entre as preferências aumenta,

quase maioria do Congresso, o presi-

tuição assegura ao presidente elevada

a negociação de políticas se torna mais

dente necessita negociar com uma pe-

capacidade de bloqueio das iniciati-

difícil, o que leva o presidente trocar

quena parcela de partidos políticos e/

vas congressuais muito distantes de

cargos por apoio sistemático, de forma

ou parlamentares para ter sua agenda

suas preferências é uma combinação

a ampliar a participação de outros par-

de políticas aprovada.

favorável à emergência de governos

tidos em seu gabinete.

Entretanto, que recursos institu-

minoritários nos presidencialismos

Para completar esse quadro, que

cionais utilizar como barganha para

sugere um processo de policy making

a obtenção de apoio ad hoc para que

bem menos conflitivo entre o Legis-

se formem maiorias legislativas a seu

lativo e o Executivo em governos mi-

favor? Não há dúvidas de que a prin-

julio_canello@yahoo.com.br

noritários, enfatizamos que a maio-

cipal delas é precisamente a força do

mmarvieira@gmail.com

latino-americanos.

argelina@iesp.uerj.br
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A paixão
amorosa
em tempos
de coma
Woody Allen,
Tarantino,
Almodóvar,
Clarice,
Piazzolla...

Marcia Neder
Psicóloga
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uase trinta anos se passaram desde que,

Com a palavra o historiador Théodore Zeldin, que escreveu

em 1986, a Funarte promoveu um curso

A história das paixões francesas. O entrevistador perguntou-

sobre “Os Sentidos da Paixão” que circu-

-lhe se fazer uma história das emoções é difícil porque os

lou por várias capitais brasileiras e acabou

historiadores estão envolvidos no tema estudado. Zeldin

transformado em livro, no qual os organi-

respondeu-lhe que Jean Delumeau elaborou sua rica his-

zadores foram levados a perguntar “Por que tanta paixão?”.

tória do medo [o livro de referência História do medo no

Teria sido, esse fim do século XX, um breve hiato, espécie

Ocidente – MN] “com o objetivo de compreender o terror

de ato falho de uma cultura muito mais afeita aos valores

que sentira aos dez anos de idade quando um amigo mor-

e à racionalidade caros ao Iluminismo do que à dança da

reu subitamente. Seu pavor foi tal que deixou de ir à escola

imaginação e da paixão criadoras pelas quais se bateu o

por três meses. O problema do medo sempre o perturbou.

Romantismo? À época, os autores sugeriram que as pessoas

Sua história do medo é também uma reflexão de conjun-

estariam “mais interessadas na reflexão do que propriamente

to sobre a experiência dos outros. Na história do amor, do

na paixão”. Em especial, na paixão como parte do trabalho

mesmo modo, vários estudos sugerem que na origem dessa

do pensamento, numa crítica à concepção intelectualista

pesquisa existiu uma experiência pessoal” (ZELDIN, p. 274).

da atividade de pensar.

Argumento irretocável, primoroso, com o qual Freud

Desde então, o que se falou sobre a paixão amorosa?

certamente concordaria. Ele, que tantas vezes invejou os

Certamente muito, se considerarmos os blogues, as co-

artistas por chegarem a complexidades humanas com uma

lunas de aconselhamento, os livros de autoajuda, as novelas,

aparente facilidade que a ele custava um trabalho hercúleo,

as canções, a literatura, a dramaturgia, o cinema. Tanto que

exigindo uma luta feroz contra resistências tenazes que foi

fica difícil selecionar exemplares no vasto cardápio servido

obrigado a enfrentar com ousadia e coragem e da qual

pelas produções culturais. Mas muito pouco, quando pen-

não nos cansamos de nos beneficiar. Aos artistas, portanto.

samos na psicanálise. André Green, que valorizou o campo

O curso “Os Sentidos da Paixão” viria pouco mais de

das paixões com psicanalistas como Piera Aulagnier, Mo-

uma década depois de Woody Allen gravar seu premiado

nique Schneider, Pierre Fédida e, entre nós, Renato Mezan,

“filme romântico” Noivo neurótico, noiva nervosa (Annie Hall,

Jurandir Freire Costa e Contardo Calligaris, observou que

1977). Romântico à la Woody Allen, o qual acabei de rever,

hoje a psiquiatria e a psicanálise pouco discutem a paixão.

por escolha do meu filho, para uma de nossas sessões se-

E no entanto a paixão amorosa continua seduzindo homens

manais de cinema caseiro. Como ele sabia que eu estava

e mulheres deste século XXI, tanto que aqui e ali despontam,

às voltas com o tema deste ensaio, sobre o qual trocamos

no garimpo das ideias, cursos, livros e artigos tentando captar

ideias, tomei a escolha como um convite para incorporá-lo

suas modalidades nesses nossos tempos. Jurandir Freire Costa

às minhas reflexões.

constatou que o grande problema hoje é o conflito amoro-

A história de amor de Alvyn Singer vivida por Woody

so e não a sexualidade: todos se queixam de não conseguir

Allen e seu grande amor Annie Hall, encarnada por Diane

satisfazer-se amorosamente apesar de o amor ser colocado

Keaton, nos devolve aos anos setenta. Alvyn abre o filme

“no topo da expectativa” como o ideal preferido por todos,

com duas piadas. A primeira: duas velhinhas estão em fé-

como ouviu em sua pesquisa e em sua clínica: “Sem amor

rias em algum lugar e uma delas comenta que a comida

estamos amputados de nossa melhor parte. A vida pode até

dali é horrível. A outra emenda: “É. E as doses são tão pe-

ser mais tranquila e livre de dores quando não amamos. Mas

quenas.” É assim que o protagonista sente a vida: solitária,

trata-se de uma paz de cinzas”, escreveu em Sem fraude nem

miserável, cheia de infelicidade, sofrimento, desgosto – e

favor. Estudos sobre o amor romântico.

acaba tão depressa...

Como explicar tamanha lacuna que nos deixa na mão
quando tentamos penetrar nesse território pulsante?

A outra piada que Alvyn considera importante, diz ele,
costuma ser atribuída a Groucho Marx, mas na verdade
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foi contada por Freud em O humor e suas relações com o

atrás estavam tão apaixonados? Essa é a perplexidade do

inconsciente. Um homem diz: “Eu nunca faria parte de um

protagonista que tenta entender suas relações amorosas.

clube que me aceita como sócio.” Esta, diz ele, é a piada-

O que aconteceu que o espelho quebrou e o desencanto

-chave da sua vida no que diz respeito a sua relação com as

veio tomar o lugar do amor?

mulheres. O que sugere que Alvyn não gosta de si mesmo,

Andando pela rua, Alvyn pergunta se terá sido alguma

não é? Daí não poder entrar numa sociedade com alguma

coisa que ele fez. Uma mulher que está passando por ele diz

mulher que o aceitasse.

que não tem nada a ver com o que se faz, que as pessoas

No entanto, Alvyn Singer passa o filme inteiro infernizan-

são assim e o amor se vai. Ele acha deprimente essa ideia

do Annie para que ela se transforme no seu duplo. O que

de o amor terminar. Diz que desde pequeno sempre quis a

me fez lembrar de outra piada de Woody Allen que ouvi ou

mulher errada e que é esse o seu problema. Sua mãe levou-o

li em algum lugar. Em um diálogo de um casal apaixona-

ao cinema para assistir ao desenho da Branca de Neve e, en-

do, um diz para o outro: “Meu bem, de hoje em diante nós

quanto todos se apaixonaram pela Branca, ele imediatamente

dois seremos um só.” E acrescenta: “E esse um só sou eu...”

se apaixonou pela Bruxa Má. Esta, na sequência, aparece no

De fato, Alvyn critica Annie todo o tempo e projeta sobre

desenho animado dizendo para Alvyn, o menino, que já não

essa mulher que o encanta a imensa insatisfação que ele nu-

se divertem e que ele está sempre querendo fazê-la melhorar...

tre pela vida. Ele quer transformar Annie na figura intelectual
que ele é, assim como o foram suas duas ex-mulheres. Para
cumprir esse destino determinado por ele para sua criatura,
Annie é obrigada a acompanhá-lo a filmes penosos sobre a
perseguição aos judeus e o nazismo – de preferência sempre
o mesmo –, tem que ler tudo sobre a dor da humanidade e
a morte, frequentar cursos universitários sobre a crise contemporânea do homem ocidental ou temas existenciais na
literatura russa. O comediante – sim, no filme nosso protagonista é um comediante – diz que não consegue ficar bem
se alguém não estiver bem ou estiver passando fome.
Annie reclama com sua analista que Alvyn nunca a leva
a sério porque acha que ela não é inteligente. Sim, Annie,
que não lia, passou a gostar de ler; Annie que não fazia
análise passou a fazê-la até cinco vezes por semana. Em
diálogos memoráveis vemos o quarentão falar de sua inveja
dos progressos dela na análise, cujas sessões são pagas por
ele. E de seu imenso espanto quando Annie comenta ter
descoberto na sessão daquele dia o quanto ele a sufocava.
A amargura de Alvyn com a vida contrasta com o bom humor de Annie e o casal pode ser metaforizado na cena em
que, separando-se, resolve dividir os bens – leia-se: os livros.
Para evitar discussões ela decide: “Todos os livros sobre a
morte são seus e os de poesia são meus.”
O filme de Allen é uma reflexão séria e irreverente sobre o amor. Por que Alvyn e Annie se separaram se um ano
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Em outra sequência o criador tenta, sem sucesso, trazer

o outro: pois assim cada um de nós tinha dois. Tudo iria

Annie de volta. Annie diz que o adora, que o acha fantásti-

acabar, quando acabasse o que chamávamos de intervalo

co. E que ele é como a Manhattan que ele tanto ama: uma

de amor; e porque ia acabar, pesava trêmulo com o próprio

ilha. Ela não voltará.

peso de seu fim já em si. Lembro-me de tudo isso como

Como elaborar essa dor? Ele já havia tentado fazer isso

através de um tremor de água.” (p. 119).

procurando outras mulheres e sentiu-se pior ainda. Alvyn,

Muito embora o transe de G. H. ocorra pela despersonali-

que no início do filme apresentou-se como dotado de uma

zação nela provocada pela paixão. E, pois, com a dissolução

imaginação hiperativa e muita dificuldade para distinguir

da fronteira que a separa do outro.

a fantasia da realidade, aproveitou o caminho da criação

Benedito Nunes diz que esse texto de Clarice é “passio-

artística à sua disposição. Resolveu escrever uma peça, mas

nal e apaixonante”. A primeira marca da paixão – do pathos

não uma peça qualquer. Por um sentimento de urgência

– na sua obra, diz ele, é que seus personagens são mais

que irrompe e exige realização – como Jean Delumeau em

pacientes do que agentes de uma experiência interior que

sua História do medo no Ocidente, Shakespeare em Hamlet,

não podem controlar.

Freud em Interpretação dos sonhos, Mozart em Don Giovan-

De fato, como Gerard Lebrun explicou em O conceito de

ni –, ele precisava escrever sobre a sua história com Annie.

paixão, em sua origem grega, “paixão” – pathos – significa

O casal que os representa repete frase por frase os di-

“estar passivo”. Essa passividade tem que ser entendida no

álogos a que havíamos assistido entre Alvyn e Annie. Mas

seu contexto, o do contraste que os filósofos gregos es-

essa criatura de Alvyn que representa Annie não o abando-

tabelecem entre o ser agente e o ser paciente de alguma

na ao fim da peça: ela acaba por mudar de ideia desistindo

ação. No caso da paixão, o que se firmou é ser ela uma for-

de partir sozinha; caminha até ele e o beija. Alvyn justifica

ça que possui o homem, uma experiência infligida, sofrida,

a mudança introduzida dizendo que nós queremos que as

dominadora, da qual ele é vítima passiva. “A paixão é sem-

coisas sejam perfeitas na arte porque a vida é bem difícil.

pre provocada pela presença ou imagem de algo que me

1

Woody Allen explora os conflitos humanos em torno da

leva a reagir, geralmente de improviso. Ela é então o sinal

paixão amorosa e o filme termina com uma piada-metáfora

de que eu vivo na dependência permanente do Outro. Um

dos relacionamentos e uma resposta à pergunta “por que

ser autárcico não teria paixões.” (p. 17-18).

nós amamos?”: “Percebi a pessoa incrível que ela é, e como

Um ser autossuficiente, um ser que se basta a si mesmo

era bom poder conhecê-la. E pensei na velha piada: um cara

é um ser imune às paixões. Lutamos contra a paixão por-

vai ao psiquiatra e diz: ‘doutor, meu irmão é louco. Ele acha

que ela nos torna dependentes do objeto que a suscita. A

que é uma galinha.’ E o doutor diz: ‘Por que não o trata?’

condição humana nos impõe uma dependência aos nossos

Ele responde: ‘Deveria, mas preciso dos ovos.’” Conclui: “É

impulsos inconscientes (amorosos e hostis, tanto faz, reali-

assim que eu vejo os relacionamentos, eles são totalmente

zam-se através, com e no outro) que aloja uma autonomia

irracionais, loucos e absurdos. Mas nós continuamos ten-

absoluta no lugar de um ideal.

tando porque precisamos dos ovos.”
The end.

Em A elegia erótica romana, Paul Veyne escreveu que a
Antiguidade considerava a paixão uma fatalidade trágica,
uma escravidão, “uma ilustre desventura”.

“O inferno do amor.” “Só as fêmeas morrem pela cintura”

A paixão segundo G. H. é a história de um terremoto dessa

Em um momento de sua narrativa, G. H., protagonista

espécie, que arrebenta os marcos da identidade dessa mu-

de Clarice Lispector em A paixão segundo G. H., lembra-se

lher que esmagou, “num ímpeto de medo e ódio” na “porta

do grande prazer sentido com a alteridade. “Nesses inter-

de um guarda-roupa, a barata que a olhava”. Imediatamente

valos nós pensávamos que estávamos descansando de um

ela é tomada por um estado de transe que a faz recuar pa-

ser o outro. Na verdade era o grande prazer de um não ser

ra dentro de si mesma “em náusea seca, eu caindo séculos
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e séculos dentro de uma lama (...) onde se remexiam com

tão inerente quanto a própria carência, e nós somos garan-

lentidão insuportável as raízes de minha identidade (...). É

tidos por uma necessidade que se renovará continuamente.

que por enquanto a metamorfose de mim em mim mesma

O amor já está, está sempre. Falta apenas o golpe da graça

não faz nenhum sentido. É uma metamorfose em que perco

– que se chama paixão.” (p. 170).

tudo o que eu tinha, e o que eu tinha era eu – só tenho o

Essa ideia de que a autonomia imuniza contra a paixão e

que sou. E agora o que sou? Sou: estar de pé diante de um

deixa o homem solitário é próxima do que diz Erich Fromm

susto. Sou: o que vi. Não entendo e tenho medo de enten-

no seu livro A arte de amar. Para esse psicanalista o amor é

der, o material do mundo me assusta, com os seus planetas

uma resposta a uma necessidade fundamental do humano

e baratas.” (p.56-66).

que é a “necessidade de superar seu estado de separação,

Na “contemplação extática da barata” G. H., como uma

de deixar a prisão da sua solidão”. O amor é a solução que

barata de quem se vai retirando casca por casca, vai perden-

o homem dá para esse problema que é dele em qualquer

do seus eus, suas “civilizações” anteriores, sua identidade.

tempo e lugar: amando ele supera sua separação do outro.

