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Jorio Dauster revela os bastidores da negociação com os banqueiros credores do Brasil à página 22.
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O ano de 2014 ainda nem sequer espocou e já 

promete superar seu antecedente no quesito 

anfibolia. Chamemo-lo, portanto, de annos am-

biguus, ou o ano da ambiguidade. Difícil será 

enxergar diferenças sem perscrutar os engo-

dos, desleais e vulpinos, que serão servidos 

junto com o pão de cada dia. Seremos mais do 

mesmo, com pequenas variações entre a pio-

ra e a melhora de humor, renda e atitude. Os 

pobres ficarão um pouquinho menos pobres. 

Os ricos idem, ibidem. E o povo festejará o au-

mento da renda, emprego e inclusão social. As 

classes sociais, irmanadas, celebrarão a vitó-

ria no certame da Fifa – Deus nos ouça. Não 

haverá alternância do poder político, dizemos 

nós. Muitos blasfemarão contra a democracia. 

O Legislativo continuará em queda livre, e o Ju-

diciário nos píncaros, nas medições de prestí-

gio. Ouviremos em dobro a cantilena de que o 

déficit público é insustentável, ainda que este 

caia no exercício – um paradoxo previsto para 

o calendário eleitoral. A oposição permanece-

rá deificando o equívoco e atribuindo a mesma 

faculdade a um universo social de caracterís-

ticas estritamente diferentes. A realidade não 

estará estampada nas bancas de jornal, tam-

pouco nas telas da televisão. O país continuará 

crescendo com baixa arritmia, e a previsibilida-

de será odiada tanto no bairro dos Jardins, em 

São Paulo, quanto nos quartos e salas de Co-

pacabana, no Rio de Janeiro. Em síntese, tudo 

calmo, mas, insistem eles, nada em ordem.

Deixemos, pois, que os deuses façam suas pia-

das sobre nós.

RECADO
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Gênese

No Brasil, sempre se falou muito sobre 

a dívida externa, mas quase nada sobre 

sua gênese. É importante compreender 

como tudo começou. A dívida externa 

que eu negociei nasceu da confluência 

dos dois mais importantes movimentos 

históricos da segunda metade do século 

passado. O primeiro grande movimento, 

no rescaldo do conflito mundial, era a 

Guerra Fria, aquilo que Reagan via como 

o embate entre os impérios do bem e do 

mal. A Itália esteve a um passo de ser um 

país comunista pela via eleitoral, subia o 

muro de Berlim, o mundo se encontrava 

numa encruzilhada. Na América Latina, 

a ascensão de Fidel Castro ao poder, 

em 1959, cria um foco revolucionário na 

região, com potencial de se alastrar devido 

às vergonhosas condições sociais e econô-

micas prevalecentes. Diante desse risco, os 

Estados Unidos não ficaram impassíveis. É 

quando tem início, em grande número de 

países da América Latina, graças às ações 

combinadas da CIA e do Pentágono, o pro-

cesso de mobilização dos setores da direita 

e das forças armadas para o estabeleci-

mento de ditaduras militares, gerando um 

continente fardado. E, em muitos deles, 

como no Brasil, se buscou compensar a 

perda das liberdades individuais mediante 

a aceleração do progresso econômico. 

Pouco mais tarde surge o segundo mo-

vimento histórico a que me referi, a crise 

do petróleo, na verdade dividida em duas 

fases. Em 1973, o barril estava entre US$ 3 

e US$ 4 e, de repente, salta para US$ 12. 

Em 1979, a tragédia se consuma com o 

segundo choque, que leva o barril a mais 

de US$ 30. Para aqueles países que, como 

o nosso, dependiam total ou quase total-

mente do produto importado, a explosão 

do déficit de conta corrente e a iminência 

de uma crise cambial aconselhavam uma 

trava no crescimento e a mudança de pa-

radigma, como fez a Coreia. Mas o Brasil, 

que vinha vivendo o “milagre econômico”, 

resolveu adotar a estratégia oposta e tentar 

escapar da crise acelerando seu progra-

ma de investimentos pela substituição 

de importação de bens de capital. Essa 

intenção possivelmente teria ficado no 

mundo da fantasia caso o sistema bancário 

internacional não estivesse abarrotado dos 

chamados “petrodólares”, fruto da imensa 

transferência de renda internacional que 

JORIO DAUSTER
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levou à acumulação de recursos impos-

síveis de serem aplicados nos próprios 

países produtores ou nos grandes centros, 

como Estados Unidos e Europa, às portas 

de um processo recessivo. O que fazer 

com essa montanha de dinheiro? Nada 

melhor do que despejá-la no quintal 

fardado, com todas as seguranças dadas 

pelos regimes militares. E o Brasil viveu 

então um período de transbordante oferta 

de crédito, os aviões chegando cheios 

de banqueiros que ofereciam mundos 

e fundos a juros até mesmo negativos 

naquele momento devido à aceleração 

da inflação nos países credores. E nossa 

dívida saltou, entre 1978 e 1983, de US$ 

43 bilhões para mais de US$ 80 bilhões 

sem que, aparentemente, as autoridades 

que comandavam a política econômica 

lessem o “small print”, onde constava 

que aquelas taxas tão generosas eram de 

fato variáveis. Assim, quando em 1981, o 

FED, comandado por Paul Volcker, trouxe 

a taxa do prime acima de 20%, não dava 

mais para correr: o Brasil foi atropelado 

no meio da rua.

 

Cartel dos desvalidos

Em 1982, o México foi o primeiro 

a fazer água, pondo a nu o problema 

de toda a América Latina. No entanto, 

como os bancos não dispunham de ca-

pital suficiente para suportar um default 

simultâneo de Brasil, México, Argentina 

e Venezuela, caso apenas esses quatro 

países se unissem e cessassem os paga-

mentos, teria sido factível exigirmos um 

tratamento menos draconiano do que a 

fria execução dos contratos. Houve até 

algumas pálidas tentativas de se criar uma 

espécie de cartel dos desvalidos, mas, 

oferecendo um empréstimo-ponte aqui e 

outro ali, o sistema manteve os devedores 

divididos e absolutamente inermes. Com 

isso, passamos a viver da mão para a 

boca, assinando compromissos com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) que 

sabíamos serem inviáveis antes mesmo 

que secasse a tinta nas famosas cartas de 

intenção. E o que é mais trágico, fomos 

obrigados a fazer a transição da ditadura 

para o governo civil nas piores condições 

possíveis, terminando por contrair novas 

dívidas apenas para saldar as antigas. Era o 

bêbado descendo a ladeira em disparada.

Moratória

O tombo não tardou. A inevitável 

moratória, anunciada no início de 1987, 

chegou a ser fantasiada como um gesto 

de caráter doutrinário, mas o Brasil estava 

simplesmente quebrado, e o processo de 

centralização do câmbio no Banco Central 

INTELIGÊNCIAI N S I G H T
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já vinha transformando automaticamente 

a dívida externa do setor privado em dívida 

externa pública. Os tais US$ 40 bilhões 

do fim da década de 70 já haviam se 

transformado em US$ 100 bilhões – e isso 

em dólares daquela época, um quarto de 

século atrás! Além do mais, com um deta-

lhe que fazia toda a diferença: dos quatro 

grandes devedores da América Latina, o 

Brasil foi o único que parou também de 

pagar os juros. E, com qualquer banqueiro, 

dá para discutir o alongamento de prazos e 

redução de pagamentos do principal, com 

a condição de que os juros sejam honra-

dos a fim de manter o crédito vivo nos 

livros. E, nessa altura, o Brasil debilitado 

tinha de enfrentar um sistema financeiro 

forte e coeso, já que nossos empréstimos 

eram tomados de consórcios reunindo 

bancos de todo o mundo. Como prova 

do poder de tal sistema, basta recordar 

que vem daquela época a perda de impor-

tância da economia real, tanto que nunca 

mais nenhum estudante organizou protes-

tos contra as multinacionais como era de 

praxe na década dos 1960. E, fazendo um 

parênteses, diga-se que o establishment 

norte-americano tem sido muito hábil em 

manter a financeirização da economia. Lá 

se criou uma porta giratória em que os 

melhores talentos circulam continuamente 

pelas universidades, Wall Street, governo 

e bancos internacionais, gerando uma 

plutocracia que Obama não conseguiu 

derrubar e que está levando os Estados 

Unidos a exibir em breve um índice de 

distribuição de renda pior que o brasileiro!

 

o ChaMaMento

Durante os primeiros anos que se 

seguiram à moratória, o Brasil adotou a 

tática suicida de utilizar suas autoridades 

máximas nas negociações com os credores 

internacionais, sendo sintomático o fato de 

que o Secretário do Tesouro, Baker, recha-

çou a proposta original de securitização 

da dívida levada a ele pessoalmente por 

Bresser Pereira. Ora, é claro que general 

não pode ir para a trincheira! O México 

inaugurou modelo mais eficaz ao designar 

um negociador oficial, por coincidência 

velho conhecido meu das negociações de 

café, Angel Gurría, atual secretário executi-

vo da OCDE. Por aqui, após as frustradas 

experiências ao longo do governo Sarney, 

o presidente Fernando Collor e a ministra 

Zélia Cardoso de Mello entenderam que o 

Brasil também deveria ter um negociador 

da dívida externa desligado da máquina 

administrativa. Lembro até que, ao ler 

nos jornais sobre a decisão do governo, 

pensei: “Essa missão faz o meu gênero. 

Acho que eu ia gostar desse negócio...”. 

dos quatro 
grandes devedores 

da América Latina, 
o Brasil 

foi o único que 
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Mas não conhecia ninguém no novo 

governo, não movi uma palha e, hoje, 

mais de duas décadas depois, com toda 

a sinceridade, não sei como chegaram ao 

meu nome, embora economistas ligados 

ao ministro Dílson Funaro conhecessem 

minha trajetória como negociador inter-

nacional. Naquele momento, no início de 

1990, eu era simplesmente um embai-

xador nos “corredores” porque, logo em 

seu primeiro dia de governo, Fernando 

Collor extinguiu o Instituto Brasileiro do 

Café (IBC) que eu presidira nos últimos 

três anos. Como acontece nessas ocasiões, 

fiquei à espera de ser convocado pelo 

Itamaraty para alguma nova missão. Mas 

acredito que o governo realmente procura-

va alguém com experiência de negociação 

internacional, habituado a conviver com 

momentos de grande pressão e que não 

estivesse ligado ao sistema financeiro e 

aos impasses anteriores. O fato é que, lá 

pelo segundo ou terceiro mês do governo 

Collor, fui chamado pela ministra Zélia 

para uma conversa em que ela me fez o 

convite formal para a função e revelou sua 

intenção de criar um esquema institucional 

próprio para conduzir o assunto, com 

“Disse à ministra 

diversos assessores e coisas do gênero. 

Ao aceitar, porém, eu disse que queria 

ser uma asa delta descartável ao final do 

voo, ao que ela me olhou certamente 

achando estar diante de um louco. No 

entanto, expliquei que, com minha longa 

experiência no setor público, estava claro 

que eu deveria ser um personagem com 

prazo de validade, com data certa para 

entrar e sair de cena, sem procurar criar 

espaços burocráticos que provocassem a 

resistência dos vários órgãos envolvidos 

na matéria. Disse à ministra Zélia: “Ou 

sou abatido em pleno voo, o que faz 

e, então,
desapareço”

Zélia: “Ou sou 
abatido em 

pleno voo ou 
chegamos ao fim 

do trajeto
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toda e qualquer questão relativa ao as-

sunto seria tratada exclusivamente por 

mim. Sabedor das manhas burocráticas, 

fui incisivo em relação ao que precisava 

para desempenhar a função: “Ninguém 

poderá me negar nenhuma informação. 

A senhora vai chamá-los aqui e dizer que 

eu terei acesso a todos os dados e a todas 

as pessoas sob o seu comando. Se algo for 

negado, não estão negando a mim, mas 

à ministra da Economia. Não quero salas 

nem uma tropa de assessores ou outros 

rapapés. Quero acesso às informações e 

plenos poderes”. E assim, nos entendemos 

perfeitamente; o compromisso foi aceito e 

cumprido, nunca tive o menor problema 

com nenhuma repartição. E, de quebra, 

ainda ganhei do Ibrahim Eris excelentes 

instalações no Banco Central. 

Cenário

O Brasil tinha pressa. O cenário, 

naquele momento, era terrível. O país 

entrava no quarto ano de moratória e 

a dívida explodira, notadamente pela 

concentração do câmbio no Banco Cen-

tral. Talvez não tivéssemos sequer US$ 2 

bilhões em reservas. Os bancos credores 

e seus governos buscavam se aproveitar 

dessa extrema fragilidade pressionando 

para que o Brasil “assinasse em baixo” um 

acordo preparado pelo Departamento do 

Tesouro dos Estados Unidos e já enqua-

drado no famoso Plano Brady (que previa 

certa redução do montante da dívida – o 

chamado “hair cut” – em troca da emissão 

de novos papéis garantidos em parte por 

bônus do governo norte-americano). Só 

que os parâmetros oferecidos eram aque-

les aplicados um ano antes para acertar a 

dívida do México, os quais simplesmente 

não se compatibilizavam com as condições 

macroeconômicas brasileiras. Era o que eu 

chamava entre os amigos de “Barbearia 

Brady”. Tinha até uma cadeira confortável 

e toalha felpuda, mas, quando o devedor 

se sentava, não tinha o direito de escolher 

o corte. Afinal, era o barbeiro que portava 

a tesoura e a navalha afiada...

FilosoFia

Minha primeira providência foi mer-

gulhar durante um mês em relatórios, 

estudos, contratos, enfim numa imensa 

papelada para me inteirar da real situação. 

Formei grupos de trabalho com integran-

tes da Fazenda, do Planejamento, do 

Banco Central, do Itamaraty, incumbindo 

cada qual de estudar determinado tema 

da negociação para com isso cobrir os 

aspectos financeiros, técnicos e jurídicos. 

Durante algumas semanas todos traba-

lharam na preparação de seus relatórios, 

quando aprendi muito e também pude 

selecionar quem me acompanharia na 

escalada do Everest. No entanto, o mais 

importante é que fomos para a negociação 

com um conceito diferente. Anteriormen-

te, as tratativas com os credores sempre 

se basearam na capacidade do balanço 

de pagamentos, quantos dólares teriam 

de estar disponíveis em tais e quais 

prazos. Esse foi um grande equívoco. O 

pagamento da dívida depende na essência 

de um equacionamento fiscal, mais do 

que cambial. A rigor, trata-se de avaliar 

qual o grau de sofrimento passível de ser 

imposto ao povo para criar a poupança 

que o governo transferirá ao exterior. 

Personagem determinante para o advento 

desse avanço doutrinário foi o economista 

Antonio Kandir, então secretário de Política 

parte da regra do jogo, ou chegamos ao 

fim do trajeto e, então, desapareço”. Isso 

porque o negociador é a ponta de um 

esmeril: desgastou, troca-se, coisa que 

não se pode fazer tão facilmente com um 

ministro da Fazenda ou um presidente 

do Banco Central. Fiz porém duas exigên-

cias. Disse que só aceitaria a missão se 

contasse com um decreto da Presidência 

da República me nomeando embaixador 

plenipotenciário para a negociação da 

dívida externa e se reunisse os principais 

integrantes da equipe econômica para 

dizer que, a partir daquele momento, 
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Econômica. No BC, Ibrahim Eris e Carlos 

Eduardo Freitas também foram funda-

mentais para a introdução desse novo 

conceito, que irritava sobremaneira os 

credores externos e muitos economistas 

aqui dentro do país, mas do qual não nos 

afastamos um só milímetro. 

PriMeiro, os juros

Quando iniciamos as conversas, os 

banqueiros, claro, babavam sangue por 

conta da longa suspensão do pagamento 

dos juros. Do lado dos credores, as ne-

gociações ficavam a cargo do chamado 

Comitê Assessor de Bancos, que tinha 

como chairman o representante do 

Citibank, Bill Rhodes. Um detalhe impor-

tante: conhecendo as regras da barbearia 

e desejoso de manter o topete, nunca fiz 

a romaria a Washington e dei a partida 

nas negociações sem pedir a bênção 

do Tesouro norte-americano, até então 

uma praxe bem cristalizada. No entanto, 

uma das virtudes de um bom negociador 

consiste em passar alguns minutos do 

dia usando os sapatos do adversário para 

conhecer onde doem os calos dele. É 

preciso pensar, nem que seja por alguns 

instantes, com a cabeça do seu oponente. 

E, naquele momento, pensar como ban-

queiro significava entender que eles jamais 

negociariam o estoque da dívida sem que 

antes houvesse uma solução para os juros 

atrasados, que já então somavam algo em 

torno de US$ 8 bilhões. Por isso, tornou-se 

imperativo resolver o problema “menor”, 

mas – e aí estava nosso pulo do gato – 

sem abandonar sua vinculação essencial 

com o “maior”. Para tal fim, e vencendo 

ferrenha resistência dos credores, ficou 

estabelecido que os bônus relativos ao 

acerto dos juros atrasados só lhes seriam 

efetivamente entregues quando definidos 

os parâmetros do pagamento do principal. 

Essa vinculação, de que até hoje poucos 

parecem ter conhecimento, era a única 

segurança de que o montante total de 

nossos futuros compromissos externos 

se adequava à famosa capacidade de 

pagamento que antes nunca fora invocada 

por nenhum país devedor. 

Plaza de toros

O processo de renegociação foi bas-

tante duro, a começar pela austeridade 

que marcou nosso trabalho. Por conta da 

verba escassa, apenas um grupo restrito 

viajava a Nova York para os encontros 

com os banqueiros, entre os quais Carlos 

Eduardo de Freitas e o advogado Luiz 

Carlos Sturzenegger, pelo Banco Central, 

e Maria Silvia Bastos Marques, que à época 

trabalhava com Kandir. Costumávamos 

ficar em um hotel bem baratinho. Uma 

vez, no café da manhã, um casal de turis-

tas brasileiros me perguntou: “O senhor 

não é o negociador da dívida brasileira? 

Parabéns por ficar neste hotel”. No que 

eu respondi: “Pois é... Se não, não seria 

dívida”. O importante é que nosso grupo 

ficava junto da manhã até a noite, geran-

do um extraordinário espírito de equipe. 

Já as negociações com os bancos foram 

marcadas por um alto grau de tensão e 

acompanhadas por diversas táticas de 

coação psicológica que poderiam pertur-

bar alguém menos acostumado a essas 

manobras. Como certamente se recordam 

meus companheiros de missão, parecia 

que entrávamos numa Plaza de Toros, com 

direito a três cadeiras no centro de imensa 

mesa, cercados de uns 40 representantes 

de bancos de todos os continentes com-

preensivelmente sequiosos de nos enfiar 

suas afiadas banderillas. Quase todos os 

dias, quando chegávamos, já havia sobre 

a mesa cópias dos jornais brasileiros com 

as piores notícias sobre nossa economia 

enviadas por fax. Tudo isso, naturalmente, 

fazia parte do jogo, mas também tínhamos 

nossos truques para conturbar as hostes 

inimigas. E, no final, se estabeleceu um 

clima mais construtivo do que nas agitadas 

sessões iniciais. 

triPé da neGoCiação 

Entre dezembro de 1990 e março 

de 1991, foram tomadas em caráter 

estritamente unilateral as três medidas 

que marcaram a saída da moratória e 

abriram caminho para a assinatura do 

acordo de pagamento dos juros atrasados, 

culminando três anos depois no acordo 

que envolveu todo o estoque da dívida. 

Em dezembro de 1990, comunicamos ao 

Comitê Assessor de Bancos que o Brasil 

passaria a quitar o equivalente a 30% dos 

juros da dívida externa vincenda do setor 

público, liberando também os pagamen-

tos do setor privado, incluindo os bancos 

federais e estaduais. Cerca de três meses 

depois, Petrobras e Vale foram igualmente 

liberadas. Em março de 1991, assinamos 

com os bancos credores o “term sheet” 

relativo aos juros atrasados, daí resultando 

os IDU bonds – Interest Due and Unpaid –, 

cuja entrega, contudo, como já disse, ficou 

condicionada à negociação dos parâme-

tros básicos do pagamento do principal. 

Por fim, extinguiu-se a exigência de que 

fossem mantidos depósitos compulsórios 

nas agências de bancos brasileiros no ex-

terior, mecanismos conhecidos como P3 

SANGUE E AREIA
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e P4, o que acarretou queda significativa 

dos juros sobre as dívidas de curto prazo. 

Cumpre ter presente que essas medidas 

foram de importância crucial porque, não 

tendo sido objeto de negociação, de-

monstraram à banca internacional, ainda 

cética, a seriedade e boa-fé do Governo na 

busca de uma solução economicamente 

sustentável. É incrível como até hoje não 

se escreveu um só livro que relate em pro-

fundidade esse belo momento da história 

recente do Brasil, embora eu venha tentan-

do convencer o próprio Carlos Eduardo a 

fazê-lo. Há um enorme desconhecimento 

sobre o assunto, inclusive por parte de 

personagens que, de uma maneira ou de 

outra, deveriam estar mais familiarizados 

com a questão. É o caso, por exemplo, dos 

equívocos cometidos por Roberto Campos 

em sua autobiografia. Na obra “Lanterna 

de popa”, ao mencionar a renegociação 

da dívida, o ex-senador escreveu que a 

“atitude confrontacionista” teve como 

“único resultado o aumento da taxa de 

“Quando iniciamos as conversas, 

pagamento 
dos juros”

os banqueiros 
babavam sangue por conta 

da longa suspensão do
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juros sobre nossas dívidas de curto prazo, 

que só seria reversada na segunda fase do 

governo Collor, com a nomeação de Mar-

cílio Marques Moreira para o ministério 

da Economia, em maio de 1991”. Nesse 

caso, Campos teve resposta em carta que 

lhe enviei de Bruxelas, onde eu ocupava 

o posto de embaixador do Brasil junto à 

União Europeia. 

senado

É bom que se diga que esta não foi 

uma batalha travada apenas no front 

externo. Segundo a Constituição de 1988, 

caberia ao Senado Federal estabelecer 

as diretrizes da renegociação da dívida 

externas; mas eram bem conhecidas as 

resistências no Congresso a qualquer 

acordo com os credores pois, sob a lide-

rança do PT, se impugnava até mesmo a 

validade daquelas obrigações. Pois bem, 

nessa empreitada tive a inestimável ajuda 

do então senador Fernando Henrique Car-

doso, a quem expus os objetivos que eu 

perseguia nas negociações diante da ne-

cessidade de que o Brasil deixasse de ser 

visto como um pária internacional. Como 

ele compartilhava inteiramente desse 

ponto de vista, prontificou-se a mobilizar 

seus colegas da Comissão Econômica 

daquela casa, valendo-se desde o início do 

apoio dos senadores Mário Covas e Jorge 

Bornhausen. Foram numerosos encontros 

e diversos almoços em que nasceu a Re-

solução 82 do Senado Federal, aprovada 

em 18 de dezembro de 1980, que veio dar 

cumprimento ao Artigo 52 da Constituição 

Federal. O aval do Senado, inclusive à tese 

da capacidade de pagamento, removeu 

os questionamentos à legitimidade da 

renegociação que empreendíamos e au-

mentou consideravelmente a credibilidade 

do Brasil aos olhos dos credores. Mostrou, 

também, que aquela não era uma iniciativa 

isolada do Executivo, e sim um compro-

misso histórico da nação brasileira.

Pouso suave

Cumpri aquilo que disse à ministra 

Zélia Cardoso de Mello em nosso primeiro 

encontro: concluído o voo, me desfiz da 

asa e fui viver outras aventuras dentro e 

fora do serviço público. Após sua saída do 

ministério da Economia, em maio de 1991, 

ainda permaneci no posto por um breve 

período da gestão de Marcílio Marques 

Moreira a fim de ultimar o acordo para 

o pagamento dos juros atrasados. Como 

colega do Itamaraty, conhecia Marcílio há 

muito tempo e, durante a negociação con-

versávamos com frequência porque, como 

SANGUE E AREIA
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marcadas por muito sofrimento. Arcamos 

com um preço extremamente elevado, 

dezenas de bilhões de dólares saíram da 

nossa economia para liquidar a fatura de 

uma sucessão de decisões equivocadas. 

Mas o Brasil honrou seus compromissos 

de forma exemplar, sem nunca ter vol-

tado à mesa de negociação. Muito da 

credibilidade que temos hoje no mercado 

internacional vem desse período. E, se nos 

idos de 1990, alguém dissesse que hoje te-

ríamos quase US$ 400 bilhões em reservas, 

estaria se candidatando a uma camisa de 

força. Mas o Brasil soube aproveitar muito 

bem o banquete oferecido ao mundo pelos 

Estados Unidos e pela China no início deste 

século e escapou da restrição externa que 

nos condenava a realizar os famosos voos 

de galinha. No entanto, o preço desta liber-

tação deve ser mesmo a eterna vigilância. 

Eu diria que, nas condições atuais, nem se 

pode pensar no retorno a uma situação 

tão dramática quanto àquela que vivemos. 

Mas também não dá para crer que estamos 

refestelados sobre um colchão eterno, pois 

o déficit em conta corrente já volta a atingir 

níveis desconfortáveis. Que ninguém se 

esqueça de que pagamos a dívida externa 

com muito suor, que conquistamos nossa 

soberania a duras penas, E se, nas décadas 

de 1970 e 1980, entramos nesse turbilhão, 

em parte por uma confluência de fatores 

negativos externos, também só deixamos 

o cataclismo essencialmente graças à con-

junção de acontecimentos exógenos. Está 

na hora de capricharmos mais no trabalho 

de casa. 

“o preço desta 

O autor foi embaixador plenipotenciário para a rene-
gociação da dívida externa brasileira.
jorio@dauster.com

embaixador em Washington, ele servia 

como canal informal junto aos funcioná-

rios do Departamento do Tesouro mais 

envolvidos na questão. Assim, foi com a 

sensação de dever cumprido que passei 

o bastão a Pedro Malan, que com grande 

brilhantismo negociou os acertos sobre 

o estoque da dívida. Naquela passagem, 

ocorreu algo raro no Brasil: eu, Malan e 

Armínio Fraga, que então assumia a área 

internacional do BC, fizemos um road 

show mundo afora para demonstrar a 

continuidade dos esforços do Governo 

brasileiro no processo negociador. 

eterna viGilânCia

Naquele momento, o Brasil come-

çava a estancar uma hemorragia, mas o 

pagamento da dívida externa resultou 

praticamente em duas décadas perdidas, 

libertação deve ser 
a eterna vigilância. 

Nem se pode pensar 
no retorno a 

uma situação
tão dramática 

quanto 
àquela que 

vivemos”
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Missiva do Embaixador Jorio Dauster ao ex-ministro Roberto Campos criticando as incorreções publicadas na sua autobiografia, 
“Lanterna na popa”, sobre a renegociação da dívida externa
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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 desafi os que ainda virão por aí.
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45
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s atuais manifestações no Brasil trouxeram à baila a ideia 

de que protestos nas ruas, descrédito pelos partidos e 

pelas instituições representativas podem significar avan-

ços democráticos. Presume-se que manifestações de rua 

possuam mais legitimidade do que eleições e represen-

tantes. Supõe-se que possamos aferir o que a sociedade 

pensa com a mesma facilidade com a qual vamos a uma 

manifestação e ouvimos palavras de ordem. Presume-se 

que possamos conhecer facilmente o que deseja o povo, a 

sociedade ou até mesmo a nação; categorias, na maioria 

das vezes, imprecisas e que expressam a opinião de uma 

pequena parcela, que as fazem passar como uma vontade 

imperiosa e facilmente identificada, bastando para tanto, 

A
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dizem seus arautos, passear pelas ruas e ouvir as suas vo-

zes. Frequentemente, ouvimos o que o interlocutor acredi-

ta ser a “vontade do povo”. Nesse diapasão, ouvir as vozes 

do Quartier Latin significa que foi ouvida a voz da França, 

ou que grupos que se concentraram na Avenida Rio Bran-

co no Centro do Rio de Janeiro, próximo das zonas Sul e 

Norte da cidade, possam substituir o que pensam os evan-

gélicos da Baixada Fluminense ou, para ficar no Estado do 

Rio, qual a opinião dos moradores de Itaperuna, cidade 

próxima ao Estado do Espírito Santo.

As manifestações recentes foram saudadas 

como um sinal de vitalidade numa sociedade 

adormecida. Tal leitura foi construída por duas 

lógicas distintas. A primeira apontava que o de-

bate político no Brasil havia sido esvaziado por 

políticas econômicas e sociais. Durante os anos 

do governo PSDB, a estabilização econômica im-

pôs uma agenda que não admitia contestação, 

apontando para uma espécie de Fla-Flu: ou a es-

tabilização ou a volta da inflação. Os anos do go-

verno PT não teriam seguido uma lógica distinta: 

quem seria contra o combate à fome e às políticas 

sociais distributivistas num país tão desigual? A respos-

ta dos petistas mais exaltados recuperava uma disputa na 

qual estavam, de um lado, o povo e, de outro, a UDN – 

símbolo máximo da classe média, a qual causava nojo a 

uma intelectual paulista. A segunda lógica que saudou as 

manifestações mobilizava uma visão profunda e arraigada 

sobre a sociedade brasileira: o brasileiro é passivo, acei-

ta tudo sem protestar. Essa visão pode ser encontrada em 

pensadores sociais brasileiros, em pesquisas de opinião ou 

em conversas vadias num terreno baldio em algum subúr-

bio. É uma visão que une a elite com os olhos voltados para 

o Primeiro Mundo e o povo que anda de trem na Central 

do Brasil.

Manifestações de ruas contra o caótico transporte ur-

bano e puxadas por organizações que possuem uma pau-

ta de reivindicações precisas e que buscam reformular a 

política de transportes poderiam ter sido saudadas pelo 

liberal Tocqueville como um antídoto frente a discussões 

abstratas e vagas sobre o Mundo, o Homem, a Tecnologia 

e o Transporte. Passamos, entretanto, de uma pauta polí-

tica de discussões sobre o transporte nas cidades para uma 

crítica ao sistema representativo. Rapidamente, a discus-

são saiu de uma crítica política aos valores que orientam 

o transporte urbano para a necessidade de um plebiscito 

que reforme o sistema político. Também, rapidamente, 

identificou-se o vilão: o sistema representativo, o qual 

estaria numa crise, pois não escutava mais as vozes das 

ruas, que podiam ser facilmente ouvidas e identificadas. 

Afinal, elas estavam gritando, e, 

para alguns arautos dotados de 

um ouvido mais do que sensí-

vel, aparelhados com métodos 

que são capazes de interpretar 

o sentido da História, era pos-

sível apresentar o programa 

político das ruas. Tarefa de que 

o sistema representativo não 

seria capaz.

Nessa quadra da História 

brasileira, que pode vir a ser 

importante, seria de bom alvi-

tre lembrar, mesmo que sob o risco de ser tachado de con-

tra as manifestações de rua, que o sistema representativo 

não é um substituto pálido para a democracia direta, ao 

contrário, seus fundamentos são distintos. Além disso, e 

principalmente, apontar que o sistema representativo pos-

sa vir a ser o melhor instrumento para dar expressão polí-

tica à polifonia de vozes que emergiu das ruas.

a deMoCraCia direta já é uMa Possibilidade real. a 

trajetória aleatória da deMoCraCia rePresentativa

A democracia direta foi considerada, por Rousseau, 

um modelo irrealizável em razão da impossibilidade física 

de reunir os cidadãos para deliberar; somente estados de 

pequenas dimensões geográficas poderiam planejar viver 

num regime desse tipo1. No mundo moderno, tal argu-

mento poderia ser rechaçado em razão da possibilidade 

de que todos deliberem virtualmente. A disponibilidade 

de assistir aos debates ao vivo e, ao final do dia, de votar 

por telefone fixo, terminais de bancos, celular ou qualquer 

As manifestações 
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outro meio eletrônico passou a ser real. Da mesma manei-

ra que espectadores votam nos programas de reality, ao 

final dos debates, os cidadãos dariam seu voto, em vez de 

transferir essa decisão para os representantes. De um re-

gime materialmente impossível, a democracia direta pas-

sou a ser uma alternativa, não conhecemos projeto algum 

de construção de uma democracia 

direta. Dessa maneira vale a pena 

indagar e confrontar, os princí-

pios da democracia direta e os da 

democracia representativa.

O sistema representativo teve 

uma gestão distinta dos projetos 

de reformas movidas por ideias 

abstratas que pretendem reformar 

o mundo tendo por guia uma carta 

construída a partir de uma deter-

minada teoria. Esse sistema ganha 

seus contornos lentamente, sem 

que possamos agrupá-los a partir 

de uma única escola teórica. Sua 

elaboração foi obra de diversas es-

colas: homens práticos como Madison, utilitaristas como 

Stuart Mill, doutrinários como Benjamin Constant, socia-

listas céticos como Joseph Schumpeter ou de esforços cons-

titucionais conduzidos por situações nacionais, os quais fo-

ram posteriormente adaptados para outros contextos.

CoMo seleCionar: os Métodos de seleção na deMoCraCia 

direta e na deMoCraCia rePresentativa

O fundamento básico da democracia representativa 

consiste na distinção entre representados e representan-

tes. Sua primeira consequência reside no fato de que é 

possível atribuir àqueles que representam, sejam partidos, 

sejam indíviduos, uma carga de responsabilidade pelas de-

cisões tomadas. Para que essa responsabilidade aconteça, 

é fundamental que ocorram eleições regulares, renovações 

do mandato que punam ou premiem os representantes 

pelas escolhas. A democracia representativa necessita, 

impreterivelmente, das eleições regulares, sem as quais a 

responsabilização não poderá ocorrer. Nesse sentido, evi-

dencia-se a importância da reeleição, a qual permite que 

os representados manifestem seu apoio ou repúdio pelas 

decisões tomadas. A reeleição é um dos mecanismos mais 

importantes da democracia representativa. A democracia 

direta está assentada na inexistência de uma distinção en-

tre representantes e representados, uma indistinção que 

acarreta dificuldades em identificar quem são 

os responsáveis pelas decisões, pois toda deli-

beração exprime a nação, o povo, a classe etc.

A democracia representativa e a demo-

cracia direta possuem métodos distintos para 

selecionar aqueles que irão conduzir os assun-

tos públicos. Conforme Aristóteles assinalou, 

qualquer eleição que selecione alguns entre 

todos é um método aristocrático, não importa 

qual seja o critério dessa seleção: aquele que 

fala melhor, aquele que domina um conheci-

mento ou que simbolize mais perfeitamente 

os mais pobres, pouco importa, ele foi sele-

cionado porque possui um atributo superior 

a todos2. Na democracia direta, os cidadãos 

escolhidos irão tão somente vocalizar as re-

soluções da assembleia ou conduzir os assuntos públicos 

conforme foi estabelecido na pauta discutida. O único mé-

todo coerente com a democracia direta é o sorteio. Como 

a decisão espelha a vontade do todo, e todos participam 

das decisões votando e debatendo, todos devem governar. 

O sorteio não seleciona os melhores, apenas oferece o di-

reito de cuidar para que as decisões sejam implementadas. 

Como todos podem e devem governar, pode ser adotada a 

premissa de que um nome sorteado seja retirado da dispu-

ta na próxima ocasião, como forma de permitir que todos 

governem. Podemos perceber que a possibilidade de punir 

ou reconduzir um encarregado público desaparece nesse 

procedimento, já que a decisão pertence ao povo, o qual 

não pode ser punido por meio do afastamento das funções 

deliberativas. 

A democracia representativa, ao estar assentada na 

distinção entre representantes e representados, produz 

um método específico para selecionar os representados, 

qual seja, a eleição. Nesse processo, a eleição obriga os 

qualquer eleição 
que selecione 
alguns entre todos 
é um método 
aristocrático, não 
importa qual seja 
o critério dessa 
seleção
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candidatos a buscarem temas e abordagens que encon-

trem respaldo no eleitor; nessa competição, os melhores 

argumentos são identificados como aqueles que obtiveram 

o maior número de apoios na sociedade. Os eleitos são os 

melhores, porque foram identificados pelos representados 

como tais. Por trás dessa escolha, podem estar diversos va-

lores, tais como retórica, competência, simbologia etc, que 

estão sintetizados na seguinte ideia: ele é o escolhido, por-

que capturou melhor que outros a opinião existente nos 

representados. A eleição do melhor – partido ou repre-

sentante individual – não implica reconhecimento de uma 

superioridade do representante sobre o representado, mas 

apenas o reconhecimento da sua capacidade em exprimir 

uma opinião e de obter apoios que o conduzam ao parla-

mento. Numa democracia representativa, o representante 

compreendeu o maior número de opiniões dos cidadãos e 

soube exprimi-las num argumento coerente, para os mes-

mos cidadãos, melhor do que outros. Um representante 

pode ser escolhido, seja porque ele conseguiu expressar 

coerentemente as opiniões dos cidadãos, seja porque, a 

partir delas, ele apontou aspectos que não estavam visíveis 

aos representados3. O representante transita num espaço 

entre o senso comum e a novidade. Em alguns momentos, 

ele reúne opiniões formuladas vagamente e lhes confere 

uma roupagem política; em outros, ele parte dessas opini-

ões para apontar possibilidades não vistas anteriormente. 
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Em ambas as estratégias, seu ponto de apoio é a opi-

nião dos cidadãos, e a sua maior ou menor habilidade é 

medida a partir da sua capacidade em obter a adesão 

desses cidadãos. Se o uso da eleição confere um caráter 

aristocr à democracia representativa, conforme pensava 

Aristóteles, então devemos concluir que, nesse modelo, a 

aristocracia se submete aos caprichos do cidadão comum.

a PartiCiPação

A preocupação com a participação é algo presente na 

forma de pensar, tanto dos defensores da democracia re-

presentativa quanto daqueles que defendem a democracia 

direta. Seria um ato de má-fé ou de desconhecimento te-

órico supor que o sistema representativo tenha sido fruto 

de homens e mulheres preocupados em aliviar os cidadãos 

do fardo da participação política. No seu texto clássico 

acerca da democracia dos modernos, Benjamin Constant 

manifesta sua preocupação com a apatia dos cidadãos, a 

ameaça que os prazeres privados consumam todo o tempo 

dos cidadãos permitindo que os governantes conduzam os 

assuntos públicos sem controle4. A experiência da demo-

cracia direta ateniense mostra que a maior parte das deci-

sões cabia àqueles dotados de melhor retórica, enquanto 

a maioria dos cidadãos preferia comparecer à assembleia 

apenas nos momentos mais importantes. Dependendo do 

historiador, tal aspecto ganha maior ou menor importân-

cia5. Seja qual for a escolha, sabemos que ambos, a demo-

cracia representativa ou a democracia direta, lidam com 

cidadãos mais ativos politicamente, enquanto outros, tal-

vez a maior parte, preferem participar da política apenas 

ocasionalmente. 

A participação na democracia representativa é um in-

grediente importante; entretanto, para que ela aconteça, 

não se recorre à obrigatoriedade da presença em todos 

momentos de decisão, mas permite-se ao cidadão a esco-

lha em manifestar sua opinião naqueles momentos con-

siderados mais relevantes. O cidadão pode participar de 

manifestações, de petições, de audiências públicas ou con-

centrar sua atenção nas eleições, as quais reúnem um nú-

mero maior de assuntos, sendo mais importantes e atra-

tivas para os representados. Os tópicos vão desde temas 

específicos, como, por exemplo, transportes, até assuntos 

gerais, como socialismo, liberdade etc. Presumir que os 

representados escolham concentrar sua participação nas 

eleições implica reconhecer a diversidade das escolhas hu-

manas, em vez de pressupor um modelo rígido de exercí-

cio das liberdades políticas, o qual terminaria provocando 

uma castração da liberdade.

QueM é rePresentado: o Povo ou a Pluralidade de oPiniões?

O tópico da participação se desdobra no seguinte 

tema: numa democracia, as decisões tomadas espelham 

que princípio? A maioria, a unanimidade ou a diversidade 

de grupos existentes na sociedade? Caso a democracia di-

reta não recorra à coerção para que todos se manifestem, 

podemos imaginar que alguns estarão presentes, enquan-

to outros não terão comparecido. Sendo assim, aqueles 

que participam possuem a prerrogativa de falar em nome 

dos que se ausentaram, e tal comportamento poderia ser 

guiado por dois motivos. No primeiro, os participantes 

possuiriam um princípio moral que os levaria a colocar 

em primeiro plano a vontade geral e o interesse comum, 

mesmo sem a presença e a vocalização dos interesses dos 

ausentes. Dever-se-ia acreditar na sua abnegação e no 

seu desprendimento: mesmo que o resultado da sua ação 

não atingisse o bem comum, eles teriam sido movidos por 

princípios nobres e, de fato, seriam a aristocracia no mun-

do dos mortais. 

No segundo, aqueles que comparecessem à assembleia 

teriam o direito de expressar o que consideram o mais ade-

quado, seja para o interesse comum, seja para seu próprio 

interesse. Esta última lógica seria idêntica àquela do voto 

facultativo, a qual sustenta que quem não vota escolhe não 

ser ouvido, e que aqueles que compareceram às urnas te-

riam o direito a serem ouvidos, e, consequentemente, os 

escolhidos seriam representantes dessa parcela. Embutida 

nesse argumento, está a lógica do chicote, a punição ensi-

na: aqueles que não compareceram, após serem punidos 

com a não representação das suas opiniões, terminariam 

aprendendo que a participação é melhor do que a passi-

vidade. Conjugado a tais princípios, podemos considerar 

que a democracia direta pressupõe o resultado que espe-
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lha a vontade do povo. Tal vontade poderia estar alicerça-

da numa maioria ou numa unanimidade, uma maioria que 

poderia ser, eventualmente, de 30%, desde que as demais 

correntes atingissem um menor número, excluindo, dessa 

forma, o restante. Seja qual for o método adotado, na de-

mocracia direta, a decisão é a vontade do todo.

Observando o sistema representativo, encontraremos 

um princípio mais democrático, desde que por democráti-

co entendamos os sentidos de diversidade, de pluralidade 

e de conflito. Um governo popular é o governo de todo o 

país, não apenas dos mais ativos politicamente. Lancemos 

um olhar para a reflexão de José de Alencar, não como 

um dever pátrio, mas como uma reflexão de porte idên-

tico ao de outros autores chamados clássicos acerca do 

governo representativo. Segundo Alencar, a legitimidade 

do sistema representativo decorre do que ele confere a di-

versas frações da opinião pública6. Sua legitimidade não é 

decorrência de que ele permita que minorias qualificadas 

governem, nem de que maiorias governem sem controle. 

Como dirá mais tarde Assis Brasil, no governo representa-

tivo, procura-se obter a representação do povo7. 

Entretanto, quando men-

cionamos povo na democracia 

representativa, está embutida 

a ideia de que existam diversas 

correntes, e que a legimitidade 

maior desse sistema decorre 

da sua capacidade em permi-

tir que elas se manifestem. 

Em outras palavras, quando 

pensamos em povo no sistema 

representativo, imaginamos 

pluralidade e diversidade. A 

democracia representativa é 

tanto mais fiel ao seu objetivo 

quanto mais precisa ela é na representação da diversidade 

de correntes de opinião existentes na sociedade. Tal pos-

tulado é contrário a qualquer ideia de unidade e de coesão. 

Sempre é uma possibilidade entre outras que a partir da 

reunião dessa diversidade se consiga chegar a um consen-

so. Em tese, não é a obtenção desse resultado que legitima 

a democracia representativa, mas antes a sua capacidade 

em reproduzir a pluralidade de opiniões existentes na so-

ciedade.

De fato, a imagem gerada pelo sistema representativo 

é antes a de uma orquestra formada por diversos conjuntos 

de câmara com identidades próprias; sem dúvida, uma ima-

gem emocionalmente fraca para instalar coragem em cora-

ções sedentos da força decorrente da unanimidade. Nesse 

sentido, a democracia direta pretende dar vazão à maioria 

ou à unanimidade, enquanto a democracia representativa 

pretende espelhar a diversidade de opiniões. A democracia 

representativa, ao procurar representar a diversidade, ter-

minou gerando mais dissenso do que consenso.

a deMoCraCia rePresentativa Frusta as esPeranças

Se tomamos os séculos XVIII-XIX como o começo do 

experimento do sistema democrático representativo, te-

mos de reconhecer que esse experimento frustou a expec-

tativa de alguns de seus teóricos, os quais sonhavam que 

o sistema representativo poderia gerar consenso, além de 

ampliar as zonas de harmonia entre os segmentos sociais8. 

O sistema representativo foi antes um amplifica-

dor e, muitas vezes, um criador de vozes. De fato, 

a história do sufrágio nos séculos XIX e XX assis-

tiu à demanda por representação da parte de gru-

pos de opinião, de interesse ou sexuais. Mulheres, 

católicos em países protestantes ou vice-versa, 

operários organizaram-se em associação e postu-

laram a queda dos pré-requisitos para o exercício 

do voto e, posteriormente, se organizaram para se 

fazerem representar no legislativo e nos demais 

órgãos públicos. Essa história é conhecida, mas 

não abarca as mudanças que estão ocorrendo no 

sistema representativo. Contemporaneamente, 

estamos assistindo à formação de espaços institu-

cionais prévios para a atuação de representantes de grupos 

que estão dispersos ou sequer estão organizados na socie-

dade, ao contrário da trajetória seguida pelos movimentos 

sufragistas nos séculos XIX e XX.

A democracia representativa contemporânea não é 

meramente uma caixa de ressonância de correntes de opi-
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nião existentes na sociedade. Conforme podemos obser-

var nos tempos atuais, diversos grupos são criados a partir 

de espaços institucionais que estimulam o surgimento de 

demandas que, acreditam seus artífices, devam existir na 

sociedade, mas estão subjugadas e oprimidas. A recente 

discussão sobre o uso do hijab na sociedade francesa reve-

lou que o Estado francês feriu a ideia de liberdade ao im-

pedir o seu uso. Tal afirmação está alicerçada no procedi-

mento adotado pelo Estado, o qual, em nenhum momento, 

ouviu as mulheres mulçumanas, ou ofereceu 

garantias para que elas se organizassem de 

maneira a que sua voz fosse ouvida. O fato de 

que elas não estivessem organizadas não sig-

nificaria que não teriam uma opinião sobre 

o assunto, mas denotaria a marginalidade à 

qual estão submetidas. 

Segundo uma parte da opinião pública, 

o Estado francês deveria ter estimulado a or-

ganização da mulheres muçulmanas, em vez 

de presumir que, como elas não estavam or-

ganizadas, não haveria uma demanda por re-

presentação9. A lógica desse argumento pode 

ser aplicada a diversos grupos afetados por 

decisões públicas, mas tais grupos não estão 

presentes na deliberação. Em lugar de postu-

lar que não queiram ser ouvidos, ou que, por não se mani-

festarem contra estão a favor, o Estado deveria estimular 

que esses grupos se manifestassem. A maneira de o fazer 

seria a criação de espaços institucionais destinados a esses 

agrupamentos. Nessa lógica, estão presentes as experiên-

cias na criação de cadeiras no parlamento para grupos ét-

nicos, como os Maori, na Nova Zelândia, os habitantes de 

Quebec, no Canadá, ou de tribos no mesmo país.

a desConFiança nuMa deMoCraCia rePresentativa  

e nuMa deMoCraCia direta

Tendo estabelecido que democracia representativa 

postula sempre que os termos povo, soberania popular, 

vontade do povo sejam o espelho de uma diversidade de 

opiniões, das quais não se espera que encontrem um de-

nominador comum, podemos retirar outra consequência 

que distingue a democracia representativa da democracia 

direta. Ao contrário da democracia direta, que pretende 

que a deliberação da assembleia seja a vontade do povo, 

a democracia representativa opera sempre com uma de-

fasagem entre a opinião pública e o representante. De 

tal maneira que, no sistema representativo, nenhum re-

presentante, governo, assembleia ou partido possa dizer 

“Nós, o povo”. O povo como unidade indivisível nunca 

está inteiramente no sistema. Essa diferença gerou um 

processo, que escapou aos seus 

críticos. 

No sistema representativo, 

o representante sempre deve ser 

checado com a sua fonte: a socie-

dade na sua diversidade. Como 

na democracia direta pretende-se 

que o povo seja o governo e o go-

verno seja o povo, todos os órgãos 

estão dispensados de checagens, 

já que a voz do povo se faz ouvir 

somente quando se forma uma 

nova maioria ou uma nova unani-

midade. O sistema representativo 

preserva e incorpora esse gap10. 

Na democracia representativa, 

não se presume que a decisão seja a vontade do todo, pois 

sempre estarão presentes grupos que não concordam com 

esse anseio; sua legitimidade não está assentada na una-

nimidade, mas na pluralidade. A checagem é parte inte-

grante do funcionamento do sistema, em vez de ser en-

tendida como um obstáculo à ação do todo. A democracia 

representativa oferece a possibilidade de que checagens 

ocorram com frequência, já a democracia direta propõe 

uma ação coesa e irresistível do povo. A democracia repre-

sentativa estabelece as medidas de pesos e de contrapesos 

como uma maneira de preservar o espaço das correntes de 

opinião que não estão no poder, mas devem estar sempre 

representadas.

No campo das políticas de checagem do excercío do 

poder político, um dos fenômenos mais relevantes da con-

temporaneidade tem sido o surgimento de diversos meca-
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nismos de controle do exercício do poder. Tais grupos não 

pretendem fornecer uma direção às ações, mas controlar 

e denunciar quando os representantes fogem das regras. 

Uma análise simplista atribuiu a esses grupos um caráter 

apolítico, e parte desse diagnóstico reside na compreensão 

da política como uma manifestação plebiscitária: quem 

está contra ou a favor de uma política. Tais grupos estão 

movidos pelo valor da participação, não da passividade. Se 

fôssemos definir o tipo de liberdade que os move, men-

cionaríamos a liberdade ativa11. Uma democracia direta 

plebiscitária seria adversária desses grupos, pois está as-

sentada na ação coesa do povo, sendo quaisquer obstácu-

los um perigo ao bom funcionamento das instituições. No 

cerne da democracia representativa, está a ideia de con-

trole e da denúncia quando são violadas as regras gerais 

do sistema, as quais garantem a expressão da pluralidade 

de opiniões. Como a democracia representativa está as-

sentada no controle como um instrumento que preserva a 

pluralidade de correntes políticas, ela pode incorporar tais 

procedimentos de controle.

a rePresentação Para aléM da eleição

A existência desse gap na democracia representativa 

implica falar num processo de representação, no qual a 

eleição é um dos momentos. Na democracia representati-

va, devemos mencionar antes um processo de representa-
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ção mais do que um único momento, mesmo ressaltando a 

importância das eleições. Na democracia direta, os respon-

sáveis por implementar as decisões não possuem nenhuma 

autonomia para com os representados; o representante é o 

porta-voz dos representados, tão somente um carteiro que 

leva a opinião dos representados à assembleia. Essa con-

cepção entende que qualquer autonomia do representante 

venha a ser considerada como uma violação da vontade 

dos representados. Tal modelo teria como o seu principal 

porta-voz Rousseau12. Nessa compreensão, está presente a 

ideia de que o sistema representativo é apenas um substi-

tuto incompleto da democracia direta, a qual, em razão da 

sua impossibilidade física, não poderia ser adotada. Após 

a decisão tomada e sorteados os seus porta-vozes, não 

seriam necessários mecanismos que aperfeiçoassem essas 

decisões, as quais espelhariam o povo. Somente uma nova 

unanimidade ou uma maioria poderia refazer o conteúdo 

da deliberação.

Tal perspectiva seria distinta na democracia repre-

sentativa. Seu funcionamento está assentado na existên-

cia de um gap entre representado e representante e na 

necessidade da ativação de uma corrente entre a socie-

dade civil e o sistema político. A eleição do representan-

te é um dos momentos do processo, podendo e devendo 

existir diversos mecanismos que ativem os dois polos. 

Nesse sentido, manifestos, petições, ocupações de pré-

dios públicos e audiências públicas são partes constitu-

tivas do sistema tal qual o momento eleitoral. Na con-
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temporaneidade, assistimos a sua aparição não apenas 

nos momentos de crise do sistema, mas no seu funciona-

mento normal. A democracia representativa sugere que 

a representação é um processo contínuo, que envolve o 

momento da eleição, o durante e a confirmação ou não 

do representante13. Como o gap é um dado do sistema, o 

ruído provocado pelas manifestações e demais atos não 

significa que o povo, ator único da democracia direta, 

esteja sendo contestado, mas que o processo de repre-

sentação está em movimento. O representante pode ade-

quar-se a esse ruído ou apostar que suas ações, no longo 

prazo, serão mais bem-sucedidas do que essa desavença. 

Nesse ponto, retoma-se a importância das eleições regu-

lares e do mecanismo da reeleição, que apontam para o 

acerto ou não das decisões tomadas pelo representante. 

O cidadão que se manifesta, seja numa democracia 

direta, seja numa democracia representativa, 

possui formulações distintas. A democracia 

representativa pressupõe que o cidadão não 

possa ser enquadrado num único conjunto de 

proposições coerentes e articuladas. O cidadão, 

como vontade política, é a reunião de diversos 

papéis, compartilhando opiniões variadas e, 

muitas vezes, contraditórias. A agenda de de-

bates de um determinado momento pode pôr 

em relevo uma dessas correntes de opinião, 

sendo substituída por outra em outro momen-

to. Como na democracia representativa devem 

estar presentes as diversas correntes existentes 

na sociedade, o eleitor pode escolher uma entre 

elas em razão de sua avaliação circunstancial. 

As decisões podem ser vistas como produtos de 

consultas que espelham uma escolha entre várias possí-

veis, em vez de um produto do povo como unidade, como 

na democracia direta.

As pesquisas de opinião conferem um outro cará-

ter à representação, reforçando a ideia de que ela é um 

processo com vários momentos, em lugar de um ato con-

centrado no momento da eleição. As pesquisas de opi-

nião deixaram de ser um elemento esporádico para ser 

um instrumento corriqueiro. Anteriormente, eram um 

instrumento utilizado apenas pouco antes das eleições, 

agora passaram a ser um recurso utilizado várias vezes ao 

longo do mandato. O governo, a oposição, os partidos ou 

os representantes fazem uso constante desse mecanismo 

para averiguar a percepção dos cidadãos sobre os assun-

tos. Tais pesquisas não significam que representante e re-

presentado ajam em comum acordo sempre, são apenas 

um indicativo do que pode vir a acontecer caso a política 

x seja adotada.

CaMille desMoulins vai Para a televisão

Tais princípios não impedem que estejamos vivendo 

mudanças na democracia representativa, que atingem 

principalmente o partido e o parlamento. A incorporação 

desses elementos ao sistema representativo provém dos 

séculos XIX e XX. O século XIX assistiu à emergência do 

parlamento como principal are-

na de debates, o espaço para o 

qual confluíam diversas arenas 

existentes na sociedade. O par-

lamentar era eleito em razão da 

sua confiabilidade como pessoa, 

alicerçado nas suas relações lo-

cais ou como membro de algum 

grupo econômico relevante. No 

parlamento, o representante vo-

tava segundo sua consciência, 

submetendo-se às eleições regu-

lares, nas quais, em geral, a com-

petição era bastante baixa14. O 

secúlo XX assistiu ao surgimento 

do partido como organização, na 

qual militantes eram selecionados como candidatos a re-

presentantes; era também nesse espaço que o programa a 

ser apresentado à sociedade era formulado. 

A ampliação das franquias eleitorais gerou a formação 

de diversos partidos que passaram a disputar a preferência 

do eleitor. As prerrogativas do executivo foram ampliadas 

sem que o parlamento deixasse de ser uma importante 

arena de debates e de seleção de líderes. Ao mesmo tem-

po, a ampliação das franquias eleitorais e a regularidade 

O cidadão, como 
vontade política, 
é a reunião de 
diversos papéis, 
compartilhando 
opiniões variadas 
e, muitas vezes, 
contraditórias
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cenas. O tom adotado é o de uma conversa pessoal, em 

lugar da declamação dramática Os próprios comícios mu-

daram; são encontros nos quais músicos, políticos, atores 

aparecem. Usualmente, o candidato faz um discurso rá-

pido ao final como desfecho. Os comícios das Diretas Já, 

em 1984, seguiram esse modelo, ou alguém se esqueceu 

da presença de jogadores de futebol, atores e atrizes da 

Globo, músicos junto com Lula, Brizola, Prestes, Ulysses 

Guimarães, Tancredo etc?

No sistema representativo contemporâneo, não são 

mais o teatro ou o rádio, mas, principalmente, a mídia 

eletrônica visual que desempenha 

esse papel. A novidade se incorpo-

ra ao sistema representativo, porém 

não o nega. O que está em mudança 

é o papel do partido e de organizações 

semelhantes, como o sindicato ou os 

jornais como meios que indicam os 

candidatos a representantes. Na con-

temporaneidade, a mídia eletrônica 

visual é mais um instrumento que in-

dica o candidato a representante jun-

to com os meios tradicionais.

O uso da mídia eletrônica como 

forma de convencimento numa democracia direta ten-

deria a ter os mesmos efeitos daqueles presentes na 

democracia representativa. A menos que nesse modelo 

fosse adotado um padrão rígido para com seu uso, nes-

se caso, os debates seriam transmitidos sem recursos de 

propaganda, os cidadãos assistiriam às sessões como se 

lá estivessem, apenas vendo e escutando, e elas seriam 

transmitidas ao vivo tal qual acontecem, sem edições e 

sem recursos de cenas externas. Ao final, os cidadãos se 

manifestariam sobre os assuntos em pauta. Se a decisão 

coubesse aos cidadãos que estão distantes fisicamente, 

mas olhando para o porta-voz, podemos supor que ele fi-

zesse uso dos recursos necessários que a mídia eletrônica 

visual exige, pois, de outra maneira, ele poderia fracassar 

no convencimento dos cidadãos. Sendo assim, ficamos 

com o mesmo método da democracia representativa, o 

recurso da conversa, em vez do discurso dramático. A di-

das eleições asseguraram a aparição de grupos de oposi-

ção dentro do parlamento. O governo representativo era 

vigiado por uma oposição dotada de um programa alter-

nativo de governo, a qual, constantemente, denunciava as 

mudanças operadas pelo partido eleito no seu programa 

original.

A contemporaneidade assiste a mudanças significa-

tivas nos espaços nos quais os candidatos a represen-

tantes eram selecionados. Em primeiro lugar, o partido 

deixa de ser o único espaço no qual esses candidatos são 

selecionados. Os cidadãos que possuem repercussão na 

sociedade passam a ser disputados pelos 

partidos como carregadores de prestígio. 

O bom comunicador é tão importante 

quanto o burocrata partidário. Os meios 

de comunicação de massa passam a de-

sempenhar um papel importante; aque-

les que dominam um desses meios são 

vistos como figuras públicas, capazes de 

representar os cidadãos. A crítica ao pre-

domínio da propaganda na formação dos 

candidatos parece imaginar que, no pas-

sado, os eleitores acompanhavam uma 

disputa entre programas, sem perceber 

que, já no século XX, líderes de massa com domínio dos 

novos meios de comunicação de massa atraíam eleitores 

como símbolos de bandeiras políticas. O padrão de com-

portamento que a mídia eletrônica visual exige passa a 

ser um elemento fundamental para avaliar as chances do 

candidato a representante. A mídia eletrônica visual está 

em alguma medida substituindo o teatro e a sua retórica 

como o meio de comunicação. 

É interessante lembrar àqueles que apressadamente 

criticam o papel da mídia eletrônica visual que a teatrali-

dade como um recurso de convencimento esteve presente 

na política do passado. Camile Desmoulins, o grande ora-

dor da Revolução Francesa, que sacudiu as massas para a 

destruição da Bastilha, havia sido ator de teatro, e, certa-

mente, seu discurso fazia uso desses recursos retóricos. A 

TV introduz um outro tipo de ator político: sai de cena o 

longo discurso e surge a conversa rápida entrecortada com 

A        introduz 
um outro tipo de 
ator político: sai 
de cena o longo 
discurso e surge a 
conversa rápida 
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ferença estaria no veto ao uso de cenas externas, gráficos, 

e números deveriam ser citados.

ConClusão

Se, em alguns momentos, deve ser permitido ao cien-

tista político manifestar explicitamente sua preferência 

por um modelo de democracia, isso deve ser feito da mes-

ma maneira que se exige na audiência pública: por que tal 

escolha? A política como uma escolha de valores não pode 

estar dissociada da fundamentação destes valores e dos 

meios necessários para a sua implementação. A discussão 

de botequim aprecia a ênfase e a declaração rimbombante 

sem fundamentação, o debate relevante, seja ele realizado 

nos fóruns acadêmicos ou não, o importante é que ele se 

desenvolva a partir de argumentos fundados em conteú-

dos claros e que possam ser examinados sem o recurso a 

alguma crença que esteja acima da análise.

Com as mudanças ocorridas no campo da tecnologia, 

devemos considerar seriamente a possibilidade de uma 

democracia direta. O fato bruto da impossibilidade física 

de que todos os cidadãos estejam presentes para delibe-

rar sobre os assuntos públicos de maneira frequente não 

existe mais. Programas de TV, enquetes feitas pela inter-

net convidam os cidadãos a registrarem seus votos. Por 

que a democracia não poderia fazer uso desses recursos? 

A questão que devemos discutir seria se a democracia di-
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notas de rodaPé

reta é preferível à democracia representativa, além disso, 

por quê?

Acreditamos que os argumentos expostos possam su-

gerir que a democracia representativa possui princípios e 

mecanismos capazes de fornecer espaço para que a plura-

lidade de opiniões na sociedade possa se manifestar com 

mais intensidade e garantias do que a democracia direta. 

Os regimes políticos são avaliados em grande medida pela 

natureza do seu processo decisório. O conteúdo das políti-

cas pode, eventualmente, ser muito parecido em regimes 

de natureza distintos, entretanto o processo de decisão di-

fere radicalmente em regimes democráticos e autoritários. 

A democracia representativa pode oferecer um espaço 

mais amplo para a expressão da diversidade de correntes 

políticas existentes na sociedade, sem a garantia de que 

este processo encontre um denominador comum, aspecto 

que faz parte da incerteza democrática. 
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U
m verdadeiro con-

curso público: os 

melhores vencerão! 

Por que preencher 

milhares de vagas 

com jovens inexperientes, eleitos por 

ninguém? Porque eles merecem! Os 

funcionários públicos são classifica-

dos, quando entram no corpo, e tam-

bém em suas carreiras, de acordo com 

suas notas em provas e seu desempe-

nho profissional. A lógica governante 

da classificação, da hierarquização e 

da admissão neste universo profissio-

nal obedece ao que chamamos hoje 

“meritocracia”, o governo do talento.

O que não sabemos é a verda-

deira origem desta palavra. Micha-

el Young, publica em 1958 um livro 

bastante heterodoxo: The Rise of 

Meritocracy, e pela primeira vez a 

palavra vê o dia. O que torna esse 

livro particular é a fronteira entre a 

ciência e a literatura: o autor se pro-

jeta para o ano 2034, em que ele faz 

uma profunda análise política da so-

ciedade inglesa, mostrando como as 

decisões tomadas, especialmente nas 

décadas de 1940 e 1950, resultariam 

em um novo modelo societal. O autor 

diz: “Hoje, nós francamente reconhe-

cemos que a democracia não pode 

ser mais do que uma aspiração, e te-

mos uma regra aplicável, tanto para 

as pessoas comuns quanto para as 

pessoas mais inteligentes: não uma 

aristocracia familiar, e não uma plu-

tocracia da riqueza, mas uma verda-

deira meritocracia do talento” (1994, 

p. 11). O surgimento desta palavra, 

pela primeira vez, ainda é coroada 

meritocracia e 
concUrsos PÚBlicos

FernanDo De castro Fontainha
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por uma nota de rodapé da página, 

onde ele explica – a partir de 2034 

– sua possível origem: “A origem de 

um termo tão desprezível, como o de 

‘igualdade de oportunidade’, ainda é 

obscura. Parece ter sido usado pela 

primeira vez na década de sessenta 

do século passado em revistas de pe-

quena circulação ligadas ao Partido 

Trabalhista, e ganhou ampla aceita-

ção muito mais tarde” (Idem: p. 11).

Para colocá-lo brevemente, 

Young conta como as pessoas adqui-

riram horror pela aristocracia e pela 

tradicional transmissão de toda for-

ma de obtenção de sucesso, passan-

do a construir uma ordem social na 

qual o pertencimento à elite ou às ca-

madas inferiores depende da fórmu-

la “inteligência + esforço = mérito”. 

O pilar fundamental desta socieda-

de estaria assentado, naturalmente, 

sobre a escola, retirando as crianças 

do ambiente familiar desde a idade 

mais tenra e depois os entregando 

ao mundo do trabalho com um coe-

ficiente de desempenho gravado na 

carteira de identidade. De dois em 

dois anos, esta equação poderia ser 

revista, o que permitiria certa mobi-

lidade, mesmo durante uma carreira 

profissional. 

Em seguida, a meritocracia como 

uma categoria ganha a imprensa, o 

discurso político e até mesmo o uni-

verso da ciência. A ideia de uma so-

ciedade que desenvolve, ao mesmo 

tempo, a justiça e a competição entre 

os seus é debatida por Ehrenberg, 

que diz que a mitologia meritocrática 

e o culto do desempenho invadiram 

o imaginário dos franceses desde a 

década de 1980. Em O culto da per-

formance (1991), ele dá o exemplo do 

mundo da competição esportiva como 

um modelo de meritocracia pura, em 

meio a testes justos, em que todos 

os participantes são iguais perante a 

avaliação, sendo expostos às mesmas 

condições de partida. O autor diz que 

“[q]uando participamos de um even-

to esportivo, nós vamos ver como um 

homem igual a todos os outros, sem 

privilégio de nascimento, que não 

é nada mais que nosso semelhante, 

torna-se a alguém pelo seu mérito” 

(1991, p. 42).

Dubet é outro autor que usa a me-

ritocracia como categoria, para quem 

uma prova justa não pode ser feita 

sem que se garanta desde o início a 

igualdade de oportunidades para os 

participantes, e que, também, não 

deixe de assegurar uma nova opor-

tunidade para aqueles que fracassa-

ram. Em A escola das oportunidades 

(2004), ele lamenta o fato de que a 

igualdade de oportunidades não se 

realiza na escola, e que as menores 

diferenças sociais e econômicas entre 

os alunos ganham uma enorme di-

mensão ao longo do percurso escolar. 

Deve-se admitir que a solução ideal – 

remover as crianças do seio familiar 

desde a mais tenra idade e alterar sua 

educação na escola – é uma utopia. O 

autor afirma que um sistema de en-

sino é mais justo, segundo a forma 

como trata os mais fracos. Mais tarde, 

em Desigualdades (2006), ele procu-

rará abordar a questão de por que as 

pessoas não protestam mais frequen-

temente contra as desigualdades. Sua 

resposta, resumindo, é que elas não 

as percebem como injustiças. Para 

ele, o mérito é uma das dimensões 

normativas e morais da experiência 

social. Outro exemplo de um uso nor-

mativo desta categoria encontra-se 

no estudo de Duru-Bellat sobre a in-

flação escolar:

“Hoje, enquanto a escola exerce 

uma influência sem precedentes 

sobre o destino dos indivíduos e a 

meritocracia se apresenta como a 

a meritocracia como Uma 
categoria ganha a imPrensa, o 

DiscUrso Político e até mesmo o 
Universo Da ciência
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única ideologia aceitável nas so-

ciedades modernas, os benefícios 

sociais que eram esperados quase 

não surgiram. A meritocracia 

permanece, certamente, um mito 

necessário, sendo assim confor-

tável para a sociedade e para os 

indivíduos considerarem que os 

títulos acadêmicos satisfazem o 

mérito menos imperfeitamente do 

que outros dispositivos o fariam” 

(DURU-BELLAT: 2006, p. 103).