“Era isso – era isso então. É que eu olhara a barata viva e

Mas isso que pareceria simples vai se revelando muito

nela descobria a identidade de minha vida mais profunda.

complicado porque, se o amor vem aliviar essa que é nossa

Em derrocada difícil, abriam-se dentro de mim passagens

angústia de separação – uma angústia arcaica –, ele tam-

duras e estreitas.” (p. 56). Como uma mulher, a barata se

bém vem espicaçar a nossa angústia de dissolução no outro,

deixa morrer pela cintura – “só as fêmeas morrem pela cin-

não menos arcaica e dilacerante. Não é essa a quadratura

tura” – e a ela G. H. se funde, devorando-a.

do círculo imposta pela paixão amorosa? Não é isso que a

“O amor erótico apaga as diferenças, ultrapassa as bar-

aproxima da experiência da loucura, que a mergulha na dor

reiras da individualidade”, escreveu Benedito Nunes. “En-

e que, ao mesmo tempo, a torna fonte da alegria imensa

tendia eu que aquilo que eu experimentara, aquele núcleo

da dissolução (fugaz, vislumbrada?) das fronteiras que nos

de capacidade infernal, era o que se chama de amor? Mas

separam do outro? Uma dissolução que traz o triunfo nar-

– amor – neutro? (...) O inferno pelo qual eu passara – como

císico da superação dos nossos limites e se materializa no

te dizer? – fora o inferno que vem do amor. Ah, as pessoas

mergulho erótico no corpo do outro do qual, por instantes,

põem a ideia de pecado em sexo. Mas como é inocente e

também nos sentimos parte.

infantil esse pecado. O inferno mesmo é o do amor. Amor

Piera Aulagnier propôs uma solução para essa experi-

é a experiência de um perigo de pecado maior – é a expe-

ência que mobiliza a lama onde remexem as raízes da nos-

riência da lama e da degradação e da alegria pior. Sexo é o

sa identidade distinguindo o amor da paixão. No seu livro

susto de uma criança. Mas como falarei para mim mesma

Os destinos do prazer, ela diz que o amor é o protótipo das

do amor que eu agora sabia?” (Clarice, p. 133).

relações simétricas, isto é, das relações marcadas pela reci-

Para relatar sua travessia desse inferno G. H. precisou

procidade nas quais cada um representa para o outro uma

pedir que uma mão, que às vezes chama de “meu amor”, a

fonte de prazer e sofrimento. A paixão seria uma relação

acompanhasse: “Desamparada, eu te entrego tudo – para

assimétrica, o que significa que apenas um dos personagens

que faças disso uma coisa alegre. Por te falar eu te assus-

é fonte de prazer e sofrimento para o outro, caracterizando

tarei e te perderei? Mas se eu não falar eu me perderei, e

uma relação de dependência absoluta, motivo pelo qual o

por me perder eu te perderia (p. 19).

objeto torna-se fonte de uma angústia avassaladora.

“Solidão é ter apenas o destino humano. E solidão é

Aulagnier, portanto, não vê a paixão como excesso de

não precisar. Não precisar deixa um homem muito só, todo

amor, e sim como amor deslocado do registro do desejo para

só. Ah, precisar não isola a pessoa, (...) Ah, meu amor, não

o registro da necessidade, isto é, o objeto de prazer é trans-

tenhas medo da carência: ela é o nosso destino maior. O

formado em objeto de necessidade. É um objeto necessário,

amor é tão mais fatal do que eu havia pensado, o amor é

insubstituível, sem o qual não se pode viver. “O Eu vive uma

100 appassionata

I N S I G H T

eterna espera do objeto necessário, até o ponto em que essa
espera passa a ser causa da sua existência.” A paixão pode
ser vivida por alguém que sequer suspeita da existência do
apaixonado, e sua assimetria é típica da relação com o jogo,
a droga e com o outro amado apaixonadamente.
Essa distinção, como toda distinção “clara e distinta”, é
tranquilizadora, propiciando uma organização racional do
terreno movediço onde a experiência amorosa se enraíza.
Mas a loucura ri das distinções claras e distintas, das separações cartesianas entre o eu e o outro, entre fantasia e
realidade. Não foi essa uma das imensas fontes da antipatia
gerada por Freud, que afirmou que a criança e o adulto, o
eu e o outro, o “normal” e o “patológico” – ou, como diria o

INTELIGÊNCIA

“Solidão é
ter apenas
o destino
humano. E
solidão é não
precisar. Não
precisar deixa
um homem
muito só”

Dr. Simão Bacamarte (O alienista), o louco manso e o doido
varrido – são bem mais próximos do que sonha nossa vã
filosofia? Um passinho a mais (por exemplo, na intensidade
da projeção do inconsciente sobre o outro) e lá despencamos mergulhados na loucura.

Benigno, um marco para Marco
Fale com ela (Hable com ella, 2002), de Pedro Almodóvar, é um filme sobre a paixão amorosa. Conforme escreveu
Pedro Butcher, crítico da Folha de S.Paulo (26 de setembro
de 2002) quando de sua estreia no Brasil, é um mergulho
de Almodóvar “em busca do amor”. Buscar o mergulho no
escuro é a única forma de se falar de amor “e é bem provável
que não exista uma obra na história recente do cinema que
tenha apresentado visão tão complexa e plural do amor”,
encarnado por Benigno, Marco, Lydia e Alicia.
O filme começa com o espetáculo de dança Caffe Mueller,
de Pina Bausch. Duas bailarinas de camisola erram a esmo

há quatro anos e a quem ele também tenta salvar deses-

pelo palco, com os olhos fechados como sonâmbulas, tris-

peradamente falando com ela todo o tempo sobre tudo.

tíssimas e desesperadamente solitárias e só não esbarram

Benigno é apaixonado por Alicia que sequer imagina que

nas mesas e cadeiras porque são salvas por um homem não

ele existe. Alicia é tudo para ele. Sem ela ele é nada.

menos angustiado e triste que as protege, sozinho, abrin-

Lydia, uma toureira louca de amor pelo também tou-

do-lhes espaço. Ainda assim não consegue evitar que elas

reiro El Niño de Valencia, que a deixou, é entrevistada na

caiam no chão e se choquem contra as paredes.

televisão. A entrevistadora insiste para que ela fale sobre

Na plateia Marco se emociona e chora. A seu lado Benigno o observa.

seu abandono, Lydia se recusa e a figura escolhida por Almodóvar para rir da presença da mídia em nossa cultura

Benigno é enfermeiro e de volta à clínica descreve cada

insiste: “Mas falar faz bem, mulher, e falar dos problemas é

detalhe do espetáculo para Alicia, jovem bailarina em coma

o primeiro passo para superá-los.” Lydia acaba deixando o
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estúdio apesar da mulher agarrar-se literalmente a ela tentando impedi-la de sair e Marco, jornalista que assistia ao
programa, decide entrevistá-la para seu jornal.
Lydia, uma mulher belíssima e forte a ponto de enfrentar seis touros em uma arena, é derrubada pelo amor que
sente por El Niño de Valencia e entra em pânico quando
vê uma cobra em sua casa, da qual Marco a salva. E dessa
proteção e cuidado nasce entre eles uma relação. O grito de
Lydia fez Marco voltar para salvá-la da cobra. Assim como
o telefonema de Annie na madrugada tirou Alvyn da cama
onde estava com outra mulher para atender a seu choro

INTELIGÊNCIA

A condição
humana é
marcada pela
separação – a
começar dos
corpos: cada
eu habita seu
próprio corpo

desesperado e ir salvá-la de uma aranha.
Numa das tantas cenas memoráveis de Fale com ela,
Lydia, na arena diante do touro e assistida por El Niño de
Valencia, acena sua capa numa dança-tourada ao som de
Por toda a minha vida interpretada por Elis Regina: “Ah meu
bem-amado/quero fazer de um juramento uma canção/ eu
prometo, por toda a minha vida/ser somente tua e amar-te
como nunca ninguém jamais amou ninguém/Oh, meu bem
amado, estrela pura aparecida/ eu te amo e te proclamo
o meu amor, o meu amor/ maior que tudo quanto existe,
ah meu amor2.”
Em outra seqüência Lydia está de novo na arena à espera
do touro que entra e acaba com ela. Levada para a mesma
clínica de Alicia, também entrará em coma. Saberemos depois
que nesse momento ela e El Niño de Valencia continuavam
apaixonados e juntos. E que Marco chorava na apresentação
do Caffe Mueller lembrando-se de Ângela, por quem era
apaixonado e a quem tentou salvar das drogas.

Conte isso a ela.” Marco: “Sim, gostaria, mas ela não pode

“Um único ser vos falta e tudo fica despovoado.” (Lamartine,

me ouvir.” Benigno pergunta como ele pode saber, Marco

em suas Meditações). O ser amado se afasta transformando

diz que o cérebro dela está apagado e Benigno responde:

a existência num deserto, como ouvimos em Cucurucucu

– A mente da mulher é um mistério, ainda mais neste

Paloma, na voz de Caetano Veloso, cantando a tristeza de

estado. Você tem que prestar atenção nas mulheres, falar

um homem abandonado por uma mulher: “Ay, ay, ay, ay,

com elas, pensar nos pequenos detalhes... acariciá-las. Lem-

ay/Cantaba/Ay ay ay ay ay/Gemia/Ay ay ay ay ay/De pasión

brar que existem, que vivem e que são importantes para

mortal moria.” Mais uma vez vemos Marco chorar.

nós. Essa é a única terapia. Falo por experiência.

Marco acompanhará Lydia na clínica onde conhecerá

Marco questiona que experiência tem ele com as mu-

Benigno, que o aconselha: “Fale com ela.” Marco diz que, ao

lheres e Benigno retruca: “Toda. Passei 20 anos dia e noite

contrário de Benigno, não consegue tocar Lydia. “Não reco-

com uma e quatro com essa”, referindo-se primeiro a sua

nheço seu corpo. Não consigo nem ajudar as enfermeiras a

dedicação integral à mãe doente e depois à Alicia, há qua-

virá-la. E me sinto muito mesquinho.” Benigno: “Fale com ela.

tro anos em coma.
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Assim como foi assistir à dança de Pina Bausch para

Somos todos antropófagos, devoramos e somos devora-

depois falar com Alicia, Benigno também assiste a um fil-

dos pelo objeto que amamos – a começar pela canibalização

me mudo que sabia ser uma de suas diversões. “O amante

do seio materno. Devorando o objeto, ele se torna parte de

que encolheu” é a história de um homem apaixonado que

nosso eu. Será que isso salva da angústia de separação e

se oferece à mulher como cobaia de sua invenção de uma

despede a alteridade desejada (destruindo a alteridade do

poção para emagrecer. Mas ao tomá-la ele começa a enco-

talvez ex-estrangeiro)?

lher, e encolhe tanto que resolve desaparecer. Esconde-se

Marco ouve El Niño de Valencia na clínica falando com

na casa de sua mãe mas Amparo acaba descobrindo-o, e

Lydia – em coma – sobre seu amor. Descobre que os dois

quando está dormindo ele começa a escalar o seu corpo

já haviam reatado os laços antes do acidente. Marco reto-

até encontrar a fenda pela qual penetra. Sai sufocado em

ma seu trabalho de criador de guias de viagens. Está muito

busca de ar, mas não resiste ao prazer que provou e resol-

longe quando lê no jornal sobre a morte de Lydia. Telefona

ve voltar, acabando por ficar para sempre em seu interior.

para a clínica e é informado também da prisão de Benigno

Não me lembro de ter visto melhor encenação do amor

e da necessidade de voltar para ajudá-lo.

apaixonado, dos conflitos que ele comporta, da sua ambiva-

Do mergulho de Almodóvar emerge aqui mais uma face

lência do que a que assistimos com Benigno nesse filme mudo

do amor: a generosidade de Marco com Benigno, que volta

em preto e branco. A penetração do homúnculo no interior

à Espanha tão logo sabe que o enfermeiro precisa dele. Visi-

do corpo feminino mostra o fascínio irresistível no passo a

ta Benigno na prisão, conversam e o jornalista tenta ajudar

passo das cenas e, ao mesmo tempo, sua face ameaçadora,

o amigo como pode. Benigno fará de Marco o herdeiro de

sufocante, já que corresponde ao seu desaparecimento co-

seus bens, inclusive de Alicia, que ele não sabe ter sobrevi-

mo um eu, a dissolução de si que ronda a paixão amorosa.

vido e que jamais soube de sua paixão.

Essa experiência de aproximação e afastamento é também a

Ela está sentada atrás de Marco, que chora mais uma vez

encenação do incesto, tal como concebido por Conrad Stein.

no espetáculo ao fim do filme. No palco uma bailarina sensual

Para esse psicanalista, o incesto é a dissolução de si na

flutua pelas mãos dos homens e recusa o microfone que um

volta ao ventre materno e não a união genital entre um

outro, aflito, oferece para que ela fale, permanecendo muda

adulto e seu filho. Desejo incestuoso e horror do incesto

como Alicia em seu coma. Celebração da vida emergindo

são indissociáveis. A interdição do incesto não viria, assim,

da morte, do feminino emergindo do masculino, do etéreo

da ameaça de castração, como escreveu Renato Mezan: “O

emergindo do terreno que Katerina, a professora de balé de

horror do incesto não vem do medo da castração, mas é

Alicia, idealizou para seu balé Trincheiras? Vários casais dan-

tão primordial quanto o desejo incestuoso (...) O verdadeiro

çam depois no mesmo ritmo talvez anunciando o novo amor

medo não é o do pai castrador, mas o da mãe devoradora:

nascendo entre Alicia e Marco. Amor que só poderia surgir da

o horror do incesto equivale então ao medo da morte.” (R.

benignidade de Benigno, um marco na vida de Marco tanto

MEZAN, 1995, p. 118).

quanto Marco fora um marco definitivo na vida de Benigno

A condição humana é marcada pela separação – a co-

que dirá, ao fim, ter sido ele o único amigo que teve na vida.

meçar dos corpos: cada eu habita seu próprio corpo. A pai-

Vendo Marco e Alicia juntos, Katerina, nervosa, diz: “Um

xão amorosa desfaz essa estranheza numa experiência de

dia, você e eu deveríamos falar.” Marco responde: “Sim, mas

aproximação e afastamento que mobiliza em cada um esse

vai ser mais simples do que imagina.” E ela: “Nada é simples.

fantasma arcaico. Não surpreende que a intimidade amorosa

... Sou professora de balé e nada é simples.”

surja tão perigosa quanto fascinante. Quem quiser experimentar o fruto tem que levá-lo inteiro, com casca, semente
e, às vezes, espinho. Ou permanecer em coma, anestesiado
para a dor e para o prazer que ele promete.

A paixão amorosa na pedocracia3: Kill Bill
Kill Bill é um filme sobre o amor apaixonado à la Tarantino. Sei bem que o nome do filme, assim como sua
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primeira cena – “A vingança é um prato que se come frio”

Bang bang, he shot me down

– e o próprio diretor orientam-nos a vê-lo como um filme

Bang bang, I hit the ground

sobre a vingança. A questão é: vingança de quem, por que

Bang bang, that awful sound

e contra quem?

Bang bang, my baby shot me down

No manifesto do filme ele é uma vingança d’A noiva que
caça os que tentaram matá-la, fizeram-na perder a filha que

Seasons came and changed the time

esperava e depois persegue até a morte o mandante, Bill,

When I grew up, I called him mine

seu grande amor. A frase final de Kill Bill 2 – “A leoa recupe-

He would always laugh and say

rou sua cria” – remete à sanha do amor apaixonado da mãe

“Remember when we used to play?”

pelo filho morto que deve ser vingado. Uma concessão que
o diretor sanguinário e irônico faz ao culto da maternidade

Bang bang, I shot you down

sagrada em nossa cultura, que não exclui o argumento que

Bang bang, you hit the ground

tento explorar. A matança não começou como uma vingan-

Bang bang, that awful sound

ça d’A noiva: a matança só começou porque um homem

Bang bang, I used to shoot you down

foi abandonado pela mulher por quem era apaixonado e
a descobriu grávida, aparentemente do outro com quem

Music played and people said

estava se casando.

Just for me the church bells ring

Transtornado pelo ciúme como se a Carmen de Bizet tivesse sido levada para o faroeste – “Se tu não me amas, eu

Now he’s gone, I don’t know why

te amo – e se te amo, toma cuidado!”4 –, Bill e A noiva apa-

Until this day, sometimes I cry

recerão em cada cena do filme unidos por um amor apaixo-

He didn’t even say goodbye

nado que se expressará até mesmo no momento da morte.

He didn’t take the time to lie

Versão de Tarantino para o velho amor romântico que
estaria definhando? Pode ser. Mas a paixão amorosa que

Bang bang, he shot me down

une o casal em Kill Bill talvez mostre ainda outra coisa so-

Bang bang, I hit the ground

bre o amor em nossos tempos e eu gostaria de examinar

Bang bang, that awful sound

essa minha suspeita.