A grandeza da teoria da repro-

dução e de toda a sociologia de ins-

piração bourdieusiana está fora de 

dúvida. A reprodução como teoria do 

sistema de ensino, que ele criou com 

Passeron, primeiro em Os herdeiros 

(1964) e em seguida em A reprodução 

(1970), é na realidade um olhar sobre 

a escola na sociedade de classes mui-

to mais desenvolvido do que aquele 

dos marxistas, os quais têm como a 

expressão mais importante o traba-

lho de Baudelot e Establet A escola 

capitalista na França (1971). Haecht 

(2006: p. 28) fornece um excelente 

resumo dos conceitos fundamentais 

da teoria da reprodução:

“poder de violência simbólica: 

todo o poder que consegue impor 

significações como legítimas, dis-

simulando as relações de força que 

as subjazem; 

ação pedagógica: ela constitui ob-

jetivamente a violência simbólica. 

É exercida por todos os membros 

educados em uma mesma forma-

ção social ou no mesmo grupo, 

pelos membros do grupo familiar, 

pelos professores;

autoridade pedagógica: neces-

sariamente implicada pela ação 

pedagógica, figura como poder de 

violência simbólica, na forma de 

um direito de imposição legítima;

trabalho pedagógico: o trabalho 

de inculcação que deve durar tem-

po suficiente para produzir uma 

formação durável e profunda: um 

habitus;

habitus: produto da internalização 

de um arbitrário cultural capaz 

de continuar após a interrupção 

da atividade pedagógica e, assim, 

perpetuar nas práticas e princípios 

do arbitrário cultural.”

Segundo os autores, a força da in-

fluência escolar sobre a construção da 

ordem social e da cultura é enorme. 

À escola é atribuído o monopólio da 

violência simbólica legítima, exercida 

por professores, que, longe de incutir 

o habitus de uma suposta “classe pro-

fessoral”, são os meios de transmis-

são pedagógica da cultura dos gru-

pos sociais dominantes, ou seja, de 

um conjunto cultural que é chamado 

“arbitrário” devido à falta de conheci-

mento de sua real origem.

Durante suas vidas, os indivídu-

os, no decorrer dos longos anos de 

educação, desenvolverão os filtros 

primários por meio dos quais inter-

pretarão suas experiências posterio-

res, reduzindo assim as várias postu-

ras das quais eles possam dispor em 

função de contextos específicos. As-

sim, formando gostos, opiniões, esco-

lhas, aspirações, modos de agir, esti-

los de vida: um verdadeiro habitus de 

classe: “as experiências encaixam-se 

na unidade de uma biografia sistemá-

tica que se organiza a partir da situa-

ção originária de classe, aprovada em 

um tipo determinado de estrutura fa-

miliar (...). O estilo ‘pessoal’, ou seja, 

essa marca que carrega todos os pro-

dutos de um mesmo habitus, práticas 

comuns ou realizações, não é mais do 

que um desvio, regulado e, às vezes, 

até mesmo codificado segundo o es-

tilo próprio a uma época ou classe” 

(1972: pp. 188-189). Também é in-

corporado no conceito de habitus um 

fator temporal, que permite sua per-

petuação a partir da assimilação do 

passado e do apoderamento do futu-

ro. Indica Bourdieu (1980: p. 91): “ele 

garante a presença ativa de experiên-

cias passadas que, dispostas em cada 

organismo sob a forma de esquemas 

de percepção, pensamento e ação, 

tendem a garantir mais eficazmente 

do que todas as regras formais e nor-

mas explícitas, a conformidade das 

práticas e de sua constância através 

do tempo”. Assim, esta perpetuação 

do habitus através do tempo é engen-

drada, sobretudo pelas instituições de 

ensino, como atividade de inculcação, 

que permitirá a reprodução do arbi-

trário cultural, do qual elas não são 

produtoras.

É preciso levar em conta todo o 

sistema de ensino em um contexto 

de progressiva racionalização e 

profissionalização da capacidade in- 

dividual. Assim, a formação de um 

sistema de ensino está necessa-
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riamente ligada à formação de 

um corpo docente. A criação e o 

desenvolvimento das universidades 

permitiram, por exemplo, a raciona-

lização da avaliação da inculcação por 

meio de testes, exames e concursos, 

atribuindo-lhe o reconhecimento for-

mal necessário para sua legitimidade. 

No ensino, bem como em diversos 

domínios de práticas sociais, a cons-

tituição de um corpo de especialistas 

tem por objetivo o estabelecimento de 

seu monopólio sobre o discurso legíti-

mo ao redor destas práticas, incluindo 

práticas de avaliação da performance.

A relação pedagógica incorpora, 

então, a função de seleção social na 

medida em que os profissionais que 

a exercem mantêm o monopólio da 

quantificação do rendimento escolar 

e, inclusive, social das pessoas. Os au-

tores concluem por uma subseleção 

dos alunos menos favorecidos social 

e economicamente, usando como 

exemplo a influência do domínio da 

língua como fator de seleção. Valori-

zando o saber-fazer (savoir faire) em 

vez de um saber-ser (savoir-être).

Alguns autores franceses, ligados 

à sociologia das profissões, usam a re-

produção para desmascarar a ilusão 

meritocrática em torno do acesso às 

profissões, lamentando a ausência de 

pesquisas sobre a relação entre pro-

fissões e classes (MAURICE: 1972 e 

CHAMPY: 2009). A perversidade da 

avaliação sob o habitus dominante 

é dissimulada e coberta pela legiti-

midade institucional concedida aos 

avaliadores, que surge, por exemplo, 

através do carisma professoral. 

No esquema da reprodução exis-

tem duas principais ilusões sobre a 

seleção escolar: primeiro, a ilusão 

segundo a qual ela é feita em confor-

midade com os critérios produzidos 

dentro da comunidade de especialis-

tas e, em seguida, a ilusão meritocrá-

tica, isto é, a ilusão de que ela é in-

serida para avaliar os desempenhos 

técnicos, sendo um teste de mensu-

ração dos conhecimentos acadêmi-

cos. A legitimidade acadêmica (dos 

professores) é o coração do processo 

de ocultação da transformação das 

hierarquias sociais em hierarquias 

escolares. Segundo os autores:

“Portanto, deve-se perguntar se a 

liberdade que resta no sistema de 

ensino faz prevalecer suas próprias 

exigências e suas próprias hierar-

quias em detrimento, por exem-

plo, das demandas mais patentes 

do sistema econômico, não é a 

contrapartida de serviços ocultos 

para certas classes, escondendo 

a seleção social sob as aparências 

da seleção técnica e legitimando a 

reprodução das hierarquias sociais 

através da transmutação das hier-

arquias sociais em hierarquias es-

colares” (1970: p. 186).

Todo este sistema de legitima-

ção dos processos de seleção produz 

consequências muito além daquelas 

que estão objetivamente envolvidas 

nos testes. Deve-se também levar em 

consideração todos aqueles que são 

previamente tomados por um senti-

mento de fracasso e que, estimulados 

por uma autocensura, não chegam 

mesmo a entrar nas competições.

A ideologia da meritocracia emer-

ge da estreita relação entre o sistema 

de ensino e a reprodução das relações 

de dominação, visto que o primeiro 

coloca os meios “objetivados” para a 

medida do mérito que, justamente, 

escondem os fatores sociais e econô-

micos do sucesso ou do fracasso indi-

vidual.

Tal efeito perverso passa desper-

cebido, pois o sucesso e o fracasso 

são vivenciados como o resultado dos 

dons e vocações individuais, e não 

como a capacidade individual de re-

produzir o habitus dominante. Então, 

no momento de escolha de tal ou qual 

nível de estudos, tal ou qual percur-

so universitário, tal ou qual carreira, 

tal ou qual profissão, tal ou qual con-

curso, os indivíduos são, de alguma 

forma, reconfortados pela ideia do 

“dom” e do “mérito”, fazendo crer 

que estão limitados ou favorecidos 

por um sistema de avaliação racional 

e autônomo. A violência exercida é 

de natureza simbólica, precisamente 

porque um mecanismo complexo de 

produção de ignorância (méconnais-

sance) está disposto para esconder o 

caráter social e econômico da compe-

tição. 

Deve-se notar que a ideia de se-

leção, competição e luta, na obra de 

Bourdieu, vai além da reprodução. 

O axioma fundamental da sociologia 

bourdieusiana é a luta entre os agen-

tes enquanto indivíduos membros 

de grupos sociais. Bourdieu excede a 

noção clássica de “luta de classes” do 
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século XIX e usa o conceito de “capi-

tal” para explicar a mobilidade social 

desses grupos.

Os diferentes capitais – cultu-

ral, social, simbólico e econômico 

– serão mobilizados pelos agentes 

como instrumentos de apropriação 

das oportunidades de sucesso. O au-

tor define o capital social como um: 

“Produto de uma luta em que cada 

agente é, ao mesmo tempo, um con-

corrente sem misericórdia e um juiz 

supremo (...), o capital (...). não pode 

ser defendido (...) senão por uma luta 

permanente para se igualar e identi-

ficar (...) com o grupo imediatamente 

superior e se distinguir do imediata-

mente inferior” (1980: p. 236). Mes-

mo se na sociologia de Bourdieu a 

noção holística é muito forte, ele não 

visa às lutas entre os atores – e entre 

grupos sociais – “no” mundo social. O 

autor reflete sobre as complexidades 

de uma sociedade e, portanto, 

de sua capacidade de produzir 

vários microcosmos relativamente 

autônomos que funcionam como 

sistemas estruturados de posições, e 

que ele chama de “campos”.

Em cada campo, onde prevale-

cem as regras e questões específicas, 

existe um capital específico, circu-

lando, como uma espécie de “moeda 

local”, e o grau de sua detenção fará 

a diferença entre as diferentes cama-

das de dominados e dominantes. Esta 

luta – ou até mesmo várias lutas – se 

passa entre grupos, mas também en-

tre os agentes individualmente, o que 

nos permite falar de propriedades es-

tratégicas do uso do capital.

No entanto, o que falta precisar é 

a noção de estratégia tal como ela é co-

locada por Bourdieu. Dois indivíduos 

em competição, logo, competem com 

o conjunto de suas relações materiais 

com as limitações estruturais de um 

campo. A capacidade de melhor re-

produzir o habitus dominante – ou as 

regras que estruturam a distribuição 

do capital de um campo social – é, de 

fato, o coração da margem de mano-

bra do indivíduo – capacidade estra-

tégica – na sociologia de Bourdieu. A 

competição entre agentes, e, portan-

to, entre suas estratégias de domi-

nação, ganha sentido unicamente no 

âmbito relacional, pois “[a]s relações 

objetivas existem independentemen-

te das consciências e das vontades 

individuais (...) o real é relacional; o 

que existe são relações, não intera-

ções” (BOURDIEU: 1992, p. 72) e ele 

acrescenta que “a cada momento, o 

estado das relações de força entre os 

jogadores define a estrutura do cam-

po” (Idem: p. 74). 

A autonomia relativa dos dife-

rentes campos sociais traz uma ca-

racterística muito importante para a 

compreensão das relações de concor-

rência e de competição: ela protege os 

membros de interferências externas 

na seleção de novos operadores; em 

suma, da cooptação.

No contexto das Grandes Écoles, 

Bourdieu dizia que “através das prá-

ticas de cooptação confiadas aos pro-

fessores oriundos da instituição, cada 

uma das escolas seleciona e centra-

-se em classes homogêneas do habi-

tus – ou, se desejar, ela ‘reconhece 

os seus’, no duplo sentido da pala-

vra, identificando o que os distingue 

e concedendo-lhes sua identidade 

distintiva, aquela de uma subclasse 

dentro da ‘elite’ dos eleitos no siste-

ma escolar” (1989: p. 254). A relação 

entre selecionados e selecionadores 

é um dos pilares da reprodução do 

habitus: uma fronteira é criada entre 

os membros e os não membros, e a 

racionalização dos procedimentos de 

acesso constitui ainda uma fonte de 

legitimação suplementar.

Dessa maneira, o acesso a uma 

carreira se constitui como uma cate-

goria isolada no tempo e no espaço, 

onde os dominantes de um determi-

nado campo podem instrumentali-

zar mais facilmente “os seus” para 

selecionar “os seus”. Então, seria a 

capacidade de superar o desconheci-

mento sobre as relações que estrutu-

ram cada campo, as utilizando como 

ferramentas estratégicas para melhor 

reproduzir o habitus dos profissio-

nais dominantes, o que constituiria 

a chave para a admissão num corpo? 

Isso não é tão simples. Para Bourdieu, 

a autonomia dos campos, como já foi 

dito exaustivamente, é relativa:

“A posição de um agente deter-

minado no espaço social pode ser 

definida pela posição que ele ocupa 

em diferentes campos, ou seja, na 

distribuição dos poderes que são 

ativos em cada um deles, seja prin-

cipalmente o capital econômico 

– em suas diferentes espécies –, o 

capital cultural e o capital social, 

bem como o capital simbólico, co-
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mumente chamado de prestígio, 

reputação, fama, etc. Que é a forma 

percebida e reconhecida como a 

legítima forma destas diferentes es-

pécies de capital. Podemos, assim, 

construir um modelo simplificado 

do campo social no seu conjunto, 

o qual permite pensar, para cada 

agente, sua posição em todos os 

espaços de jogos possíveis (enten-

dendo-se que, se cada campo tem 

sua própria lógica e sua própria 

hierarquia, a hierarquia que se es-

tabelece entre as espécies de capi-

tal e a ligação estatística entre os 

diferentes ativos fazem com que o 

campo econômico tenda a impor 

sua estrutura aos outros campos)” 

(1984a: p. 3).

Assim, ele faz uma última ob-

servação: as influências de uma so-

ciologia principalmente marxista se 

manifestam muito fortemente quan-

do falamos de mobilidade, seleção e 

competição. Em primeiro lugar está 

a noção de relações materiais objeti-

vas que estruturam os limites do real 

– em oposição à (falsa) consciência – 

que justamente dá aos limites estru-

turais suas forças simbólicas através 

da ilusão de autonomia. Então, mes-

mo se aos campos é reconhecida uma 

relativa autonomia, no conjunto do 

espaço social, são as determinações 

sociais econômicas que se impõem 

mais fortemente.

Em A força do direito, (BOUR-

DIEU: 1986) uma interessante análise 

é feita sobre o campo jurídico. Bour-

dieu diz que a força motriz por trás da 

ilusão jurídica é a capacidade de um 

corpo de doutores se converter em 

um corpo de doutrina. Se realmente 

existe um corpo capaz de produzir 

um discurso, um verdadeiro discurso 

de autoridade – na medida em que o 

discurso se desloca da pessoa para se 

identificar com um conjunto doutri-

nário universal e impessoal – é efeti-

vamente o corpo dos juristas. Logo, a 

fonte fundamental do poder simbóli-

co dos juristas é a ratio jurídica por 

trás da qual pode se esconder toda 

uma série de interesses políticos e de 

relações de força, o que faz com que o 

grau de monopólio sobre a ratio, ou, 

nas palavras dos juristas, pertencente 

à “doutrina majoritária”, seja o fator 

estrutural determinante sobre a posi-

ção dos indivíduos e grupos. Assim, o 

capital jurídico é definido como o di-

reito de dizer o Direito. Contudo, isso 

não é tudo, pois não importa a quem 

tenha sido entregue, fortuitamente, o 

direito de dar “a sentença”, ele obe-

dece a regras estruturais estritas. A 

primeira característica estrutural do 

campo jurídico é sua particular divi-

são do trabalho entre os profissionais 

e acadêmicos de direito.

De um lado, encontramos os ma-

gistrados (entre outros profissionais, 

incluindo os advogados) que têm por 

fonte de poder a legitimidade e a au-

toridade para fazer valer as regras de 

direito, prender em nome da lei, li-

bertar em nome da lei e de sequestrar 

o patrimônio de outros em nome da 

lei. Do outro lado, nós encontramos 

os professores de direito, que têm o 

duplo poder de construir a “ciência 

jurídica” e de estabelecer o corpo de 

juristas, pois eles são os “mestres su-

premos” das faculdades de direito.

Para Bourdieu, estes dois aspec-

tos e a luta de um contra o outro pela 

dominação concedem sentido e estru-

turam o campo jurídico. No entanto, a 

autonomia relativa do campo jurídico 

impede que essa luta seja levada para 

além de fatores que lhe sejam exter-

nos. Assim, um determinante cultural 

desempenha um papel central nes-

ta disputa: o que podemos chamar a 

“tradição jurídica”.

Nos países que têm por tradição 

o common law, os juízes (práticos) 

serão os dominantes, e na tradição 

continental, por outro lado, serão os 

professores. Se imaginarmos o campo 

jurídico francês, por exemplo, é evi-

dente que o primeiro presidente da 

Corte de Cassação possui muito mais 

capital jurídico do que um mestre de 

conferências de uma faculdade de di-

reito do interior. No entanto, ele não 

precisa chegar à frente da faculdade 

mais renomada do país para poder 

exercer o direito de dizer o Direito 

com mais autoridade do que um alto 

magistrado.

A posição e capacidade compe-

titiva dos juristas estruturam-se em 

torno de duas grandes limitações: a 

posição escolhida ou conquistada na 

divisão do trabalho entre práticos e 

acadêmicos, e a cultura jurídica em 

que esta divisão do trabalho está in-

serida. Note-se bem, que até este mo-

mento estamos a falar dos membros 

do campo jurídico, e não dos aspiran-

tes. Quando o autor fala do filtro de 
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acesso à condição de jurista, ficará 

clara a necessidade de uma aliança 

entre dominadores e dominados con-

tra qualquer ameaça à homogeneida-

de do corpo, apagando temporaria-

mente qualquer contradição interna 

e, mesmo, a violência na luta pela do-

minação. Bourdieu diz:

“E, se o lugar que pode garantir a 

coesão social do grupo de doutores, 

e também de todas as formas de 

cooptação (cujo limite é o nepo-

tismo) destinadas a assegurar a 

contínua homogeneidade dos habi-

tus, começa a expandir quanto são 

inseridos físicos ou matemáticos 

nas clínicas ou juristas, é por isso 

provavelmente, em parte, que a ne-

cessidade de fundar a unidade do 

grupo social intelectual communis 

doctorum opinio se impõe ainda 

mais que a coerência propriamente 

científica, sendo mais incerta do que 

esta, e tornando a responsabilidade 

social do grupo maior ainda: como 

se vê no caso dos juristas, um corpo 

de ‘responsáveis’ não pode, sem 

comprometer seu capital de autori-

dade, se apresentar em ordem dis-

persa, à maneira dos intelectuais, e, 

mesmo ele, deve fazer desaparecer 

da ‘razão escrita’ as contradições, 

que são os traços visíveis dos con-

flitos dos quais ele é oriundo, e as 

questões que levariam à descoberta 

de suas verdadeiras funções, ele 

deve distanciar preventivamente 

todos aqueles que poderiam amea-

çar a ordem do corpo dos guardiões 

da ordem” (1984b: pp. 91-92).

No entanto, como qualquer corpo 

teórico, a sociologia bourdieusiana 

coloca ao presente estudo algumas li-

mitações. Em primeiro lugar, a ação 

individual é tratada como a mani-

festação de estruturas incorporadas, 

o que reduz significativamente a au-

tonomia do indivíduo e, portanto, as 

propriedades cognitivamente estra-

tégicas da concorrência. Em segundo 

lugar, a visão determinista que con-

duz as funções das instituições para a 

realização dos interesses dominantes 

– ou os interesses dos dominadores 

– complica a necessária abertura aos 

movimentos de solidariedade e cola-

boração que podem eventualmente 

existir entre os concorrentes ou mes-

mo entre eles e a banca. Em terceiro 

lugar, a generalização da competição 

não gera um olhar sobre as situações 

de concorrência, mas utiliza a noção 

de luta como estruturante das dinâ-

micas fundamentais da sociedade, 

enquanto precisamos de uma socio-

logia capaz de isolar teórica e meto-

dologicamente as situações sociais de 

competição objetiva e suas consequ-

ências.

Desde a década de 1980, os soció-

logos franceses são afetados por dois 

movimentos simultâneos: o aban-

dono do marxismo e a escolha pela 

sociologia interacionista americana, 

particularmente aquela produzida 

pela segunda escola de Chicago, a ge-

ração formada por Blumer e Hughes, 

que liderou críticas ao determinismo 

e ao funcionalismo. O retorno do ator 

e da perspectiva atomista, logo, ga-

nham estatuto na sociologia francesa, 

o pluralismo interpretativo avança 

sobre as teorias holísticas e, por últi-

mo, a dimensão empírica passa a re-

ceber considerável importância. 

Agora temos de tentar compreen-

der como os autores desta sociologia 

crítica – cuja fonte é o interacionismo 

simbólico – podem contribuir para a 

sociologia que é necessária na com-

preensão de processos como os con-

cursos públicos.

A primeira escola de Chicago, 

impulsionada por vários fatores, foi, 

nos Países qUe têm Por traDição o 
common law, os jUízes (Práticos) serão os 

Dominantes, e na traDição continental, Por 
oUtro laDo, serão os ProFessores
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após a escola parisiense de Durkheim, 

a maior referência na produção socio-

lógica do século XX. Dentre muitos 

destes fatores, poderíamos citar o 

apoio financeiro de John Rockfeller 

(e mais tarde da fundação “Memo-

rial”), o empreendedorismo de Har-

per e Small – respectivamente pre-

sidente da universidade e diretor do 

departamento de sociologia – a par-

ceria intelectual entre pesquisadores 

como Park e Burgess (ou ainda entre 

domínios de pesquisa, visto o caso 

da colaboração do psicólogo Mead 

e do cientista político Merriam), os 

departamentos de ciências sociais de 

pequeno porte e, finalmente, o aban-

dono de uma concepção escolar de fa-

culdade, dirigindo-se para a pesquisa.

No entanto, a contribuição mais 

importante da escola de Chicago para 

a sociologia é, talvez, a relação que sua 

produção mantém com a pesquisa de 

campo, que conturbou fortemente a 

relação entre o pesquisador e seu “ob-

jeto”. Considerado como a primeira 

grande obra produzida por esta ge-

ração, The Polish Peasant in Europe 

and America, de Thomas e Znaniecki, 

já comporta uma longa nota metodo-

lógica (120 páginas) e uma concepção 

muito avançada sobre a importância 

dos dados primários (first-hand data). 

Esta geração substitui a primazia da 

teoria pela da pesquisa empírica, e isto 

marca uma série de grandes traba-

lhos como The Jack Roller, de Shaw, 

The Negro in Chicago, de Anderson, e 

“The Hobo, de Johnson.

No entanto, também existem vá-

rios fatores que conduziram a deca-

dência da escola de Chicago, entre o fi-

nal da década de 1930 e 1940, quando 

a referência na sociologia se tornou a 

Universidade de Columbia e o depar-

tamento de Lazarsfeld e Merton.

Após um período de declínio, a 

sistematização do trabalho da primei-

ra geração e a preparação de uma se-

gunda (aquela de Goffman e Becker), 

por sociólogos como Hughes e Blu-

mer, fez nascer a sociologia conheci-

da como interacionismo simbólico. 

Longe das formulações marxistas, ela 

se reivindica como uma crítica nas-

cida em oposição ao determinismo e 

ao funcionalismo. O interacionismo 

simbólico, de acordo com Blumer, 

pode ser explicado por quatro con-

cepções centrais:

“Estes quatro conceitos centrais 

são: (1) as pessoas, individual e co-

letivamente, estão preparadas para 

agir em função dos significados dos 

objetos que compõem o seu mundo, 

(2) a associação de pessoas está dis-

posta, necessariamente, na forma 

de um processo no qual elas fazem 

indicações umas as outras, inter-

pretando as indicações uns dos out-

ros, (3) atos sociais, individuais ou 

coletivos, são construídos através 

de um processo em que a observa-

ção dos atores interpreta e avalia as 

situações confrontando-as, e (4) a 

complexa interligação entre os atos 

que compõem a organização, as in-

stituições, a divisão do trabalho e as 

redes de interdependência, se move 

e não implica em temas estáticos” 

(BLUMER: 1969, p. 50).

Esta corrente pode ser qualificada 

como radical, na medida em que con-

cede não somente autonomia de ação 

ao indivíduo, mas, igualmente, cria-

tividade, visto que os papéis, os sig-

nificados e os objetivos das múltiplas 

ações mudam durante as interações 

e são renegociados indefinidamente 

ao longo do tempo. Nós diríamos ser 

uma teoria enraizada no mundo em-

pírico, em primeiro lugar, porque é 

um produto de pesquisas realizadas e, 

depois, porque ela recupera o sentido 

apenas quando ocorrem novas incur-

sões no campo.

Goffman tem sido um autor que 

resolveu conduzir a interação ao 

status de categoria fundamental da 

sociologia. Em The Presentation of 

Self in Everyday Life, utiliza a me-

táfora de uma representação teatral 

para explicar o comportamento so-

cial e a maneira pela qual as pessoas 

interagem umas com as outras. Em 

Goffman o ser não é importante, pois 

o jogo de expressões é tão complexo 

que podemos observar que este é 

formado por técnicas para dominar 

informações pessoais e sociais que 

nós partilhamos. Como diz o autor: 

“Um personagem encenado em um 

teatro não é algo de real, nem obe-

dece ao mesmo tipo de consequên-

cias reais como faz o personagem 

completamente artificial encena-

do por um homem de confiança, 

porém a encenação bem sucedida 

de ambos estes falsos personagens 

envolve o uso de técnicas reais – as 

mesmas técnicas pelas quais pes-
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soas comuns sustentam suas situa-

ções sociais reais” (1959: p. 255).

Note-se que, no vocabulário de 

Goffman, há não somente o ator (ac-

tor), mas também o receptor (reci-

pient), em uma dialética onde cada 

parte da interação é ator e receptor ao 

mesmo tempo, e as trocas de informa-

ções podem tornar-se extremamente 

complexas. O processo cognitivo por 

trás dessa dinâmica é a avaliação das 

expectativas normativas e da produ-

ção do cumprimento das obrigações, 

dinâmica básica que erige um ver-

dadeiro rito de interação que pode 

ser um oscilante fluxo de complexos 

golpes e contragolpes. Desde então, 

uma sociologia da aprendizagem e da 

competição pôs-se em vias de desen-

volvimento.

Em Goffman, a ação individual e 

a apresentação de si ganham uma di-

mensão estratégica. Para ilustrar este 

ponto, vamos nos voltar um pouco 

sobre a noção de mobilidade social, 

como a grande questão da competi-

ção escolar. O sucesso em um concur-

so ou em uma prova não implica, ne-

cessariamente, uma vitória, podendo 

ser mesmo uma derrota:

“Mas talvez o mais importante 

movimento daqueles que falham é 

aquele que nunca vemos. Onde as 

funções são hierarquizadas e tam-

bém relacionadas, pode ser difícil 

distinguir as pessoas que foram ul-

trpassadas por alguém de cima das 

pessoas que passaram alguém de 

baixo. (...) Sem dúvida, existem al-

gumas posições na vida em que al-

gumas pessoas não se projetam da 

mesma forma, pois algumas estão 

lá em virtude da falha, e outras em 

virtude do sucesso” (GOFFMAN: 

1952, p. 463).

Para Goffman, então, tornar-se 

um funcionário público não é neces-

sariamente um êxito social e pessoal. 

Para aqueles que são filhos de gran-

des burgueses, isto seria um fracasso 

social. No entanto, para um filho de 

operário ou um estudante que veio de 

uma pequena faculdade do interior 

seria uma vitória, ou mesmo, uma as-

censão na escala social. 

As motivações e os sentimentos 

contam apenas na medida em que são 

dispostos como estratégias e técnicas 

de manuseio de impressões, cujos 

dois exemplos são: a passagem e o 

encobrimento das informações, que 

revelariam, nas palavras do autor, um 

traço desviante (um estigma): “Pas-

sagem e encobrimento estão envol-

vidos, proporcionando ao estudante 

uma aplicação especial da técnica de 

gerenciamento das impressões; uma 

técnica fundamental na vida social, 

por meio da qual o indivíduo exerce o 

controle estratégico sobre a imagem 

de si mesmo e de seus produtos, que 

outros obtêm dele” (1963: p. 130). 

Assim, a primeira questão levanta-

da por esta corrente, a qual atinge a 

competição, é o desvio. Consideran-

do que vivemos em um emaranhado 

de normas sociais – que nós aper-

feiçoamos e reestruturamos a cada 

momento – o desvio levanta a ques-

tão da simetria entre os indivíduos e 

grupos sociais. O universo do selecio-

nado não é o mesmo dos seleciona-

dores, e sua capacidade de produzir 

as regras da competição não é igual-

o sUcesso em Um concUrso 
oU em Uma Prova não imPlica, 

necessariamente, Uma vitória, 
PoDenDo ser mesmo Uma 

Derrota
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mente a mesma, como dizia Becker 

em seu livro dedicado aos outsiders: 

“As diferenças na capacidade de criar 

regras e aplicá-las a outras pessoas 

são, essencialmente, os diferenciais 

de poder (legal ou extralegal). Esses 

grupos, cuja posição social lhes dá ar-

mas e poder, são mais capazes de im-

por as suas regras” (BECKER: 1963, 

p. 18).

Mesmo sem ser um membro 

efetivo da escola, Garfinkel funda a 

etnometodologia, uma abordagem 

teórica e metodológica cuja influência 

de Chicago está fortemente presente. 

No vocabulário de Garfinkel, os ato-

res tornam-se membros, na medida 

em que compartilham os mesmos 

conhecimentos e as mesmas práticas 

e sua aplicação em dado contexto. 

Assim, normatividade perde o lugar 

para a interpretação, e aparecem três 

conceitos analíticos fundamentais: 

primeiro a indexicalidade (a ligação 

entre uma forma linguística e cada 

contexto), em seguida, a reflexividade 

(dialética entre descrever e constituir 

uma situação) e, finalmente, a des-

critibilidade (pensar o mundo como 

descritível, reportável e observável). 

Então, para Garfinkel, os princi-

pais imperativos da pesquisa empíri-

ca são a imersão profunda e de longa 

duração do pesquisador nos contex-

tos sociais rotineiros (os fatos sociais 

como realizações práticas), o uso da 

observação como técnica fundamen-

tal da coleta de dados e a descrição 

densa dos mesmos como método de 

organização. Ao lado de account, o 

conceito fundamental da etnometo-

dologia é a sociologia profana (lay 

sociology), que ele opõe à sociologia 

profissional, em suas palavras:

“Tenho vindo a defender que a pre-

ocupação com a natureza, produção 

e reconhecimento de ações ra-

zoáveis, realistas e analisáveis não é 

monopólio de filósofos e sociólogos 

profissionais. Os membros da so-

ciedade estão realmente envolvidos 

com o assunto e, necessariamente, 

com essas questões, tanto como 

recursos quanto como produção 

controlada socialmente de seus as-

suntos cotidianos. O estudo do con-

hecimento do senso comum e das 

atividades do senso comum consiste 

em tratar como fenômenos prob-

lemáticos os métodos atuais pelos 

quais os membros de uma socie-

dade, fazendo sociologia, profana ou 

profissional, tornam as estruturas 

sociais das atividades cotidianas ob-

serváveis. A “redescoberta” do senso 

comum é possível, talvez porque 

os sociólogos profissionais, como 

membros, estejam muito ligados 

ao conhecimento do senso comum 

das estruturas sociais, tanto como 

um tema quanto um recurso para 

suas pesquisas e não apenas torná-

lo, única e exclusivamente, um tema 

programático da sociologia” (GAR-

FINKEL: 1967, p. 75).

Aos Indivíduos, além da autono-

mia e criatividade, é concedida a ca-

pacidade da elaboração sociológica, 

ou seja, a relação de cada um com vá-

rios grupos produzidos por forte re-

ferência cognitiva, e o senso comum 

se eleva em importância como um 

critério fundamental de análise da 

sociedade. Para Garfinkel, portanto, 

a figura de um indivíduo caracteriza-

do pela falta de conhecimento sobre 

as condições de produção de sua vida 

em sociedade é inexistente: não há 

um idiota cultural.

Esta tradição acadêmica surgiu 

na etnometodologia da educação, que 

também aparece criticando o determi-

nismo e o funcionalismo e, que se ma-

nifestaria na França dentro da teoria 

da reprodução (a escola como lugar da 

perversa seleção social), mas nos Es-

tados Unidos trata-se de uma corren-

te muito otimista (a escola como um 

lugar de pura seleção meritocrática). 

Um dos primeiros trabalhos que mar-

ca esta virada é The Educational De-

cision-Makers (1963), de Cucourel e 

Kitsuse, que fazem uso dos postulados 

da etnometodologia para mostrar a 

relatividade de categorias como “méri-

to”, “dom”, “vocação” e “competência 

técnica e científica” durante a seleção 

escolar. Vejamos um bom resumo des-

ta obra feito por Coulon:

“O estudo de Cicourel e Kitsuse at-

enua o otimismo de Turner sobre 

minha concorrência aberta e leal, 

que reinaria no sistema educacio-

nal americano. Na verdade, eles 

mostram que professores e consel-

heiros, em suas atividades cotidi-

anas, exercerem um controle efe-

tivo sobre o acesso dos estudantes 

aos diferentes curricula, em espe-

cial seu acesso ao curriculum de-
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cisivo para uma mobilidade social 

ascendente: preparação para a uni-

versidade. Pelo controle dos pro-

gramas, o corpo docente pode ex-

cluir tal aluno da competição, e os 

esforços dos “aspirantes” não são 

a garantia de sua continuidade na 

competição. Porque seus esforços, 

como ficou demonstrado, não são 

necessariamente avaliados segun-

do critérios acadêmicos. O estudo 

de Cicourel e Kitsuse mostra que, 

em um grande número de casos, 

alguns alunos que mostram boas 

atitudes são penalizados, ou, até 

mesmo, excluídos da competição 

escolar e, por consequência, social” 

(COULON: 1988, p. 79).

O fato de rejeitar as atribuições 

românticas que cercam a escola não 

concilia deterministas e interacionis-

tas, pelo contrário. Mehan, em seu 

artigo “Structuring School Structure” 

(1978), claramente se opõe à noção de 

estrutura e dirige seu interesse para o 

que ele chamou de atividades estru-

turantes, segundo as quais a seleção 

não é determinada por restrições pré-

vias, mas através da interação objeti-

va entre selecionadores e seleciona-

dos, de acordo com Mehan:

“A convicção central dos estudos 

constitutivos sobre a escola é que 

‘fatos sociais objetivos’, como a in-

teligência dos alunos, seus desem-

penhos escolares e seus planos de 

carreira, bem como as bases rotin-

eiras do comportamento, tais como 

a organização da classe, cumprem-

se nas interações entre professores 

e alunos, avaliadores e estudantes, 

diretor e docentes... A etnografia 

constitutiva é o estudo das ativi-

dades estruturantes que constroem 

os fatos sociais da educação” (1978, 

p. 36; citado por COULON: 1988, 

p. 69).

Esta abordagem faz, certamente, 

emergir outra distinção entre o deter-

minismo e o interacionismo em torno 

da noção de competência. Uma vez ba-

seada sobre nossas relações, a compe-

tência social torna-se a capacidade de 

mobilizar um capital (cultural, social, 

econômico ou simbólico) para atingir 

um objetivo. No entanto, se o referen-

cial se desloca das relações para as in-

terações, a competência torna-se inte-

racional e incorpora o fator cognitivo 

(sem ser, portanto, psicológico) funda-

mental: a execução, diz Mehan em seu 

artigo “The competent student”:

“Esmiuçando esses pontos de vis-

ta, obtém-se uma concepção de 

competência como sendo as fer-

ramentas exigidas, habilidades, e 

conhecimentos necessários para 

uma participação em uma deter-

minada comunidade. No entanto, 

devemos estar em guarda aqui 

contra uma concepção excessiva-

mente mentalista e individualista 

de competência. Os conceitos de 

conhecimento cultural, linguístico 

e social são tratados acima como 

uma orientação distintamente 

cognitiva. Esta orientação cogni-

tiva pode levar involuntariamente 

para a posição de que a competên-

cia é apenas uma coisa da cabeça 

das pessoas. A competência para 

a participação na interação não é 

uma consideração subjetivista. É 

uma consideração social. A com-

petência interacional não está a 

ser equacionada com habilidades 

subjacentes ou reduzida ao nível 

de uma pessoa individual. (...) 

As pessoas têm de mostrar o que 

sabem. (...) A competência, então, 

é congregada por pessoas que se 

relacionam umas com as outras” 

(1979, pp. 3-4).
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A competência não é um produ-

to de acumulação de conhecimentos 

ou quaisquer outros atributos estri-

tamente intelectuais, é preciso saber 

o que fazer com esse conhecimento. 

Para um concurso público, a compe-

tência pretensamente avaliada seria o 

conhecimento específico, e para isso 

contamos com jurados profissionais, 

baremas, programas e gabaritos. No 

entanto, a dimensão tácita – aquilo 

que é decisivo na competição, as re-

gras desta competição – é tão impor-

tante quanto conhecer o “conteúdo 

programático”.

É imperativo salientar que, quan-

do falamos de dimensão tácita, não se 

trata, totalmente, de uma confusão 

com a noção de desconhecimento, a 

dimensão interacional é conhecida 

por todos, ela pode mesmo – e nos 

concursos públicos isso ocorre re-

almente – ser o objeto de refinadas 

elaborações estratégicas, por vezes 

dando significado a um processo de 

seleção. Ela é tácita na medida em que 

não é objetivada (tomada como fato 

objetivo) nos programas, correções 

e critérios específicos, nem utilizada 

para justificar uma resposta (pelos 

selecionados) e, muito menos, para 

legitimar uma nota atribuída (pelos 

selecionadores). Esta problemática 

questão é o fundamento da crítica de 

Mehan ao sistema educacional ame-

ricano:

“Mehan disse que ele já demonstrou 

que a significação das questões, 

contrariamente a uma das hipó-

teses fundadoras do princípio dos 

testes, não é a mesma para todos. 

Seu significado não é, longe disso, 

compartilhado entre os adultos que 

testam e as crianças que são testa-

das. As respostas erradas provêm, 

mais frequentemente, de uma in-

terpretação diferente do material 

conceitual utilizado, e não de uma 

falta de conhecimentos ou de uma 

incapacidade de raciocinar corre-

tamente. Então, é claro que tratar 

os resultados dos testes como fatos 

objetivos dissimula os procedimen-

tos pelos quais os alunos são capaz-

es de elaborar respostas. Portanto, 

é esta elaboração que deveria ser 

jugada pelos educadores, uma vez 

que seu exame permitiria avaliar as 

reais capacidades de raciocínio dos 

alunos. (…) Em outras palavras, 

considerar os resultados de um tes-

te por meio de um fato objetivo dis-

simula três tipos de mecanismos: 

• aquela pelo qual os alunos inter-

pretam as questões e o material 

apresentado para conseguir uma 

resposta;

• aquele que pelo qual o avaliador 

interpreta e escolhe o que, dentre 

uma série de comportamentos, 

constitui uma resposta a ser con-

siderada;

• enfim, aquele pelo qual os ava-

liadores e estudantes produzem, 

conjuntamente, respostas no de-

correr do teste” (COULON: 1988, 

p. 87).

Uma última obra construtivista – 

incontornável para este trabalho – é 

The Social Contruction of Reality, es-

crita por Berger e Luckmann. De uma 

grande ambição teórica, este trabalho 

é conhecido por seu sucesso na con-

ciliação da objetividade de Durkheim 

e a subjetividade de Weber, na medi-

da em que os autores explicam que a 

construção da sociedade é a interpe-

netração de uma facticidade objeti-

va com um sentido subjetivo. Neste 

movimento, onde os sentidos subje-

tivos tornam-se facticidades objeti-

vas, segundo os autores, possui três 

tempos dialéticos: a exteriorização 

(a projeção humana no mundo), a 

objetivação (os produtos da projeção 

reaparecem a estes criadores como 

dados externos) e, por fim, interiori-

zação (a reapropriação destas realida-

des exteriores). A lacuna, bem como 

a produção e reprodução dinâmica 

da simetria entre realidade subjetiva 

e realidade objetiva fazem aparecer a 

questão da distribuição social do co-

nhecimento. Os autores dizem:

“Eu não compartilho meu conheci-

mento em igualdade com todos os 

meus semelhantes, e pode haver 

algum conhecimento que eu com-

partilho com ninguém. Eu compar-

tilho a minha experiência profis-

sional com os colegas, mas não com 

a minha família, e não compartilho 

com ninguém o meu conhecimento 

de como trapacear nas cartas. A 

distribuição social do conhecimen-

to de determinados elementos da 

realidade cotidiana pode tornar-se 

altamente complexa e até mesmo 

confusa para quem está de fora” 

(1996, p. 46).
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Berger e Luckmann, quando fa-

lam dos processos de socialização, 

situam dois períodos: a socialização 

primária, no seio da família, e a socia-

lização secundária, que acontece em 

mundos institucionais, variando em 

função da complexidade da sociedade 

e da divisão do trabalho.

No que diz respeito à finalidade 

deste trabalho, a noção de uso e de 

distribuição dos recursos dos candi-

datos os convertem em verdadeiras 

ferramentas cognitivas de realizações 

de provas, ou, ainda, nas palavras de 

Haecht: “Nós nos encontramos frente 

a duas modalidades de composição 

da realidade social. A primeira será de 

ordem subjetiva e envolverá as vias e 

os meios pelos quais os indivíduos, no 

seu incessante trabalho de atribuição 

de sentido, constroem a legitimação 

ou, em vez disso, mostram-se incapa-

zes. A segunda será de ordem objeti-

va e abarcará as vias e os meios pelos 

quais as instituições propõem a sua 

legitimidade ou, em vez disso, apre-

sentam-se incapazes” (2006, p. 117).

Enfim, este breve ensaio teve por 

objetivo revisitar duas importantes 

tradições da sociologia da seleção so-

cial, ambas negando a relação entre a 

meritocracia e processos de seleção 

como os concursos públicos. Se por 

um lado o produto das formas obje-

tivas de mensuração da performance 

(provas) nada mais é que a legitima-

ção da transmutação das hierarquias 

sociais em hierarquias escolares ou 

profissionais, por outro o sucesso (ou 

fracasso) individual é fruto de habi-

lidades e competências de adaptação 

à estas formas. Entre o concurso que 

apenas (re)afirma a posição social 

herdada e o que seleciona os melho-

res “concurseiros”, com qual ficare-

mos, nós, nem franceses nem ameri-

canos, mas brasileiros, filhos do país 

dos concursos? 
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P
ara a maioria dos brasileiros, a única asso-

ciação espontânea entre D. Pedro I do Bra-

sil (IV de Portugal) e a música é o Hino da 

Independência: “Já podeis da pátria, Ver 

contente a mãe gentil”. À parte esse hino, 

não é frequente considerarmos D. Pedro (1798-1834) 

como instrumentista, cantor e compositor. Entretanto, ele 

pertencia a uma das casas reais mais ligadas à música em 

toda a Europa. 

O primeiro rei da dinastia Bragança, D. João IV (1604-

1656) foi também músico e teórico, possuidor de uma das 

mais completas bibliotecas de música da Europa. D. João 

IV publicou dois opúsculos teóricos de música, consagra-

dos à defesa do compositor italiano Giovanni Pierluigi 

Palestrina, campeão da música polifônica da Contrarre-

forma. Fato não surpreendente num ambiente cultural 

e religioso profundamente ancorado na tradição católica 

romana. 

Na segunda e terceira décadas do século XVIII, graças 

ao ouro proveniente das Minas Gerais, D. João V (1689-

1750) pôde financiar o projeto de italianização da vida re-

ligiosa e cultural de Portugal. A consolidação dos mode-

los italianos na produção musical barroca teve lugar nas 

primeiras décadas do século XVIII, quando ocorreram a 

romanização do ritual e do repertório da Patriarcal; a ex-

clusão dos vilancicos, considerados de carácter excessiva-

mente secular, da liturgia da Capela Real; a introdução dos 

castrati (Doderer, Fernandes 1993: 69-146); o envio de 

músicos a Roma e a Nápoles (Brito 1989b:7); o crescente 

interesse da alta nobreza pela música, nomeadamente ita-

liana, ou de carácter italiano, como podem atestar as dedi-

catórias de edições musicais de grande relevo a membros 

da família real1; as contratações emblemáticas de Dome-

nico Scarlatti (1719) e Giovanni Giorgi (1725); a organiza-

ção, por parte de estrangeiros residentes em Lisboa, dos 

primeiros concertos em casas particulares (Chaves 1983); 

a substituição das zarzuelas pela ópera, inicialmente em 

português e italiano, e posteriormente só em italiano; e, 

por fim, a internacionalização dos instrumentistas e can-

tores da Capela Real Portuguesa.

Se, no âmbito da governação dos negócios inerentes à 

condução do Estado, Dom José I se revelou abúlico, entre-

gando-a à direção do Marquês de Pombal, no campo dos 

entretenimentos, ele mostrou-se claramente decidido a 

exercer o seu poder absoluto logo no início de seu reinado 

(1750-1777). Essa nova orientação atendia a uma exigên-

cia de modernização dos hábitos culturais portugueses. 

Retornando de uma temporada em Versalhes, nos últimos 

anos do reinado anterior, o quarto conde de Assumar, pos-

teriormente marquês de Alorna, queixava-se em carta ao 

pai dos “bárbaros costumes” da corte lisboeta: “Não há di-

vertimentos nem sociedade e por essa razão – junto com 

algum mau génio da Nação – tudo é inveja e desunião e 

enfim tenho Portugal por um país onde a gente é absolu-

o ódio à música é um indício de bárbara insensibilidade, quem é 
insensível à música deve ser considerado como isento de humanidade. 

Por isso, não foi sem razão que todos os varões excepcionais que 
fundaram o estado quiseram que aos jovens nobres antes de mais nada 

se lhes ensinasse música, a fim de que, depois de por ela domados 
e apaziguados mais docilmente aspirassem a todos os méritos do 

comedimento e da humanidade. 
Livro da Ensinança e Educação do Rei, 1571. D. Jerónimo Osório, Bispo de Silves. 
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tamente intratável” (Monteiro 2006:40). No entanto, no 

início de 1751, o jovem pôde constatar a inclinação do novo 

monarca para favorecer a renovação dos hábitos culturais 

do país, especialmente a respeito da caça e da música:

Continua o novo Rei na grande curiosidade de caça e o 

valimento do Marquês de Marialva moço contribui para 

que S-ª Majestade tenha as mesmas inclinações. E por 

essa razão joga a pela e tem tido grande aplicação à solfa 

de modo que me parece que o luto tão próximo da ocasião 

é o único obstáculo a não haver ópera, mas já El-rei tem 

dado partido a vários dos melhores músicos que há na 

terra e dizem se tem mandado muitos outros de Itália. 

(apud Monteiro 2006:41)

O nobre vate não estava equivocado. Logo após o pe-

ríodo do luto pela morte do pai, Dom José promoveu um 

ciclo de espaços destinados à ópera, cujo ponto alto foi a 

inauguração da Ópera do Tejo em 1755. De fato, logo no 

início do seu reinado, D. José começou a organizar um ver-

dadeiro teatro de corte. Fez contratar em Itália cantores, 

como o castrado Gizzielo e o tenor Anton Raaff; um dos 

membros da família Bibiena, Giovanni Carlo, como arqui-

tecto teatral;e David Perez como director musical. Bibiena 

chegou a Lisboa em 1752, tendo começado a construir um 

teatro provisório no paço da Ribeira, no Torreão da Casa 

da Índia, o chamado Teatro do Forte […] a Casa da Ópera, 

modernamente conhecida como Ópera do Tejo, junto do 

Paço da Ribeira […], um teatro no palácio de Salvaterra e 

ainda um teatro menor na Quinta de cima da Ajuda (Brito 

1989a:112). No entanto, esse período de carácter festivo 

e propício às artes, e em particular a música, sofreu logo 

um grande revés. No dia primeiro de novembro de 1755, 

Lisboa foi arrasada por uma terrível combinação de desas-

tres: um terramoto violentíssimo, um maremoto que lan-

çou enormes ondas sobre a costa e vários incêndios, um 

dos quais consumiu o centro da capital (e inclusive a casa 

de Ópera, que acabara de ser inaugurada)2.

Já no reinado de D. Maria (1734-1816), a política go-

vernativa inicial foi pautada por reverter várias das medi-

das modernizadoras tomadas por Pombal3, e por isso foi 

apodada pela historiografia liberal de “Viradeira” (Ramos 

2010:91). No que tange à música, porém, a “viradeira” po-

lítica não trouxe nenhuma alteração do status quo. É o que 

atestam as escolhas musicais de D. Maria I para a sua ceri-

mônia de aclamação: Missa do Espírito Santo, de António 

Leal Moreira (1758-1819), um Te Deum Laudamus e uma 

sonata instrumental de David Perez.

Eram dez horas quando se principiou a missa do Espiríto 

Santo, que cantou o principal deão D. Tomás de Almeida, 

unindo nas orações debaixo da mesma conclusão, a ora-

ção Pró gratiorum actione: a nova música foi composição 

de António Leal-Moreira, deputado ajudante dos mes-

tres do Real Seminario […] O principal Deão, tornando a 

receber a sagrada relíquia da mão do diácono, se meteu 

em baixo do pálio; e encaminhando-se a procissão para o 

altar-mor principiaram os músicos no seu coreto o hino 

Te Deum Laudamus, que prosseguiram acompanhados 

de muitos e destríssimos instrumentos, governando a 

cantoria, de que era compositor o insigne professor Da-

vid Perez, mestre de suas Majestades. […] e deste modo 

(Suas Majestades) foram para a sala do dossel, rompendo 

o silêncio e recreando os assistentes uma harmoniosa e 

destríssima sonata composta pelo mesmo David Perez. 

(Virgolino 1780)

N
ão houve, nesse início de reinado, al-

teração nas linhas gerais que regula-

vam a produção e o ensino da música, 

salvo as ditadas por motivos de ordem 

financeira: o Estado viu-se obrigado a 

praticamente prescindir da ópera nos três primeiros anos 

da governação de D. Maria I (exceção feita ao Il ritorno di 

Ulisse in Itaca de David Perez). Por prescindir da monu-

mentalidade requerida pela produção operática, não neces-

sitando de cenários, trajes, bailarinos ou extras, o gênero da 

serenata ocupará, no plano do espetáculo musical profano, 

o papel anteriormente reservado à ópera, tornando-se o 

principal entretenimento musical da corte. A Real Câmara 

(Orquestra Real), nesse período, não sofreu nenhuma re-

dução de efetivos, e nem da sua grande qualidade técnica. 
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Possivelmente foi no reinado de D. Maria I que esse agru-

pamento atingiu o seu apogeu. A excelência da Real Câmara 

foi destacada por relatos de estrangeiros, que viveram ou 

passaram por Lisboa, como o Marquês de Bombelles. O 

mais entusiasta desse grupo de memorialistas foi William 

Beckford (1760-1844), escritor, político, milionário, mece-

nas e músico amador. A primeira passagem de Beckford por 

Portugal em 1787 (25 de maio até 27 de novembro) ficou re-

gistada num livro intitulado Italy; with Sketeches of Spain 

and Portugal. Essa obra, escrita como um diário, está re-

pleta de informações sobre a vida social, política, religiosa, 

cultural e musical nesse momento do reinado de D. Maria I:

A orquestra da capela da rainha de Portugal ainda é a pri-

meira da Europa; em excelência de vozes e instrumentos 

nenhuma outra corporação deste género, nem mesmo 

a papa, se pode gabar de ter reunido tão admiráveis 

músicos como estes. Para onde Sua Majestade vai eles 

acompanha-na, seja a uma caçada de altanaria em Sal-

vaterra, seja a caçar a saúde nos banhos das Caldas. No 

meio destes rochedos e montes agrestes, aqui mesmo ela 

está rodeada de mimosos cantores, gordos como as cor-

donizes, tão gorjeadores e melodiosos como os rouxinóis. 

Os violinos e os violoncelos de Sua Majestade são todos 

de primeira ordem, e em flautas e oboés a sua ménagerie 

musical não tem rival. (Beckford 2009:76)

É notável que esses refinados e privilegiados observa-

dores da vida da corte, que muitas vezes teciam mordazes 

comentários de reprovação aos usos e costumes locais, ao 

atraso do país, a convivência demasiado próxima com os 

negros, ao aspecto carnavalesco dos Pares do Reino, entre 

outros aspectos julgados negativos, tenham atestado, em 

relação à música, um nível superior ao da Europa desen-

volvida.

Ao ser declarada a incapacidade mental de D. Maria I, 

em 1792, assumiu a governação de Portugal o então Prínci-

pe do Brasil, D. João (1767-1826). Esse príncipe, que origi-

nalmente não tinha sido educado para ser rei, passou com 

a morte do seu irmão mais velho, D. José (1787), à condi-

ção de herdeiro do trono. Foi durante essa administração 

o estado viu-se  
obrigado a 
praticamente 
prescindir da 
ópera nos três 
primeiros anos 
da governação de 
d. maria i
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que ocorreram algumas das maiores mudanças e tribula-

ções de toda a monarquia lusitana: as invasões e ocupação 

francesas (1807-1814), a transferência da corte para o Rio 

de Janeiro (1808), a criação do Reino Unido de Portugal 

e do Brasil (1815), o regresso da corte a Portugal (1821), 

a independência do Brasil (1822) e a instabilidade entre 

os liberais e absolutistas (1822-1826). A conjuntura inter-

na e internacional era bastante desfavorável ao Regente. 

Nos anos de 1803 a 1805, a regência sofreu a oposição de 

elementos da primeira nobreza e o príncipe viu-se força-

do, perante a crescente pressão da França como potência 

hegemônica à escala do continente europeu, a uma modi-

ficação da orientação diplomática, expressa na negociação 

com o Governo de Paris de um tratado de neutralidade que 

incluiu a previsão do pagamento de uma pesada contribui-

ção financeira (Pedreira, Costa 2006:84). 

No que concerne à governação do Estado, as linhas ge-

rais da sua regência permaneceram idênticas às adotadas 

por sua mãe. Com a música, também se produziu essa con-

tinuidade. D. João teve a sua instrução musical confiada a 

João Cordeiro da Silva e João de Souza Carvalho (Pedrei-

ra, Costa 2006:36), partilhou com sua mãe o gosto pela 

música sacra e teve o Palácio-Convento de Mafra como o 

seu porto seguro, chegando a nele residir até a transmi-

gração da Família Real para o Brasil em fins de 1807. A 

conjuntura, aparentemente, não afetava a qualidade das 

produções musicais. É justamente uma representante do 

poder napoleônico em Portugal, Laure Junot (1784-1838), 

Duquesa de Abrantes, esposa do embaixador da França 

entre 1805 e 1807, que deixou um retrato bastante favorá-

vel da música, nomeadamente da ópera em Lisboa:

A ópera era então excelente em Lisboa. Ela era a Cata-

lani, Crescentini e Monbelli para a ópera séria, e Marcos 

Portugal como compositor; para a ópera cómica, Naldi, 

a Gafforini, Olivieri, e Fioravanni como Maestro. […] O 

facto é que o talento da Catalani era admirável […] Não 

esqueci, eu, e sei que jamais voltarei a ouvir uma voz 

como a dela. Crescentini, em várias óperas, e a Catalani 

em árias em que a voz se dava inteiramente no belo palco 

do teatro São Carlos. (Abrantes 2008:89-94)

A intensificação das pressões francesas e a obrigação de 

conservar os ingleses como aliados tornaram a gestão desses 

interesses conflitantes cada vez mais penosa para o governo 

português. Essa situação culminou com a decisão de inva-

dir Portugal, tomada por Napoleão Bonaparte (1769-1821) 

ao assinar o Tratado de Fontainebleau com a Espanha (27 

de outubro de 1807), acordando uma repartição do terri-

tório português. Uma convenção secreta entre Portugal e 

Inglaterra, assinada no dia 22 de outubro, estabelecia com 

segurança a manobra luso-britânica de pôr a salvo a Família 

Real e o governo português no Brasil. Assim, D. João e toda 

a família real, acompanhados pela corte, funcionários do Es-

tado, clérigos, militares, artistas, músicos etc., partiram para 

o Rio de Janeiro, onde se instalaram em março de 1808. D. 

João implementou na nova capital inúmeras melhorias, e 

no campo da música, procurou recriar nos trópicos a Capela 

Real, embora, e sobretudo nos primeiros anos, a qualidade 

estivesse muito distante da habitual em Lisboa. No afã de 

implementar maior qualidade à vida musical da sua nova 

corte, em janeiro de 1811, D. João ordenou a Marcos Portu-

gal (1762-1830) que partisse de Lisboa para o Rio, a fim de 

assumir as funções de Mestre de Música na corte carioca:

Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor Foi 

Servido Ordenar que o mestre do Seminario Marcos Por-

tugal fosse para o Rio de Janeiro servir o Mesmo Senhor 

n’ aquella Côrte; e porque deve partir na primeira Em-

barcaçaõ da Coroa q sahir para a refferida Corte, faz-se 

necessario q Vm.e dê as providencias necessarias para 

elle ser pago dos Ordenados que se lhe devem, e de trez 

Mezes adiantados. (Arquivo da Casa Real Lº2979 apud 

Marques 2005:8)

Ao chegar ao Brasil em junho de 1811, Marcos Portugal 

assumiu as funções de Mestre de Música e professor de mú-

sica dos infantes. Nesse contexto, escreveu, ainda em 1811, 

um método de instrução musical: Solfejos Que para Uzo 

de SS.AA.RR4. Esse metódo, que contém uma introdução 

com um Breve e facil rezumo Dos principios da Muzica, 

produzido na tradição dos solfejos napolitanos com baixo 

contínuo, apresenta, já nos seus exercícios mais elaborados, 
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uma linguagem mais ao gosto da época, repleta de elemen-

tos clássicos e figuras do bel canto pré-rossinianas. Esse 

foi o único o material didático musical desse gênero, e em 

português, produzido durante a presença da corte no Rio 

de Janeiro. Foi com a chegada de Marcos Portugal que a 

educação musical do jovem D. Pedro foi retomada de forma 

sistemática. Antes, D. Pedro tivera lições de música com o 

castrado italiano Giuseppe di Foiano Totti (fl.1780-1832), 

professor de música da Família Real (Fernandes e Pache-

co). É provável, igualmente, que ele tenha tomado lições de 

outros professores, como Januário da Silva Arvelos (Car-

doso, 2011, p. 285) e o Padre José Maurício Nunes Garcia 

(1767-1830), o mais notável compositor brasileiro da época, 

mestre da Real Capela do Rio de Janeiro desde 1808. Hoje 

espalhados, na Biblioteca Nacional de Portugal, na Bibliote-

ca do Palácio Real em Madrid e no Museu Imperial de Pe-

trópolis, os materiais didáticos produzidos por Marcos Por-

tugal permitem inferir qual foi a instrução musical recebida 

por D. Pedro e por suas irmãs. Além dos já mencionados 

solfejos com acompanhamento, Marcos Portugal compôs, 

com intuito didático, dez peças para piano intituladas “Mo-

tivos”; adaptou para piano solo duas aberturas de óperas de 

sua autoria e 71 peças para canto (trechos de suas óperas 

e canções), com acompanhamento de piano ou orquestra 

(Cranmer e Oliveira, 2012, p. 403)5. D. Pedro não somente 

obteve a sua instrução musical sob a orientação de Marcos 

Portugal, como, enquanto o mestre foi vivo, nunca prescin-

diu de seu conselhos para as suas próprias composições, so-

bretudo as utilizadas na Capela Real6. 

Fruto de sua formação musical com Marcos Portugal, e 

possivelmente outros mestres de instrumentos, o príncipe 

Dom Pedro I não apenas cantava bem, como compunha e 

tocava vários instrumentos, como piano, flauta, clarinete, 

violino, baixo, trombone, harpa e violão, sendo ainda capaz 

de reger a própria música (Santos, 2008; Andrade, 1967; 

Lustosa, 2006; Cruz, 1986; Balbi, 1822; Cardoso, 2011, 

Vieira, 1900). Uma das primeiras notícias a esse respeito 

encontra-se no Essai Statistique sur le Royame de Portugal 

et d’Algarve de Adrien Balbi, que, publicado em Paris, em 

1822, refere-se à escola de música para os negros que havia 

na Real Fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro: 

Sua Alteza Real o Príncipe do Brasil, que possui ex-

traordinários talentos para música, compõe com tanto 

gosto quanto facilidade, e que toca vários instrumentos, 

muito contribuiu para melhorar este estabelecimento, 

único no seu género, através do encorajamento que dá a 

esses negros e às graças que ele lhes concede em abundân-

cia. Recentemente encarregou os irmãos Portugal de 

compor óperas que foram inteiramente executadas por 

estes africanos, com o aplauso de todos os melómanos 

que os ouviram. (Balbi,1822, Vol. II, p. Ccxiv – tradução 

minha) 

e
mbora algo fantasioso, o relato dá um tes-

temunho das capacidades musicais de D. 

Pedro. Mais fidedigno parece o deixado por 

D. Leopoldina, segundo a qual D. Pedro 

tocava muito bem “a maioria dos instru-

mentos” (in Cardoso, 2011, p. 287). No mesmo sentido, 

uma carta de 1818, escrita pelo prussiano Von Flemming, 

corrobora a capacidade de D. Pedro de “conhecer a am-

plitude de todos os instrumentos”. O diplomata afirma 

que no restante da educação o príncipe teve uma forma-

ção “extremamente desleixada”; que ele estava “entregue 

totalmente a satisfação de desejos libertinos”. Também 

de 1817 data um importante testemunho da sua atuação 

nos festejos do seu próprio casamento, atuando dessa vez 

como cantor: 

Nesta noite, Houve por Bem EL REI Nosso Senhor rece-

ber no Paço da Real Quinta da Boa Vista o Corpo Dip-

lomatico; e em presença assim deste Respeitavel Corpo, 

como dos Grandes do Reino, Officiaes Móres da Caza, 

Camareiras Móres, Damas, &c. Começou huma magnifi-

ca Serenata na Caza da Audiencia. Deu principio a esta 

pomposa solemnidade hum symphonia composta por Ig-

nacio de Freitas. Dignou-se então o Serenissimo Senhor 

Principe Real de cantar huma aria com as formalidades 

seguidas em similhantes circunstacias, repetindo este 

mesmo obsequio as Serenissimas Senhoras Princeza D. 

MARIA THERESA e Infanta D. IZABEL MARIA. (Gazeta 

do Rio de Janeiro, 12/11/1817) 
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Esse documento dá uma boa ideia das qualidades vo-

cais de D. Pedro, já que a presença das personagens mais 

importantes do reino, e de todo o corpo diplomático, im-

plicavam uma perfomance de alta qualidade. 

No que diz respeito à atuação de Dom Pedro como 

compositor, há inúmeras referências. Comecemos pela 

música sacra. Em 1819, ele compôs um Te Deum que foi 

executado no Brasil e em Portugal7. No fim do ano seguin-

te, D. Pedro compôs outro Te Deum, oferecido a D. João VI 

no intuito de comemorar o nascimento de algum de seus 

filhos, provavelmente D. João Carlos8. De fato, a Gazeta 

do Rio de Janeiro9 documenta a execução de um Te Deum 

de D. Pedro, na Capela Real no batismo desse príncipe, dia 

27 de março de 1821, sob a regência de Marcos Portugal. 

Em 1821, D. Leopoldina enviou para seu pai, Francisco I 

da Áustria, uma “Sinfonia e Te Deum” composto por D. 

Pedro: “Falando a verdade é um tanto teatral, que é defeito 

de meu Marido. Mas posso garantir que é escrito por ele 

mesmo, sem auxílio de ninguém” (in Cruz, 1986, p. 42). O 

Te Deum é provavelmente o que foi estreado em março do 

mesmo ano10. A despeito da observação de D. Leopoldina, 

trata-se de composição inspiradíssima, com momentos 

surpreendentes, tais como a passagem final no Miserere 

Nobis - quando suspende a orquestra e deixa o coro cantar 

a capela -, e o fugato no In te Domine, baseado num tema 

brejeiro, que faz lembrar uma modinha... Esse Te Deum 

está no mesmo nível das melhores composições de música 

sacra, desse período, no Brasil. A música sacra de D. Pedro 

conservada atualmente constitui-se pelas seguintes obras: 

Responsório para São Pedro de Alcântara (Mortuus est); 

Antífona de Nossa Senhora, em Dó maior (Sub tuum pra-

esidium); Credo do Imperador (Credo, Sanctus e Agnus 

Quando já havia 
abdicado da coroa 
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encontrava em 
Paris, dom Pedro 
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Dei da Missa de Nossa Senhora do Carmo, em Dó maior) e 

Hino de Ação de Graças, em Dó maior (Te Deum). Todos 

esses manuscritos encontram-se depositados no acervo do 

Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro11. 

Passemos à música secular. A primeira remonta ao 

ano de 1814, quando a banda da Brigada Real da Marinha 

recebeu a ordem de tocar uma “nova composição” de D. 

Pedro na semana anterior ao seu 16º aniversário (Cardoso, 

p. 287). A segunda obra repertoriada data de 1817: trata-se 

do Hino a D. João, exaltação patriótica ao pai elevado ao 

trono no ano anterior, e que também pode ser visto como 

uma celebração da vitória da monarquia sobre a Revo-

lução Pernambucana, republicana e separatista. Quinze 

anos depois, quando já havia abdicado da Coroa brasileira 

e se encontrava em Paris, Dom Pedro teve uma abertura 

de sua composição executada no Teatro Italiano: 

Sábado [29 de outubro] foi apresentada uma grande 

abertura composta por Dom Pedro. O ex-Imperador não 

esteve apenas presente, como dirigiu em pessoa a execu-

ção desta peça, tomando especial cuidado em marcar as 

passagens importantes, em ter os fortes e pianos adequa-

damente observados e o andamento estritamente obser-

vado. Esta obra foi muito aplaudida (The Harmonicon, 

12-1831, in Cardoso, 2011, p. 282)

Essa abertura foi executada novamente no dia seguin-

te, domingo, 30 de outubro. “Essa abertura em mi bemol 

é de uma feitura correta e mostra que seu autor tem um 

amplo conhecimento dos recursos da orquestra. Ela foi 

muito aplaudida” (Revue Musicale, in Cardoso, 2011, p. 

283). Octávio Tarquínio de Sousa fez menção a uma crítica 

negativa feita pelo alemão Ludwig Boerne no livro Cartas 

de Paris: 

Domingo passado houve no Théâtre des Italiens um con-

certo a que não assisti. Começou por uma overture à 

grand orchestre e calcula o senhor de que compositor? 

De D. Pedro, imperador do Brasil. É supérfluo dizer que 

a música era detestável. O Senhor Imperador andaria 

mais acertado enxotando o seu irmão de Portugal e não 

os pacíficos espectadores do teatro. Falei pelo menos com 

“alguém” que não gostou da música imperial e por causa 

dela deixou o teatro. (Boerne in Sousa, 1952, vol. 3, p. 999) 

Como se pode depreender, o crítico tedesco não esteve 

nesse concerto, e se baseou na opinião de “alguém” para 

criticar o Imperador. Melhor será considerarmos a opi-

nião do próprio Rossini (1792-1868), expressa numa carta 

escrita mais de trinta anos depois (1866) a D. Pedro II: 

Durante a estadia muito breve de Sua Magestade o Im-

perador Dom Pedro a Paris, fiz executar no Théatre Ita-

lien uma abertura de sua composição qui era adorável, 

ela teve grande sucesso, e como, por discrição, eu não 

nomeei o autor, os cumprimentos foram dados a mim, 

acreditando-se talvez que a dita abertura houvesse sido 

composta por mim, erro que não desagradará seu augus-

to filho, que poderia bem se lembrar de me enviar um 

pouco do café tão célebre de Vosso país”. (in Cruz, 1986, 

p. 46 - tradução nossa) 

a
amizade de D. Pedro com Rossini é men-

cionada por vários autores (Cruz, 1986; 

Cardoso, 2011; Sousa; 1952; Lustosa, 

2006; Santos, 2008). Segundo Cardoso 

(2011, p. 283), ficou documentado que o 

famoso compositor italiano teria proposto a D. Pedro que 

se executasse um cavatina de sua autoria, na qual Rossini 

chegou a incluir uma linha de trombones de sua autoria. 