Bang bang, my baby shot me down

Kill Bill 1 e 2 começam com a mesma cena: prestes a atirar,
Bill fala pausadamente: “Você me acha sádico? Não garota,

No diálogo final Bill diz que ela é “uma assassina por na-

não há nenhum sadismo nos meus atos. Neste momento eu

tureza” (natural born killer), que achou gostoso matar todas

estou sendo totalmente masoquista.” A noiva murmura: “Bill,

aquelas pessoas para chegar até ele e ela concorda. Antes

o bebê é seu” e ele bang bang, atira em sua cabeça. Entra

de saber que estava grávida “eu era uma mulher, eu era a

a voz de Nancy Sinatra com Bang Bang (My baby shot me

sua mulher. Era uma assassina que matava pra você (...) eu

down) das mais líricas e inspiradas músicas que compõem

teria me jogado de moto num trem à toda, por você.” Mas

a trilha de Kill Bill 1 e 2 .

ao descobrir a gravidez ela nunca mais poderia fazer isso.

5

“Porque eu ia ser mãe. Você entende isso?” Ele diz que sim
I was five and he was six

e se queixa de ter sido excluído da decisão; ela argumenta

We rode on horses made of sticks

que tomou a decisão certa pela filha, que “merecia uma

He wore black and I wore white

vida decente” e não a teria se eles estivessem juntos. “Eu

He would always win the fight

tive de optar. Optei por ela. Sabe, cinco anos atrás, se eu
fizesse uma lista de coisas impossíveis de acontecer, você
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me executar dando um tiro na minha cabeça seria o primei-

quer saber por que ela não havia contado para ele que Pai

ro item da lista. Eu teria me enganado, não é?” Ele diz que,

Mei lhe ensinara o segredo. Chorando ela responde: “Eu

nesse caso, sim. Que “deixar alguém pensar que quem você

não sei. Porque eu sou uma má pessoa.” Ele: “Não, você não

ama está morto sem estar é muito cruel” e que, depois de

é má pessoa. É uma pessoa maravilhosa. É minha favorita.

guardar um luto por ela durante três meses, casualmente

Mas de vez em quando você pode ser um pé no saco.” Ela

descobriu que ela não só não tinha morrido como estava

ri, chorando mais – ambos sabem que ele está morrendo.

se casando grávida com um babaca. E sempre há conse-

Bill limpa o sangue da boca, pergunta como está. Ela o aca-

quências quando se magoa um matador miserável, que é

ricia e chorando diz: “Você parece pronto.” Ele se levanta,

o que ele é. Ela se queixa: “Nunca pensei que você pudes-

ambos se olham com amor despedindo-se, ele se afasta e

se fazer aquilo comigo.” Ele diz sentir muito “mas estava

cai morto no gramado diante dela, que enxuga as lágrimas.

enganada”. Ela toma posição de combate; Bill fala: “Amor,

Beatrix Kiddo (o nome d’A noiva) chora e ri ao final. Triste,

isso é sério.” Lutam e ela lhe aplica a técnica secreta dos 5

porque teve que abrir mão do seu grande amor, mas feliz

Pontos que Explodem o Coração. Sangrando, surpreso, ele

porque vingada e com sua cria recuperada. Essa é uma novidade e tanto do século XXI: se o que define o amor romântico é ser ele impossível, irrealizável, em Tarantino ele o
é porque o amor pelo filho parece mais valorizado do que

Uma cultura
analgésica,
anestésica,
mimada não
suporta a dor
que previne ou
impede com
uma oferta de
mágicas que
vai além dos
fármacos

o amor erótico. Pelo menos em Kill Bill.

Balada para un loco: saborosa imperfeição humana
Qualquer que tenha sido a duração da história de amor
de Alvyn e Annie ou de Bill e Beatrix Kiddo, eles viveram
uma experiência indubitavelmente intensa, fértil e transformadora como o transe de G. H. Navegar é preciso, viver não
é preciso. Da experiência errática e extática ao despencar
no abismo escuro da dor ou no inferno do amor, a paixão
amorosa penetra deixando marcas e sabor que ficam.
Uma cultura analgésica, anestésica, mimada, como disseram Badinter e Jurandir Freire Costa, não suporta a dor
que previne ou impede com uma oferta de mágicas que
vai além dos fármacos. E com isso não rouba também essa
experiência da paixão amorosa, experiência que só seres
imperfeitos como nós podemos saber (saborear), em nossa
inferioridade diante dos deuses onipotentes, autárcicos e,
pois, imunes às paixões?
Se eles pudessem ouvir Amelita Baltar cantando Balada para um loco composta para ela por Astor Piazzolla e
Horacio Ferrer, celebrando a paixão que viviam (Amelita e
Piazzolla) sem recusar o convite do louco para “andar en
su ilusión super-sport”, certamente invejariam os privilégios
da nossa humana imperfeição...
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Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo, viste?

Y asi diziendo, el loco me convida

Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mi...

a andar en su ilusión super-sport

Cuándo, de repente, detras de ese árbol, se aparece el.

Y vamos a correr por las cornisas

Mezcla rara de penultimo linyera

¡con una golondrina en el motor!

y de primer polizonte en el viaje a Venus.
Medio melón en la cabeza,

De Vieytes nos aplauden: ¡Viva! ¡Viva!,

las rayas de la camisa pintadas en la piel,

los locos que inventaron el Amor,

dos medias suelas clavadas en los pies

y un ángel y un soldado y una niña

y una banderita de taxi libre levantada en cada mano.

nos dan un valsecito bailador.

Parece que solo yo lo veo,
Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan,

Nos sale a saludar la gente linda...

los semáforos le dan tres luces celestes

Y el loco, loco mio, ¡qué sé yo!:

y las naranjas del frutero de la esquina

provoca campanarios con su risa,

le tiran azahares.

y al fin, me mira, y canta a media voz:

Y así, medio bailando y medio volando,
se saca el melón, me saluda,

(Cantado)

me regalo una banderita y me dice:

Quereme así, piantao, piantao, piantao...

(Cantado)

Trepate a esta ternura de locos que hay en mí,

Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao...

ponete esta peluca de alondras, ¡y volá!

No ves que va la luna rodando por Callao,

¡Volá conmigo ya! ¡Vení, volá, vení!

que un corso de astronautas y niños, con un vals,
me baila alrededor... ¡Bailá! ¡Vení! ¡Volá!

Quereme así, piantao, piantao, piantao...
Abrite los amores que vamos a intentar

Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao...

la mágica locura total de revivir...

Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión

¡Vení, volá, vení! ¡Trai-lai-la-larará!

y a vos te vi tan triste... ¡Vení! ¡Volá! ¡Sentí!...
el loco berretín que tengo para vos.

(Gritado)

¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!

¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

Cuando anochezca en tu porteña soledad,

Loco el y loca yo...

por la ribera de tu sábana vendré

¡Locos! ¡Locos! ¡Locos!

con un poema y un trombón

¡Loca el y loca yo

a desvelarte el corazón.
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!
Como un acróbata demente saltaré,
sobre el abismo de tu escote hasta sentir
que enloquecí tu corazón de libertad...
¡Ya vas a ver!
(Recitado)
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notas de rodapé
1. Renato Mezan escreveu um belíssimo ensaio sobre a dor na origem da
criação, Tempo de muda, no qual analisa o Don Giovanni como a materialização do trabalho de elaboração da dor de Mozart pela morte do pai, da
mesma maneira que Freud em Interpretação dos sonhos, Van Gogh em Os
comedores de batatas e Shakespeare em Hamlet. Adiante ele esclarece que
a primeira versão de Hamlet foi escrita por Shakespeare-pai comovido pela
morte do filho Hamlet. Cf. Renato Mezan “Tempo de Muda”, in Tempo de
muda, p. 117 e 124.
2. Sugiro que você ouça junto a versão no Youtube, conforme consta nas
referências ao fim do artigo com as demais músicas aqui comentadas.
3. Pedocracia foi um termo criado por mim em Déspotas Mirins. O poder
nas novas famílias para caracterizar a cultura do século XXI como uma cultura profundamente marcada pela vitória da criança em relação aos adultos.

4. “Si tu ne m’aimes pas, je t’aime – et si je t’aime, prends garde à toi!”, Carmen na Habanera.
5. Tradução de Flavio Demberg: Eu, com cinco; ele, com seis/Brincávamos
com cavalinhos de madeira/Ele, de preto; eu, de branco/ Ele me ganhava
sempre/Bang-bang, ele me acertava/Bang-bang, ele me derrubava/Bangbang, o sonido perturbador/Bang-bang, meu bem me derrubava/ Os dias
passaram, os tempos mudaram/Eu cresci e o vi como meu/Ele ria e dizia
sempre/»Lembra quando brincávamos?/Bang-bang, eu acertava você/Bangbang, eu derrubava você/Bang-bang, o sonido perturbador/Bang-bang, eu
acertava você/A música entoava e todos cantavam/Só pra mim os sinos
ecoavam/E ele se foi, não sei por quê/Até hoje, choro ainda/Sequer disse
adeus/Sequer chegou a mentir/ Bang-bang, ele me acertou/Bang-bang,
ele me derrubou/Bang-bang, o sonido perturbador/Bang-bang, meu bem
me derrubou.
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gente cresce vendo pessoas que anseiam

vida. Eros é, desse modo, e antes de tudo, um princípio da

por um grande amor – ou, dito de modo

Natureza, a força unitiva fundamental.

menos “piegas”, um amor verdadeiro –,

Cerca de duzentos anos depois de Hesíodo, o filósofo

embora não exprimam abertamente tal

itálico Empédocles elege como personificação dessa força

anseio, sob o risco de soar demasiado in-

unitiva fundamental uma entidade cujo nome, traduzível por

gênuo ou sentimental. Verdade é, também, que, como toda

Concórdia, deriva da palavra grega para amizade, a mesma

esperança, o anseio pelo amor verdadeiro tenda a cair em

que constitui o vocábulo “Filosofia”: philia. Em Empédocles,

descrédito num mundo em que devemos tocar nossas vidas

é graças a Philotes – um nome feminino – que os elementos

sem nos deixarmos levar por qualquer fantasia – afinal de

da natureza se unem de modo estável, constituindo corpos

contas, o amor é algo que acontece ou não. Por outro lado,

capazes de conservação e reprodução: tal princípio é, pois,

a palavra é usada com abuso na mídia, tendo lugar privi-

novamente, a força vital da Natureza e mantenedora de sua

legiado na arte. Há vulgarização exacerbada das represen-

subsistência. Em oposição a ela, temos a força que separa,

tações da experiência amorosa, ao passo que a vivência de

que desagrega, a Discórdia, ou Nikos. Ou seja, desde este

tal experiência parece cada vez mais frustrante, produzindo

ponto de vista, o contrário do Amor, gerador da vida, é o

um estranho vínculo ou mesmo dependência desse senti-

princípio de dissolução e morte. Recorrer à mitologia e à

mento, latente com relação àquelas representações. Tudo

filosofia “pré-socrática” não é um artifício vão ou supérfluo.

parece girar em torno do que se pensa do amor, do que se

Pelo contrário, anuncia tudo de bom e de ruim que filósofos

quer para si de felicidade e não se obtém. O que se pensa

formularam a respeito do amor ao longo dos séculos que

e o que se quer, por sua vez, têm sua historicidade. Isso,

se sucederam e ajuda-nos a compreender de onde vêm as

naturalmente, não quer dizer que o amor seja hoje mais ou

ressalvas contra a pertinência do amor ao nosso mundo, a

menos real do que já fora um dia, mas que sua pertinência

possibilidade de vivenciar sua experiência, ou ainda aquilo

e seu lugar em nossas vidas se alteram ao longo da história.

que é por ela prometido.

Mas não se trata de sairmos opinando se o amor existe ou

Para tanto, pouco se precisa ir além do que já disse Pla-

não existe, ou de acomodá-lo às nossas conveniências; não

tão, que traçou os rumos paradigmáticos do amor em nossa

antes de tentarmos compreender o que ele é.

história. Naquela época, os cultos a Afrodite, deusa da be-

De acordo com o poema grego Teogonia, de Hesío-

leza, favoreceram uma maior atenção a um segundo Eros,

do (século VIII a.C.), no começo – isto é, antes mesmo do

que viera ao mundo compondo o séquito da Afrodite nas-

Céu e da Terra –, havia o Amor, Eros. É a primeira vez que

cida das espumas do mar de Chipre. Assim como o primei-

o Amor aparece personificado como um deus. Nenhuma

ro, este Eros não tem propriamente pai ou mãe, tampouco

explicação ou descrição nos é dada sobre essa divindade

filhos, sendo tardia sua filiação a Afrodite, bem como sua

primordial, embora se possa notar que Eros não tem ne-

união com a princesa Psyché, que lhe daria como descen-

nhum descendente, tampouco pai ou mãe. Ele é originado

dente o Prazer. É a partir daí, portanto, que o imaginário e

junto à Noite e seu misterioso irmão Érebo, e desempenha

a iconografia em torno de Eros (ou Cupido) se proliferam.

um importante papel na união destes: a Noite gera uma

Em cada caso, o amor não é pensado ou representa-

descendência a partir de si mesma e outra em ligação com

do como um sentimento. Eros personifica o princípio dos

Érebo – tal ligação é mediada por Eros. O amor, portanto, é

princípios da Natureza, mediando a união daquilo que vive

o intermediário na união dos genitores primevos, ancestrais

de modo a garantir sua conservação, sua perpetuação, sua

comuns de todos os demais seres divinos e daquilo que

reprodução. É, portanto, ao mesmo tempo, algo externo a

personificam. A geração de filhos pode, então, dar-se com

nós e imanente à nossa natureza. Fiel a essa tradição, Pla-

ou sem amor, mas é pelo amor que mortais e imortais se

tão recusa a ideia de que o amor tenha a ver com qualquer

ligam entre si e uns aos outros produzindo e reproduzindo

espécie de elemento desagregador ou destrutivo. No diájulho• agosto • setembro 2013 109
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logo Fedro, ele sustenta que nenhuma relação de amor ad-

amor é concluído de uma definição segundo a qual amar

mite mesquinharias, inveja, competição, inimizade. Amor é

é querer ter o amado junto a si para sempre. Convém amar

amizade, pura e verdadeira, e desinteressada. O interesse é

o que se pode conservar. Afinal, à felicidade de ter junto a

uma impureza. É importante, então, que os amantes sejam

si se opõe a infelicidade de perder. O amor entre mortais,

iguais sob algum aspecto, pois é entre iguais que a cobi-

por fim, não deve ter em vista senão aquilo que, no amado,

ça e a avareza se calam. Trata-se de um amor casto. Eros é

é indestrutível, o que exclui qualquer espécie de bem físico

traduzido como ímpeto para a unidade, que é bela e boa

ou qualidade que possa se perder ou empalidecer com o

em si e por si mesma.

tempo e demais circunstâncias. Seguindo a mesma defini-

Acontece que o amor entre os humanos possui muitas

ção, no amor natural, expresso pela sexualidade, o bem e

nuanças, misturando-se a ele, em infinitas proporções, o

a beleza aí almejados, e a que nos dirige Eros, não seriam

interesse. O único interesse autêntico é o cumprimento de

o prazer do ato ou qualquer coisa de pessoal ou particular,

nossa natureza racional: o ímpeto para a sabedoria, para a

mas a descendência. Uma vez que os corpos são mortais, o

verdade, para aquilo que é eterno, divino. Para explicar a

amor que os une é o amor da espécie, que promove, pela

natureza desse ímpeto de atingir a perfeição, no diálogo

sexualidade, sua perpetuação. Daí a recusa à homossexu-

Banquete, Platão nos apresenta um mito segundo o qual

alidade. O amor do distante, do eterno, do perfeito e ina-

Eros tem um pai e uma mãe: o primeiro, uma rica divindade;

tingível pela espécie humana, tão cheia de carências, é a

a segunda, uma paupérrima mortal. Assim interpreta Platão

marca do “amor platônico”. Quanto ao amor terreno, nada

o caráter intermediário de Eros: intermediário entre deuses

promete para o indivíduo; ele pertence à esfera dos instintos;

e homens, entre a opulência e a necessidade, a beleza e a

seu sentido e sua meta são exteriores a nós. Afinal, quem

feiura, um mero semideus. Sob a influência do amor, o homem quer possuir o bem que lhe falta e conservar o que
possui. O problema começa quando se passa a buscar não
aquilo que é verdadeira e universalmente bom, mas aquilo
que apenas nos parece bom. Desde então, toda a história
da filosofia demonstrou grande ocupação em opor amor
e egoísmo, paixão, desejo, e, mais, vincular a legitimidade
do amor à universalidade, eternidade e perfeição de seu
objeto. Só o perfeito seria digno de ser amado. O verdadeiro objeto do amor é visto como algo de sobre-humano,
restando para os pobres humanos nada mais do que um
casto amor de amizade.
Há, contudo, ainda de acordo com o que é dito no Banquete, duas espécies de amor. A primeira é aquela própria
à alma racional, que diz respeito à busca pela sabedoria e
cujo sentido é a geração do belo e do bem espirituais naquilo que é belo e bom em si mesmo – trata-se do amor
filosófico em sentido estrito, casto por definição. A segunda é aquela própria aos corpos, que move os seres vivos à
perpetuação da espécie, o que inclui reprodução e cuidado
da prole – trata-se de um amor natural pertencente ao âmbito de nossa animalidade mortal. Esse duplo aspecto do
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busca no amor por alguém uma realização que se reduza

A ilusão reside em esperarmos que a ponte seja possível e

à geração de filhos? Que dizer de amores entre aqueles de

o trânsito flua bem nas duas direções, sem acidentes. Essa

cuja união uma descendência não pode ser gerada? Ainda

esperança é perversa, porque move em nós uma ânsia de

que se a admita, qual será o lugar disso hoje? A geração de

poder sobre nós mesmos, baseada na recusa a tudo que nos

um filho como coroamento de uma comunhão de almas é

bloqueia a “vontade” – fato que não deixa de ter sérias im-

algo que se esfacela.

plicações sobre nosso modo de lidar com o amor.