De acordo com o compositor alemão Ferdinand Hiller 

(1811-1855), Rossini teria dito: “Ela [a cavatina] foi bem 

executada em um concerto na Casa de Ópera Italiana, e 

obteve uma quantidade de aplausos bastante respeitável, 

Dom Pedro parecia muito feliz em seu camarote, pelo me-

nos ele me agradeceu calorosamente” (in Musical World, 

1/12 – tradução minha).

Outro episódio interessante envolvendo a música de 

D. Pedro é a história da Marcha Triunfal, que enviou para 

as tropas brasileiras comemorarem a vitória contra as Pro-

víncias Unidas do Rio da Prata (atual Argentina) na Bata-

lha do Passo do Rosário (ou de Ituzaingó), de 20 de feve-
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reiro de 1827. Infelizmente, a batalha acabou indefinida 

para ambos os lados - fato que não impediu os argentinos 

de, julgando-se dela vencedores, terem se apropriado da 

marcha, que ainda hoje é tocada na chegada do Presidente 

da República Argentina! É a Marcha de Ituzaingó. Segun-

do prova documental coeva apresentada por Lino Cardo-

so, não há margem para dúvida de esta seja a marcha de D. 

Pedro que ainda hoje é tocada na argentina: 

Ele enviou para o comandante das tropas, ordenando que 

fosse tocada na ocasião da primeira vitória que eles vies-

sem a obter. Desafortunadamente, no entanto, suas tro-

pas sofreram uma tão severa derrota em Ituzaingó, que 

eles perderam toda a bagagem, incluindo aquela do Ge-

neral no comando, dentre a qual estava a composição im-

perial em questão. Ela caiu, assim, na mão dos inimigos, 

e tornou-se uma parte da Música Nacional deles, que é 

tocada até hoje. (The Euterpeiad, 16/8/1830, in Cardoso, 

2011 – tradução minha)

e
xcelente compositor de música patriótica, 

Dom Pedro compôs o primeiro hino do Bra-

sil, atualmente cantado como hino da inde-

pendência, e o Hino Constitucional ou Hino 

da carta, adotado oficialmente como hino 

nacional português até a proclamação da República, em 

1910. Segundo notícia de 24 de agosto de 1821, publicada 

na Gazeta do Rio de Janeiro, D. Pedro é, igualmente, o 

autor da letra. Há ainda outro hino de autoria de D. Pe-

dro: Hino Novo Constitucional ou Hino da Amélia, por 

ter sido composto na corveta de mesmo nome. Esse hino 

foi posteriormente conhecido como Hino de D. Pedro IV. 

Da música instrumental de D. Pedro conhece-se até o mo-

mento apenas algumas quadrilhas para piano e uma valsa 

editadas no Rio de Janeiro no século XIX, e um manuscri-

to conservado na Biblioteca Nacional de Portugal, Marcha 

Imperial composta por S. Mag.de Imp. o Senhor D. Pedro 

I para Piano a 4 mãos, e Clarinete.

Infelizmente, a maior parte das obras compostas por 

Dom Pedro está perdida, especialmente a que compôs para 

a Fazenda de Santa Cruz no Rio de Janeiro. Entretanto, 

excelente 
compositor de 
música patriótica, 
dom Pedro 
compôs o primeiro 
hino do Brasil, 
atualmente 
cantado como hino 
da independência

ORqUESTRA IMPERIAl
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1. Evidências desse interesse são a belíssima edição dos Essercizi de 
Domenico Scarlatti (Londres, 1738), dedicada ao próprio D João V, 
ou Jayme Té y Sagau (1684-1736), que dedicou a primeira parte das 
suas cantatas humanas a solo (Lisboa 1723) à Rainha D. Maria Ana, 
e a segunda parte da mesma obra ao Infante D. António (1695-1757), 
irmão de D. João V, e da filha do Rei D. Maria Bárbara (1711-1758), 
cravista, aluna dileta de Domenico Scarlatti, que iria ser honrada com 
a dedicatória do Padre Giovanni Battista Martini (1706-1784) no 1º 
volume da sua Storia della Musica (Bolonha, 1757).

2. Esta hecatombe foi alvo, por parte da intelligentsia europeia de 
distintas formas de reflexão, que deram azo a uma grande produção 
literária dos mais variados gêneros: poesia, ficção, ensaio filosófico, 
científico, religioso e descrições jornalísticas. Destacam-se nesse con-
texto as reflexões sobre o tema feitas por Voltaire (1694-1778), quer 
as de carácter satírico incluídas no Candide ou as de questionamento 
filosófico e teológico do Poéme sur le desatre de Lisbonne. A questão 
abordada aqui por Voltaire é a prova de que “o mal existe”, refutando 
assim a proposição de Leibniz (1646-1716), já que não viveríamos, no 
melhor dos mundos, como o filósofo alemão tinha proposto. No Can-
dide, Voltaire descreveu Portugal como um país católico obscuran-
tista, que como resposta ao terramoto não encontra melhor resposta 
que a organização de um auto da fé. Seguramente, esse retrato ainda 
é feito tomando por referência a visão que a intelectualidade francesa 
e alemã tinham em relação ao reinado de D. João V.

3. Por esse novo ambiente, o início do reinado foi para a maioria dos 
súditos um período de alívio social e político: “Com as festas de acla-
mação de D. Maria I, o país abriu para uma existência pobre, todavia 
livre de cataclismos, das conflagrações, guerra, terror e inquietações, 
antes consubstanciada no terramoto, na guerra contra a Espanha, nas 
perseguições, nas dívidas deixadas acumular pela coroa, pagas por 
D.Maria I, que, no tempo de D. José, por medo, os súbditos não recla-
mavam” (Ramos 2010:135).

4. Manuscrito C.N. 270 Biblioteca Nacional de Portugal.

5. Curiosamente, o nome de D. Pedro aparece poucas vezes nas dedi-
catórias. No acervo conservado em Petrópolis, ele consta só num re-
citativo e ária “Vacilla o Padre, per quel paterno amplesso”. Há mais 
duas peças para canto com acompanhamento de piano que estão es-
critas na clave de fá, que pressupõe uma voz masculina, que devem 
ter sido expressamente feitas para ele (já que o seu irmão, D. Miguel, 
não teve, ao que parece, aulas com Marcos Portugal).

6. Apesar da importância capital de Marcos Portugal na formação 
musical de D. Pedro, difundiu-se a ideia de que D. Pedro teria sido 
aluno do compositor austríaco Sigismund Neukomm (1788-1858) no 
Brasil. Reputado o aluno preferido de Joseph Haydn (1732-1809), 
Neukomm chegou no Rio em 1816, na comitiva do Duque de Luxem-

burgo, que veio como embaixador extraordinário oficializar o res-
tabelecimento com a França, depois da queda de Napoleão. A ideia 
de que Neukomm teve uma importância capital na formação de D. 
Pedro parece ter começado com Ernesto Vieira, que no seu Dicioná-
rio Biographico de Músicos Portuguezes: História e Bibliographia 
da Musica em Portugal, publicado em Lisboa, em 1900, afirmou que 
“seu mestre mais notável o alemão Sigismundo Neukomm”. Essa in-
formação carece de comprovação documental, e só se compreende in-
serida na lógica da pretensa superioridade da escola germânica sobre 
a tradição luso-italiana. As evidências neste sentido vão em sentido 
oposto: Neukomm revelou, em uma carta datada de 1817, que não 
considerava o príncipe um verdadeiro aluno seu (Cardoso, 2011, p. 
285). E, noutra carta daquele ano, destinada ao seu amigo Joseph 
Eybler (1765-1846), afirma que “o príncipe herdeiro ama sem dúvida 
a música, mas será difícil curar o seu estômago deteriorado”. (Cran-
mer/ Silva, p 420).

7. “Compoz um Te Deum a quatro vozes e orchestra, que se executou 
pela primeira fez na capital do Brasil em 3 de maio de 1819, por oca-
sião de ser baptisada a futura rainha D. Maria II; o mesmo Te Deum 
se repetiu em outras festas, da Capella Real, taes como o baptisado 
de D. Pedro, depois imperador do Brazil, e em Lisboa o baptisado do 
infante D. João a 17 de abril de 1842” (Vieira, 1900, vol. II, p. 153). 
No entanto, a partitura desta obra não foi encontrada até o presente 
momento.

8. D. João Carlos de Bragança (1821-1822) foi o primeiro filho ho-
mem de D. Pedro IV.

9. De 31 de março de 1821. Disponível em: http://objdigital.bn.br/
acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1821/gazeta_
rj_1821_026.pdf 

10. Trata-se da mesma música do Te Deum de 1820, guardado no 
Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro, acrescido de uma abertura 
em Mi bemol maior, que, por sua vez, deve ser a tal “sinfonia” referi-
da por D. Leopoldina. Segundo Manuel Ivo Cruz, um exemplar dessa 
partitura está guardado no arquivo da Casa de Palmela, sendo uma 
oferta da segunda esposa de D. Pedro, a Imperatriz D. Amélia: San-
tissimo in Domine Patri Ieoni Duodécimo Hymnos Te Deum Lauda-
mus a D. Pedro Primus Brasilia Imperatore Constitutionale nec non 
Perpetuo Defensori Compositus et in Signum Filiater Reverentiae 
Oblatus (título dado por Cruz, 1986, p. 44).

11. Como observou Alberto Pacheco, em seu verbete biográfico sobre 
D. Pedro, a presença destas partituras no acervo torna possível que 
tenham sido executadas em várias ocasiões da Capela Real e Imperial 
brasileira. Existe ainda outro manuscrito de música sacra de D. Pedro 
em Portugal, Missa in Honorem Leoni Duodecimo, que está guarda-
da na Sé Catedral de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores.
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mesmo o corpus de música sobrevivente, embora pequeno, 

ainda não foi alvo de um estudo consequente, que produ-

zisse edições de partituras e uma gravação integral da sua 

obra. D. Pedro foi um compositor muito interessante no 

seu contexto, nada desprovido de criatividade e musicali-

dade. Por isso seria muito enriquecedor para a nossa his-

tória e autoestima nacional conhecer melhor o compositor, 

que entre outras tantas músicas, fundou uma nação. 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

78

ABRANTES, Duquesa de. 2008. Recordações de uma estada em Por-
tugal 1805-1806 (Tradução Magda Figueiredo) Lisboa: Biblioteca 
Nacional de Portugal.

Andrade, Ayres de. 1967. Francisco Manuel da Silva e seu tempo, 2 v. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 

BALBI, Adrien. 1822. Essai Statistique sur le Royame de Portugal et 
d’Algarve. Paris: Chez Rey et Gravier.

BECKFORD, William. 2009. Diário de William Beckford em Portu-
gal e Espanha (traduzido por João Gaspar Simões). Lisboa: Bibliote-
ca Nacional de Portugal.

Catálogo da Muzica da Capella Imperial Actualmente Cathedral 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Manuscrito, s.d. Cabido Metropo-
litanto do Rio de Janeiro, cota cx 046. (Disponível em: http://www.
acmerj.com.br/CMRJ_CME_SD_Cx046_UD01.htm) 

CARDOSO, Lino. O Som Social: Música Poder e sociedade no Brasil 
(Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX). São Paulo: Edição do Autor, 
2011.

CRANMER, David (Coordenador) Marcos Portugal: uma reavalia-
ção, Lisboa, Edições Colibri/ CE.S.E.M, 2012.

CRUZ, Manuel Ivo. 1986. “D. Pedro, rei, imperador e músico”. In: D. 
Pedro D’Alcântara de Bragança, 1798-1834: imperador do Brasil, 
Rei de Portugal: uma vida, dois mundos, uma história. Exposição 
inaugurada quando da visita ao Brasil de sua excelência o presiden-
te da República Portuguesa Dr. Mário Soares. Queluz: Palácio de 
Queluz. (P-Ln, cota H.G. 36698 V.) 

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. 2012. “José Maurício Nunes Garcia”. 
In.: Dicionário Biográfico Caravelas. Disponível em: http://www.ca-
ravelas.com.pt/dicionario_biografico_caravelas.html

LUSTOSA, Isabel. 2006. D. Pedro I: um herói sem nenhum caráter. 
São Paulo: Companhia das Letras. 

MARQUES. António Jorge. 2005. D. João VI and Marcos Portugal: 
the Brazilian period. http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/
cpa/spring05/missa/marques.pdf

PACHECO, Alberto José Vieira. “D. Pedro I Brasil IV de Portugal”. 
In.: Dicionário Biográfico Caravelas. Disponível em: http://www.
caravelas.com.pt/dicionario_biografico_caravelas.html

SOUSA, Octávio Tarquínio de. 1952. A Vida de D. Pedro I. 3 vols. Rio 
de Janeiro: José Olympio. 

biblioGraFia

ORqUESTRA IMPERIAl



mundopositivo.com.br

PENSE POSITIVO.

© 2013 Positivo Informática S.A. Todos os direitos reservados. Os computadores Positivo têm garantia balcão de um ano para peças e mão de obra, sendo nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia 
legal. Para acessar a internet, o cliente deve possuir uma linha telefônica � xa ativa e arcar com os custos de pulsos e/ou interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos 
necessários para o uso do serviço. Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft® Corporation nos EUA e em outros países. Copyright © 2013, Intel Corporation. Todos os direitos reservados. Ultrabook, 
Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, 
Xeon Phi e Xeon Inside são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Produto bene� ciado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas. Dezembro /2013.

A Positivo recomenda o Windows 8.

A CPU NÃO SUMIU. SUA TELA AGORA
É UM COMPUTADOR COMPLETO.

ECONOMIA 
DE ENERGIA

MENOS FIOS 
E ECONOMIA 
DE ESPAÇO

WEBCAM HD

3D
SOFTWARE

3D

Wi-Fi
REDE 

SEM FIO

CHEGOU O NOVO COMPUTADOR TUDO-EM-UM DA POSITIVO.
Mais espaço para sua casa e mais diversão para sua família.

Positivo Union K3235 
Processador Intel® Core™ i3
Windows 8
HD 320GB - 4GB de memória RAM
Tela LED 18,5” widescreen
HDMI
Som Estéreo e Microfone Integrados
DVD-RW e Leitor de Cartões
Acompanha um óculos 3D

Saiba mais sobre este computador em mundopositivo.com.br/union
Curta fb.com/positivoinformaticao� cial Siga twitter.com/positivo_info Inscreva-se youtube.com/computadorespositivo

Alguns recursos requerem o Windows 8. 1. Atualização disponível na Windows Store. Acesso à Internet necessário; podem ser cobradas taxas. 
Alguns aplicativos são vendidos separadamente; eles variam conforme o mercado.



80 MEU MUlATO INZONEIRO

o Pardo
CoMo

dileMa
PolÍtiCo



81OuTuBRO•nOVEMBRO•DEZEMBRO 2013

n
uma pacata praça da zona sul carioca, uma 

adolescente passeia com sua elegante avó 

quando esta exclama: “olha ali, filha; não é 

aquele seu amigo mulatinho?”. De imediato, 

a frase altera o semblante da jovem, que re-

preende a avó com dureza: “mulato não, vó; 

negro! Negro!”. A expressão de desconforto da avó após 

a repreensão denunciava a distância geracional entre as 

duas personagens. O “mulatinho”, dito em tom maternal 

pela distinta senhora branca, contrastava com o “negro” 

enfático e decidido da sua jovem neta, igualmente branca. 

Provavelmente, cenas análogas a essa se repetiram 

por décadas, mas com os termos e sinais trocados. Até 

bem pouco tempo atrás, não era de bom tom referir-se a 

não brancos com termos enfáticos como “negro”. O mito 

da democracia racial gozava de tanta legitimidade que so-

ava “politicamente incorreto” ressaltar as clivagens de cor 

ou raça em situações amigáveis. Apesar de sempre ter feito 

parte do vocabulário corrente, o termo “negro” funciona-

va como uma espécie de xingamento, o que tornava seus 

equivalentes eufemísticos (“preto”, “pretinho”, “mulato”, 

“escuro” etc.) bem mais palatáveis.

luiz augusto Campos
Cientista político
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O lugar e a função do mestiço na formação social do 

Brasil sempre foi objeto de disputa entre os estudiosos. 

Ainda no século XIX, Nina Rodrigues rivalizava com Silvio 

Romero ao defender que a mestiçagem era sinônimo de 

degeneração, e não um meio para o branqueamento (e re-

denção) da população brasileira. De motivo de vergonha, 

o mestiço se converte em símbolo de uma brasilidade or-

gulhosa de si nas obras de autores como Gilberto Freyre e 

Manoel Bonfim.

Nos anos 1940, contudo, os trabalhos de Florestan 

Fernandes e sua equipe de pesquisadores começaram a 

contestar esse suposto estatuto privilegiado do mestiço. 

Mais do que uma entidade híbrida em essência, o mestiço 

é encarado como um trânsfuga de sua condição de origem, 

isto é, um negro que por razões socioeconômicas conse-

guiu ascender socialmente e, por isso, pode reivindicar 

o título de mestiço (Fernandes, 2007). Tudo isso parece 

confirmar o diagnóstico de Eduardo Oliveira e Oliveira 

(1974): o mestiço é o principal “obstáculo epistemológico” 

para a compreensão das relações raciais brasileiras.

Em vez de transcender esse obstáculo epistemológico, 

a recente introdução de ações afirmativas raciais nas uni-

versidades brasileiras o transpôs para a política. Obser-

vando as políticas afirmativas adotadas no país, podemos 

notar uma tensão entre diferentes formas de conceber e, 

sobretudo, nomear os mestiços, ora chamados de “par-

dos”, ora incluídos no rol de “negros”.

A difusão de ações afirmativas raciais no Brasil teve 

como um de seus catalizadores uma aliança entre cientis-

tas sociais, dedicados a demonstrar estatisticamente a exis-

tência de discriminação racial aqui, e militantes do movi-

mento negro que se serviram desses dados para demandar 

políticas específicas para as vítimas dessa discriminação 

(Htun, 2004; Schwartzman, 2009; Maio e Santos, 2005). 

Contudo, a despeito dessa cooperação, os estudiosos das 

desigualdades raciais mobilizavam categorias de classifi-

cação racial diferentes daquelas usadas pelos movimentos 

negros. Enquanto os primeiros falavam das desigualdades 

existentes entre “brancos” e “ não brancos” ou apenas en-

tre “brancos”, “pretos” e “pardos”, os segundos se serviam 

desses dados para justificar um modelo de classificação ra-

cial calcado na valorização da identidade “negra”. 

Essa diferença terminológica era irrelevante até a 

introdução das ações afirmativas raciais. Contudo, após 

a difusão dessas medidas, uma série de modelos classifi-

catórios diferentes surgiu para denominar os potenciais 

desde o primeiro censo, 
a categoria “pardo” foi 

incluída para dimensionar 
o estrato da população 
que não se classificaria 
nem como branco, nem 

como preto

MEU MUlATO INZONEIRO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

83OuTuBRO•nOVEMBRO•DEZEMBRO 2013

beneficiários da política. Mais do que um elemento proce-

dimental secundário, a escolha dos rótulos raciais usados 

por esses programas define para quem as ações afirmati-

vas são feitas e, assim, quais são os objetivos e as intenções 

que a motivam.

Nosso objetivo neste texto é demonstrar como as dife-

rentes formas de nomear os beneficiários das cotas raciais 

expressam visões distintas das desigualdades existentes 

no Brasil e, simultaneamente, esperanças diferentes em 

relação às consequências das ações afirmativas. Para tal, 

dividiu-se o que se segue em cinco seções. A primeira de-

las discute como a definição de categorias de classificação 

racial por parte das instituições estatais sempre foi uma 

tarefa permeada por tensões políticas, o que fica evidente 

quando observamos a história dos recenseamentos nacio-

nais que incluíram a variável cor ou raça. A segunda se-

ção mostra como alguns sociólogos conseguiram, a partir 

desses censos, compilar evidências da discriminação racial 

brasileira e, assim, contribuir decisivamente para a politi-

zação da questão racial no Brasil. A terceira parte discute 

como o movimento negro instrumentalizou essas infor-

mações sociológicas, não apenas para demandar políticas 

de equalização das oportunidades, mas também para a 

politização da própria negritude. A quarta seção explora 

os reflexos desse processo nas primeiras experiências com 

ações afirmativas no país. Ao termo, delineamos algumas 

conclusões parciais sobre o processo de politização das eti-

quetas raciais.

as CateGorias estatÍstiCas de ClassiFiCação raCial

A despeito do sem-número de termos existentes no 

país para classificar a cor ou a raça das pessoas, a quanti-

dade de categorias usadas mais frequentemente é limita-

da. Uma sondagem feita em 1998 pelo IBGE perguntou a 

uma amostra de brasileiros qual termo eles usariam para 

definir sua cor ou raça. A questão aberta compilou 136 ca-

tegorias diferentes (Petruccelli, 2000), dado comumente 

citado quando se pretende destacar a fluidez do “sistema” 

de classificação racial do brasileiro (Carvalho, 2007). Por 

outro lado, uma exploração mais profunda desses dados 

mostra exatamente o oposto. Embora seja grande a mul-

tiplicidade de rótulos, cerca de 90% das pessoas ouvidas 

em 1998 se classificou usando 14 categorias apenas: “bran-

ca”, “morena”, “parda”, “negra”, “morena clara”, “preta”, 

“amarela”, “brasileira”, “mulata”, “mestiça”, “alemã”, “cla-

ra”, “italiana” e “indígena”1.

Não é de hoje que a classificação racial dos brasileiros 

coloca problemas para a ações estatais. A cor dos brasilei-

ros sempre foi uma questão sensível durante a organiza-

ção dos censos nacionais. Para avaliar os impactos demo-

gráficos da escravidão (e do possível fim dela), o Império 

ordenou que o censo de 1872, o primeiro realizado no país, 

incluísse uma questão sobre raça. Quatro categorias foram 

usadas na época: “branca”, “preta”, “parda” e “cabocla”, 

sendo que a categoria “parda” foi incluída sob a alegação 

de que ela captaria o número de descendentes de escravos 

alforriados ou já nascidos livres (Camargo, 2009).

i
nfluenciado pelas ideias eugenistas, o censo de 

1890, realizado depois da Abolição e da Proclama-

ção da República, trocou a categoria “pardo” pelo 

indicador racial “mestiço”. Curiosamente, a influ-

ência do eugenismo levou à supressão da questão 

sobre raça no censo de 1920, pois seus organiza-

dores acreditavam que a pergunta dificilmente captaria a 

“verdadeira raça” dos brasileiros, sobretudo da maioria da 

população que, segundo eles, buscava então se “embran-

quecer” (Camargo, 2009, p. 373). Pelo mesmo motivo que 

em 1920, os organizadores do censo de 1940 acreditavam 

que a população mestiça tenderia a se classificar como 

branca e, por isso, não incluíram nenhuma categoria in-

termediária de cor. Aqueles que não se classificavam como 

“branco” ou “preto” eram computados como indivíduos de 

“cor não identificada”. Mas para a surpresa dos estatísticos 

de então, cerca de 20% da população escolheu essa “não 

categoria”, o que fez com que a classificação “pardo” vol-

tasse ao censo de 1950.

Desde o primeiro censo, a categoria “pardo” foi in-

cluída (nos casos em que foi incluída) para dimensionar 

o estrato da população que, de acordo com os organiza-

dores dos censos, não se classificaria nem como branco, 

nem como preto. Logo, ela sempre foi pensada como uma 
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categoria residual ou mesmo como um não rótulo. Mesmo 

durante as entrevistas feitas pelo IBGE nos dias de hoje, 

é comum que pessoas tenham dúvidas em relação ao sig-

nificado do termo “pardo”, o que indica que ela ainda não 

é uma categoria de uso frequente na linguagem cotidiana 

(Schwartzman, 1999). Não é gratuito, por exemplo, que no 

questionário utilizado no último censo, a opção “pardo” 

apareça depois da opção “branco” e “preto”, sugerindo que 

a escolha por ela deve ser feita somente após a recusa das 

alternativas polares2.

as desiGualdades raCiais e o MoviMento neGro

Desde a década de 1940, os pesquisadores contrata-

dos pela UNESCO para estudar a suposta harmonia racial 

brasileira constataram, entretanto, a presença de racismo 

disseminado na sociedade (maio, 1999). Mas apesar de 

identificar práticas racistas, esses diferentes estudiosos 

costumavam tratá-las como marginais (Azevedo e Wagley, 

1955) ou considerá-las como uma sobrevivência arcaica do 

período escravocrata, a qual seria naturalmente superada 

pela modernização do país (Fernandes, 1972).

Os dados obtidos pelos censos nacionais foram tradi-

cionalmente utilizados por esses autores. Porém, é somen-

te no fim da década de 1970 que as informações estatísticas 

coletadas pelo IBGE se tornam objeto de um tratamento 

estatístico mais rebuscado. Carlos Hasenbalg e Nelson do 

Vale Silva foram os primeiros sociólogos a utilizar os dados 

do censo para medir não apenas as desigualdades de classe 

entre os grupos de cor, mas também as desigualdades de 

oportunidades entre eles. Comparando a classe de origem 

das pessoas com suas classes de destino, Hasenbalg e Silva 

concluíram que há um diferencial substantivo nas taxas de 

mobilidade social dos autodeclarados “brancos” e dos “não 

brancos” (Hasenbalg, 1979; Silva, 1978). Para eles, mesmo 

quando comparamos pessoas com a mesma origem socio-

econômica (mesma classe, nível educacional, renda etc.) 

as chances de ascensão social dos brancos chega a ser o 

dobro daquela dos “não brancos”.

Esses estudos sobre mobilidade social serviram para 

atestar estatisticamente os obstáculos que se interpõem 

à ascensão social dos autodeclarados “pardos” e “pretos”. 

Tais obstáculos pareciam difusos pela sociedade e, so-

bretudo, constantes no tempo, o que contestava a inter-

pretação de que a desigualdade racial no Brasil seria um 

resquício do passado escravocrata a ser superado pela in-

dustrialização do país.

Mas além de utilizar métodos inovadores e chegar a 

conclusões inéditas para a época, os livros de Hasenbalg e 

Silva contêm outro diferencial metodológico. Para medir a 

diferença de mobilidade dos grupos de cor captados pelo 

IBGE, os dois pesquisadores fundiam as categorias “par-

da” e “preta” num só agregado, chamado de “não branco”. 

Embora os dois raramente explicitem o motivo de tal agre-

gação, ela se justifica diante da diminuta quantidade de 

autodeclarados “pretos” nas pesquisas do IBGE. Só para 

se ter uma ideia, apenas 7,4% da população nacional se 

declarou “preta” no último censo de 2010; contra 47,9% 

de autodeclarados “brancos”; 43,2% de autodeclarados 

“pardos”; 1,1% de autodeclarados “amarelos” e 0,5% que 

se dizem indígenas4.

d
epois dos estudos de Hasenbalg e Silva, pra-

ticamente todas as pesquisas sobre raça e 

mobilidade social no Brasil mantiveram tal 

estratégia metodológica, agregando “pretos” 

e “pardos” numa só categoria estatística. A 

maioria delas também confirma as diferenças 

entre as chances de vida dos grupos de cor em diferentes 

níveis sociais (Henriques, 2001; Soares, 2000; Osório, 

2003; Ribeiro, 2006). Outra semelhança entre esses tra-

balhos é o fato de eles apontarem para o acesso ao ensino 

superior como uma das principais barreiras à ascensão so-

cial dos “não brancos” brasileiros, o que contribuiu subs-

tantivamente para a adoção de ações afirmativas raciais 

em território nacional.

Tudo isso contribuiu para que as análises de Hasen-

balg e Silva validassem científica e oficialmente algumas 

das bandeiras históricas dos movimentos negros brasilei-

ros. “Cientificamente” porque eles mobilizaram técnicas 

estatísticas avançadas para contestar o mito da demo-

cracia racial; “oficialmente” porque eles utilizaram dados 

produzidos por uma instituição estatal, reconhecida como 
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politicamente neutra, justamente para contestar a imagem 

oficial que o governo brasileiro fazia do país. Assim, os 

trabalhos dos dois serviram de base para uma verdadeira 

aliança política entre ciências sociais e movimento negro. 

Carlos Hasenbalg, por exemplo, coeditou um livro sobre as 

desigualdades raciais no Brasil com Lélia Gonzalez, uma 

histórica militante negra (Gonzalez e Hasenbalg, 1982).

Contudo, enquanto os estudos sociológicos se satis-

faziam em denunciar a discriminação racial brasileira, os 

movimentos negros paulatinamente adicionaram a essas 

denúncias uma pauta mais reivindicatória e propositiva 

(Santos, 2009, p. 242). A partir dessas estatísticas, alguns 

militantes começaram a sustentar que um dos obstáculos 

à luta por igualdade racial seria justamente a parca consci-

ência identitária do negro brasileiro. 

Como já foi dito, a maior parcela dos “não brancos”, 

estudados por Hasenbalg e Silva, é de pessoas que se per-

cebem como “pardas” e não como “pretas”. Ainda assim, 

esses “pardos” costumam possuir, segundo os autores, 

uma situação socioeconômica similar àquela dos que se 

declaram “pretos” e, simultaneamente, uma condição so-

cial muito distinta daqueles que se declaram “brancos” 

(Hasenbalg e Silva, 1988). 

Para alguns militantes negros, esses dados provam 

que o brasileiro que se declara “pardo” é visto pelos outros 

como “negro” e, por isso mesmo, é uma vítima de racismo. 

Portanto, haveria no Brasil uma vergonha de ser negro que 

impediria as pessoas que assim são percebidas de se en-

xergarem como tal. E é justamente por isso que as discri-

minações raciais tenderiam a ser identificadas pelas suas 

vítimas como expressões de elitismo ou preconceito social, 

e não racial. Ao termo, tudo isso contribuiria para a fraca 

tabela 1 

as categorias de classificação de cor/raça empregadas nos censos nacionais

1872 1890 1920 1940 1950
1960 19703 1980

1991
2000
2010

Nome da variável no 
questionário Raça Raça Questão 

ausente Cor Cor Questão 
ausente Cor Cor ou raça

Categorias de classificação 
empregadas

Branca
Preta
Parda

Cabocla

Branca
Preta

Mestiça
Cabocla

Branca
Preta

–
Amarela

Branca
Preta
Parda

Amarela

Branca
Preta
Parda

Amarela

Branca
Preta
Parda

Amarela
Indígena

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
http://www.ibge.gov.br/
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consciência da questão racial existente no país.

Contra essa “vergonha da negritude”, o movimento 

negro começou já na década de 1980 a demandar políticas 

capazes de promover o “orgulho negro” e, assim, inverter 

o sentido negativo dessa categoria de classificação racial 

(Nascimento e Nascimento, 2000). A instituição da Fun-

dação Palmares pelo governo de José Sarney pode ser vis-

ta como consequência dessa articulação que demandava 

uma política de valorização da negritude e de suas produ-

ções culturais. 

Ainda que os dados trabalhados por Hasenbalg e Silva 

tenham contribuído sobremaneira para sustentar essa con-

clusão do movimento negro, há aqui uma sutil mudança 

de nomenclatura e, como veremos depois, de diagnóstico. 

Enquanto os sociólogos preferiam respeitar as categorias 

do censo, falando em “não brancos” ou simplesmente em 

“pretos” e “pardos”, o movimento negro defende que todos 

os “não brancos” sejam chamados de “negros”.

A consagração acadêmica desse modelo de classifi-

cação racial do movimento negro (que opõe “brancos” e 

“negros”) se dá apenas na metade da década de 1990. É 

nessa época que um grupo de pesquisadores ligados ao 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), órgão 

ligado ao governo federal, começa a se dedicar ao estudo 

das desigualdades raciais brasileiras. Influenciados pelos 

trabalhos de Hasenabalg e Silva, pesquisadores como Ri-

cardo Henriques (2001), Sergei Soares (2000), Luciana de 

Jaccoud e Nathalie Beghin (2002) incorporam as técnicas 

estatísticas empregadas pelos primeiros. Contudo, em vez 

de utilizarem a dicotomia “brancos” e “não brancos”, os 

pesquisadores do IPEA preferem chamar o segundo grupo 

de “negro”, em consonância com a nomenclatura defendi-

da pelo movimento negro.

Esse reenquadramento promovido pelos pesquisado-

res do IPEA foi central durante os preparativos para a III 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 

Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância 

(Fry, 2005a, p. 185), organizada pela ONU e realizada em 

2001 na cidade sul-africana de Durban. Foi a partir da 

Conferência de Durban que o movimento negro se arti-

o estado do rio de janeiro 
foi o primeiro a impor  

às suas universidades um 
sistema de cotas raciais 
logo após a Conferência 

de durban
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culou de forma mais sólida para demandar políticas com-

pensatórias (Alves, 2002; Santos, 2009). 

A delegação enviada para a África do Sul pelo governo 

brasileiro contava com inúmeros acadêmicos e, frequente-

mente, militantes do movimento negro. Participaram dela 

mais de 200 membros de organizações não governamen-

tais do movimento negro, fazendo da delegação brasileira 

a mais numerosa comitiva na Conferência (Alves, 2002, p. 

221). O peso dessa delegação, combinado à força do mo-

vimento negro no seu interior, contribuiu para que Edna 

Roland, à época diretora da ONG Fala Preta!, fosse esco-

lhida relatora-geral da conferência.

Foi durante a Conferência de Durban que a delegação 

brasileira declarou oficialmente a intenção do governo fe-

deral em implantar políticas de ação afirmativa racial no 

Brasil (Alves, 2002). É nesse período também que o então 

presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de-

clara num programa de televisão dominical o apoio a esse 

tipo de política, acontecimento que colocou o tema na pau-

ta do debate midiático.