Tudo isso significa que a Filosofia tende a passar muito longe da experiência amorosa que une dois indivíduos

objeto cada vez mais estranho ao nosso mundo. A busca

M

pelo amor autêntico não pode ser bem-sucedida neste mun-

nos possível. Seu equívoco não é menor e, por conseguinte,

do. Parece não ter havido filósofo, ao menos até o século

seu extravio. A medida de sua esperança é proporcional ao

XIX, cuja visão do amor superasse a essência do dualismo

seu empenho de adequação do mundo, e de tudo o que

corpo-alma, a valoração do que é digno de ser amado se-

há nele, às suas expectativas íntimas de atingir algum nível

gundo o critério da perfeição, a veracidade do amor segun-

de perfeição – ou seja, de realização. Analogamente, sua

do a medida da felicidade. Desde tempos remotos, o amor

frustração é proporcional ao caráter cada vez mais exterior

aparece vinculado a objetos do intelecto, da razão, ao tipo

de sua vida: mais o “sujeito” se decepciona, mais ele sufoca

de coisa que somente existe em nosso “interior” – lócus de

seus anseios, menos crê no mundo e nas pessoas, mais ele

toda felicidade possível, entendida como um bom estado

vive, paradoxalmente, no mundo das aparências. A “vida

de alma. Por outro lado, fomos sendo convencidos a odiar

privada” resguarda o indivíduo do mundo exterior de tal

o que é efêmero, o que nos frustra por sua imprevisibilida-

modo, que suas ações se tornam meras aparências, atos

de; estamos certos de que todas essas coisas fugazes (que

praticados por simulacros dele mesmo. De um lado, há o

em verdade consistem em tudo que existe à nossa volta!)

controle da própria vida e, de outro, uma desconfiança po-

pertencem à esfera das ilusões, do engano e do erro – di-

tencial com relação a todos os demais indivíduos.

singulares e, como consequência, chega a resultados limitados e incapazes de dar conta de vivências extramorais ou
supraconvencionais do amor. O caráter eterno e perfeito do
amor, mensurável pela felicidade indestrutível, faz dele um

ferentes formas de sofrimento ou suas causas.

esmo aqueles que não se importam com
a ideia de um reino eterno de Bem, de Beleza, de Verdade e de Felicidade, ou que
negam sua existência, tendem a conservar

um “mundo inteligível” particular onde ele seja mais ou me-

Passemos ao problema da perfeição almejada no amor.

Há muitos que hoje em dia não creem na existência da

Ele é difícil de abordar, mas se torna mais fácil caso se deixe

alma ou de Deus. No entanto, a experiência fundamental des-

de lado o tipo divinal de perfeição que povoou as doutrinas

se dualismo persiste na medida em que nos consideramos

filosóficas desde Platão. Se formos muito radicais na exigência

“sujeitos” dotados de uma “intimidade”, de uma “privacidade”.

de perfeição, fechamos os olhos para as possibilidades de

A “interioridade”, que nasceu com Santo Agostinho, ganharia

amar e ser amado, gerando o sentimento de incompletude:

novos significados na Era Moderna, convertendo-se em algo

falta, carência, necessidade. Platão parece certo ao atribuir

chamado “subjetividade”. Nesse “mundo interior” é que se

a Eros tal imperfeição, mas errado ao restringir o amável ao

fixam nossas fantasias de felicidade, a imagem do que que-

perfeito. Afinal, perfeitos, não somos, pois sempre estamos

remos da vida. Por sua vez, o mundo exterior é aquele com

em processo de satisfazer carências. O próprio amor deve

o qual devemos lidar, mantendo sempre os “pés no chão”.

ser estimado como cura para uma solidão essencial a todo

Nossa racionalidade e nossa imaginação trabalham juntas

ser humano, e que o impele para se relacionar com aquilo

no sentido de buscarmos modos razoáveis de vida mediante

que o cerca. Mas de que modo? O amor desperta quando,

uma série de planos de adequação entre esses dois mundos.

por um insondável mistério, reconhece-se em si mesmo o
julho• agosto • setembro 2013 111
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“estar-completo”, causando a excitação que todos os que

mais sua rotina. A vida transcorre na dupla via da ansiedade

amam ou já amaram reconhecem como uma espécie de

e do tédio, dos quais o ser humano procura se evadir por

felicidade ansiosa e perturbadora.

meio de alegrias, divertimentos e distrações. Contudo, esse é
apenas um lado da história – o único, quando não há amor.

É

Quando há amor e aquele “estar-completo” perfeito e
verdade que pode se dar aquela incompletu-

feliz, a tendência natural é, entretanto, que pouco a pouco

de ao longo da convivência. Basta que faltas

caiamos dispersos pelas qualidades do amado, pelas infor-

particulares não sejam supridas a contento.

mações a seu respeito, por nossos julgamentos, expectativas

Mas justamente aí as coisas podem se dar di-

etc. acerca dessas qualidades e informações, conhecendo

ferentemente em cada caso. Os filósofos já disseram tudo

suas faltas, preferindo não termos sabido disto, pensando

sobre relações interessadas e fundadas em aparências ou

se não há aquilo outro a se descobrir, como surpreender e

qualidades mutáveis, ou seja, sobre os amores comuns. Se,

assim sucessivamente. Quando nos damos conta, o outro

por exemplo, ama-se alguém pela atenção que esse alguém

é alguém que faz parte da nossa rotina, mas alguém que

nos dedica, uma rotina ocupada certamente abalará esse

tem a sua intimidade assim como temos a nossa. Justamen-

amor, uma vez que todo ser humano é carente de atenção,

te aquilo a que se visara no fundo do reconhecimento do

apoio e reconhecimento em algum momento. Por outro

“estar-completo”, por ser aquilo de inconsciente, de apre-

lado, se o amor não se funda no que se tem a receber de

ensão ou compreensão imediata “quase-mística”, parece

agradável, o efeito de tal rotina será mais modesto. Assim,

nunca ter existido. É como se sempre tivéssemos tido olhos

desinflado o ideal de perfeição, a situação toma outra for-

apenas para as qualidades particulares até que se pergunta

ma. Se aceitarmos que a natureza de nossa incompletude

o que elas tinham de tão especial, uma vez que podem ser

essencial seja outra, talvez a experiência de “estar-completo”

igualmente encontradas em certo número de outras pesso-

possa ter lugar aqui na terra. A questão passa a girar em

as. Alguém diz então, sabendo ou não que é uma das anti-

torno de como este “estar-completo” pode não decair sob

gas imagens tardiamente forjadas para o filho de Afrodite:

o poder de uma rotina opressiva que, esfriando o ânimo

o amor é cego (ou melhor, traz nos olhos uma venda). Em

dos amantes, os faça buscar complementos alheios à sua

geral, todavia, diz-se que o amor é cego porque apenas vê

união. Tal completude é que promove a verdadeira felici-

o bem, não o mal, como se se tratasse de um sentimento

dade, que é de fato contínua e permanente, mas não uma

puro e ingênuo, mas esse não é o caso. Mais importante,

coisa de outro mundo. Que será essa felicidade possível,

porém, é lembrar Plotino, que remete o nome Eros ao ver-

mas não banal? Em certo momento de Assim falou Zara-

bo grego correspondente a “ver”. Logo, o amor, ao invés

tustra, na passagem intitulada “O canto ébrio”, Nietzsche

de cego, é, pelo contrário, o próprio olhar que promove a

diz que a perfeição não quer filhos. De fato, assim também

aproximação, um olhar especial, que vê algo de superior,

a felicidade nada quer além de si. Que haverá de se querer

uma beleza que nossos olhos mortais são incapazes de

uma vez realizado, acabado? Lembrando uma bela senten-

enxergar. Desse modo, o juízo que fazemos daqueles que

ça de Marguerite Yourcenar, apenas morrer. Mas isso não

amamos em nada diz ou pode dizer respeito ao que nosso

é para ser tomado literalmente. Trata-se de ser completo

amor viu quando do feliz encontro; se o amor se torna cego,

e por nada mais completável; ser como um deus na terra,

em suma, somos sempre nós a lhe vendarmos os olhos. Mas

quando junto ao amado.

como isso pode ser compreendido e reconhecido?

Pode-se perguntar como são possíveis ou mesmo pen-

Voltando ao que diz Nietzsche sobre a perfeição que não

sáveis tal perfeição e tal felicidade. Afinal, a vida humana

quer filhos, pode-se dizer algo bastante ilustrativo não ape-

transcorre no tempo e nossas necessidades se renovam a

nas no que concerne ao estar-completo no amor, mas tam-

cada instante, ao mesmo passo em que se sedimenta mais e

bém no que tange ao sentido do nada-querer-além. Há duas
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ção, mas, sim, uma síntese da mesma perfeição que, como
tal, não se vê ameaçada pela divisão dos afetos que, nesse
caso, se multiplicam. O filho da feliz perfeição do amor, dito
de outro modo, é o espelhamento dessa mesma perfeição,
representa o amor que nada quer além querendo a si mesmo
em um novo ser. Poder-se-ia ainda dizer que tal filho, a nova
vida, é a resposta temporal que suspende a morte como única estação possível para além do fim, como se, parodiando
Yourcenar, se dissesse, em meio à feliz abundância do amor:
nos teus braços, somente resta ter filhos.
Defender que o amor seja algo deste mundo, não de
outro, muito menos apenas de outro, não pode significar
que ele consista em algo sujeito à nossa vontade ou poder.
Amor, como dádiva e receptividade, nada tem a ver com
posse. O amor é algo que exige somente compreensão de
sua proveniência e de seu sentido. Por sua vez, nosso modo de vida, crescentemente regido por cálculos, medidas,
projeções, tenta excluir tudo que há de imponderável, o
que inclui o amor. Destituídos da confiança em valores, em
meio aos quais se incluíra o amor por um equívoco filosófico, adotando desde então as medidas das ciências e
das conveniências, nossa vivência da união se vê compro-

maneiras de se querer filhos. Uma delas é querer simples-

metida. Toda a possibilidade de convívio se vê reduzida a

mente ter filhos, ou, para ficar mais claro, ter filhos para si.

possibilidades de adequação, o que tende a se agravar em

Que resta além disso? Compreender filhos como um “efeito”

virtude do utilitarismo, da massificação, da impessoalidade

existencial. Um filho da perfeição amorosa, feliz, nada po-

que o cotidiano impõe. A razão disso não está tanto nos

de lhe acrescentar, aumentar ou melhorar, assim como sua

outros quanto em nossa inabilidade para reconhecermos,

ausência não haverá de diminuí-la ou piorá-la. O que ocor-

em nossa própria falta essencial, o que não pode ser pre-

re é que, neste caso, o filho pertence ao caráter dadivoso

enchido por nada de exterior. Não há, no amor, retribuição

do amor, provém de sua abundância e suficiência como um

ou resgate; há correspondência, no sentido de se respon-

coroamento. Cada filho é a reiteração desse excesso, sendo

der sempre em conjunto por si mesmo, deixando de fora

sua vinda à vida a expressão da própria presença do amor.

tudo que não lhe pertença. Isto é o que faz do amor algo

A maneira de querer filhos que vige aí é inteiramente outra:

extraordinário e livre. Compreender a proporção em que a

não se trata de querer para si de modo a ser parte da vida

impessoalidade do comércio determina o nosso modo de

de outro, mas de quererem os pais (biológicos ou adotivos)

vida se torna fundamental para que o amor seja algo deste

um outro para compartilhar do amor que os une, fazendo-

mundo naquilo que lhe resta de humano, não naquilo que

-o parte de suas vidas, o que só pode ter lugar em um amor

é produto de nossas mãos ou de nossa fantasia.

que sobra e excede a si mesmo. O filho do amor é alguém
com quem se compartilha algo, não alguém que meramente
se gera e cria. É assim que o filho querido da perfeição não
é algo que falta e que se quer para além da própria perfei-

O autor é professor na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN).
oejeblik@yahoo.com.br
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A política penitenciária fluminense na era

pós-

Carandiru

Cesar Caldeira
Advogado

O

“massacre do Carandiru”, que completa 21 anos
neste mês de outubro,
exemplifica na história de São Paulo um episódio de grave violação do
direito fundamental à vida do preso
sob custódia. É também um ponto
de partida para a reflexão sobre a
atitude da sociedade sobre os direitos
daqueles que violaram a lei dentro de
um Estado Democrático de Direito.
A invasão da Casa de Detenção em
São Paulo deu visibilidade para alguns problemas complexos que ainda
são parte da agenda de discussões criminológicas e de propostas de reforma da legislação de execução penal e
do sistema prisional.
O primeiro problema é o da superlotação das unidades penitenciárias. O Carandiru tinha pouco mais
que o dobro de presos por vagas
(7.257 para 3,5 mil) na época da in-

vasão. Quando se tentou encaminhar
o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o governo de São
Paulo se comprometeu a diminuir a
lotação no sistema prisional. Às vésperas do julgamento dos policiais, em
abril de 2013, dos 77 presídios existentes, 28 tinham mais que o dobro de
presos que sua capacidade1.
O segundo problema diz respeito
à desativação de carceragem em delegacias policiais. Em São Paulo, essa
discussão travou-se em 2002 quando
estava ocorrendo a desativação da
Casa de Detenção. Naquela época,
já se argumentava que a prioridade
deveria ser extinguir as carceragens
anexas aos Distritos da Capital,
devido a sua precariedade e excesso
de presos, “algumas com mais de 200
presos distribuídos em quatro ou
cinco celas”2. De acordo com o art.
102 da Lei 7.210, de 1984, a Cadeia Pú-

blica destina-se ao recolhimento dos
presos provisórios, que aguardam
julgamento. O primeiro Centro de
Detenção Provisória foi inaugurado
em maio de 2000 em Osasco, durante
o governo Mário Covas.
O terceiro problema abordado
diz respeito à gestão de presídios
onde estão localizados membros de
facções criminosas, questão que ganhou visibilidade em São Paulo com
a criação do Primeiro Comando da
Capital (PCC) em 19933.
Abordaremos esses três problemas a partir da experiência diferenciada do Estado do Rio de Janeiro.

Superlotação carcerária
no Rio de Janeiro
É incontornável reconhecer que
as estatísticas obtidas ao longo desse
levantamento evidenciam diferenças
entre as fornecidas pelo DESIPE, e
julho• agosto • setembro 2013 115
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depois a SEAP e as que constam dos
documentos do DEPEN. Ciente desse fato, o pesquisador as usará como
estimativas para obter fotografias de
diferentes momentos do crescimento
do número de encarcerados.
No primeiro ano do governo
Anthony Garotinho (1999-2002),
teve início o programa Delegacia
Legal, que não incluía mais carceragem nas novas delegacias. Na Casa
de Custódia Milton Dias Moreira foi
construído mais um pavilhão, com
mão de obra dos próprios internos
do DESIPE e com vagas para mais
500 presos provisórios. Essa unidade passou a recepcionar 260 presos
oriundos de três delegacias. Na ocasião dessa transferência, novembro
de 1999, o Secretário Estadual de
Justiça estimou que restavam 6.200
presos em carceragens de distritos
policiais4.
Baseado em estatísticas do DESIPE, estimava-se que no fim de 1999
a população encarcerada do estado
seria cerca de 6.200 presos em carceragem, mais 15.038 dentro do sistema
prisional5. O número de encarcerados nessa época girava em torno de
21.238 presos.
Mas quando se examina pelo
ângulo interno do sistema DESIPE, constatamos que os presos eram
custodiados por um total de 2.544
agentes de segurança e administração
penitenciária (ISAPs) no início do
governo Garotinho.
Considerando-se que de acordo
com o DEPEN/Ministério da Justiça
a proporção ideal de agentes de segurança é de um para cada cinco pre116 é pau!
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sos, havia quase seis presos para cada
ISAP. Essa proporção cresceu para
sete presos para cada ISAP, de acordo
com o Relatório do DEPEN de maio
de 2008 sobre o Quadro Funcional6.
Foi apontado, então, um déficit de
1.240 ISAPs no estado.