Contudo, não foram envidados grandes esforços do 

presidente da República, que estava em fim de mandato, 

para a efetivação das prometidas ações afirmativas raciais 

no ensino superior. Por isso, as primeiras iniciativas par-

tiram dos governos estaduais e de universidades federais 

autônomas. Aos poucos, as cotas raciais se impuseram 

como modalidade de ação afirmativa predileta das uni-

versidades. Porém, a forma de denominar os beneficiários 

dessas cotas não contou com o mesmo consenso.

as ações aFirMativas raCiais

O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a impor às 

suas universidades um sistema de cotas raciais logo após a 

Conferência de Durban. Mas embora tenha sido aprovada 

em 2001, a lei de cotas do Rio de Janeiro só foi implan-

tada em 2003. Além da enorme polêmica suscitada pela 

iniciativa, algumas imprecisões da lei contribuíram para 

o retardo na implantação da medida. Um problema de re-

dação da lei, por exemplo, fazia com que a reserva racial 

de 40% das vagas se somasse a outra preexistente de 50% 

para alunos oriundos de escolas públicas, perfazendo um 

total 90% das vagas para cotistas.

Outro ponto polêmico da lei fluminense foi o fato de 

ela denominar os beneficiários da política como “pardos” 

e “negros”. Como vimos, o modelo de classificação de cor/

raça adotado pelo IBGE usa atualmente as categorias 

“branca”, “parda”, “preta”, “amarelo” e “indígena”. Já o 

modelo adotado pelos militantes negros e pelos pesquisa-

dores do IPEA reduz as categorias a duas: “branca” e “ne-

gra”, sendo que esta segunda congrega todos os classifica-

dos como “pretos” e “pardos”. Portanto, ao propor cotas 

para “pardos” e “negros”, o estado do Rio mesclava dois 

modelos distintos de classificação racial.

e
videntemente, essa mistura categorial não 

escapou às críticas. Ao colocar o termo “negro” 

ao lado do termo “pardo”, a lei sugeria que 

“negro” deveria ser tomado como sinônimo de 

“preto”. Se essa equivalência é perfeitamente 

usual na linguagem, ela confronta a nomen-

clatura e a bandeira de revalorização da negritude levan-

tada pelo movimento negro. Além disso, alguns gestores 

universitários destacaram que a ambiguidade da catego-

ria “parda” abriria margem para que pessoas percebidas 

como brancas se beneficiassem fraudulentamente da polí-

tica. Por tudo isso, a lei corretiva 4.151, de 2003, suprimiu 

a categoria “parda” da lista de beneficiários, implantando 

cotas apenas para “negros” (20%) e oriundos de escola pú-

blica (20%)5.

Ainda em 2003, as universidades estaduais de três 

outras unidades federativas adotaram ações afirmativas 

raciais. Foi também no mesmo ano que a primeira univer-

sidade federal, a Universidade de Brasília (UnB), adotou 

um programa de cotas. Embora a UnB tenha optado por 

adotar um sistema de cotas para negros como aquele im-

plantado na UERJ e na UENF, seu programa apresenta 

algumas nuances importantes. Além de ter sido adotado 

autonomamente pela universidade, e não por meio de uma 

lei exterior à burocracia universitária, o programa da UnB 

não combinou uma ação afirmativa racial com outra so-

cioeconômica, como ocorreu no estado do Rio de Janeiro. 

Contudo, para nossos fins, importa grifar que a UnB ado-



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

88

tou um modelo de classificação racial idiossincrático para 

nomear os beneficiários das cotas.

Segundo o manual de inscrição do vestibulando da 

UnB, “o candidato [à cota racial] deve ser preto ou pardo e 

se declarar como negro” (citar). De um lado, esse enuncia-

do sugere que os beneficiários potenciais das cotas são “de 

fato” pretos ou pardos, como o IBGE diz. Por outro lado, o 

enunciado sugere que tal “condição” não é suficiente para 

se candidatar às cotas, pois é necessário ainda que o can-

didato se defina autonomamente como “negro”. Portanto, 

para a Universidade de Brasília, ser “negro” é uma escolha 

suplementar à condição factual de ser da cor “preta” ou 

“parda”. 

s
oma-se a esse modelo classificatório o fato de 

a UnB ter adotado uma polêmica comissão de 

verificação racial, incumbida de “certificar” a 

negritude dos candidatos às cotas por meio de 

entrevistas e da avaliação de fotos. A combina-

ção entre esse peculiar modelo de classificação 

com a instituição de uma comissão de verificação racial 

sugere que a preocupação fundamental das cotas da UnB 

não era apenas identificar os estudantes pretos ou pardos, 

mas sim encorajar a adoção autônoma de uma identidade 

étnica. Logo, o “negro” é encarado pela UnB como aquele 

“preto” ou “pardo” que é capaz de se conscientizar de sua 

identidade racial e defendê-la perante uma comissão que, 

aliás, é composta basicamente por membros do movimen-

to negro (Maio e Santos, 2005, p. 194).

É verdade que essa comissão foi adotada em oposição 

à recomendação feita por José Jorge de Carvalho e Rita 

Segato, dois antropólogos da instituição que redigiram o 

projeto de cotas adotado. Mas a despeito disso, essa con-

cepção da ação afirmativa racial como instrumento de 

politização da negritude não é estranha ao pensamento 

dos antropólogos. Numa crítica à criação da comissão de 

verificação racial, Carvalho se diz “contrário às fotos” jus-

tamente porque elas “despolitizam o posicionamento do 

sujeito ao transferir a responsabilidade de assumir sua 

condição racial para a comissão” (Carvalho, 2005, p. 244). 

Portanto, a intenção original do sistema de cotas da UnB 

parece ter sido, desde o início, contribuir para a politiza-

ção da negritude.

A despeito das semelhanças, os sistemas de cotas ra-

ciais adotados pelas universidades estaduais fluminenses 

e pela Universidade de Brasília expressam dois entendi-

mentos muito distintos das relações raciais brasileiras e 

do papel que as ações afirmativas deveriam ter em seu 

interior. Pode-se dizer que o modelo adotado pela UERJ 

e UENF traduz uma perspectiva que busca atacar basica-

mente as disparidades socioeconômicas e as desigualda-

des de oportunidades entre brancos e não brancos. Não 

surpreende, portanto, que a redação final da última lei 

de cotas se refira aos beneficiários como “carentes” (Fry, 

2005b, p. 235), além de combinar cotas raciais. Por tudo 

isso, é no mínimo exagerado conectar as cotas da UERJ e 

da UENF a um “novo projeto racial, em que o crescimen-

to da consciência negra [...] teve um papel importante” 

(Schwartzman, 2009).

A UnB, por outro lado, adotou um modelo de cotas ra-

ciais que buscou traduzir a posição comumente propalada 

pelo movimento negro. Mais do que uma medida redistri-

butivista, a função primordial desse programa seria con-

verter a vergonha de ser negro em orgulho étnico e, mais 

ainda, politizar a adesão a dada identidade racial negra. 

Por isso, a instituição não se contentou em estabelecer co-

tas para “pardos” e “pretos” e exigiu que esses beneficiários 

potenciais se reconhecessem como “negros” diante de uma 

comissão composta em grande medida por militantes.

As cotas das universidades estaduais do Rio de Ja-

neiro e da UnB foram indubitavelmente as mais discuti-

das pela grande mídia nacional (Feres Júnior, Campos e 

Daflon, 2011). Contudo, esses dois modelos não foram os 

mais usuais no país. Dentre as 39 universidades públicas 

que adotaram ações afirmativas raciais, 15 utilizavam so-

mente a categoria “negro” para identificar os beneficiários. 

Do outro lado, somente oito universidades adotam ações 

afirmativas para “negros” entendidos como a soma de 

“pretos” e “pardos”, como faz a UnB. Outras oito universi-

dades utilizam o modelo do IBGE puro, isto é, estabelecem 

políticas inclusivas para “pretos” e “pardos”, sem mencio-

nar a categoria “negro” em seus editais. Por fim, sete uni-
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versidades adotam as categorias afros (“afrodescendente” 

ou “afro-brasileiro”), enquanto apenas uma universidade 

adotou o primeiro modelo classificatório do Rio de Janei-

ro: “negros” e “pardos”.

A Tabela 2 deixa evidente a preferência das universi-

dades públicas brasileiras pela categoria “negro”. Pode-se 

dizer que isso reflete o relativo sucesso do movimento de 

revalorização do termo “negro”, ligado à abertura do Es-

tado à militância negra, principalmente na área cultural. 

Como destacam Paiva e Almeida (2010), o movimento ne-

gro teve uma importante atuação na divulgação das ações 

afirmativas raciais às universidades brasileiras, o que con-

firma nossa interpretação. 

Porém, esse sucesso da categoria “negro” foi apenas 

momentâneo. Depois de inúmeras idas e vindas, foi apro-

vado em 2012 o Projeto de Lei 73/1999, o qual torna as 

cotas raciais mandatórias em todas as universidades fede-

rais. Mas ao contrário do modelo mais adotado no país, 

a lei de cotas obriga as instituições federais de educação 

superior a reservarem “no mínimo 50% de suas vagas para 

estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas”, sendo que, no preenchimento 

dessas vagas deve-se obedecer a proporção de autodecla-

rados pretos, pardos e indígenas na população da unidade 

da Federação onde está instalada a instituição (Lei 12.711, 

de 2012). Logo, a lei federal não somente obrigou todas 

as universidades federais brasileiras a usarem o modelo 

classificatório do IBGE, como também subsumiu as cotas 

raciais à reserva de vagas para estudantes de escolas pú-

blicas.

Considerações Finais

Os estudos de Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Sil-

va construíram uma equivalência estatística entre os au-

todeclarados “pretos” e “pardos” no censo ao chamá-los 

simplesmente de “não brancos”. Essa agregação estatística 

viabilizou a denúncia de um tipo de discriminação racial 

que oblitera a ascensão social dos “não brancos” brasilei-

ros, discriminação essa que parece imperceptível aos olhos 

da maior parte de suas vítimas. Os movimentos negros, 

por seu turno, transpuseram tais conclusões da academia 

para a política ao transformarem a denominação negativa 

“não branco”, criada pelos sociólogos, para uma denomi-

nação positiva e identitária: “negro”. Finalmente, outros 

tabela 2

modelos de classificação racial adotados pelas 
universidades brasileiras (em 2011)

N %

Negros 15 38,5%

Negros (pretos + pardos) 8 20,5%

Pretos ou pardos 8 20,5%

Afrodescendentes 7 17,9%

Negros ou pardos* 1 2,6%

Total 39 100%

Fonte: Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa 
http://gemaa.iesp.uerj.br

*As universidades estaduais do Rio de Janeiro utilizaram esse modelo antes de 
2003. Mas como não houve seleção de acordo com ele, essas instituições não são 
levadas em conta nesta tabela.
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Não surpreende, portanto, que a lei de cotas tenha 

preferido o modelo que emprega as categorias do IBGE 

e assume um espírito mais redistributivista ao incluir as 

cotas raciais dentro da cota de corte socioeconômico. Po-

rém, ao fazer tal opção, o Estado parece não reconhecer 

que a discriminação racial sofrida pelos não brancos não 

se restringe às classes baixas, mas, ao contrário, atinge 

mormente os pretos e pardos de classe média. Pesquisas 

como a de Ribeiro (2006) contêm evidências convincentes 

de que a ascensão social dos não brancos é mais fortemen-

te obliterada justamente na passagem das classes médias 

às classes altas. Se isso for verdade, a submissão das cotas 

raciais às socioeconômicas manterá uma distribuição de-

sigual das oportunidades para aqueles que estão no meio 

da pirâmide.

De todo modo, nenhum dos dois modelos é perfeito 

quando se objetiva instaurar uma política de ação afirma-

tiva que, por definição, é uma solução pragmática para 

um contexto de injustiça extrema. Embora mais estudos 

tenham que ser produzidos para avaliar até que ponto o 

modelo adotado pelo governo será eficiente, a opção por 

ele reflete um pragmatismo próprio da incerteza que ca-

racteriza a política em si. Ainda que tal solução pareça 

acertada diante do contexto atual, tudo indica que o pardo 

deixou de ser um simples obstáculo epistemológico para 

as ciências sociais para se tornar dilema político para o Es-

tado brasileiro. 
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cientistas sociais, alguns deles ligados a instituições esta-

tais como o IPEA, consagraram cientifica e oficialmente tal 

mudança de nomenclatura ao denominar como “negros” a 

soma dos “pardos” e “pretos” recenseados.

Depois dessa série de agregações e redefinições, os 

movimentos negros puderam falar em nome do interesse 

da metade dos brasileiros que é, ao mesmo tempo, a parte 

mais pobre da população. Graças a isso, eles conseguiram 

denunciar a omissão do Estado em reconhecer o papel da 

discriminação racial na manutenção das desigualdades so-

ciais, o que redundou na legitimação e na posterior intro-

dução das ações afirmativas raciais no país. Contudo, se os 

movimentos negros podem hoje falar em nome do interes-

se da metade dos brasileiros ditos “negros”, a maior par-

te dessa população não se reconheceria enquanto tal caso 

os questionários do IBGE abrigasse a categoria “negro”. 

Como algumas pesquisas demonstram, só pequena parte 

do grande contingente de autoclassificados como “pardos” 

nos censos se classificariam como “negros” se essa fosse 

uma alternativa (Silva e Leão, 2012).

Diante disso, qual seria a melhor forma de classificar 

os beneficiários das ações afirmativas raciais? Fundir os 

autodeclarados “pretos” e “pardos” e chamá-los apenas de 

“negros” é uma forma de reconhecer a condição social se-

melhante desse contingente e, sobretudo, subverter aquilo 

que historicamente foi visto como mácula em motivo de 

orgulho. Por outro lado, quando tal fusão desliza para a 

política pública, o Estado assume para si a função de um 

pedagogo identitário, encarregado de “conscientizar” as 

massas de um interesse que, a rigor, é objeto de disputas 

políticas.

1. http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf 

2. http://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/
questionario_basico_cd2010.pdf

3. Não houve uma justificação oficial para a supressão da questão no 
censo de 1970, primeiro realizado na ditadura militar. Porém, Schwart-
zman conjectura que tal ausência talvez tenha relação com a adoção 
pelo regime militar da ideologia da democracia racial como ideologia 
nacional. (Schwartzman, 1999, p. 2)

4. http://censo2010.ibge.gov.br/

5. A lei ainda prevê uma cota de 5% “para pessoas com deficiência, nos 
termos da legislação em vigor, integrantes de minorias étnicas, filhos 
de policiais civis, militares, bombeiros militares e de inspetores de se-
gurança e administração penitenciária, mortos em razão do serviço” 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe-
005262ef/e50b5bf653e6040983256d9c00606969?OpenDocument&H
ighlight=0,COTAS 
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Os patriotas que em 1822 levaram d. 

Pedro I a proclamar a nossa independência 

fundaram em terras da América, um novo 

império. Fundando este império, teriam 

fundado uma Nação? 

Isto importa em indagar ao proclamar 

a sua independência e ao realizar a sua 

organização constitucional, possuía o 

Brasil uma política nacional, expressão das 

aspirações íntimas do povo, concretização 

dos ideais coletivos que a consciência 

nacional houvesse elaborado. Cada nação 

realmente constituída, consciente dos seus 

destinos nacionais, tem um programa, um 

objetivo, uma finalidade em suma, uma 

política nacional, que ela realiza por meio 

dos órgãos do Estado, com os recursos 

que a sua organização de poderes públicos 

põe nas mãos dos homens de governo, 

das elites dirigentes. 

Teve a Nação brasileira, durante este 

cento e tantos anos de independência 

esta política? Deu aos homens públicos, 

mais bem intencionados, mais cheios de 

abnegação e patriotismo, a inspiração ne-

cessária às suas diretrizes administrativas?

Infelizmente, a resposta só pode ser 

negativa. Os homens de estado brasilei-

ros, os que, para empregar a expressão 

de Hauriou, possuíam o “sentimento 

institucional da responsabilidade pública 

nacional”, nunca encontraram no povo 

nenhum centro de inspiração e orienta-

ção política. Por que? Porque ao povo 

brasileiro sempre faltou uma consciência 

nacional profunda, um sentimento de sua 

finalidade histórica, do seu destino como 

povo, ou para empregar uma frase de 

Renard, uma “mística nacional”.

Que significa o sentimento nacional? 

– pergunta Georges Renard. E responde:

– “É certamente uma mística que 

solidariza as gerações entre si, sem 

embargo das vicissitudes política e 

histórica. A nação é uma mística incorpo-

rada em uma população e mantida pela 

renovação contínua desta população. É 

uma mística que “trabalha”, como as ideias 

“trabalham” nas instituições. A nação é 

uma instituição”.

É esta mística oriunda do sentimento 

profundo de nacionalidade, que caracteriza 

os povos que se elevam, por integrações 

sucessivas da sua consciência coletiva, à 

condição de verdadeiras nações: o inglês, 

o alemão, o japonês - os três maiores 

povos, em que a mística do sentimento 

nacional existe com a força de um instinto 

profundo. Cada um destes povos, tem, 

realmente, um sentimento místico da 

comunidade nacional e este sentimento, 

para empregar a frase tão expressiva e pro-

funda de Renard, «trabalha», isto é, é um 

sentimento militante, ativo, determinante, 

que atua intimamente, inspirando as atitu-

des que cada inglês, de cada alemão, de 

cada japonês. Cada um deles vive sob a 

ação deste sentimento dominante, traz em 

si, dentro do seu coração, nos substratos 

mais recalcados do seu subconsciente, a 

sua pátria nacional, o culto do seu povo, 

o sentimento da sua fidelidade e o espírito 

de sacrifício para com ele.

O sinal mais evidente e característico 

disto que poderíamos a institucionalização 

MORAl E CíVICA 
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do sentimento da nacionalidade no povo 

japonês, no alemão, no inglês (como no 

romano antigo) está neste orgulho íntimo 

que cada um deles sente da sua nação. 

Cada japonês, cada alemão, cada inglês, 

sente a superioridade do seu povo em 

face dos outros, tem o orgulho da sua 

comunidade nacional. Neles o sentimento 

da comunidade nacional sobreleva tudo; 

é uma força determinante da sua conduta 

mesmo na sua vida privada. “Deutsch 

uber alles”! - diz o alemão: é a sua mística 

nacional. “Role, Britannia”! – diz o inglês: 

é sua mística imperialista. “Daí Nippon” 

(“o grande Japão”) – diz o japonês: é 

mística da grandeza nacional, mística do 

povo cioso de sua insularidade, de nação 

nunca invadida, nem dominada, eterna, 

prolongando-se pelo futuro. Em face do 

bárbaro e do mundo, dizia o romano 

antigo, com infinito orgulho, cheio da 

grandeza de Roma Imperial: Civis sum 

romanista! e, nestes momentos, o civis 

romano todo cheio de Roma, da sua glória, 

do orgulho da sua comunidade nacional, 

a nação romana palpitava dentro de cada 

coração romano, como a nação alemão, 

ou inglesa, ou nipônica palpita dentro da 

alma de cada inglês, de cada japonês, de 

cada alemão. 

Conosco não se dá a mesma coisa. 

Não tem o nosso povo nenhuma mística 

incorporada à sua psique nenhum grande 

objetivo nacional a realizar ou a defender, 

nenhuma grande tradição a manter, 

nenhum ideal coletivo, de que o Estado 

Nacional seja o órgão necessário à sua 

realização.

Esta inexistência de uma mística na-

cional, de que o Estado Nacional seja um 

instrumento realizador é que, faz com 

que a vida política no Brasil não tenha 

nenhum sentido nacional, Sendo apenas 

o reflexo dos interesses dos localizamos, 

dos providencialismos, dos partidarismos 

regionais. Tome-se a vida política do país 

que se processa no plano nacional ou 

federal, e ver-se-a que ela é toda tecida 

de interesses locais, de preocupações de 

grupos, de facções, de partidos. Nenhuma 

preocupação fundamentalmente nacional, 

isto é, que interesse exclusivamente a cole-

tividade nacional, considerada como uma 

entidade viva, como uma comunidade 

corporativa, “trabalha”, para empregar a 

frase de Renard, no espírito dos homens 

que se agitam neste plano nacional.

Culpa, não tanto dos homens, mas, 

antes de tudo, da nossa própria história, 

das condições em que processou a 

nossa formação social e política. Fatores 

históricos nos escassearam, que fossem 

capazes de formar, pela sua longa atuação 

no plano do tempo, este precipitado de 

sentimentos coletivos, que construiriam 

a nossa consciência de nacionalidade, o 

nosso sentimento de comunidade nacio-

nal, e, por fim, uma mística nacional. O 

nosso espírito nacional é rarefeito, carece 

de densidade e, portanto, de força deter-

minante, de poder normativo. Chegamos 

à ideia da nação, mas não ao sentimento 

da comunidade nacional: eis aí. 

Certo, o movimento de independên-

cia, o sentimento de antagonismo entre 
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brasileiros e portugueses, o espírito nacio-

nalista e jacobinista que deflagrou em tan-

tos movimentos anteriores e posteriores 

à Independência são estados de espírito 

coletivos, que parecem indicar a existência 

de uma consciência nacional. Entretanto, 

o jacobinismo, que constituiu a forma 

mais expressiva do sentimento de nacio-

nalismo, naquela época não é bem um 

sentimento equivalente da comunidade 

nacional. O brasileiro daquela época, que 

reagia contra o português, contra o “pé de 

chumbo”, contra o “marinheiro”, contra 

o “maroto” aqui, na Bahia, no Recife, no 

Maranhão, etc., o fazia sem um sentimento 

profundo e forte da comunidade nacional, 

mais como baiano, como pernambucano, 

como maranhense, como fluminense, 

refletindo o antagonismo do seu pe-

queno meio local - e não o sentimento 

superior da comunhão nacional. Esta era 

tão francamente sentida no consciência 

dos homens daquele tempo que, feita a 

Independência, o grande problema dos 

homens de estado foi justamente reagir 

contra a tendência separatista, contra a 

tendência de cada província a libertar-se 

do centro do império para viver a sua vida 

autônoma. 

Hoje ainda, decorrido um século, a 

situação não é diversa, salvo uma pequena 

elite diminutíssima. O brasileiro em geral, 

nunca consegue elevar-se à consciência e 

ao sentimento da comunidade nacional; 

normalmente, vive dentro do seu pequeno 

horizonte de interesse de grupo, de facção, 

de partido. Mesmo os que exercem o 

governo ou fazem a alta política do país, 

raramente mantém uma atitude, uma 

perspectiva, um horizonte de montanha: 

em regra, ficam ao nível do mar, senão 

sob o aspecto das ideias, ao menos sob o 

aspectos dos sentimentos... Equivale dizer 

que, entre nós, na generalidade do nosso 

povo, a nação não é sentida como uma 

comunidade, não se formou na consciên-

cia de cada cidadão este complexo afetivo, 

que constitui o sentimento institucional da 

nação, tal como definem os institucionalis-

tas, à maneira de Hauriou, Geny, Renard.

Tome-se um alemão, recolhido num 

recanto qualquer da Alemanha ou per-

dido no seio da nossa selva subtropical; 

tome-se um inglês, preocupado com os 

interesses locais da sua pequena town ou 

pastoreando carneiros na Austrália; tome-

-se um japonês, cultivando arrozais numa 

pequena comunidade rural da sua terra ou 

vivendo numa pequena colônia da Ribeira 

paulista: cada um deles é, principalmente, 

alemão, inglês, japonês. O interesse do 

bairro, do povoado, do grupo, do partido, 

da religião existe nele: mas, não é tão forte, 

nem tão vivo como o sentimento da pátria 

comum. Eles sentem o seu povo – a sua 

comunidade nacional.

No Brasil, cada um de nós, nas cidades, 

nos sertões, nos litorais, sente vivamente a 

sua família ou a sua gens (como nos altos 

sertões), o seu partido regional (como no 

extremo-sul), o seu grupo regional (como 

os paulistas post-bellum): mas, da pátria 

comum, do Brasil temos apenas uma 

consciência de densidade, nem nitidez; 

em nenhum de nós o sentimento nacional 

atinge a força, a profundeza, a riqueza 

afetiva do sentimento nacional do japonês, 

do alemão ou do inglês. 

Desta análise das condições atuais 

da nossa psique coletiva, a conclusão 

é que o grande problema político do 

nosso povo, o maior problema proposto 

à inteligência e ao caráter dos nossos ho-

mens de governo, continua a ser, como 

há cem anos, a constituição da unidade 

moral da Nação. 

Nos outros povos, esta unidade moral, 

é produto dos fatores históricos; no nosso, 

como em todos os povos de formação 

colonial, há de ser por obra do Estado, 

realizando uma política nacional, racio-

nalmente determinada, conscientemente 

determinada, conscientemente deliberada; 

mas, obra de um Estado necessariamente 

forte, dominador, traçando a todos os 

grupos locais, as normas da sua orienta-

ção; Estado que resolva o problema da 

administração pela descentralização e 

não pela federação; Estado manejado por 

uma elite desinteressada, de verdadeiros 

patriotas, dotada do sentimento da comu-

nidade nacional, e, por isso mesmo, capaz 

de dar à massa popular, destituída deste 

sentimento, exemplos de desinteresse, de 

abnegação de sacrifício pessoal em prol do 

bem comum da Nação.

Só assim teremos completado e aca-

bado a obra grandiosa dos que, há cento 

e dez anos, lançaram os fundamentos 

políticos da nacionalidade. Só assim 

poderemos dizer que, herdeiros deles e 

seus continuadores não somos indignos 

de partilhar um pouco sua grandeza e da 

sua glória. 

MORAl E CíVICA 
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N
o mundo globalizado 

pela rapidez da comu-

nicação em redes via 

internet e pela predo-

minância do neolibera-

lismo e do capital financeiro, dois debates 

são fundamentais: sobre o utilitarismo 

e sobre as redes sociais abertas e trans-

nacionais. Sobre este e outros debates 

versa o manifesto convivialista lançado 

na ANPOCS deste ano e recentemente no 

IESP com a presença do Prof. Alain Caillé, 

fundador do movimento antiutilitarista dos 

cientistas sociais. As ideias principais do 

movimento são aqui discutidas. 

Na querela sobre o racionalismo 

econômico do mercado ou o utilitarismo, 

Alain Caillé e Jacques Godbout, funda-

dores do Movimento Anti-Utilitarista dos 

Scientistas Sociais (MAUSS), sempre 

ressaltaram o fato de que  o laço so-

cial é criado entre pessoas ou grupos 

pelo dom em seus três momentos (dar, 

aceitar, retribuir), sob a OBRIGAÇÃO 

LIVRE de retribuir a dádiva aceita. Esta 

seria a sociabilidade que acompanha os 

seres humanos desde seus primórdios 

até hoje, no mundo contemporâneo. 

É uma sociologia de rede social, que 

sempre existiu nas sociedades humanas, 

das arcaicas até as pós-industriais, mas é 

também sociologia da ação prática, pois 

a dádiva não está no registro do explícito. 

Sua eficácia depende do silêncio sobre o 

que foi doado, ou seja, da não cobrança 

da retribuição para que ela seja de fato 

livre. Este é o seu segredo partilhado ta-

citamente entre quem doa e quem aceita 

a doação. Não está, portanto, no registro 

do conhecimento escrito que se aprende 

nos livros e na escola, mas sim do etos, 

do saber implícito, da cultura entranhada 

no social, da prática na sociabilidade 

quotidiana. Não é parte, tampouco, do 

inconsciente libidinal, criador do sujeito 

individual segundo Freud, mas do arcaico 

coletivo que preexistiria e continuaria até 

hoje em todos nós. 

poDer  e

violêNcia
alba   zaluar

aNtropóloga
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isolado oposto à sociedade, por pensar e 

sublinhar a circulação de bens simbólicos 

e materiais entre os indivíduos e grupos 

sociais em processos sem fim. Como 

afirma Caillé (2000: 18-19).), “é fazendo 

uma dádiva que alguém pode se declarar 

pronto a jogar o jogo da associação e da 

aliança e solicitar a participação de outros 

neste jogo”. Os bens que se troca não 

são exclusivamente coisas ou riquezas, 

móveis e imóveis, economicamente úteis, 

pois “trata-se, antes de tudo, de gentilezas, 

ritos, serviços, danças, festas, feiras em que 

o mercado é apenas um dos momentos 

e onde a circulação de riqueza constitui 

apenas um termo de um contrato muito 

mais geral e muito mais permanente” 

(Mauss, 1999: 45). O social se apresenta 

assim como um interminável convite a 

fazer apostas nos elos forjados em dife-

rentes jogos, danças, festas e demais ritos 

da sociabilidade. 

Essa Sociologia pretende criar um 

novo paradigma que paradoxalmente 

seria antiparadigmático (Caillé, 2002: 

81). De fato, para além do holismo e do 

individualismo, o terceiro paradigma – o 

relacional – supera a dicotomia entre o 

sujeito e o objeto, o micro e o macro, o 

indivíduo e a sociedade, visto que nenhum 

desses dois termos domina ou determina 

o outro, segundo vários autores, tais 

como Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Alain 

Caillé, Jacques Godbout e outros mais. 

Na teoria da reciprocidade desenvolvida 

pelos dois últimos, cada par dessas dico-

tomias constitui-se mutuamente no fluxo 

das interrelações que a dádiva criaria, 

designando um lugar para o indivíduo na 

rede de vínculos sociais tecidas por ele e 

seus parceiros. 

Também chamado por isso “antipa-

radigmático”, esta abordagem focaliza o 

fluxo, a rede, o círculo, a roda, a asso-

ciação, a cooperativa, os muitos nomes 

para o que transita entre pessoas e vai 

tecendo um entremeado nunca findo, 

nunca fechado, de relações entre elas. 

Ao mercado, a relação entre as coisas. 

Ao social, a relação entre as pessoas. 

No consumo público e ritual do dom, 

que não é um consumo estritamente 

privado, o valor das coisas é submetido 

ao valor das pessoas. Portanto, como 

afirma Godbout (1998), não é o valor de 

uso nem o valor de troca, é o valor da 

ligação ou associação entre pessoas que 

importa no social, por oposição ao que 

importa no mercado. E é justamente isto 

que fundamenta o primeiro.

Assim, o terceiro paradigma fundado 

por Mauss propõe-se a superar as arma-

dilhas do todo, bem como as do indivíduo 
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Se a sociabilidade é em rede, de modo 

nenhum, por causa disso, estaria garantida 

a horizontalidade das relações e a ausência 

de desigualdade entre os participantes, 

previamente, durante e após a dádiva. 

Isso tanto nas sociedades primitivas como 

nas contemporâneas. No dom, as pessoas 

mantêm-se diferentes e desiguais em ter-

mos de poder, prestígio e riqueza, o que 

não as impede de se associarem. Quando 

muito, a desigualdade torna-se velada para 

que haja aposta no dom e a interação mo-

mentânea flua. Apenas na amizade e na 

comunidade as diferenças e desigualdades 

são anuladas, pelo menos temporariamen-

te ou na exclusividade dessa relação ao 

longo do tempo. Ao contrário do que se 

afirma hoje de um jeito repetitivo e, claro, 

tendendo para o dogmático, as redes são 

muito diferentes entre si. Há as estrelares, 

as radiais, as densas, as ralas; todas elas 

sempre abertas para mais uma conexão. 

Essa ideia de que redes são horizontais 

e informais nunca foi o ponto crucial 

delas. Ao contrário, o que as diferenciaria 

de grupos seria a caraterística de serem 

abertas, sem fronteiras de inclusão/exclu-

são. Redes não desenvolvem, portanto, o 

sentido forte de coletividade que deve ser 

preservado à custa de possíveis críticas, 

dissidências, desistências. Isso não é rede, 

é grupo fechado. 

a
s apostas são feitas por 

distintas pessoas em 

situações díspares e com 

resultados nem sempre 

previsíveis, justamente 

porque, pelo menos na ideia do jogo do 

dom, cada parceiro teria liberdade no agir. 

O dom não é norma coercitiva, é prática 

que impele a retribuir o que se recebe de 

alguém, na gangorra entre a liberdade 

e a obrigação. Liberdade obrigatória e 

obrigação livre, eis a tensão constitutiva 

do paradoxo ético e do dilema do dom 

na ação prática. Com estas características, 

conserva as ambiguidades e ambivalências 

do que não é contrato, nem direito, nem 

reivindicação política. Não está escrito, 

não é coercitivo, nem é apenas obriga-

tório, podendo então ter sinais positivos 

e negativos, ou seja, o dom é paradoxal. 

Daí seu caráter ambíguo, ambivalente, 

imprevisível.

Se a sociabilidade se dá entre pessoas 

que criam laços entre si, isso não afasta a 

dimensão do poder que pode vir a diferen-

ciá-las. De fato, no social sempre há o en-

trelaçamento entre a necessidade e o dom, 

o interesse e o desinteresse, o egoísmo e a 

generosidade, a cobiça e a solidariedade, 

o amor e o ódio, apesar das afirmações às 

vezes exageradamente otimistas de críticos 

do interesse próprio como o cimento da 

sociedade. Falar apenas de reciprocidade 

no dom, portanto, não basta. É preciso 

saber-se de que reciprocidade se trata, 

do seu contexto social, dos seus limites, 

dos significados socialmente atribuídos 

às ações que a caracterizam, e das suas 

perversões socialmente percebidas e 

criticadas. Como acontece no clientelismo 

político, na esmola, no presente de grego, 

que não passa de um ato de guerra, no 

dom manipulado para melhor dominar e 

submeter o outro, e na vingança mortal 

que é a completa negação da relação 

com o outro. Seria preciso, portanto, ir 

além das relações interpessoais dos três 

momentos do dom para se entender por 

que e como se oferece ou se nega algo 

a alguém, por que e como se aceita ou 

recusa algo de alguém e por que e como 

se retribui algo a alguém. Deixar tudo 

por conta de uma arcaica força contida 

no próprio dom – denominado hau por 

Mauss (1999: 42, 56) – que obrigaria a 

contraprestação é deixar muita margem 

para a ambiguidade e a manipulação. A 

análise ou interpretação só ficaria mais 
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completa quando os contextos sociocultu-

ral e político-institucional da prestação e da 

contraprestação estivessem nela incluído. 