A

Lei 4.583 de 2005 criou
7.000 cargos de ISAPs que
até agosto de 2013 não foram preenchidos. De acordo com o
Diário Oficial do Estado, o Rio conta
com 5.500 agentes penitenciários em
junho de 20137.
O total de encarcerados no Estado do Rio de Janeiro deve considerar o “número de presos no sistema
penitenciário em dezembro” – chamados nas planilhas de “efetivo real”
– e os presos que durante o período
estavam em carceragem nas delegacias distritais e nas Polinters. Esses
últimos presos não aparecem nas
estatísticas da SEAP. As informações
sobre presos em carceragem da polícia civil, quando existem, são dadas
pela Secretaria de Segurança Pública. Conforme será destacado mais
adiante, durante o período de seis
anos, dois meses e 22 dias, esteve em
andamento um processo de transferências de presos provisórios e já
condenados das carceragens policiais
para casas de custódia (assim chamadas até 2009) ou Cadeias Públicas (a
partir de 2010).
No dia 5 de maio de 2003, o
secretário de Administração Penitenciária Astério Pereira dos Santos
informou que havia oito mil presos
em carceragem policial (palestra gra-

vada na UCAM-Ipanema). O atual
secretário, coronel Cesar Rubens,
em audiência na ALERJ apontou
para um gráfico em exibição e afirmou: “Esta é uma tabela. 2003 – tinha dez mil presos em delegacia, 16
na Seap.” Em momento anterior
ao da apresentação, frisa que: “estava numa condição confortável em
2007, quando nós tínhamos lá 20 mil
presos e aproximadamente 5.500 nas
Polinters...”. Esses números foram
incluídos neste trabalho para evidenciar o uso político de estatísticas
na argumentação pública. De fato,
torna-se difícil indicar quais são os
dados que mais se aproximam dos
fatos ou se essas discrepâncias se justificam por momentos diferenciados
na trajetória do tempo.
A Tabela 1 precisa ser avaliada
em suas limitações para evitar conclusões e, posteriormente, recomendações de políticas penitenciárias
não fundadas em dados confiáveis.
Em primeiro lugar, os números
apresentados correspondem ao total
de encarcerados no sistema penitenciário (“efetivo real”) no fim de cada
ano de 2003 a 2012. Curiosamente,
há planilhas que expõem datas entre
o Natal e o Ano Novo. São como
fotografias tiradas para registrar
quantos internos havia naquela época. Esse “efetivo real” datado não é
adequado para estimar o número de
pessoas que entraram e saíram do
sistema e, por isso, as estimativas sobre a necessidade de vagas crescentes
são especulações.
Um exemplo facilita a compreensão da complexidade desse pro-
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blema. A penitenciária Milton Dias
Moreira (SEAPMM), inaugurada
em Japeri no dia 12 de dezembro de
2006, tem capacidade originária para
acolher 768 presos em regime fechado8. Segundo a imprensa, no dia 20
de dezembro, 774 detentos da unidade localizada no Complexo da Frei
Caneca foram transferidos para a penitenciária em Japeri9.
Existe discrepância entre as informações divulgadas ao público
pela imprensa no momento da inauguração e os dados das planilhas operacionais da SEAP. Em 2007, consta
que a SEAPMM possui a “capacida-

INTELIGÊNCIA

de atual” de 780 vagas – número este
que é mantido até 2010 como “capacidade original” de vagas. De 2011
até agosto de 2013, essa “capacidade
original” sobe para 792 vagas. O Plano Diretor do sistema penitenciário
(SEAP, atualizado em julho de 2010)
não menciona obras de aumento de
vagas na unidade Milton Dias Moreira em Japeri.
É possível que obras tenham
ocorrido nessa unidade, alterando o
plano inicial. Ou pode ter ocorrido
algum expediente administrativo,
como o aumento de leitos para presos. O ponto argumentado acima

indica que ocorreu um aumento da
“capacidade original” das unidades
de 2006 para 2012, de acordo com os
dados da SEAP, que não está publicamente esclarecido. Este é um exemplo de providência que está dentro da
perspectiva da “razão governativa” –
decisões que são tomadas para fazer o
sistema “funcionar” apesar dos obstáculos, como falta de vagas.
Os números referentes à penitenciária que abriga exclusivamente
detentos vinculados à facção Comando Vermelho estão na Tabela.
Comparando a Tabela 2, que
evidencia um notável crescimento

No primeiro ano do
governo Anthony
Garotinho (19992002), teve início o
programa Delegacia
Legal, que não incluía
mais carceragem nas
novas delegacias
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do “efetivo real” da SEAPMM em
Japeri, e o movimento de ingresso e
saída em liberdade dos detentos (Tabela 3), deparamo-nos com um paradoxo. Como é possível um crescimento dramático de detentos não ser
contabilizado na planilha acima (de
706 para 1.086), que informa apenas
três presos ingressantes e 1.446 obtendo liberdade?
A primeira justificativa é que
os três presos ingressaram originariamente na unidade, o que poderia
ocorrer devido à transferência de
presos que estavam em carceragem
policiais para a SEAP.
E os outros presos? A primeira
explicação está na mudança da composição dos presos acolhidos. A SEAPMM abrigou durante um período
presos da facção Amigos dos Amigos
(ADA). Essa transferência episódica
não consta dos registros.
Além disso, a unidade construída para acolher presos em regime
fechado mudou o regime: em 2013,
passou a acolher presos provisórios
do CV. Esses presos provisórios
são frequentemente movimentados
dentro do sistema e suas transferências não são contabilizadas no programa informatizado que produz as
planilhas.
Esse conjunto de expedientes e
providências administrativas é praticamente invisível e compõe uma
parte significativa do que não é explicado sobre o efetivo funcionamento do sistema penitenciário, e
por isso mesmo gera distorções importantes na análise e crítica de seu
funcionamento.
118 é pau!
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Ingresso e liberdade
de presos na SEAP
A Tabela 4 chama atenção para
as fragilidades existentes no modelo informatizado, a partir de 2004,
sobre a movimentação de internos
na SEAP. Antes de 2004, essa movimentação era registrada à mão em livros. Depois foi sendo modernizada
por programas informatizados que
ainda são muito limitados perante
os desafios existentes. As cifras apresentadas serão da versão que opera
desde 2007, sendo os períodos correspondentes ao dia 1º de janeiro a 31
de dezembro de cada ano.
Os dados disponíveis na SEAP
para ingresso de internos são inadequados para uma discussão bem
informada sobre a construção de
unidades apropriadas. Os números
agregados de presos que entram no
sistema menos os que saem em liberdade precisariam ser analisados
por semanas, quinzenas ou meses,
de acordo com o regime de cumprimento de pena (fechado, semiaberto
ou aberto) e tempo de pena. Na época atual, essas informações não estão
disponíveis.
Outro aspecto que dificulta a
coleta de dados está na mudança
ao longo do período das “portas de
entrada” da SEAP que se articula
com as exigências de esvaziamento das carceragens policiais. Antes
dessas transferências legitimamente
impostas só entravam no sistema se
existissem vagas. Por isso, o presídio Ary Franco, durante o ano de
2003, admitiu o ingresso de um total
de 3.038 presos (a unidade tem ca-

pacidade para 958 internos). Nesse
mesmo ano, a Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha (capacidade de
750 vagas) admitiu 1.508 presos da
facção Comando Vermelho, que
seriam distribuídos para outras
unidades. Naquela época, o efetivo
carcerário era 18.894 vagas e estimava-se que seriam necessárias mais
4.300 vagas para acomodar o efetivo
carcerário10. No dia 20 de agosto de
2013, a planilha do efetivo carcerário
da SEAP aponta para um déficit de
7.995 vagas.
Por fim, uma pergunta permanece para pesquisas futuras: de onde
vêm os presos que ingressam na
SEAP, digamos entre junho de 2011 e
o fim de 2012?

L

evantamento feito pela
Corregedoria Nacional de
Justiça, a partir de informações contidas no Banco Nacional
de Mandados de Prisão (BNMP),
mostra que, em relação aos mandados de prisão expedidos de junho de
2011 a 31 de janeiro de 2013, é no estado do Rio de Janeiro que foi constatado o maior número de mandados
de prisão cumpridos em números
absolutos: 14.02111. Outra matéria
esclarece que, apesar desse sucesso,
“ainda há mais de 18 mil casos em
aberto”12.
Esse levantamento deveria ser
analisado em confronto com as cifras oficiais do Instituto de Segurança Pública (ISP) da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Rio
de Janeiro. O ISP divulga mensalmente estatísticas sobre “atividade
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TABELA 1
POPULAÇÃO CARCERÁRIA FLUMINENSE
Nº DE
PRESOS

ANO

VAGAS NO
SISTEMA

VAGAS
OCIOSAS

EXCESSO

Nº DE PRESOS FORA
DO SISTEMA

TOTAL DE
ENCARCERADOS

2003

18.894

17.721

-

1.173

8.000*

26.894

2004

19.734

19.767

33

-

5.344

25.578

2005

21.878

19.767*

-

2.111

4.701

26.579

2006

22.567

23.502

-

935

406

28.510

2007

22.434

24.756

2.442

294

3.672

26.106

2008

21.987

23.955

2.363

395

3.600

25.585

2009

23.463

24.293

1.776

1.533

3.493

26.956

2010

25.708

24.407

1.612

2.913

2.597

28.305

2011

29.045

25.638

1.436

4.843

1.686

30.731

2012

31.674

25.354

901

6.589

2.920

34.594

2013

33.682

25.542

753

8.155

-

33.682

TABELA 2
PENITENCIÁRIA MILTON DIAS MOREIRA (Japeri)

TABELA 3
MOVIMENTO DA PENITENCIÁRIA MILTON DIAS
MOREIRA (2007 a 31 de julho de 2013)

Ano

Capacidade
atual

Efetivo
real

Vagas

Excesso

2007

780

706

73

-

2008

780

761

19

-

2009

768

680

88

-

2010

780

806

-

26

2011

792

871

-

79

2012

792

788

4

-

2013*

792

998

-

206

2013**

792

1.086

-

294

* Os dados referentes a 2013 correspondem ao dia 6 de agosto.
** Estes dados são do dia 20 de agosto de 2013.

Ano

Ingressos

Libertados

2007

-

141

2008

-

216

2009

-

-

2010

1

154

2011

1

154

2012

1

368

2013

-

443

TOTAL

3

1.446

*Até 31/07/2013

TABELA 4
POPULAÇÃO CARCERÁRIA FLUMINENSE
Ingresso

Liberdades

Quantos presos retidos
(I-L=PR)

ANO

Efetivo Real

2006

22.567

-

-

-

2007

22.434

10.558

9.072

1.486

2008

21.987

10.557

9.698

859

2009

23.463

12.766

9.545

3.221

2010

25.708

14.009

10.059

3.950

2011

29.045

22.936

18.094

4.842

2012

31.675

26.024

22.036

3.988

2013*

33.537

17.057

14.510

2.547

*Atualizado em 20/08/2013
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policial” (item 45), que inclui a categoria “cumprimento de mandado
de prisão” (além de “prisões”, por
exemplo). Quando se agrega o “cumprimento de mandado de prisão” em
todo o estado – capital, Baixada,
Grande Niterói e interior – temos as
seguintes estatísticas:
• De julho (inclusive) até 31 de
dezembro de 2011: 9.140 mandados
• Durante todos os meses de 2012:
16.228 mandados
• Em 2013, até o dia 31 de janeiro:
1.109 mandados
• Total de mandados de prisão
cumpridos: 26.477
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Constata-se uma diferença de
12.456 mandados de prisão cumpridos pelas estatísticas do Instituto de Segurança Pública em relação
ao número informado pelo BNMP.
De toda maneira, é preciso ter cautela com essa estatística porque, por
exemplo, uma pessoa pode ter mais
de um mandado de prisão expedido
devido a suas múltiplas atividades
criminosas.
Outra estatística disponível pelo
ISP sobre “atividade policial” pode
induzir a erro: número de prisões
efetuadas. É comum afirmar-se que
a maior parte dessas prisões é em
flagrante ou podem ser resultado

de distúrbios urbanos ou blitze, em
que o indivíduo é apresentado na
delegacia, ficando lá apenas algumas
horas até obter um habeas corpus.
Portanto, não é correto inferir-se
que todos os presos serão conduzidos à SEAP.
Apesar de todas as restrições ao
uso de estatísticas sobre a “atividade
policial” classificada como prisões –
uma cifra que precisa ser usada com
cautela metodológica – eis as divulgadas.
Estatísticas do ISP sobre prisões em todo estado do Rio de Janeiro durante o período usado pelo
BNMP:

Somente em seu
segundo mandado,
o governador
Sergio Cabral
inaugurou cinco
cadeias públicas,
gerando um total
de 2.732 vagas,

120 é pau!
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• De julho (inclusive) até 31 de
dezembro de 2011: 11.398
• Durante todos os meses de 2012:
24.566
• Em 2013, até o dia 31 de janeiro:
2.120
• Total de prisões efetuadas: 38.084
Somando-se tão somente o número total de “mandados de prisão
cumpridos” (16.228) com as “prisões” efetuadas (24.566), chega-se ao
elevadíssimo total de 40.794 atos de
autoridade policial somente no ano
de 2012. Seria absurda a hipótese de
que esses atos policiais resultaram
em igual ingresso de presos no sistema prisional. Oficialmente entraram
no “efetivo real” da SEAP um total
de 26.024 presidiários em 2012. Essa é
provavelmente a cifra agregada mais
confiável13.

Carceragens policiais
No governo Anthony Garotinho, começaram a ser implantadas as
Delegacias Legais (DL), sem carceragem para presos. A orientação adotada destacava que não era atividade da
Polícia Civil manter indivíduos sob
custódia, pois prejudicava sua função específica de investigar delitos
já ocorridos. À medida que as novas
delegacias iam sendo inauguradas, os
detidos em distritos eram transferidos para delegacias antigas14. O projeto DL previa a construção de várias
casas de custódia, que demoraram a
ser erguidas e eram custosas.
A Tabela 5 informa que no projeto original da Delegacia Legal, que
contou com o apoio do Tribunal de
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Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
foram projetadas 6.234 vagas para
presos provisórios. É notável que
seis unidades tivessem sua “capacidade original” ampliada. Mesmo com
a “expansão”, essas cadeias públicas
disponibilizam apenas 6.751 vagas,
devido ao fato de a enorme Casa de
Custódia de Benfica ter sido uma
obra inadequada e frágil16. O custo
dessas construções, executadas nos
governos Anthony e Rosinha Garotinho, foi de R$ 53.033.356,51.

D

urante a gestão de Anthony Garotinho, foram
construídas quatro casas
de custódia. Em 11 de setembro de
2001, o governador assinou com a
Procuradoria Geral do Estado documento em que se comprometia a
contratar de imediato, sem licitação,
a construção de três unidades, sob a
legação de que a situação era “de caráter emergencial”. Somente no dia 31
de janeiro de 2002 foi assinado o primeiro contrato para erigir uma casa
de custódia em Japeri. Na primeira
semana de fevereiro, outros dois foram assinados. Em abril, Garotinho
saiu do governo para candidatar-se
a presidente da República, deixando
Benedita da Silva como governadora.
Benedita assinou com o Tribunal de Justiça (TJ) convênio para a
complementação das obras em 29
de novembro de 2002. O TJ liberaria
quatro milhões de reais e assumiria
as parcelas vencidas das dívidas do
governo com as empreiteiras envolvidas com as casas de custódia. Mais
uma vez sem licitação, a Secretaria de

Segurança Pública convidou, em 5 de
dezembro, nove empreiteiras (três
para cada obra) a apresentar propostas para a complementação das obras.
As empresas enviaram propostas detalhadas no dia seguinte. E o governo
tomou as decisões rapidamente. Porém, somente em 2 de maio de 2003
– já no Governo Rosinha Garotinho
– foram os contratos firmados17.
Somente em seu segundo mandado, o governador Sergio Cabral inaugurou cinco cadeias públicas, sendo
as duas últimas no dia 24 de junho de
2013, gerando um total de 2.732 vagas,
ao custo de R$ 116.337.053,26. Há um
comentário revelador do coordenador Cesar Campos na sua exposição
na ALERJ, que explica a mudança
de orientação das obras. No passado, o aumento de camas resultava
em um alojamento coletivo. “Mas
a engenharia que existe hoje de uma
cadeia pública é muito diferente da
do passado. Eram alojamentos para
25, 50 ou 75 camas triliche. Hoje, são
celas com duas camas beliche, duas
ou três camas beliche.” As celas são
para seis presos em alguns casos18. Na
tabela 6 constam as novas unidades,
ressaltando-se o elevado custo unitário das obras.
O fim da carceragem nas delegacias foi o resultado uma combinação
de várias pressões. Primeiro, uma
decisão judicial favorável a uma ação
civil pública do Ministério Público
Estadual do Rio (em junho de 2005)
que exigia o fim da superlotação da
Polinter na Zona Portuária. Segundo,
em janeiro de 2006, uma medida cautelar da OEA pedida por entidades
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TABELA 5
CASAS DE CUSTÓDIAS – 2000-200415
Data de
inauguração

Nome

Valor da obra

Nº de vagas
originais

Nº de vagas
atuais

12/12/2000

Pedro Mello*

R$ 4.504.356,31

500

750 (2012)

12/01/2001

Elizabeth Sá Rego*

R$ 4.763.125,30

500

750 (2012)

15/01/2001

Jorge Santana*

R$ 4.763.125,30

500

750 (2012)

15/06/2001

Dalton Crespo**

R$ 4.118.892,50

500

500 (2012)

15/07/2003

Nelson Hungria*

R$ 4.647.642,50

500

492 (2012)

15/07/2003

Paulo Roberto Rocha*

R$ 4.683.863, 90

500

750 (2012)

15/06/2003

Magé

R$ 4.947.331,00 (TJ)

500

606 (2012)

15/07/2003

Japeri

R$ 5.211.562,64

500

750 (2012)

19/11/2003

Itaperuna

R$ 4.149.106,10 (TJ)

500

455 (2012)

23/03/2004

Volta Redonda

R$ 3.433.912,28 (TJ)

300

302 (2012)

30/09/2004

Benfica

R$ 7.810.438,68

1.434

646 (2012)

TABELA 6
CADEIAS PÚBLICAS NO GOVERNO CABRAL – 2011-201319
Data de
inauguração

Nome

Valor da obra

Nº de vagas
originais

Nº de vagas
atuais em
dez/2012

03/03/2011

Bandeira Stampa

R$ 17.184.655,20

500

540

12/01/2001

José Frederico
Marques

R$ 17.290.605,57

500

532

29/06/2012

Hélio Gomes

R$ 18.000.000,00

500

504

24/06/2013

Isap Tiago Teles de
Castro Domingues

R$ 32.566.631,68

616

–

24/06/2013

Juíza Patrícia Lourival
Acioli

R$ 31.295.160,81

616

–

TABELA 7
COMANDO VERMELHO (CV) em 27 de dezembro de 2012
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NOME

REGIME

CAPACIDADE

efetivo

EXCESSO

SEAPSN

Fechado

668

742

74

VAGAS
–

SEAPMM

Fechado

792

788

–

04

SEAPMS

Fechado

1.320

1.954

634

–

SEAPSR

Fechado

750

1.140

390

–

SEAPAF

Fechado/Provisório

970

1.358

388

–

SEAPVP

Semiaberto

1.444

2.548

1.104

–

SEAPEC

Semiaberto

423

466

43

–

SEAPHG

Provisório

504

711

207

–

SEAPPR

Provisório

750

953

203

–

SEAPCN

Provisório

750

758

08

–

SEAPJS

Provisório

750

719

–

31

TOTAL

–

9.121

12.137

3.051

3 –5
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de defesa de direitos humanos. Nessa
primeira conquista, foi desativada a
Polinter central, que tinha capacidade para 400 presos e chegou a abrigar 1.618. Porém, além dessas duas
decisões jurídicas ocorreu um grave
problema de segurança em 2005, que
o secretário de Administração Penitenciária, Astério Pereira, narrou da
maneira seguinte: “Quando os presos
eram conduzidos para audiência em
juízo na Ilha do Governador, acabaram sendo resgatados por uma ação
violenta da marginalidade naquele local. Em seguida, soubemos que
a ação tinha sido programada por
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um telefone de dentro da Polinter.
A governadora (Rosinha Matheus)
ficou muito irritada com esse fato
e determinou a desativação da Polinter”20. Apesar do fechamento da
Polinter central, não foi estabelecido
um cronograma de transferência de
presos, e outras delegacias continuaram a manter carceragens.
O número de vagas no sistema
prisional foi afetada também pela
implosão do complexo penitenciário
da Frei Caneca, que chegou a abrigar
3.691 presos, em dezembro de 2006.
A situação degradante dos encarcerados na Polinter de Neves21, São

Gonçalo, deu origem a outra medida
cautelar da CIDH com a finalidade
de proteger a vida, a saúde e a integridade pessoal daqueles privados
de liberdade. Por consequência, autoridades passaram a visitar o local
para vistoria. Em fevereiro 2010, a
desativação das carceragens de polícia de todo o País foi uma das metas
apresentadas pelo CNJ durante o 3º
Encontro Nacional do Judiciário.
Em relação ao Rio de Janeiro, o CNJ
voltou a recomendar a desativação
das carceragens durante o mutirão
carcerário realizado no período de
outubro a dezembro de 2011. Desde

O número de
vagas no sistema
prisional foi
afetada também
pela implosão
do complexo
penitenciário da
Frei Caneca
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então, iniciativas institucionais da
Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Polícia Civil e da SEAP foram
sendo coordenadas para esvaziar as
carceragens. Oficialmente, a partir
de julho de 2012, “o Estado do Rio de
Janeiro é o primeiro a acabar com o
aprisionamento em delegacias”22.
A partir de julho de 2012, foram
oficialmente fechadas as carceragens
policiais. Nesta seção é examinado o
seu impacto em termos da distribuição dos “sujeitos coletivos” – somente detentos do sexo masculino – entre
as unidades carcerárias. Será usado o
período de 27 de dezembro de 2012
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até 6 de agosto de 2013 – quando todas as facções já estavam alojadas.
As Tabelas 7 e 8 correspondem
à divisão espacial apenas no período
em discussão23.

E

ssa divisão do espaço carcerário indica que o Comando Vermelho está presente
com exclusividade em onze unidades.
O excesso de presos provisórios em
unidades só para esse regime dobrou
em dezembro de 2012 e o início de
agosto de 2013 – de 418 para 860 encarcerados. Essa situação aponta para
a dificuldade em se calcular quantas

vagas seriam necessárias para acomodar os presos provisórios organizados em facções. Seria equivocado estimar que – mantida essa repartição
de espaço carcerário por facções –
seriam necessárias mais duas cadeias
públicas de 500 vagas para o CV a
curto prazo?
Outro aspecto que causa dúvida: quando são incluídos os presos
em regime provisório do CV que
estão no Ary Franco – que em 6 de
agosto de 2013 chegaram a 1.545 -,
seriam talvez necessárias mais três
cadeias públicas? Aqui começa a ficar evidente que o fim das carcera-

O excesso de presos
provisórios em
unidades só para esse
regime dobrou em
dezembro de 2012 e
o início de agosto de
2013 – de 418 para 860
encarcerados
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TABELA 8
COMANDO VERMELHO (CV) em 06 de agosto de 2013
NOME

REGIME

CAPACIDADE

efetivo

EXCESSO

VAGAS

SEAPSN

Fechado

960

1.594

636

–

SEAPMM

Fechado

792

998

206

–

SEAPMS

Fechado

1.320

2.099

799

–

SEAPSR

Fechado

750

1.104

355

–

SEAPAF

Fechado/provisório

970

1.674

704

–

SEAPVP

Semiaberto

1.444

2.305

861

–

SEAPEC

Semiaberto

423

566

143

–

SEAPHG

Provisório

504

743

239

–

SEAPPR

Provisório

750

998

238

–

SEAPCN

Provisório

750

1.117

367

–

SEAPJS

Provisório

750

766

16

–

TOTAL

–

9.413

13.964

4.564

–

TABELA 9
TERCEIRO COMANDO (TC) em 27 de dezembro de 2012
NOME

REGIME

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

SEAPLB

Fechado

512

556

44

–

OBS (TC+)
Ex Pol

SEAPEB

Fechado

991

1.085

94

–

Neutro

SEAPFN

Fechado

218

278

60

–

Seguro

SEAPDC

Provisório

500

638

138

–

Neutro (Campos)

SEAPFC

Provisório

302

284

–

18

Neutro (V.R.)

SEAPPM

Provisório

750

869

119

–

Neutro

SEAPPC

Semiaberto

1.468

1.377

91

Neutro

TOTAL

–

4.741

5.087

455

109

–

TABELA 10
TERCEIRO COMANDO (TC) em 06 de agosto de 2013
NOME

REGIME

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

OBS (TC+)

SEAPLB

Fechado

512

580

68

–

Ex Ppol

SEAPEB

Fechado

991

1024

33

–

Neutro

SEAPFN

Fechado

218

261

43

–

Seguro

SEAPDC

Provisório

500

801

301

–

Neutro (Campos)

SEAPFC

Provisório

302

305

3

–

Neutro (V.R.)

SEAPPM

Provisório

750

878

128

–

Neutro

SEAPPC

Semiaberto

1.468

1384

–

84

Neutro

TOTAL

–

4.741

5.233

576

84

–
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TABELA 11
AMIGO DOS AMIGOS (ADA) em 27 de dezembro de 2012
NOME

REGIME

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

SEAPJL

Fechado/Provisório

1.152

1.500

348

–

SEAPIS

Semiaberto

380

508

128

–

SEAPCF

Todos (Campos)

842

1.229

387

–

TOTAL

–

2.374

3.237

863

–

TABELA 12
AMIGO DOS AMIGOS (ADA) em 06 de agosto de 2013
NOME

REGIME

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

SEAPJL

Fechado/Provisório

1.340

1.574

234

–

SEAPIS

Semiaberto

380

553

173

–

SEAPCF

Todos (Campos)

842

1.307

465

–

TOTAL

–

2.562

3.434

872

–

TABELA 13
AMIGO DOS AMIGOS (ADA) em 06 de agosto de 2013
NOME

REGIME

CAPACIDADE

SEAPLP

Fechado/Provisório

48

SEAPAT

Fechado

960

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

OBS

35

–

13

RDD

1413

453

–

Porta de Entrada

SEAPVM

Todos

455

586

131

–

Itaperuna

SEAPAM

Semiaberto

146

74

–

72

Neutro (Magé)
Seguro

SEAPBM

Semiaberto

912

1408

496

–

SEAPCM

Semiaberto

279

133

146

–

Neutro

SEAPEM

Fechado/Provisório

1437

1431

–

06

“Jack”
Seguro

SEAPJCS

Provisório

884

1464

580

–

SEAPRN

Provisório

606

987

381

–

Seguro

SEAPFM

Provisório

532

427

–

105

Seguro

TOTAL

–

6.259

7.958

2.187

196

–

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

OBS

TABELA 14
MISTO em 06 de agosto de 2013
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NOME

REGIME

SEAPLP

Fechado/Provisório

48

46

–

2

RDD

SEAPAT

Fechado

960

1.596

634

–

Porta de entrada

SEAPVM

Todos

455

661

206

–

Itaperuna

SEAPAM

Semiaberto

146

99

47

–

Neutro (Magé)
Seguro

SEAPBM

Semiaberto

912

1.486

574

–

SEAPCM

Semiaberto

279

186

–

93

Neutro

SEAPEM

Fechado/Provisório

1.437

1.337

–

100

“Jack”

SEAPJCS

Provisório

884

1.051

167

–

Seguro

SEAPRN

Provisório

606

1.331

725

–

Seguro

SEAPFM

Provisório

532

808

276

–

Seguro

TOTAL

–

6.259

8.601

2.629

195

–
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gens nas delegacias sem o apropriado planejamento mudou somente o
problema de lugar.
E evidentemente o caso mais difícil é os dos presos em regime semiaberto que estão na penitenciária Vicente Piragibe. Em dezembro de 2012,
o excesso era de 1.104 presos; em agosto, baixou para 861, numa unidade
com capacidade para 1.444 internos.
A facção Terceiro Comando,
conforme constata-se nas Tabelas 9
e 10, vem compartilhando unidades
prisionais – em galerias diferentes
– com presos chamados “neutros”.
Estes últimos são internos que a rigor não estão vinculados às facções
que atuam no tráfico de drogas.
A facção ADA também tem
problema de excesso de presos nas
três unidades onde predomina. Sendo que na unidade situada em Campos, há espaço também para presos
neutros (Tabelas 11 e 12).
Nos presídios mistos estão
principalmente presos que estão no
“seguro” – presos que estão em celas ou unidades destinadas a presos
ameaçados pelo coletivo – e “neutros” - presidiários sem vinculo com
facção criminosa. Note-se que esse
número aumentou de 6.510 (2012)
para 6.959 (6 de agosto de 2013). É
muito importante considerar também que nas unidades onde está o
Terceiro Comando estão presentes
principalmente presos “neutros”.
Quanto ao crescimento de encarcerados nos presídios mistos,
quais seriam suas causas? Existe um
crescente enfraquecimento das facções criminosas no Estado do Rio
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de Janeiro? Existe um número crescente de denúncias e condenações de
estupradores? Essas cifras apontam
para a necessidade de análise sistemática desse contingente carcerário
(Tabelas 13 e 14).
A facção “Povo de Israel”, criada
dentro de unidades, como o presídio Ary Franco, e depois deslocada
para a penitenciária Hélio Gomes,
no complexo da Frei Caneca, foi sendo espalhada por algumas unidades.
Apesar de não ter controle territorial, atuara muito com o chamado
“disque-sequestro” (Tabelas 15 e 16).
Anteriormente, o presídio Pedrolino Werling de Oliveira abrigava agentes de segurança condenados. Hoje, tornou-se uma cadeia
pública para presos de nível superior que aguardam julgamento (Tabelas 17 e 18).

Conclusões
O antigo DESIPE, enquanto
uma instituição relativamente pequena, com tradições de uso de violência
como castigo e transferências massivas de contingentes de presos, chegou
a ter uma identidade corporativa que
era partilhada entre agentes e técnicos administrativos. Isso perdurou
no período da ditadura civil-militar.
Um processo irreversível de enfraquecimento desse “modelo DESIPE” tem início antes do primeiro
governo Brizola no Estado do Rio
de Janeiro (março de 1983 a março de
1987). Essa é a primeira fase de privatização do controle interno das unidades prisionais. Assegura-se “manutenção de uma ordem mínima” pela

cooptação das lideranças criminosas
pelos gestores. É uma “gestão partilhada”, que esteve presente no período anterior à expansão do tráfico
de cocaína, uso de armas pesadas e
crescimento acelerado da massa carcerária. É um período em que as autoridades abdicaram de comandar
a disciplina interna e permitiram a
ampliação da comunicação dos presos com o ambiente externo.