Pois, ensinou Karl Polanyi, o mercado e 

seus princípios ou mecanismos são con-

tidos, nos dois sentidos do termo, pela 

moral que prevalece no social, que coerce 

os que querem obter reconhecimento e 

prestígio, bem como pela lei instituída 

que coage indivíduos a obedecê-la sob o 

amparo das sanções penais.

O próprio Mauss já havia chamado 

a atenção para o caráter antagônico e 

interessado do potlatch que ele descreveu 

assim:

“Essas tribos riquíssimas que vivem nas 

ilhas ou na costa, ou entre as Rochosas 

e a costa, passam o inverno em perpé-

tua festa: banquetes, feiras e mercados, 

que são ao mesmo tempo a assembleia 

solene da tribo. Esta então se dispõe se-

gundo suas confrarias hierárquicas, suas 

sociedades secretas, amiúde confundidas 

com as primeiras e com os clãs; e tudo 

– clãs, casamentos, iniciações, sessões 

de xamanismo e de culto dos grandes 

deuses, dos totens ou de antepassados 

coletivos ou individuais do clã – confunde-

se em uma inextricável trama de ritos, 

de prestações jurídicas e econômicas, de 

fixações de posições políticas na socie-

dade dos homens, na tribo e nas confed-

erações de tribos, porém é o princípio da 

rivalidade e do antagonismo que domina 

todas essas práticas. Vai-se até à batalha, 

até à morte de chefes e nobres que as-

sim se enfrentam. Por outro lado, vai-se 

até à destruição puramente suntuária de 

riquezas acumuladas para eclipsar o che-

fe rival, ao mesmo tempo associado (de 

ordinário avô, sogro ou genro). Há presta-

ção total no sentido de que é de fato todo 

o clã que contrata por todos, por tudo 

que possui e por tudo que faz, através da 

figura do chefe como intermediário. Mas 

esta prestação reveste, da parte do chefe, 

um cunho agonístico muito acentuado. 

É essencialmente usuária e suntuária, e 

assiste-se, antes de tudo, a uma luta dos 

nobres para assegurar entre eles uma 

hierarquia que resultará em proveito de 

seus clãs.” (Mauss, 1997)

e
é Godbout (1998) que 

procura a explicação do 

excesso e do antagonis-

mo violento no contexto 

em que se encontravam 

as tribos Kwakiutl. A população havia 

diminuído, mas os postos honoríficos 

permaneciam os mesmos. Este povo vivia 

uma situação particular dos que adquiriam 

muita riqueza por causa da ambiguidade 

das suas relações com os brancos, para 

os quais as peles dos animais caçados 

eram vendidas. Se a rivalidade nunca está 

ausente do sistema de dádiva primitivo, 

esta destruição exibicionista e suntuosa de 

bens mesmo assim não seria o econômico 

dissimulado, como na teoria da prática em 

Bourdieu (1972; 1992). Esses povos de ca-

çadores tinham um longo período em que 

apenas festejavam e interagiam socialmen-

te, participando dos jogos competitivos 

que Mauss denominara dom antagônico, 

já então com a sua faceta conflitiva e até 

mortal que foram adquirindo. Tais festas 

contínuas e repetidas desencadeavam 

a luta pela riqueza e pelo status político 

(poder) obtido nelas, ou seja, pelo reco-

nhecimento. Por isso a rivalidade tendia 

a ultrapassar qualquer limite (Godbout, 

op.cit.). Não sem importância é o fato 

de que a grande riqueza recém-adquirida 

com a venda de peles aos homens brancos 

trouxe um desequilíbrio acentuado na divi-

são da riqueza e do poder, na justificativa 

moral e no desconhecimento do processo 

de acumulação deles.

Os aspectos negativos da reciprocida-

de antagônica estão também claros nos 

sistemas de dádivas e de rituais suntuosos 

promovidos por chefes do crime organiza-

do ou organizações fora da lei, como, por 

exemplo, dos que cuidam do atacado e 

do varejo no comércio ilegal de drogas. 

Mas também dos políticos e governantes 

corruptos de muitos países do planeta, 

em diferentes contextos ou conjunturas 

que é preciso trazer para a análise. Nos 

dois casos, surge também o desequilíbrio 

nas relações, as dificuldades de justificar 

moralmente a súbita e crescente riqueza, 

mas não o desconhecimento do processo 

de acumulação, buscado incessantemente 

no mercado financeiro internacional.

As teorias de Mauss sobre a recipro-

cidade, que ele próprio entende na sua 

ambivalência e pluralidade, precisam ser 

usadas com ainda maior cuidado em 

países como o Brasil no qual a cultura, o 

etos ou o saber implícito gera usos ma-

nipuladores interesseiros, instrumentais 

e utilitaristas do dom. Desde o muito 

repetido refrão do contexto da política 

patrimonialista e clientelista “é dando que 

se recebe”, até as formas mais repressivas, 

usadas principalmente nas muitas redes 

de crime organizado, mas passando 

pelos impostos, dádivas compulsórias 

dos contribuintes ao Estado, que, por sua 

vez, nem sempre retribui adequadamente 
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àqueles. Entretanto, na relação com o 

Estado, o cidadão não é só uma pessoa, 

é um sujeito provido de direitos que pode 

pressionar politicamente, reivindicar, 

manifestar-se usando uma multiplicidade 

de recursos hoje disponíveis para a sua 

liberdade de agir. Criam-se então outras 

redes de solidariedade e confiança que 

vão além dos laços arcaicos na família e 

na paróquia (ou bairro), e que estimula 

novas formas de doação e até de sacrifício. 

Passa-se do espaço privado e paroquial 

para o espaço público onde a reciprocida-

de moderna, que se manifesta não apenas 

com as pessoas próximas e conhecidas, 

mas principalmente com os desconheci-

dos e distantes, é a que prevalece. Mais do 

que dádivas, tais relações são entendidas 

no registro da confiança, da cooperação, 

da solidariedade, mútuas, por um bem 

comum, pelo menos no discurso. O 

dom é o que sela a aliança (Caillé, 2002: 

19). Tais redes e movimentos nem são 

inteiramente horizontais e igualitários 

nem estão livres de práticas utilitaristas 

ou instrumentais, especialmente em pe-

ríodos pré-eleitorais, mas permitem que 

muitos deem o melhor de si generosa e 

arduamente e que outros se aproveitem. 

Mais uma vez, a análise tem de ir além 

do microcircuito da troca para o contexto 

mais amplo em que esta se dá.

Contudo, mesmo que o ensaio sobre 

a dádiva tenha focado a relação arcaica da 

dádiva, é preciso interpretar esta teoria na 

intertextualidade dos abundantes escritos 

políticos de Mauss (1997) no contexto 

social em que viveu. Mauss foi simulta-

neamente scholar e político, intelectual 

e militante socialista, pensador e ativista 

nas cooperativas, associações voluntárias 

e sindicatos existentes então na França. 

As intenções políticas de Mauss, lendo as 

700 páginas dos seus escritos políticos, 

são claras. Em primeiro lugar, poucas 

vezes usa a palavra reciprocidade que 

nem está registrada no index do livro, mas 

numerosas vezes as palavras cooperação, 

cooperativa, associação, solidariedade, 

socialismo. Fundador do partido socialista 

francês, Mauss acreditava sobretudo na co-

operação e na associação voluntária para 

criar solidariedades na ação coletiva. A 

cooperação na vida associativa constituiria 

“uma forma espontânea e não obrigatória 

de democracia”, ao mesmo tempo “um 

exemplo de propriedade coletiva” e “obra 

de solidariedade operária e popular” 

(Mauss, 1997: 19-24). Mas era contra ra-

dicalismos e uso da violência, desconfiado 

da violência das paixões políticas, favorável 

aos ideais gregos da amizade (philia)1, e 

da comunidade (comunitas). Mauss foi 

um reformista, atento ao contexto socio-

cultural, político-institucional e econômico 

em que vivia. Nunca um revolucionário a 

apostar na violência como único instru-

mento na transformação da sociedade de 

modo a fazê-la mais justa.

 Ao escrever polêmicos ensaios sobre 

a violência, em 1923, criticando Sorel e o 

uso que de suas ideias fizeram Mussolini 

e Lenin, Mauss lamenta este uso e registra 

o fato de que ambos imputaram a vitória 

de suas minorias armadas à teoria de Sorel 

de que o único método revolucionário é 

a violência. Ele vê algumas justificativas 

morais e políticas no bolchevismo; ne-

nhuma no fascismo. Porém assinala que, 

apesar de reconhecer que seus projetos 

e resultados foram muito diferentes, a 

violência inicial marcou indelevelmente os 

dois regimes, que nunca desenvolveram 

formas democráticas de resolução de 

conflitos e de deliberação coletiva nas 

decisões. Termina o texto afirmando que 

“... é preciso ter não apenas o sentido da 

força, mas também o da lei, do direito, da 

opinião, da coletividade que não se deixam 

violentar senão na aparência e por um 

tempo, e que é preciso administrar, mas 

nunca explorar” (Mauss, 1997: 509-513).

No ensaio sobre a dádiva, seu texto 

antropológico mais citado, ao ressaltar 

a importância do dom e do laço social 

que dele advém, Mauss (1974) procurava 

construir uma cultura que suplantasse 

aquela criada pelo reducionismo das 

ideias liberais que transformara o merca-

do em mão invisível e instaurara a com-

petição entre seres humanos entendidos 

como mônadas, isolados uns dos outros 

pelos seus interesses pessoais de ganho. 

Hoje, não é outro o objetivo político dos 

adeptos do movimento antiutilitarista dos 

Na relação 
com o estaDo, o 

ciDaDão Não é só 
uma pessoa, é um 
sujeito proviDo 
De Direitos que 

poDe pressioNar 
politicameNte, 

reiviNDicar, 
maNifestar-se 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

102

cientistas sociais, na nova fase em que 

o liberalismo econômico retorna forte-

mente como a salvação das economias 

nacionais, mas, sobretudo, da economia 

financeira global.

No Brasil, entretanto, é preciso uma 

luta simultânea contra a colonização da 

sociedade e das instituições políticas pelo 

mercado que, aqui mais do que em outros 

lugares, não encontra tantos limites morais 

e institucionais, apresentando um instru-

mentalismo sem peias nem vergonha 

na cara. Patrimonialismo, clientelismo e 

capitalismo selvagem criaram as condições 

para isso. E é preciso também aprofundar 

a reflexão sobre a violência que tanto 

estrago já fez aqui, ceifando vidas jovens, 

interrompendo percursos promissores, 

destruindo organizações preciosas para 

expandir o bem público. 

Assim, não se pode deixar de con-

siderar os extremos desses ismos no 

mundo das trevas, do que permanece 

embaixo dos panos, da ilegalidade que 

se mantém pela impunidade dos mais 

fortes e poderosos. Entretanto, como o 

doar e o retribuir são ação livre, as ações 

claramente repressivas, dominadoras e 

compulsórias usadas no mundo alter-

nativo ao Estado ̶ no mundo do crime ̶ 

podem ser consideradas troca recíproca, 

dádiva ou dom como sugerem algumas 

interpretações do chamado mundo do 

crime? No meu entender, é necessário 

abranger suas facetas empresariais que 

buscam o lucro e a acumulação; o que 

submete a dádiva ao interesse pecuniário, 

a confiança, lealdade e solidariedade ao 

empenho necessário na estrutura de 

poder interna para manter o negócio em 

funcionamento. Algumas ações podem 

ser interpretadas simplesmente como o 

inverso do dom: em vez de doar, tomar 

ou apreender; em vez de aceitar, recusar; 

em vez de retribuir, guardar e acumular 

em tudo que se refere ao roubo, seja 

de bens, seja de posições de poder. A 

parte desarmada ou menos armada não 

tem alternativa senão entrar no jogo 

de poder oferecido e doar o que lhe 

é exigido, como no caso do assaltante 

obrigando a vítima, com uma arma de 

fogo apontada para ela, a entregar sua 

carteira. Nem o assaltado exerce a sua 

liberdade, por mínima que seja, nem o 

assaltante está pensando em retribuir de 

alguma forma o bem tomado. Ele pode 

ou não deixar o assaltado vivo, conforme 

seu impulso no momento. Nada o obriga 
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e ele é indiferente ao laço social com o 

assaltado desconhecido. Ele tem a arma 

e o poder na situação. Nos intermitentes, 

porém sempre repetidos, confrontos an-

tagônicos mortais que envolvem os que 

participam dessas organizações ilegais, o 

mais forte e mais armado se impõe sobre 

os demais do mesmo modo e exerce um 

domínio quase sempre despótico. 

Mas é preciso entender até mesmo 

o dom invertido que amealha lealdades 

e confianças compulsórias sob o cano 

de armas de fogo, no contexto político-

-institucional, econômico e sociocultural 

mais amplo. A política da guerra às 

drogas, iniciada no final dos anos 1970, 

coincidindo com o aumento da violência 

em quase todo o continente americano, 

criou mais uma vez o cenário da proibição 

de uma mercadoria desejada por muitas 

pessoas. Apesar dessa proibição e das 

políticas repressivas ao uso e comércio 

das drogas consideradas ilegais, formas 

de violência altamente letal irromperam 

em quase todos os países do mundo 

ocidental, formando novas configurações 

político-econômicas, estas vinculadas 

por sua vez ao crescimento das máfias e 

redes do crime-negócio. Entre as drogas 

ilegais que se transformaram por causa da 

proibição em um mercado muito lucrativo, 

a cocaína, que afeta particularmente o 

continente americano, criou um estilo de 

tráfico violento. Este valoriza o “dinheiro 

fácil”, tal como o obtido nos jogos do 

mercado financeiro internacional, muito 

usado para a lavagem do dinheiro sujo 

ou ilegal, assim como valoriza o poder 

adquirido pela violência como instrumento 

para a conquista de territórios, até mesmo 

dentro de cidades. Em Nova Iorque, este 

padrão já se encontrava no tráfico de 

heroína, implantado desde a década de 

1960 em bairros negros e porto-riquenhos; 

mais tarde, no tráfico do crack nos anos 

1980-1990, cuja epidemia foi finalmente 

superada recentemente. Em muitas outras 

cidades da América Central e do Sul, a 

atividade econômica ilegal afetou profun-

damente a vida política e social em vastos 

territórios rurais e urbanos dentro de seus 

países. No setor, relações de exploração de 

classe também foram impostas de forma 

selvagem: os que nele trabalham não têm 

direitos, a não ser aqueles decorrentes 

da liberalidade dos chefes e das relações 

baseadas na reciprocidade ambígua e am-

bivalente. Arriscam suas vidas diariamente, 

morrendo aos milhares no continente, 

caso despertem a desconfiança de policiais 

abusivos ou não sigam as regras da con-

fiança e da lealdade ao grupo de tráfico. 

É o risco quotidiano de suas vidas que 

mantem lucrativas as organizações em-

presariais criadas neste empreendimento 

econômico clandestino, chamadas não 

por acaso de firmas pelos traficantes do 

Rio de Janeiro. Vários estudos assinalaram 

as profundas associações entre o crime 

profissionalizado ou organizado, a política 

clientelista local e o capitalismo selvagem, 

as vinculações entre os negócios ilegais 

e os legais, as passagens entre o desvio 

e o mundo convencional, os quais se 

interpenetrariam. 

N
o plano internacional 

e do comércio no ata-

cado, o controle cada 

vez maior das redes 

de comunicação e dos 

fluxos financeiros, montado pelas máfias, 

asseguraria a legalização ou o branquea-

mento dos lucros assim obtidos, portanto 

a continuidade das operações sigilosas 

e a tendência à monopolização e con-

centração de renda nos pontos-chave 

da distribuição. Os personagens dessas 

redes comerciais que mais lucravam, se-

gundo estudos feitos em outros países e 

resenhados no relatório da UNDCP desde 
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1997, eram os grandes intermediários, 

especialmente os traficantes do atacado 

e os lavadores de dinheiro, ou seja, os 

que transformam o dinheiro “sujo”, ganho 

em negócios ilegais, em dinheiro “limpo” 

de negócios legais variados. Mas sempre 

houve a convergência e a promiscuidade 

entre atividades econômicas legais e 

ilegais, entre agentes do Estado e das 

organizações criminosas. 

Como se mantém a ordem interna 

ou a submissão voluntária à estrutura 

de poder que se desenvolve na clan-

destinidade? Tais organizações baseadas 

em violências também se sustentam 

internamente na reciprocidade entre seus 

membros, na solidariedade e lealdade 

sempre exigida aos que entram nelas, em 

que não faltam dons (nos dois sentidos 

da palavra). Quanto mais organizada, 

tanto mais a facção criminosa é capaz 

de controlar o confronto letal entre seus 

membros, sempre disputando postos 

de venda e de poder. São numerosos os 

depoimentos de jovens envolvidos no 

tráfico ou ex-traficantes que narram as 

dificuldades de conservar amigos nesse 

mundo, sobretudo na fase inicial em que 

as facções ainda não dominavam territó-

rios e todas as etapas e redes do tráfico de 

drogas. Os laços são frágeis, a confiança é 

mantida sob a ameaça de sanções fatais, 

a lealdade sofre viradas repentinas e 

completas. Com a consolidação do poder 

das facções, especialmente em São Paulo, 

onde apenas uma domina as prisões e 

as áreas periféricas, novas formas de 

regular e conter a sanção fatal aos rivais 

e inimigos são estabelecidas. No Rio de 

Janeiro, ainda na virada do século, tais 

confrontos aconteciam mais amiúde. 

Entrevistando longamente ex-trafican-

tes, recolhi os seguintes depoimentos que 

falam dos obstáculos à solidariedade, à le-

aldade, à amizade, à dádiva enfim, que são 

perseguidos sem muito êxito em um pano 

de fundo da descrença. Empréstimo de 

arma e de cocaína tem de ser devolvidos 

ou pagos prontamente segundo seu valor 

de mercado. E com os policiais a troca é 

de tiros e de arregos, sem ser exatamente 

alternativa, pois andam juntos:

“Dali em diante, eu comecei a comprar 

armas. Tudo que era arma que aparecia 

eu comprava e, às vezes, quando convi-

dava um pra sair eu falava: ‘pô cara, va-

mos dar uma volta até Madureira, Penha, 

Rocha Miranda pra arrumar um dinhei-

ro!’ A gente era novinho, uns 15 ou 16 

anos. Quando alguém dizia: ‘rodei com 

um fulano ai, perdi um dinheiro, perdi 

um revólver! Eu falava: ‘Não tem pro-

blema não, eu te empresto outro.’ Hoje 

em dia é diferente, os caras da PM vão 

metendo bala. Naquela época, eles ren-

diam a gente e assaltavam. Eles davam 

geral, puxavam o revólver, pegavam o 

que tava no bolso e mandava se adian-

tar: ‘Se adianta, se adianta’. ...Hoje, a po-

lícia é arregada, eles entram no plantão e 

recebem o arrego. Então, tem uma certa 

hora, é assim que funciona, que eles fa-

lam que o pessoal da Supervisão ou da 

Corregedoria vai fazer uma ronda lá, en-

tão avisam: ‘hoje não vai ter arrego não’! 

Aí os caras não querem saber de nada. 

Quando os PM vêm, já vai bala. E, aquele 

mesmo PM que está entrando na bala 

hoje, amanhã está pegando o dinheiro, 

o arrego dele. Hoje em dia, é assim que 

a coisa está funcionando nas favelas. Se 

hoje ele não pode pegar dinheiro porque 

vai ter uma ronda, ...porque tem uma su-

pervisão na viatura ou porque vai querer 

invadir, então o pessoal vai meter bala... 

Por exemplo, lá em Jacarepaguá é assim: 

o arrego tem que chegar até umas duas 

horas da tarde. Se não, a polícia entra 

metendo bala... Hoje, o que funciona 

mais é o argumento do arrego. Pagar 

pra não ser incomodado!”

A desconfiança está sempre atrás da 

confiança precária e do pagamento pela 

ajuda recebida. Ainda é o mercado e o in-

teresse que predominam. Nem o fiel, que 

acompanha sempre o dono da boca mais 

de perto em todas as horas do dia, escapa 

dessa lógica. Nos primórdios do tráfico da 

cocaína no Rio de Janeiro, acontecia assim, 

segundo depoimento de um traficante 

preso por muitos anos, tomado em 2009:
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“Endolava a droga cada dia era em um 

lugar. Pessoas cediam a casa, entendeu, 

levava um dinheiro para liberar a casa 

para a gente trabalhar. Aí, a vizinhança 

via, né, aí da outra vez a gente já não ia 

naquela. Porque correria o risco de ser 

caguetado pelo telefonema anônimo.”

“Eu só vivia ali assim, desconfiado. Tanto 

é que o (nome de outro traficante) não 

teve a sorte que ele queria por causa dis-

so, né? Às vezes o (nome de outro trafi-

cante) chegava perto de mim e falava 

assim com 10/12 pessoas, ‘aí estou com 

uns amigos de fora aí, vem cá pra mim te 

apresentar os amigos ali’. Eu o via de lon-

ge já ficava com os dois revolves debaixo 

do braço assim, e os caras se esticando 

para apertar a minha mão, ‘legal, não 

precisa apertar a minha mão, não’; ele: 

‘pô, você não vai apertar a mão dos meus 

amigos, não’; eu: ‘eu não, rapaz, você 

está matando seus amigos’; ele: ‘amigo 

é nós, vai deixar os amigos com a mão 

no alto aí’; eu: ‘vai não, precisa apertar 

a mão, não, tá maneiro assim’. Então, se 

eu não fizesse isso assim com ele, eu não 

estaria aqui conversando com vocês hoje. 

E foi várias vezes que aconteceu isso; eu o 

via de longe e já metia a mão no revólver. 

O que acontecia? Ele trancava os dentes 

de nervoso comigo, aquela vontade de 

fazer, mas ele vai fazer e eu também... Vai 

morrer nós dois... Então, o (nome de ou-

tro traficante) não se deu bem por causa 

disso. Ele matava os amigos, conversando 

assim com os amigos, comendo, bebendo 

e daqui a pouco “bum” dava um tiro na 

cara... Aí tomava tudo que o cara tinha.”

“Isso também, mas, às vezes tem alguma 

coisa errada, né, alguma mancada. O 

cara via sair matando aí; daqui a pouco 

nego vai está falando, “pô, o cara está 

matando todo mundo, matando os ami-

gos...”. Então, eles vão limpando o terre-

no assim, um matando o outro. Aí chega 

onde o cara quer. No final aqueles que 

ele queria se livrar, ele se livrou... A pri-

meira coisa que vem na cabeça do cara 

que está envolvido é o seguinte: Se não 

mata aquele cara, o cara é que te mata. 

Aí nego fala, ‘se é para chorar a minha 

mãe, que chore a mãe dele’. Às vezes o 

cara pensa dessa forma, ‘não, coitado do 

cara ele é amigo’... O cara quando faz 

isso ele está com raiva. Ele está matando 

alguém para não morrer, entendeu? Às 

vezes o cara fica com pena, ‘o fulano é le-

gal vou dar uma oportunidade pra ele...’ 

aí vira as costas, está arriscado dele ga-

nhar um tiro na cabeça. Então, o cara vai 

cobrar já com esse pensamento, ‘se eu 

não fizer isso com esse filho da puta, ele 

vai fazer em mim’. É assim que acontece. 

Em boca de fumo tem muito cara tam-

bém que se diz assim, ninguém fala na 

cara, ninguém diz, mas tem o cara que é 

robotizado. Na cadeia usava muito essa 

palavra: robô é o cara que ‘mata fulano’, 

ele vai lá e mata... Ele não está com raiva 

do cara. Isso é uma coisa diferente, você 

matar uma pessoa sem estar com raiva, 

sem o cara ter feito nada. É o robô ou 

teleguiado. Em boca de fumo tem mui-

to isso. Tem muitos caras na boca que 

querem mostrar serviço, que pretendem 

ganhar um posto melhor, né? Esses são 

os caras que não têm pátria porque na 

boca todo mundo é amigo, ‘oi irmãozi-

nho’, nego só chama de irmão, mano 

pra lá, mano pra cá... Se abraça, vai lá na 

comida do cara. Daqui a pouco o dono 

da boca, ‘pode quebrar fulano’. Acabou 

de comer no prato do cara e vai lá matar 

o cara”.

“Tem o fiel, mas só que naquela época 

não se usava essa palavra. Mas, sempre 

que estoura uma coisa, foi o fiel que traiu, 

foi o fiel que deu. O cara está colado com 

ele, mas tem a inveja dele, quer o lugar 

dele. Eu tinha essas pessoas que me ro-

deavam, mas quando eles iam fazer a 

minha escolta que eu ia dormir ou me 

esconder em algum lugar eu deixava eles 

parado até um certo ponto. Em uma certa 

caminhada que eu sabia que eu podia ir 

sozinho, eu falava pra eles, ‘podem voltar 

daqui’. Aí entrava em um portão, pulava 

várias cercas até sair aonde eu queria dor-

mir. É fiel de confiança, mas nem tanto... 

Se eu for bajulado eu me sinto mal, vejo 

que é uma coisa falsa, né? Até no trabalho 

mesmo eu vejo o cara bajulando a mu-

lher pra baixo e pra cima... Na cara dele 

dá pra ver que é uma coisa falsa. Eu não 

gosto de bajulação”.

c
om Denis, dono da Ro-

cinha no final dos anos 

1980, quando as facções 

já dominavam o tráfico, 

a vingança mortal pela 

confiança traída, revela-se como tragédia 

em que a dissimulação e a mentira não 

conseguem esconder os sinais invertidos 

do dom (tomar, recusar e acumular).

“Até que um dia o Denis viajou para o 

México, que ele queria atravessar do Mé-

xico para os Estados Unidos, fazer uns 

negócios lá, aí pediu até para eu segurar 

uma onda lá. Aí eu falei, ‘não vou me 

envolver com o tráfico aqui não, minha 

parada é (nome de outra favela). Mas, 
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com essa viagem do Denis os caras co-

meçaram a trair ele com um grupo que 

estava fugindo da Ilha Grande... Ele tinha 

um encontro com uma boliviana que tra-

zia mercadoria... Foi para vários lugares 

com os documentos falsos, entendeu? 

Tanto é que depois ele mandou mais um 

cara junto com ele. Tanto é, que depois 

ele mandou matar esse cara porque ele 

achou que o cara caguetou ele. Ele foi e 

deixou a boca com os caras lá, os dois 

irmãos, mas aí os dois irmãos passou a 

ser dominados pelos caras que chega-

ram da Ilha Grande... Os caras querem 

dar um golpe na boca, e os amigos do 

Denis, que chegavam à Rocinha, eles 

estavam matando. Aí eu já desconfiado 

com aquilo fui embora... Então, uma mu-

lher que já foi desse cara era atualmente 

mulher do Denis, ... então a mãe dessa 

garota ia à Rocinha pegar dinheiro que o 

Denis fazia contato com eles dos Estados 

Unidos, e os caras começaram a rir, e eu 

de longe via aquilo e percebia a traição, 

‘esses caras estão traindo o Denis, vão 

dar um golpe nele’. Os caras estavam 

alucinados, cheirando dia e noite, pó 

e uísque. Então, às vezes eles estavam 

conversando com os caras assim senta-

dos, encostavam a pistola do ouvido e 

já era. Matava e colocava na mala do 

carro. Os moradores passavam para ir 

trabalhar de carro viam um corpo no 

chão, eles falavam: ‘leva esse corpo aí’, 

o morador não estava acostumado com 

aquilo, né, o Denis não fazia isso. Os 

caras estavam barbarizando a favela. Aí 

os moradores com medo, não querendo 

levar, eles falavam: ‘ou você leva o corpo 

ou vai junto também’. Aí se o morador 

se recusava eles iam matar moradores 

também. Então, a favela virou um infer-

no sem o Denis ali. ... Mas eu já descon-

fiei que ele queria me matar também. 

Aí tinha uns parentes da minha falecida 

mulher na Estrada da Gávea, eu passei 

a noite ali. Nessa noite eles subiram no 

prédio, onde nós estávamos, matando 

três caras que eram amigos deles e do 

Denis. Eles andavam com um saco de pó 

pela favela. Eles pegavam um canudo e 

enfiavam dentro do saco para cheirar... 

E matando dia e noite. Parecia que esta-

vam matando mosca”.

“Aí quando eu já estava fora da favela 

eu liguei para o Bolado. Ele era fiel de 

verdade ao Denis. Aí telefonei para ele 

e expliquei a situação. Um coroa que 

estava fugitivo da Ilha Grande, ele ... es-

tava liderando o golpe contra o Denis. 

Quando eu liguei da (nome da favela) 

pra lá para avisar o Bolado onde eu ti-

nha deixado umas armas do Denis, esse 

velho... era cascudo mesmo, está sem-

pre tramando para matar os outros. Ele 

quem atendeu ao telefone, ‘quem é?’ Eu 

disse quem era. Aí ele falou assim: ‘pô é 

você meu camarada, não leva mal não, 

mas para você eu tiro o chapéu’, eu falei, 

‘o que você quer dizer com isso?’ ‘Você 

enxerga pra caralho, hein?’, ele falou as-

sim pelo telefone. Então, ele quis dizer 

mesmo que eles iam tentar tirar a minha 

vida ali. Aí eu falei, ‘eu nem sei o que você 

está querendo dizer’. Ele, ‘não, sabe sim, 

você enxerga pra caramba’. Aí quando o 

Bolado veio, ele me explicou, ‘pô Ailton 

você está certo, eles estão tramando um 

golpe mesmo, mas eu não dou mole per-

to deles, fico com a mão no gatilho, eles 

vão se fuder’. Aí não deu outra. Acho que 

passou uns dois dias... Nesse dia eu fui 

até assumir a situa ção de um cara lá que 

ele também me pediu um socorro, preci-

sava de cocaína pra lá que não tinha... 

Aí eu já aproveitei e pedi ao Bolado 1 kg 

de pó emprestado, mandei uma mulher 

ir lá buscar. Aí dois dias depois o Denis 

chegou de viagem, se reuniu na Rua Um 

sem ninguém saber, aí subiu o Bolado e 

mais um grupo que confiava nele, aí des-

ceu para Rua Dois e matou todo mundo. 

Foi uma matança muito grande. Ele ma-

tou esses caras todos que tinham fugido 

da Ilha Grande,... esse coroa e mais um 

bando deles lá. Descobriu um porão com 

várias metralhadoras que os caras esta-

vam guardando lá. Só fugiu um que era 

o cara que estava de frente na boca lá. 

Mas, fugiu como? A polícia invadiu e ele 

pediu garantia de vida. Aí o cara conse-

guiu fugir da favela ̶ o Beto Fau ̶ com a 

PM fazendo a escolta da mudança dele e 

da família. Foi para Niterói e o único que 

não morreu”. 

“... Ele (Denis) estava viajando muito. 

Eles gostavam muito de ir para Floria-

nópolis. Eles chegaram a assaltar vários 

bancos lá... Nessa época, o Bolado, que 

era fiel do Denis, ele e um grupo de seis 

assaltaram uns cinco bancos, arruma-

ram muito dinheiro. Eles já tinham os lu-

gares certos para deixar o dinheiro para 

vir embora sem o dinheiro e só depois 

as mulheres vinham para o Rio trazen-

do o dinheiro. Em uma dessas o Bolado 

foi preso. O Bolado era um branquinho, 

baixinho igual um playboy. Ele era da 

Rocinha, mas quem não o conhecia 

achava que era mauricinho da Zona Sul, 

mas era um cara responsável e amigo 

de todo mundo. O Denis gostava muito 

dele. Então, esse foi o único que foi preso 

ME ENSINA A fAZER REDE
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1. Acrescentar “demo” à philia, inventando uma demophilia não resolve a 

questão da violência, apenas acrescenta mais um indício de um suposto 

populismo que enaltece tudo que se origina no povo como aquele setor 

da população exclusivamente marcado pelo sinal positivo do bem, do 

justo e do belo.

2. Denis foi preso em 1987, Bolado morreu com um tiro na cabeça em 

1988, que a imprensa local chamou “acidental”. Denis apareceu enforcado 

na sua cela em 2001.
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em Florianópolis. O Denis gostava tanto 

desse cara que ele reuniu um grupo, gas-

tou muito dinheiro, embarcou os caras 

para Florianópolis e os caras o resga-

taram lá na cadeia. Eu sei que trocou a 

bandidagem da favela depois que ele fez 

a matança... Mas quem está no posto? 

Bolado que está mandando em tudo... Aí 

o Denis está conversando com o Bolado, 

aí falou, ‘deixa eu conversar com o fula-

no agora’. Bolado passou o telefone pro 

cara que estava ao lado dele e o Denis 

falou no telefone, ‘quebra ele, quebra 

ele que eu quero escutar o tiro e assu-

ma a boca’. Isso foram os amigos que 

estavam lá que depois me contaram, né? 