A

partir do primeiro governo Brizola, a privatização
do controle interno ganha
um componente de divisão do espaço
carcerário e sua gestão por “facções
criminosas”, que se estende praticamente sem contestação até a criação
da SEAP. Essa foi a fase da política
penitenciária de “a cada facção criminosa, sua unidade”.
Erroneamente confunde-se essa
mudança com o discurso – pouco
efetivo dentro das unidades – de “direitos dos presos”. Isso se dá, em parte, porque a Lei de Execução Penal
de 198424 – promulgada no fim do
último governo militar – é o marco legal de mudanças positivas. Na
LEP estão enumerados os deveres,
direitos e as regras de disciplina dos
presos. E dispositivos como o art. 84,
que afirma que “o preso provisório
ficará separado do condenado por
sentença transitada em julgado”, e o
art. 102, que prescreve que “a cadeia
pública destina-se ao recolhimento
de presos provisórios”.
Os anos noventa e a década passada no Rio de Janeiro foram marcadas por fugas, resgates e rebeliões
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TABELA 15
POVO DE ISRAEL/”CASTIGO” em 27 de dezembro de 2012
NOME

REGIME

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

SEAPBS

Fechado

540

289

–

251

TABELA 16
POVO DE ISRAEL/”CASTIGO” em 27 de dezembro de 2012
NOME

REGIME

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

SEAPBS

Fechado

540

405

–

105

TABELA 17
PRISÃO ESPECIAL (presos de nível superior) em 27 de dezembro de 2012
NOME

REGIME

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

SEAPPO

Provisório

154

127

–

27

TABELA 18
PRISÃO ESPECIAL (presos de nível superior) em 06 de agosto de 2013
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NOME

REGIME

CAPACIDADE

EFETIVO

EXCESSO

VAGAS

SEAPPO

Provisório

154

52

–

102
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de presos. Em reação, adotou-se o
chamado “regime disciplinar especial” em 2002 (depois incorporado
ao RDD na LEP em 1º de dezembro
de 2003). Outro mecanismo que tornou-se corriqueiro foi a transferência
de lideranças de organizações criminosas para presídios federais a partir
de 2006, o que não assegura que essas lideranças deixem de comandar
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suas facções nos estados da federação
(lembrar do caso AfroReggae).
O Rio de Janeiro atualmente tem
– além das facções CV, TC e ADA – o
chamado “Povo de Israel”, que não tem
controle territorial externo, mas está
localizado no SEAPBS, e as milícias,
que se organizaram e mantêm controle territorial crescente. Os milicianos não tem uma unidade própria.

Um ponto crucial para pesquisa
futura está em entender o crescimento dos chamados “presos neutros”,
localizados nos “presídios mistos” e
que também compartilham unidades
com o Terceiro Comando.

1. “Um terço dos presídios de SP tem superlotação
igual ao Carandiru”, disponível em http://veja.abril.
com.br/noticia/brasil/1-3-dos-presidios-tem-superlotacao-igual-ao-carandiru

tenciárias são inauguradas no RJ”, O Dia, 12/12/2006.
Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/
noticias/0,,OI1295783-EI5030,00-Duas+penitenciarias+
sao+inauguradas+no+RJ.html
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vinte anos depois:

a batalha de

mogadíscio
a
revisitada

Marta Regina Fernández
especialista em relações internacionais

T

rês de outubro de 1993: corpos de soldados norte-americanos são arrastados pelas ruas de Mogadíscio por uma multidão de civis somalis furiosos. Esse episódio fez parte da batalha urbana
travada em Mogadíscio, capital da Somália, entre os
dias 3 e 4 de outubro, popularmente conhecida como
“Batalha de Mogadíscio”. As imagens, amplamente
veiculadas pela mídia, dos corpos dos soldados norte-americanos arrastados pelas ruas de um país africano
concebido como imaginariamente remoto do Ocidente deixaram a opinião pública norte-americana consternada e incrédula, servindo como o estopim para a
retirada das tropas dos Estados Unidos da Somália.
As primeiras tropas norte-americanas, compostas por
marines, haviam desembarcado na praia de Mogadíscio
130 o poço não tem fundo

em dezembro de 1992 para integrar a Operação das Nações Unidas, liderada pelos Estados Unidos e conhecida
pela alcunha “Restore Hope” (Restaurar a Esperança). O
desembarque foi descrito pelo então secretário-geral das
Nações Unidas, o egípcio Boutros Boutros-Ghali, como
um “show de força”. O referido “show” tinha como propósito oferecer uma demonstração simbólica do poder
militar dos Estados Unidos, considerado pela ONU
como um ator imprescindível para dissuadir as gangues
armadas somalis que, desde março de 1992, vinham obstruindo o acesso da Organização às áreas mais afetadas
pela fome na Somália. A ONU parecia estar certa quanto
à necessidade de envolver os Estados Unidos na operação, já que logo em março de 1993 a fome foi declarada
vencida e, desde então, foi inaugurada uma nova fase da
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a multidão que animadamente arrastava os corpos dos soldados dos Estados
Unidos era a mesma que havia sido resgatada da fome pelo país interventor

operação destinada a desarmar as facções somalis, promover a reconciliação política e reconstruir o Estado
somali. Não demorou muito, contudo, para que a complexidade política dessa nova operação fosse abandonada
em nome da perseguição ao líder clânico, general Mohamed Farrad Aidid, tido como o principal obstáculo à
tentativa, liderada pela ONU, de estabilizar e reconstruir
a Somália. Responsabilizado por uma emboscada que resultou na morte de 24 soldados paquistaneses, o general
Aidid se tornou, a partir de então, o inimigo número um
da operação, um “senhor da guerra” incomparável aos
demais em termos da sua não confiabilidade e ambição.
Os predicativos pejorativos atribuídos ao general, tais
como “cruel”, “um criminoso desde sempre”, “pirata” e
132 o poço não tem fundo

“líder de uma coalizão de marginais”, possibilitaram o
início de uma perseguição com tons de faroeste.
Ao impor um clima de faroeste a Mogadíscio, a luta
entre a ONU e o general Aidid assumiu a forma de uma
luta do bem, representado pelos agentes externos, contra
o mal, personificado na figura do general. Contrastando
com as imagens amorfas prévias dos culpados somalis, o
novo vilão, agora, tinha nome, imagem e um valor correspondente. Do lado de fora das instalações da ONU em
Mogadíscio foi colado um pôster com um desenho não
refinado do procurado Aidid. O Representante Especial
da ONU, almirante Howe, oferecia uma recompensa de
25 mil dólares pela sua captura. No entanto, os somalis
zombaram de tal caçada e Aidid respondeu a ela ofere-
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cendo igual recompensa pela cabeça do almirante. Refletindo esse espírito de faroeste, Mike Durant, o piloto
do helicóptero Black Hawk sequestrado por somalis no
dia 3 de outubro de 1993, falou sobre o seu trabalho em
Mogadíscio da seguinte forma: “Para a maioria de nós,
o trabalho parecia bastante direto e simples. Mogadíscio
era Tombstone e nós eramos Wystt Earp. Nós iríamos
limpar a cidade”1. Com essa frase, Durant estava se referindo ao filme de faroeste “Tombstone- A Justiça está
chegando”, de 1993, que conta a história dos irmãos Earp,
figuras míticas do Velho Oeste americano que lutavam
para levar a lei à cidade de Tombstone contra um grupo
de bandoleiros que aterrorizavam a região. Todavia, ao
encenarem o Velho Oeste em Mogadíscio, a ONU e os
Estados Unidos ajudaram a produzir aquilo que eles mesmos diziam buscar reverter, a saber, uma “cidade sem lei”.
A partir da orientação de perseguição ao general Aidid, os Estados Unidos disponibilizaram um contingente
de Rangers e outro do Comando Delta. No dia 3 de outubro, uma invasão das tropas dos Estados Unidos ao “Hotel Olympic”, onde supostamente estaria ocorrendo uma
reunião dos seguidores de Aidid, resultou na morte de 18
soldados norte-americanos e no sequestro do piloto Durant, enquanto do lado somali mais de trezentos morreram2. Em poucas horas, a mídia passou a exibir mundialmente imagens dos corpos de alguns dos soldados mortos
sendo arrastados pelas ruas de Mogadíscio e, a seguir, do
piloto refém com a face contundida, coberta de sangue.
Tais imagens geraram uma reação internacional imediata,
demandando a retirada das tropas norte-americanas da
Somália.

O papel das Imagens no Envolvimento e na Retirada
dos Estados Unidos da Somália
Imagens contundentes contribuíram não apenas para
o envolvimento dos Estados Unidos na Somália, mas
também possibilitaram a sua retirada. Enquanto no primeiro caso as imagens expunham, sobretudo, crianças e
mulheres esquálidas e famintas, produzindo uma Somália
vulnerável que urgia por proteção, no segundo caso, essas imagens mostravam os corpos dos soldados mortos
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sendo arrastados através das ruas de Mogadíscio. Diante
dessas últimas imagens, o senador do Texas Phil Gramm
comentou ironicamente que os somalis que arrastavam os
corpos de soldados norte-americanos não pareciam tão
famintos aos olhos dos texanos.

A

ideia de que os somalis salvos pelos Estados Unidos durante a operação “Restaurar a Esperança”
agora se voltavam contra aqueles que lhe alimentaram serviu para reforçar a imagem, presente
desde os tempos coloniais, da “ingratidão» deles. O general norte-americano John Brown, por exemplo, introduz
o pequeno livro de Richard Stewart, The United States in

Somalia, 1992-1994, afirmando que o que, de fato, pareceu
mais aterrador em relação à Batalha de Mogadíscio é que
a multidão que animadamente arrastava os corpos dos
soldados dos Estados Unidos era a mesma que havia sido
resgatada da fome pelo país interventor. A mesma ideia
está presente no best-seller escrito pelo piloto Durant,
para quem os somalis estavam literalmente “cuspindo
no prato que comeram”. Desse modo, Brown e Durant
estabelecem uma equivalência exata entre os somalis que
arrastaram os corpos dos soldados norte-americanos e
aqueles que foram alimentados pela ONU. Por mais que
tal equivalência seja empiricamente duvidosa, ela cumpriu
uma poderosa função, qual seja: a de produzir a “ingratidão” dos somalis vis-à-vis os Estados Unidos construídos
como benevolentes e bem-intencionados.
A personificação do inimigo somali na figura de Aidid, desse modo, teve vida curta, já que, após os episódios
dos dias 3 e 4 de outubro, Aidid foi excluído da narrativa
dominante e a culpa pela situação somali passou a ser alocada nas hordas de somalis raivosos e ingratos. O inimigo começou a ser descrito como uma “massa furiosa” ou
como uma “multidão de civis enfurecidos”. Enquanto, de
acordo com os primeiros discursos que informaram a entrada dos Estados Unidos na Somália, os inimigos eram
identificados como bandos armados esparsos que impediam a entrega de alimentos numa Somália impotente e
desprotegida, no fim de 1993 a fonte do mal passou a ser
personificada na figura do líder clânico Aidid, e, logo dejulho• agosto • setembro 2013 133
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pois dos incidentes, o inimigo, tal como descrito pelo piloto Durant, passou a ser identificado com uma multidão
que parecia “engolir toda a cidade (Mogadíscio)”. Um
inimigo que, conforme Durant aponta, era movido pela
“raiva tribal africana” e habitava uma “terra sem qualquer futuro”. Se Aidid foi representado como um vilão
“moderno” que deveria ser retirado de cena para que a
lei e o progresso trazidos pelos atores internacionais pudessem prevalecer em “Tombstone”, as “massas raivosas”
supracitadas foram localizadas, pelo discurso dominante,
como estando num estágio de desmedido atraso em relação ao mundo moderno. Nesse sentido, com exceção do
curto espaço de tempo em que Aidid foi vilanizado, os
responsáveis pela violência na Somália foram, em grande
medida, despersonalizados e representados na figura de
gangues armadas ou de líderes clânicos envolvidos numa
dinâmica de guerra vigente desde os tempos pré-coloniais. Na medida em que a violência era representada
como endógena, naturalmente atrelada à cultura clânica
somali, a culpa por tal violência não recaía em líderes específicos, mas em bandos armados desprovidos de nomes
e identidades. O que essa plasticidade dos ditos inimigos
nos revela é que longe de os Estados Unidos e a ONU se
oporem a um inimigo autoevidente, as fronteiras do rival
eram móveis, sendo fixadas arbitrariamente por meio da
autoridade dos agentes internacionais.

“Alguma coisa está fora da Ordem, fora da Nova Ordem Mundial”
O envolvimento dos Estados Unidos e da ONU na
Somália se deu no contexto de uma proclamada “Nova
Ordem Mundial” impulsionada pela vitória da ONU/
Estados Unidos na Guerra do Golfo. Por meio do slogan
da “nova ordem mundial”, os Estados Unidos buscaram
disciplinar as contingências do momento que se seguiu à
queda do Muro de Berlim, arranjando-as numa história
de progresso e coerência.
Foi George Bush quem conferiu o tom da “nova ordem mundial” no contexto da guerra contra o Iraque. Em
setembro de 1990, ele argumentou que nós estaríamos vivenciando um momento extraordinário, já que a Guerra
do Golfo oferecia a rara oportunidade para a emergência
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de um período histórico de cooperação3. O que se apresenta quase como uma prescrição em 1990, a saber: um
mundo marcado pela paz, harmonia, cooperação e justiça, vai ganhando contornos mais factuais em março de
1991, logo após a vitória na Guerra do Golfo, quando a
“nova ordem mundial”, segundo Bush, passa pelo seu primeiro teste4.

E

ssa “nova ordem mundial” não estava pronta, acabada, mas ainda encontrava-se no seu momento
de teste, segundo a retórica do presidente Bush.
Nesse sentido, essa “nova ordem” precisava ser
praticada e testada a fim de ganhar robustez e durabilidade. É possível pensar que a segunda grande oportunidade
de teste surge, precisamente, na Somália, a qual passa a ser
concebida como um laboratório para essa “nova ordem
mundial” em gestação.
Tanto para Bush como para Clinton, os Estados Unidos estariam à frente da “nova ordem mundial”, liderando-a. A liderança norte-americana do “novo mundo” teria ficado evidente não apenas no momento da Guerra do
Golfo, quando uma operação da ONU comandada pelos
Estados Unidos foi bem-sucedida em retirar o Iraque do
Kuwait, mas, também, no momento seguinte, da Somália, quando, os Estados Unidos assumiram o comando da
Operação “Restore Hope”.
A indispensabilidade dos Estados Unidos nesse “novo
mundo”, contudo, tinha de ser permanentemente enfatizada, pois ela já não era tão óbvia e natural como parecia ter sido durante a Guerra Fria. Naquele momento, a
União Soviética foi construída como a encarnação do mal
que ameaçava, militar e ideologicamente, o “mundo livre”
e que, por isso, exigia uma permanente militarização e liderança dos Estados Unidos. No novo contexto, no qual
o “inimigo” do mundo livre foi dito “derrotado”, novos
perigos passaram a ser retoricamente enfatizados, justificando, desse modo, a continuidade da liderança norte-americana no mundo em transformação. A questão que
se coloca é: o que estava em jogo nessa insistência por parte
dos Estados Unidos de fabricar não só novos perigos, mas,
também, a sua indispensabilidade para neutralizá-los?
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Uma resposta a essa questão nos é dada por David
Campbell, para quem o fim da Guerra Fria e a consequente dissolução do inimigo que, até então, havia definido
de forma clara o interesse nacional dos Estados Unidos,
relançou de forma vigorosa os debates domésticos sobre
o interesse nacional do país, doravante mais difícil de ser
articulado em virtude da ausência de um claro inimigo
externo. Campbell argumenta que, por se constituírem
enquanto uma comunidade imaginária por excelência, os
Estados Unidos têm de recorrer a uma série de estratégias, a exemplo da política externa, a fim de assegurarem
a estabilidade da sua identidade. Desse modo, Campbell
problematiza o entendimento convencional de política
externa enquanto uma expressão das relações entre ato-

INTELIGÊNCIA

res preestabelecidos dotados de identidades seguras, e
passa a entendê-la como uma prática produtora de fronteiras, crucial para a produção e reprodução da identidade dos Estados. Segundo Campbell, a constituição do
self é alcançada por meio da inscrição de fronteiras que
servem para diferenciá-lo de um “Outro” construído
como ameaçador e moralmente inferior, de tal sorte que
as constantes articulações do perigo por meio da política
externa não constituem uma ameaça à identidade, mas
sua própria condição de possibilidade. Por conseguinte,
o principal ímpeto por trás da localização da ameaça e da
diferença no domínio externo reside no fato de que, assim
como o domínio anárquico do qual busca distinguir-se, o
próprio Estado soberano se constitui enquanto fonte de

O envolvimento dos Estados Unidos e da ONU na Somália se deu no contexto de uma proclamada
“Nova Ordem Mundial” impulsionada pela vitória da ONU/Estados Unidos na Guerra do Golfo
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incertezas. No contexto do imediato fim da Guerra Fria,
teria se tornado bem mais difícil para os Estados Unidos
disciplinarem suas ambiguidades e incertezas devido à
derrota do “inimigo”, o qual havia contribuído, durante mais de quarenta anos, para conferir um claro sentido
à identidade norte-americana. Portanto, para Campbell,
nesse momento de indefinição, revelou-se imprescindível para os Estados Unidos o reforço do compromisso
moderno com um self resolvido e unificado. Para tal fim,
fez-se necessário localizar novos inimigos que para serem
enfrentados exigissem a liderança norte-americana5.

D

urante a Guerra do Golfo, esse “inimigo” foi
identificado na figura de Saddam Hussein, quem
teria empreendido a primeira agressão ao “novo
mundo” que se desenhava. Para libertar os cidadãos do Kuwait, reféns desse vilão, Bush havia proposto
em setembro de 1990 que os Estados Unidos se unissem
e transcendessem seus particularismos. Seguindo os passos de Campbell, contudo, podemos argumentar que esse
chamado não era a uma nação norte-americana preexistente, mas era, antes, um chamado à imaginação, por
meio da qual essa nação se reinventava com o auxílio de
novos “inimigos”.
O segundo campo de experimentação da “nova ordem mundial” foi estabelecido na Somália. Todavia, excetuando o breve momento de perseguição ao general
Aidid, as ameaças somalis não foram antropomorfizadas.
A Somália foi representada como vítima dela mesma ou,
mais especificamente, de um conflito que deitava suas raízes no seu passado pré-colonial. Nesse sentido, pode-se
perceber que enquanto Hussein foi representado como
um ditador moderno, o problema da Somália foi inserido
numa outra dinâmica temporal, a qual situou os somalis
num tempo muito aquém da modernidade. Ao produzir
o atraso somali, os Estados Unidos, por oposição, produziram a sua identidade de vanguarda, tão importante para
construí-los como o líder da “nova ordem mundial”.
É interessante notar que no seu sentido literal a palavra “vanguarda”, que vem do francês avant-garde, faz
referência ao batalhão militar que precede as tropas em
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ataque durante uma batalha, de onde se deduz que vanguarda é aquilo que “está à frente”. Os Estados Unidos,
durante a ação na Somália, não só se posicionaram à
frente das tropas multinacionais enviadas, comandando-as, mas, também, ao fazê-lo, demandaram para si uma
contrapartida política, qual seja: a de serem reconhecidos
como os líderes da “nova ordem mundial”. Ao se projetarem como um país na vanguarda das transformações
internacionais daquele momento, os Estados Unidos afastavam-se retoricamente do mundo da política de poder
característico da Guerra Fria. Nesse sentido, buscava-se
liderar um movimento de descontinuidade em relação
ao passado que, conforme a tradição do realismo político nos conta, seria um passado marcado pelo congelamento das relações de poder evidentes desde os tempos
de Tucídides. Essa “nova ordem mundial”, em oposição
ao mundo inerte, no qual o futuro repetiria o passado,
foi representada como dinâmica, nova, na qual o futuro
ainda estaria sem fechamento e necessitando dos Estados
Unidos para lhe conferir direção.
A “nova ordem” precisou ser continuamente reafirmada por meio de práticas discursivas que localizavam
determinados espaços “fora da nova ordem mundial”,
por ainda estarem estacionados num tempo pré-moderno, como foi o caso da Somália. A população somali foi
concebida como física e temporalmente remota do Ocidente, já que é difícil conceber nos países ditos civilizados
a ocorrência de uma guerra movida por ódios clânicos. A
antropóloga Catherine Bestman argumenta que a representação dominante dos somalis imersos em ódios clânicos ancestrais permitiu aos norte-americanos imaginá-los
como indivíduos radicalmente diferentes, chegarem a ter
pena deles – quando as imagens de um povo faminto foram veiculadas pela mídia – e, ainda assim, se sentirem
seguros. Por outro lado, a autora argumenta que a retórica norte-americana em relação à Somália resultou numa
grosseira redução da complexidade da sociedade somali atravessada por poderosas estratificações de raça e de
classe, para além das estratificações clânicas. Segundo a
antropóloga, a representação da Somália como uma sociedade dividida em clãs, alguns aliados, outros em confli-
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to perpétuo, sugeriu a ideia de uma sociedade de unidades
relativamente iguais perseguindo objetivos relativamente
similares e vivendo em mundos culturais similares.6 O
espaço somali foi representado como um espaço monocultural, ainda que temporalmente atrasado, sugerindo,
desse modo, a ideia de um sistema baseado numa única
temporalidade pré-moderna. E, assim, quaisquer sinais
de maior complexidade, como as estratificações de raça
e classe igualmente presentes na sociedade norte-americana, tenderam a ser silenciados. Quaisquer similaridades
entre as sociedades norte-americana e somali foram, portanto, ignoradas por meio de um discurso que construiu
tais sociedades como radicalmente diferentes e temporalmente distantes. O processo de localizar a diferença no
espaço exterior (numa sociedade clânica representada
como inteiramente distinta da norte-americana), por sua
vez, ajudou a preservar a identidade dos Estados Unidos
num momento particularmente delicado para eles em razão de dois fatores apontados por Campbell: (i) do fim do
inimigo soviético contra o qual a nação norte-americana
se definia e (ii) do subsequente crescimento dos riscos
de que o multiculturalismo dos Estados Unidos pudesse
fragmentar a nação americana7. Desse modo, a demarcação de fronteiras rígidas entre as duas sociedades ajudou
os Estados Unidos a preservarem a integridade da sua
sociedade, também atravessada por complexas estratificações raciais, de classe e étnicas. Nesse sentido, no ato de
“salvar” o “Outro” somali, os Estados Unidos estavam,
de fato, salvando a si mesmo, isto é, tentando resguardar a
sua identidade e protagonismo numa nova e fluida ordem
internacional.
Segundo François Debrix, contudo, o resultado para
os atores envolvidos na Somália foi que, em vez de terminarem glorificando a vitória na guerra e tendo suas identidades reafirmadas, acabaram questionando a justificativa
para a guerra e imersos em dúvidas8.

“Black Hawk Down” no contexto das “Twin Towers Down”
11 de setembro de 2001: Na manhã de 11 de setembro de 2001, aviões sequestrados por terroristas suicidas foram lançados contra as Torres Gêmeas do World
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Trade Center em Nova York. Os edifícios foram derrubados em poucas horas, provocando aproximadamente
3.000 mortes. Um terceiro avião atingiu o Pentágono, na
Virginia, e um quarto caiu num campo da Pensilvânia depois de um enfrentamento entre alguns passageiros e os
sequestradores.

O

s atentados terroristas de 11 de setembro de 2001
forneceram novas chaves interpretativas para a
apreensão das dinâmicas somalis. Em janeiro de
2002, ou seja, um pouco depois dos atentados,
chegou às telas o aclamado filme “Black Hawk Down”
(Falcão Negro em Perigo). O tema do filme, produzido
por Ridley Scott, diz respeito a eventos ocorridos quase
dez anos antes, mais especificamente no dia 3 de outubro
de 1993, na Somália. Nesse contexto, a Batalha de Mogadíscio passou a ser interpretada à luz da guerra global
contra o terrorismo iniciada pelo presidente George Bush
no lastro dos atentados. E, assim, a queda do helicóptero
“Black Hawk” na Somália adquiriu novos significados
quando interpretada a partir das dinâmicas derivadas de
outra queda: das duas torres gêmeas abatidas em Nova
York por terroristas da rede Al-Qaeda. De fato, para
Danny McKnight, comandante de um dos batalhões Ran-

gers enviado para lutar na Somália, a Batalha de Mogadíscio pode ser vista como um “microcosmo” da luta maior
travada pelos Estados Unidos contra o Jihad após os atentados de 11/99. Logo, a “guerra contra o terror” passou
a ser entendida como uma continuação de uma batalha
inacabada, travada oito anos antes em Mogadíscio. A expectativa era a de que a “guerra contra o terror” pudesse
conferir uma finalização à Batalha de Mogadíscio, reparando as fraquezas que os Estados Unidos expuseram ao
mundo naquele momento e que, segundo o comandante
McKnight, teriam instigado os atentados terroristas de
2001. De fato, Osama bin Laden havia declarado em 1996
que quando um soldado norte-americano é arrastado pelas ruas de Mogadíscio, a impotência dos Estados Unidos torna-se deveras evidente10. A humilhação das tropas
estadunidenses diante de uma nação africana tida pelos
próprios norte-americanos como “falida” e “atrasada”
julho• agosto • setembro 2013 137
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a “guerra contra o terror” passou a ser lida como uma oportunidade de vingar Mogadíscio e
de ajustar as identidades que haviam sido embaralhadas pelos episódios do fim de 1993

abalou a imagem de vigor alcançada pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo em 1991.
Essa imagem conturbada dos Estados Unidos, portanto, contrastava com aquela exibida ao mundo com a
proclamação, pelo presidente Bush, de uma “Nova Ordem Mundial” que seria, doravante, liderada por uma
superpotência supostamente invencível. Para Debrix, os
eventos na Somália comprometeram seriamente a identidade dos Estados Unidos, obrigando-os a deixar o país
na esteira de uma “nova desordem mundial”. As imagens
grotescas dos soldados norte-americanos arrastados começaram a desvelar a incapacidade de reeditar na Somália
a ideia de “nova ordem mundial” em construção desde
a Guerra do Golfo. Debrix nos mostra que o enredo do
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conflito passou a se assemelhar muito mais ao tipo de
produção de Oliver Stone, onde, como no caso de Platoon sobre a guerra do Vietnã, os bons moços se veem
envolvidos no drama sem sentido e irracional da guerra
terminando como vítimas, ou “bad guys”, do que com
roteiro de John Ford, onde os caubóis norte-americanos
estão prontos para salvar vítimas de hordas de bandidos
mal-intencionados11. E, assim, os “caubóis” que tinham
ido à Somália para “salvar” os somalis dos seus vilões
acabam, eles mesmos, arrastados nas ruas de Mogadíscio,
invertendo, desse modo, o script clássico do gênero de cinema norte-americano.
Nesse sentido, a “guerra contra o terror” passou a ser
lida como uma oportunidade de vingar Mogadíscio e de
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ajustar as identidades que haviam sido embaralhadas pelos episódios do fim de 1993. Logo no início do filme, tais
identidades são claramente demarcadas por meio de uma
cena fictícia, na qual um centro de distribuição de comida
é atacado pelos seguidores do líder clânico, Aidid. Se o
mandato da ação internacional na Somália no segundo semestre de 1993 careceu do componente humanitário que
havia orientado a intervenção dos Estados Unidos inicialmente – ao se caracterizar meramente como uma operação de perseguição ao general Aidid –, essa cena produziu
o efeito de reinscrever os acontecimentos de outubro de
1993 numa dinâmica humanitária. Por meio dessa cena
inaugural, portanto, as identidades do general e dos seus
seguidores foram desumanizadas e colocadas no campo
dos culpados, os somalis famintos foram alocados na posição de vítimas e as forças de intervenção dos Estados
Unidos foram produzidas como protetoras.

P

or outro lado, o filme cumpre a poderosa função
de recontar a história da Batalha de Mogadíscio
como de heroísmo e determinação por parte dos
soldados norte-americanos e, desse modo, de reafirmar a liderança militar e moral dos Estados Unidos
colocada em xeque no fim de 1993. Desse modo, a ânsia
por vitória contra o terrorismo desencadeada a partir dos
atentados de 11/9 pode ser entendida como uma oportunidade de redenção para os Estados Unidos diante da
humilhação sofrida na Batalha de Mogadíscio. Os corpos
feridos e arrastados exaustivamente veiculados pela mídia
foram discursivamente construídos como símbolos do sacrifício nacional que seria redimido por meio da vitória
na luta contra os novos vilões: os terroristas.
No contexto da guerra do Afeganistão, que teve início em 2001 como resposta aos atentados terroristas desse
mesmo ano, as dinâmicas na Somália foram reinterpretadas à luz da nova e onipresente gramática da luta contra o
terrorismo. E, assim, as inúmeras tentativas de negociação
com Aidid e a posterior inabilidade dos Estados Unidos
em capturá-lo foram compreendidas como cúmplices dos
atentados de 11 de setembro e, desse modo, como erros
que deveriam ser evitados a todo custo. Isso teria levado
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o comandante McKnight a argumentar que os Estados
Unidos não deveriam se engajar em qualquer negociação
ou compromisso com os “bad guys” de 2001 – Osama
bin Laden e o seus seguidores – como supostamente havia
ocorrido em relação aos “bad guys” de 1993 – Aidid e os
seus seguidores. Nesse sentido, Osama bin Laden, líder da
Al Qaeda e considerado o principal mentor dos atentados
de 11 de setembro, passou a ocupar o lugar outrora ocupado por Aidid, qual seja: o de inimigo número um dos
Estados Unidos. Para combatê-lo, contudo, era imprescindível persegui-lo sem trégua, sem negociações e sem
hesitações.
A Somália, por sua vez, foi sendo reconstruída a partir da sua crescente identificação com o Afeganistão. Ambos os Estados passaram a ser reconhecidos, prioritariamente, a partir de uma categoria comum e simplificadora:
“Estados falidos”, os quais passaram a alcançar um lugar
de destaque nas preocupações de segurança dos Estados
Unidos a partir de 11/9. De fato, conforme consta na Estratégia de Segurança Nacional de 2002 da Administração
Bush, os Estados Unidos seriam, doravante, menos ameaçados por Estados agressivos e expansionistas e, mais,
pelos Estados fracos e falidos. Esses Estados passaram a
representar uma ameaça para os demais, entre outras razões, por supostamente hospedarem terroristas que, por
meio das suas ações, poderiam vir a exportar instabilidade
e terror para o sistema internacional.
O discurso do “Estado falido” possibilitou o estabelecimento de poderosos paralelos entre esses dois países
(Somália e Afeganistão). Nessa linha, o jornalista do The
New York Times Jeffrey Gettleman argumenta que assim
como os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão em
1989 após a retirada dos soviéticos, eles também teriam
deixado a Somália à deriva após a humilhação de 199312.
Ao serem negligenciados pelos Estados Unidos, esses Estados teriam sido entregues ao desgoverno e à desordem,
tornando-se hospedeiros de atores e atos terroristas.
Nesse contexto modificado pelos acontecimentos de
11 de setembro, o discurso tão em voga em 1992 dos clãs
e dos seus líderes como os principais entraves à entrega
de comida à população somali e, portanto, como os prinjulho• agosto • setembro 2013 139
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cipais inimigos internos foi sendo substituído por uma
nova gramática que apontava para o terrorismo como
o principal inimigo não apenas interno, mas, sobretudo, internacional. O problema do país, desse modo, era
transferido das lutas clânicas para as milícias islâmicas
que tentavam controlar o país e torná-lo seguro para terroristas. Essa passou a ser a visão dominante sobre a Somália desde os atentados terroristas de 11 de setembro: a
de um país dominado por piratas e terroristas conectados
à Al-Qaeda.
Essa nova imagem da Somália e dos somalis produzida a partir dos atentados de 11 de setembro demonstra,
mais uma vez, a plasticidade do vilão somali aos olhos
dos Estados Unidos. Se em 1992 esse vilão foi concebido como endógeno e foi naturalizado e eternizado na
figura dos clãs que supostamente lutavam entre si desde
tempos ancestrais, a partir do 11/9 passou a ser lido pelas
lentes do terrorismo transnacional. Desse modo, os clãs
cederam lugar para Al Shabab, a qual foi reinscrita na
dinâmica transnacional do terrorismo. Esse movimento
discursivo contribuiu, por sua vez, para despolitizar um
movimento criado com um objetivo claramente político
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e nacionalista, a saber, o de resistir ao governo etíope que
invadiu e exerceu o controle de Mogadíscio, de 2002 até
2009, contando, para isso, com a complacência dos Estados Unidos.
Ao longo de duas décadas (1992-2013), o olhar ocidental sobre a Somália foi sendo crescentemente redirecionado desde um olhar caritativo sobre um país impotente diante de um desastre humanitário para um olhar
assustado voltado para um país supostamente controlado
por terroristas e piratas. E a tarefa de vingar Mogadíscio
por meio da afirmação da supremacia dos Estados Unidos ainda permanece inconclusa, uma vez que a Somália
e tantos outros Estados ditos falidos continuam sendo
representados como espaços anárquicos, incontroláveis e
dominados pelo terrorismo transnacional. Nesse sentido,
o futuro continua em aberto: os Estados Unidos ainda
estão à espera da sua redenção, e a miragem de um mundo controlável e isento de ameaças continua animando a
política externa dos Estados Unidos pelo mundo afora.
A autora é professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC.
martafygarcia@gmail.com
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