Aí o cara acabou de falar com o Denis, 

‘atende aqui que o cara ainda quer falar 

você’, aí o Bolado atendeu ao telefone e 

ele matou o Bolado. Era amigão, criados 

juntos... Um policial arregado é que con-

tou que o Bolado tinha caguetado ele.”2

Em email li que “a força desses 

guerrilheiros políticos pós-modernos que 

são os traficantes, vieram também dos 

próprios trabalhadores das favelas” que 

temeriam pela perda de sua propriedade 

(sic), ameaçada pela nova política para 

as favelas. De fato, moradores reclamam 

de serem furtados porque os traficantes 

não estão mais afastando os ladrões ou 

matando-os quando necessário. O foco de 

tais assertivas não é a transparência nos 

gastos públicos nem a luta contra a corrup-

ção dos políticos, nem muito menos dos 

direitos civis que abolem a justiça sumária 

dos grupos armados. O que combatem 

com extrema violência é a nova política de 

segurança baseada na UPP, que tira lucros 

de traficantes de drogas ilegais, comercian-

tes e moradores ligados a eles, policiais 

corruptos e políticos que são apoiados por 

eles. A retórica empregada para justificar 

essa oposição baseia-se em distorções de 

teorias sobre a desigualdade e segregação 

urbanas. Mas quem vai ganhar com isso 

provavelmente é o candidato neopente-

costal que deixou o RJ com altas taxas de 

homicídios (de jovens negros e brancos 

favelados), com as favelas tomadas pelas 

milícias e uma esteira de corrupção dentro 

das corporações policiais, chegando até ao 

seu chefe secretário de Estado. A UPP tem 

problemas que podem ser consertados, 

mas a política de antes era perversa e 

extremamente corrupta. 
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A
relação dos norte-

-americanos com o 

combate ao tráfico 

de drogas começa 

no início do sécu-

lo XX e confunde-se com a própria 

história da criação de um mercado 

negro gerenciado pelo narcotráfico 

(Grillo, 2010, p.26). Em quase 100 

anos de história de leis concebidas 

para lidar com o comércio e coibir 

o tráfico de drogas no país, diversas 

ações foram empreendidas para con-

cretizar, de fato, a erradicação das 

plantações, neutralização da ameaça 

de segurança do narcotráfico e, prin-

cipalmente, livrar os Estados Unidos 

da “epidemia” das drogas que aflige o 

país (IBH, 2011). 

A primeira intervenção em re-

lação às drogas tem seu início em 

1914, chamado de “Harrison Act”. 

O ato regulava a produção – e fun-

damentalmente o consumo de ópio 

e cocaína – restringindo seu uso1. A 

pressão americana sobre o ópio e a 

cocaína foi seguida de uma série de 

medidas repressivas contra narcó-

ticos e álcool. Essas medidas – que 

acabaram criando as estruturas 

embrionárias do tráfico em Ciuda-

de Juarez2 – foram empreendidas 

por Hamilton Wright, que ocupava 

o posto de Comissário para o Ópio.  

Felippe 
de RosA
especiAlistA em RelAções 
inteRnAcionAis

FUmAcÊ
nA AmÉRicA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

110

Com fortes influências protestantes 

e puritanas, Wright advogava que os 

EUA tinham uma missão dentro do 

mundo: liderar o combate às drogas, 

levando os justos e os bons america-

nos a exterminar a ameaça estran-

geira que vinha deturpar a América. 

Conforme citou em uma entrevista 

ao New York Times, em 1911: 

“The opium and morfine habits 

have become a National Curse 

and in some way they must cer-

tainly be checked, if we wish to 

maintain our high place among 

the nations of the world and any 

elevated standard of intelligence 

and morality among ourselves 

(Grillo, 2010, p.27) 

o
s políticos que 

futuramente li-

dam com a ques-

tão das drogas 

dentro dos EUA 

sempre fazem referência a Wright 

como uma espécie de visionário. A 

preocupação que os primeiros agen-

tes americanos tiveram em relação 

as drogas era o efeito moral que elas 

proviam: o ópio e a heroína destru-

íam os usuários, colocando-os em 

torpor; a cocaína, por sua vez, era 

considerada responsável por “levar 

homens negros a loucura, fazendo-

-os estuprando as mulheres e ma-

tando os homens brancos”. Era de-

ver dos EUA, conforme ressalta o 

excerto acima, combater as drogas e 

preservar a moralidade. Os adjetivos 

usados para as políticas de drogas 

sempre indicam esse caráter heroico, 

e.g. The Noble Experiment, a lei seca 

americana dos anos 30 (Grillo, 2011, 

p.25-27). 

O movimento que acompanha os 

EUA na Guerra-Fria de definição de 

zonas de influência com a garantia 

dos interesses norte-americanos nes-

sas localidades também tocou o com-

bate ao tráfico de drogas. A questão 

Colombiana e Mexicana dos anos 70 

e 80 elevam a categoria pela qual os 

Estados Unidos percebiam o tráfico 

de drogas. Além da crítica moral, a 

segurança e a estabilidade na região 

emergiram no debate. Com o cresci-

mento da venda de cocaína – priorita-

riamente para o mercado americano 

– um fluxo substancial de capital cai 

na mão de narcotraficantes, possibi-

litando maior capacidade de estabe-

lecer uma ordem paralela nas áreas 

onde atuam. Essa ordem ameaçava 

a estabilidade e a segurança da Amé-

rica Latina e dos EUA, necessitando 

que o foco de combate mudasse de 

leis amplas para ações específicas de 

combate. 

As pressões sobre o mercado de 

papoula no México, os cartéis colom-

bianos dos anos 70 e 80, a passagem 

para o trampolim mexicano, a ascen-

são dos cartéis mexicanos e a con-

solidação do tráfico no México nos 

anos 90 apresentaram um problema 

que foi concebido como uma ameaça 

que deveria ser lidada pelo aparato 

formal de segurança do Estado. Per-

ceber o narcotráfico como uma ame-

aça é o argumento que, aliado com a 

justificativa moral rearticulada mais 

uma vez em Nixon, permite a justifi-

cativa de intervenção no México, Co-

lômbia e em outras áreas da América 

do Sul (Grayson, 2011). A segurança 

nacional passa então a ser justificada 

em conjunção a crítica moral às dro-

gas. Esses dois elementos potenciali-

zaram a possibilidade de justificação 

interna, dando margem para o finan-

ciamento e assessoramento de políti-

cas de combate as drogas em todo o 

continente. 

O modo como os Estados Unidos 

administraram a questão das drogas 

ao longo do tempo traduz, em larga 

medida, como o país entende a sua 

posição frente a essa ameaça. Os EUA 

tinha a clara ideia de que o finan-

ciamento dos governos locais para 

programas assessorados por policy-

-makers americanos era a melhor 

solução para o problema. As insti-

tuições desenvolvidas pelos ameri-

canos em seu país, prioritariamente 

a DEA - Drug Enforcement Agency, 

serviriam de modelo central para a 

organização do combate. A reprodu-

ção de agências similares e, principal-

mente, o assessoramento da DEA e 

treinamento do exército local para o 

combate aos traficantes, foram as me-

didas que nortearam o combate ame-

ricano nas décadas seguintes (Grilo, 

2011, p.50). Era uma tentativa de 

criar instituições fortes, a sua imagem 

e semelhança, que resolvesse a amea-

ça à segurança e à própria identidade 

e moral norte-americanas. Entender 

MUjICA NElES!
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a essência das políticas é importante 

para poder entender como os EUA 

articulam sua hegemonia frente aos 

seus vizinhos. 

As ideias da liderança e a con-

cepção dos EUA em um papel im-

portante dentro do cenário interna-

cional podem ser percebidas como 

fruto de uma forte influência da re-

ligião protestante dentro do ethos 

americano (Fonseca, 2007). De fato, 

como ressalta Howard, a América 

nascera protestante e a contribuição 

dessa ética dentro da formação po-

lítica dos Estados Unidos não pode 

ser desprezada. Essa contribuição 

é fundamental para analisar a ideia 

da “excepcionalidade” americana e a 

noção da marketplace society, a pró-

pria tradução do que os norte-ameri-

canos entendem como sociedade de 

modo de vida. A expansão america-

na, a conduta da sua política externa 

e a necessidade do controle político 

das ações de combate ao narcotráfico 

têm íntima relação com a formação 

da identidade americana a partir da 

ética protestante (Howard apud Ag-

new, 2005, p. 56). 

A análise do cenário de inter-

venção dentro do combate as drogas 

tem, portanto, um movimento duplo, 

primeiro de diagnóstico e segundo 

de combate: (1) Existe uma ameaça 

que as drogas apresentam a nossa so-

ciedade, a nossa identidade e a nos-

sa segurança. (2) Para combatê-lo, 

é necessário um modelo de política 

antidrogas que deve ser reproduzido 

e ensinado. A articulação desse movi-

mento é o que permite a justificação 

da política contra o narcotráfico. É 

importante perceber como os gover-

nos enxergam essas dinâmicas, os 

meios pelos quais eles articulam es-

sas práticas e, ao fim e ao cabo, a ideia 

fixa de um modus operandi reproduz 

certas estruturas que se mostram ine-

ficientes na resolução da problemá-

tica e invasivas para a sociedade em 

questão. A ameaça à segurança – ei-

vada de críticas morais às drogas e o 

efeito que elas têm dentro da socieda-

de, articula um combate específico a 

questão, que deve ser liderado pelos 

EUA por serem estes um “farol” que 

deve iluminar as nações na busca 

pela moralidade e correção (Fonseca, 

2007; Madsen, 1998). 

V
amos analisar a 

postura americana 

frente a Guerra às 

Drogas, nos perío-

dos compreendidos 

de Nixon a Reagan e de Bush Jr. a 

Obama. A escolha desses momentos 

traduz o marco inicial e o “estado atu-

al das artes”. O período de George 

Bush e Clinton não será abordado 

mais por uma questão de limitação 

de conteúdo que, propriamente, fal-

ta de ligação com o tema. As políticas 

do período podem ser observadas 

em contínuo com aquelas empre-

endidas por George W. Bush. Com 

o envolvimento de mais de 30 anos 

de combate e resultados pouco pro-

missores, é de fundamental impor-

tância perceber como essa política é 

embasada e perseguida pelos policy-

-makers norte-americanos. O argu-

mento central que pretendo desen-

volver é que a Guerra às Drogas está 

fortemente associada ao exercício da 

hegemonia que os Estados Unidos 

imaginam para si dentro da América 

do Sul e no mundo. As medidas pre-

ferencialmente usadas são o com-

bate ostensivo e o financiamento de 

instituições locais dentro dos moldes 

americanos. A propaganda moral 

também ajuda na problematização 

da questão. Existe uma articulação 

da ameaça advinda das drogas tanto 

a segurança do país como a própria 

moral da sociedade. 

Esta análise se fundamenta no 

argumento de John Agnew (2005) 

acerca das qualidades e fundamen-

tos da hegemonia americana. Com 

características particulares, os ame-

ricanos lidaram com o controle do 

poder dentro do cenário internacio-

nal de modo bastante sui generis, di-

fundindo uma ideia de marketplace 

society, com valores e propriedades 

particulares. Agnew assevera que a 

partir de uma noção não-territorial 

do controle do poder – rechaçando 

a definição e ideia conceitual do im-

pério – e do envolvimento de vários 

atores no exercício desse poder, os 

EUA conseguem fundamentar sua 

hegemonia de modo mais sólido e 

eficiente que outros atores em outras 

épocas. 

Além disso, um passo funda-

mental na hegemonia americana é a 

definição do mercado, o que é comer-
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Um passo fundamental na 
hegemonia americana é a 
definição do mercado, o que 
é comercializável ou não por 
esses autores
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cializável ou não por esses autores. 

Esses fatores são centrais para en-

tender como os americanos operam 

as suas ações no mundo. O envolvi-

mento de instituições transnacionais 

e atores internacionais tem sido uma 

característica importante dentro da 

política de combate ao narcotráfico 

(idem, 2005). Por meio da análise 

documental e de relatórios, pretendo 

corroborar que a Guerra às Drogas 

é reflexo da busca pela hegemonia e 

controle dos assuntos internacionais 

por parte dos EUA, produto inerente 

da própria concepção que o país tem 

de si e do seu papel no mundo, sendo 

sustentada por políticas que visam a 

intervenção em países estrangeiros 

para poder exercer esse poder. 

Após essa breve introdução, ob-

servaremos as questões conceituais 

de hegemonia e poder em John Ag-

new, aliado ao retrato da identida-

de americana embasada dentro da 

influência protestante para estrutu-

rarmos um arcabouço teórico para 

a análise. É importante também en-

tender, além da formação desse tipo 

específico de hegemonia articulada 

pelos EUA, de onde provém a base 

moral para a expansão e liderança 

americana. Em seguida, cabe-nos 

analisar o período de Richard Nixon 

a Ronald Reagan para observar quais 

foram as ações americanas, em que 

objetivos elas estavam assentadas e 

quais foram os seus resultados. Após 

tal medida, chegaremos aos governos 

de George W. Bush e Barack Obama 

a fim de ver como essa concepção é 

rearticulada. 

Quadro ConCeitual 

John Agnew (2005) tenta argu-

mentar que o que existe hoje no ce-

nário internacional é a consolidação 

de uma hegemonia americana. Essa 

hegemonia é exercida tanto pelo go-

verno dos Estados Unidos quanto por 

instituições que operam em todo o 

mundo. Os valores que regem essas 

ações são aqueles valores desenvol-

vidos dentro da sociedade de merca-

do americana, no período do Século 

XVIII. O primeiro ponto importante 

dentro desse quadro conceitual é uma 

política externa que pretende moldar 

a “imagem e semelhança” das insti-

tuições e valores criados dentro da 

sociedade americana. Sendo assim, 

existe um modelo pelo qual a política 

externa do governo e as ações estra-

tégicas das instituições controladas 

pelos EUA funcionam. 

É
importante, antes de ir 

mais a fundo no quadro 

conceitual do exercí-

cio de poder por parte 

dos EUA, é fazer uma 

clara distinção entre o que seria uma 

hegemonia e um “império”. Definir o 

controle do poder pelos EUA como 

um império não caberia devido as 

características desse exercício. É um 

controle não-territorial, de bases flui-

das, no qual o ator argumenta que 

existe um conjunto de regras sociais 

que instrumentalizadas condicionam 

o comportamento como “padrão so-

cial”. Não é apenas uma ação diretiva 

do governo central de controle sobre 

um território delimitado, mas um 

controle dissipado sobre diversas es-

truturas sociais, baseado nos valores 

dessa marketplace society que tra-

duzem o próprio modus vivendi dos 

americanos. Um aspecto fundamen-

tal é a comercialização – prioritaria-

mente a definição do que é e pode ser 

comercializado ou não. Agnew ressal-

ta que existe uma tendência de “com-

moditização” das pessoas e valores 

dentro da sociedade, levando debates 

políticos que outrora circundavam a 

questão da “boa sociedade” para de-

bates que agora estão preocupados 

em oferecer mais poder de compra e 

consumo. O cidadão fica atrás do con-

sumidor. 

A hegemonia aparece com uma 

solução a uma realidade da neces-

sidade de controle do poder no pós-

-Guerra Fria, traduzindo-se na ne-

cessidade de criar instituições que o 

ajudassem nessa tarefa sem que fosse 

necessário controlar, de fato, os terri-

tórios. Como ressalta Agnew: 

This required a shift in the ge-

ography of power from a strictly 

absolute territoriality (bounded, 

absolute space) to a functional, re-

lational spatiality involving com-

mand over the rules of spatial in-

teraction (trade, capital flows, etc.). 

(…) Intended or not, this funda-

mental alteration in the practice of 

foreign policy is what laid the foun-

dation for later globalization. This 

is where “hegemony” arose, as a 
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solution to the American dilemma. 

Exercising power beyond national 

boundaries does not require ter-

ritorial control. Indeed, it can be 

enabled and pursued through the 

cooperation, assent, and accep-

tance of others as a result of their 

socialization into seeing it as right, 

proper, and rewarding. (Agnew, 

2005, p. 16) 

Agnew (2005) argumenta que 

existe uma “genialidade” dentro do 

exercício de poder americano ao 

implementar as suas diretrizes e va-

lores por meio de instituições inter-

nacionais que trazem diversos atores 

internacionais para a mesa. Para o 

autor, confluem nesse modelo perfei-

tamente os dois tipos de poder comu-

mente observados na política: o ins-

trumental e o associativo. O primeiro 

é essencialmente definido como a 

capacidade de fazer com que os ou-

tros façam a sua vontade em relação 

a objetivos que envolva acesso e con-

trole de bens que precisam de ação 

coletiva para a sua obtenção. Em 

outras palavras, poder instrumental 

é a habilidade de controlar, domi-

nar, cooptar e seduzir terceiros para 

conseguir realizar seus objetivos. O 

poder associativo, por sua vez, é a ca-

pacidade de fazer as coisas agindo em 

concerto ou usando instituições para 

mediação; é, portanto, a capacidade 

de cooperar, resistir e assentir no ce-

nário internacional. 

A hegemonia está relacionada 

com a expansão geográfica a partir 

de uma ideia americana de liber-

dade. Um aspecto importante, que 

funciona como substrato ideacional 

a concepção da identidade america-

na, é a influência da doutrina pro-

testante dentro da formação desse 

ethos. Em larga medida, as críticas 

morais, como aquela ressaltada por 

Hamilton Wright em 1911, têm am-

paro nesse conjunto (Grillo, 2010). 

A fundação da identidade nacional 

dos Estados Unidos confunde-se, 

em larga medida, com os mitos pro-

testantes acerca dos valores do ho-

mem, sua relação com Deus e com a 

sua comunidade. A América nasceu 

protestante e é um aspecto que não 

pode ser deixado de lado dentro das 

considerações do exercício de poder 

pelos EUA (Howard apud Agnew, 

2005, p. 56). 

c
om a vinda dos pu-

ritanos ingleses para 

a América, os EUA 

tem uma forte in-

fluência protestante 

desde o seu início enquanto nação. 

Havia a noção de que Deus tinha ins-

pirado esses colonos, sendo a Améri-

ca um lugar excepcional no mundo no 

qual uma sociedade livre dos vícios e 

corrupções do velho mundo seria ins-

taurada. A crença fundacional e que 

se perpetua na identidade americana 

é que Deus reservou para o povo ame-

ricano uma tarefa fundamental: lidar 

com as provações do mundo e da na-

tureza selvagem, transformando-as 

em um ambiente de salvação e ilumi-

nação (Fonseca, 2007). 

A corrupção e os ideais da velha 

Europa deveriam ficar para trás e 

uma sociedade assentada nos desíg-

nios de Deus deveria ser erigida (Ma-

dsen, 1998). A noção fundamental 

da política americana é de que eles 

eram uma “cidade na colina” (Henry, 

1979). Existe uma pureza na alegoria 

da colina, cabendo a esse povo não só 

permanecer como tal, mas irradiar 

para o mundo a verdade de Deus. É 

um contrato material – o sucesso eco-

nômico como sinal da glória divina –, 

mas também político. O republicanis-

mo e a democracia fazem parte, por-

tanto, de uma alegoria que contempla 

a noção dos EUA como um “farol” que 

conduziria a humanidade, de modo 

a iluminar o caminho do mundo à 

imagem da vontade de Deus e do seu 

povo escolhido; a imagem, portanto, 

dos EUA (Fonseca, 2007). 

É de fundamental importância 

analisar o aspecto da expansão e 

articulação do exercício de poder 

hegemônico norte-americano, ressal-

tado por Agnew (2005), colocando-o 

em perspectiva um modelo de identi-

dade nacional fundamentalmente ar-

raigado no protestantismo. A solução 

da expansão política, da intervenção 

em países terceiros e de servir como 

um “modelo” tem então duas faces 

de articulação: imperativos práticos 

que decorrem da necessidade de ex-

pansão e segurança política do pós 

guerra fria, tendo como elementos 

adjacentes uma crença subjetiva em 

uma espécie de missão na terra. A he-
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gemonia americana não se consolida 

apenas em bases matérias, mas em 

uma articulação dessas bases sobre 

um aparato cultural, que se justifica 

para dentro a partir dessa lógica iden-

titária e se reproduz para fora como 

um modelo de sucesso. 

Tendo visto como se desenvolve 

essa articulação política, passaremos 

adiante analisando as práticas presi-

denciais na Guerra às Drogas nos úl-

timos trinta anos, tentando observar 

em que medida elas articulam um 

processo de hegemonia e controle do 

poder. Nesse processo, será também 

ressaltado características fundamen-

tais do discurso político americano, 

tentando observar também como essa 

lógica da liderança natural e da cria-

ção de um arcabouço institucional 

gera, inevitavelmente, uma política 

de intervenção nos países. 

de nixon a reaGan:  

a deClaração da Guerra e as  

oPerações Conjuntas 

A campanha presidencial que le-

vou Richard Nixon a presidência já 

daria o tom que o novo presidente 

da República iria assumir: uma luta 

pela ordem e manutenção da lei. Era 

uma campanha para “trazer os ame-

ricanos para junto do país: uni-los” 

(Nixon, 1969). A questão dos narcó-

ticos e do tráfico foram um impor-

tante tema adjacente na campanha, 

ganhando proeminência nas discus-

sões. Nixon referenciava a questão 

como uma “pestilência”, sendo uma 

“maldição moderna à juventude 

americana”. A promessa central era 

garantir a segurança das fronteiras 

contra essa “ameaça” (Carpenter, 

2003, p. 11). A noção de uma detur-

pação ao que seria “ser” um ameri-

cano e palavras como “maldição mo-

derna” dão o toma de uma ameaça 

latente a própria essência e seguran-

ça dos EUA. 

As medidas do Governo Nixon 

foram as primeiras de peso dentro de 

uma “Guerra as Drogas”, formalmen-

te declarada em junho de 1971 (idem, 

2003; Grillo, 2011). A tentativa de um 

establishment anti-hippie, as cons-

tantes teorias de uma conspiração 

comunista que ia levar a América ao 

caos e, prioritariamente, o vício dos 

soldados americanos do Vietnam em 

heroína levaram Nixon a tentar con-

vencer o governo mexicano a jogar 

pesticidas em cima de plantações de 

maconha e papoula, estabelecidas 

na região desde o início do século. À 

época, já se tinha o diagnóstico que o 

México era a grande fonte de heroína 

e maconha para os EUA. 

A visita não tem um grande su-

cesso, tendo o governo do México 

rechaçado qualquer iniciativa de 

controle em seu território3. A retalia-

ção do governo Nixon foi a primeira 

grande operação específica contra o 

tráfico de drogas nos EUA, chama-

da Operation Intercept. O objetivo 

era criar um grande patrulhamento 

nas fronteiras e o monitoramen-

to dos voos em possíveis incursões 

para trazer a mercadoria para o solo 

americano. O resultado foram filas 

quilométricas e a diminuição do flu-

xo de comércio, que era vital para o 

México. A pressão fez com que o go-

verno Mexicano criasse a Operation 

Cooperation, que permitia aos EUA 

o monitoramento dos campos de 

papoula e cannabis dentro do país 

(Grayson, 2011, p. 27-28). 

A
necessidade de con-

trole do combate 

americano, não obs-

tante ao seu territó-

rio, sempre foi um 

problema que requisitou um contro-

le externo, coagir os outros países 

a combater do jeito e ao gosto ame-

ricano. As tentativas da Operation 

Intercept seguiram-se em operações 

em todo mundo, chegando a operar 

na Turquia, França – tentando der-

rubar a conhecida “Conexão France-

sa” (Grillo, 2011, p. 45). A criação de 

uma agência especializada, a DEA, 

em 1973, é reflexo dessa estratégia 

de guerra ostensiva aplicada as dro-

gas. Os discursos políticos falavam 

de “uma cruzada para salvar nossas 

crianças” (Grayson, 2011, p. 28-29). 

O aparato criado em Nixon foi funda-

mental para articular as políticas de 

ação em territórios de terceiros. 

Após o escândalo de Watergate, 

o governo Ford e Carter, a Guerra às 

Drogas ressurge com total força em 

Reagan. Durante a década, a crescen-

te pressão na organização do tráfico 

no México fez com que as atividades 

fossem mudadas para a Colômbia, 

que detinha grupos organizados e 
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matéria prima para realizar as ati-

vidades. A pressão passava então a 

ter dois focos principais: continuar a 

pressão no México e iniciar uma nova 

fase na Colômbia (Grillo, 2011; Goo-

tenberg, 2007). Entretanto, após rea-

lizar pressões de um lado e de outro, 

uma ação em um determinado local, 

levava a organização a se mudar para 

outro e assim por diante. Esse fenô-

meno ficou conhecido como ballon 

effect (Mora, 2011). 

É importante mencionar que na 

década de 70 nem o México e nem a 

Colômbia viam o problema do tráfico 

como uma ameaça a sua segurança 

nacional. Definitivamente, conforme 

ressalta Ioan Grillo (2011, p.50), o 

incentivo para o México empreen-

der essas operações estrangeiras e 

agir em algumas operações por conta 

próprias era a “cenoura americana”. 

Após o usos dos sprays, acertado de-

pois de muitos encontros diplomáti-

cos, os mexicanos puderam manter 

com eles os vetores dos pesticidas: 29 

helicópteros, 22 aviões de patrulha e 

um jato executivo. Em dois anos, o 

México ganhara a maior frota aérea 

policial da América Latina. 

Pablo Dreyfus (2002) ressalta 

o mesmo cenário na Colômbia, no 

qual a ameaça era somente vista no 

campo social. A pressão americana 

era o incentivo fundamental para 

que a política antidrogas fosse arti-

culada nos territórios. A preocupa-

ção do consumo dentro da sociedade 

americana, a ameaça que isso causa-

va a sociedade e ao padrão de vida 

americano e, em seguida, a ameaça 

a segurança dos EUA eram articula-

das como a causas essenciais para o 

exercício do controle sobre o progra-

ma de combate às drogas. 

O ressurgimento da Guerra às 

Drogas de forma efetiva foi articula-

do por Reagan. A questão volta a ser 

problematizada por dois fatores es-

senciais: primeiramente, o aumento 

do fluxo de cocaína colombiana pelo 

México nos anos 80. Isso se dava 

uma vez que a entrada pelos portos 

tradicionais de Nova Iorque e Flóri-

da começaram a ficar extremamente 

policiados, sendo mais inteligente 

passar a mercadoria pela extensa e 

pouco patrulhada fronteira (Grillo, 

2010, p. 81-83). O dinheiro obtido 

começou a transformação dos car-

téis em máquinas de guerra, dando 

uma estrutura militar ao tráfico co-

lombiano. Essa ameaça ressoou – e 

ressoa – até hoje em uma ameaça ao 

governo colombiano. Com o cresci-

mento da pressão na Colômbia que 

os EUA começam a fazer a partir 

desses diagnósticos, os mexicanos 

ganham espaço para poder agir por 

conta própria no mercado negro, 

passando de atravessadores para 

acionistas do mercado (idem, 2010; 

Grayson, 2011). Enquanto os anos 

80 pertenceram aos colombianos, os 

anos 90 pertenceram aos traficantes 

mexicanos. Grillo ressalta: 

In modern capitalism, big corpo-

rations keep getting bigger, using 

their vast profits to expand their 

empires and eat up smaller com-

petitor. In this way, Mexico’s bor-

der cartels expanded in the nine-

ties (…) By taking over from the 

Colombians, Mexican gangs would 

become the dominant criminal 

organizations in the whole Latin 

America (Grillo, 2011, p.81) 

o
segundo fator foi 

a morte do agen-

te Kike Camare-

na por traficantes 

dentro do México 

em 1985. Kike era um agente do DEA 

que foi assassinado brutalmente – 

torturado e estuprado – por mem-

bros do cartel de Guadalajara, que 

começava a ganhar poder na região. 

Kike era uma estrela antiga do fute-

bol americano universitário e a sua 

morte provocou uma onda de reações 

por todos os Estados Unidos. Um do-

cumentário sobre a sua vida foi feito, 

recebendo um prêmio Emmy; Nancy 

Reagan criou e presidiu a Red Ribbon 

National Week, simbolizando a luta 

contra as drogas e fazendo alusão ao 

adereço que supostamente Camarena 

usava. O discurso político aqueceu 

novamente, tendo até Jesse Helms 

acusado as eleições de 1982 que ele-

geu Miguel de la Madrid de fraudu-

lentas, controladas e apoiadas por 

um modelo comunista de controle da 

população (Grayson, 2011). O reaque-

cimento da Guerra Fria também che-

gou a Guerra às Drogas. 

A partir disso, um modelo de cer-

tificado de cooperação foi feito para 

MUjICA NElES!
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na década de 70 nem o 
méxico e nem a colômbia 
viam o problema do tráfico 
como uma ameaça a sua 
segurança nacional
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designar aqueles que estavam ou não 

de acordo com preceitos de coopera-

ção anti-drogas que os EUA julgavam 

cabíveis. Essa articulação envolvia a 

criação de um instituto nacional e a 

tentativa de aumentar a convenção de 

Genebra anti-drogas para um mode-

lo similar ao que julgavam (Reagan, 

1985). Houve, por exemplo, 5 ten-

tativas de certificar o México como 

“Inapto”, tendo a última, em 1997, 

conseguido passar até algumas san-

ções (Grayson, 2011, p. 222). 

e
Essa relação é constan-

temente reforçada, ga-

nhando novos ares com 

nos governos de Bush e 

Obama. O primeiro, fo-

caria suas ações em um suporte mi-

litar incondicional para que o México 

contemplasse um programa de com-

bate as drogas como se tentou – com 

algum sucesso como reforça Dreyfus 

(2002) – na Colômbia. As semelhan-

ças são tantas que, conforme será 

exposto doravante, o Plano Colôm-

bia ganhou um similar no México, 

chamado “Iniciativa Mérida” (Grillo 

2011. Grayson 2011). Obama, por sua 

vez, tentando reduzir os custos e en-

volvimento militar, parte para uma 

política de fortalecimento de institui-

ções “de sucesso” (Bernardi, 2010). 

De todo modo, rearticula-se a pre-

ponderância e liderança do combate 

às drogas sobre esses dois pilares nos 

dois governos.

 

de GeorGe W. bush a obaMa:  

asCensão da Militarização e o aPoio  

a instituições

O período que antecede a posse 

de George W. Bush – o final dos anos 

80 e os anos noventa – foi marcado 

pelo debate em torno da militariza-

ção da questão das drogas. Sofrendo 

uma resistência inicial do Pentágono, 

o presidente George Bush consegue 

escalar a guerra, e o uso com equi-

pamento militar americano, contra 

as guerrilhas dentro da Colômbia 

(Carpenter, 2003, p. 37). A situação 

era mais grave dentro do território 

colombiano que no México, no qual 

o processo dos cartéis ainda estava 

em formação nos anos oitenta. Os 

anos 90 marcam a transição, tanto 

das políticas de uso da força ostensi-

vo quanto, posteriormente, a própria 

crítica a ineficácia destas medidas. 

Essas questões se dão no final do go-

verno Clinton e se desenvolvem como 

assunto importante em Bush. 

O ponto inicial de reflexão come-

ça em Bush, acerca da qualidade dos 

investimentos que estavam sendo 

feitos na Colômbia, por meio do Plan 

Colombia, articulado por Clinton. O 

plano previa originalmente o inves-

timento de 7,5 Bilhões de Dólares 

para o país em investimentos para 

desenvolvimento institucional, a luta 

contra o tráfico, revitalização social 

e econômica, e ajuda para a solu-

ção do conflito territorial e a ameaça 

com a emergência de grupos de guer-

rilha que ameaçava a estabilidade 

local. As críticas eram feitas no sen-

tido de que a política era muito fra-

ca, dando pouco apoio militar para o  

combate as narco-guerrilhas (Vacius 

& Isacson, 2000). A questão seria au-

mentar o apoio militar, treinar as tro-

pas e construir instituições fortes que 

não sucumbissem a falência dos esta-

dos. Uma característica predominante 

nesse tipo de intervenção americana 

é a necessidade de se evitar a falência 

estatal que decorreria em instabilida-

de na região (Dreyfus, 2002). A articu-

lação da ameaça da segurança é funda-

mental para conseguir apoio dentro do 

congresso, como foi visto nos casos na 

Guerra ao Terror em 2001. 

Um aspecto fundamental é per-

ceber as resistências a esse processo, 

tanto dentro dos EUA como nos paí-

ses envolvidos. A RAND Corporation, 

em 1988, já havia lançado um rela-

tório que relacionava a ineficácia do 

aumento do uso da força militar no 

combate as drogas (Reuter, Crowford 

& Cave, 1988). Quando o próprio pla-

no Colômbia foi para o debate dentro 

do congresso, Robert White, o Presi-

dente do Centro Internacional de Po-

lítica ( CIPO, sigla em inglês) afirmou: 

“the original Plan Colombia, not 

the one that was written in Wash-

ington but the original Plan Colom-

bia, there’s no mention of military 

drives against the FARC rebels. 

Quite the contrary. [Pastrana] says 

the FARC is part of the history of 

Colombia and a historical phenom-

enon, and they must be treated as 

Colombians. (…) They come and 

ask for bread, and you give them 

stones.” (Gardner, 2000) 
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No México, a resistência dos 

governos Salinas e Zedillo em usar 

ostensivamente os militares e o ad-

visory americano durou até os anos 

2000, com a ascensão de Vicente Fox 

ao poder. Observar a relação entre 

Fox, seu sucessor Felipe Calderón e 

o governo Bush são fundamentais 

para perceber como a ameaça moral 

foi justificada junto a ameaça de se-

gurança para poder encarar o tráfico 

com uma ameaça que merece o con-

trole externo dos EUA. A sua relação 

com Pastrana, presidente da Colôm-

bia no período, também é importante 

para entender essas duas caracterís-

ticas também presentes na Colômbia. 

Perceber o Governo Bush na questão 

das drogas é perceber a articulação de 

uma ameaça para o congresso e uma 

crítica moral a partir de discursos 

para a sociedade. 

O discurso moralista de Bush e a 

forte ligação com o neoconservado-

rismo, de forte vínculo religioso com 

as diretrizes protestantes é bastante 

conhecido na literatura sobre a Guer-

ra ao Terror. Esse discurso, não obs-

tante articular condições de possibi-

lidade para empreender uma aliança 

e guerra irrestrita ao terror (Rhodes, 

2004; Buzan, 2006), também serviu 

para escalar a guerra as drogas, prin-

cipalmente no México. O pensamento 

neoconservador afirma que os EUA 

devem disseminar pelo mundo seus 

valores – prioritariamente a demo-

cracia e a liberdade. O poder america-

no deve ser encarado como uma for-

ma de transformar a política mundial 

no sentido de promover a liberdade e 

a democracia como valores interna-

cionais. É uma ordem americana, de 

fato, ao seu molde. O poder militar 

é visto como um instrumento para 

os Estados Unidos, uma vez que este 

país é especial em sua missão e deve 

poder se valer destes meios (Ritchie & 

Rodgers, 2006, p. 141-146). 

o
apoio militar 

para promoção 

dessa “ordem” 

virou a medida 

padrão para a 

Guerra às Drogas. O apoio ao Plano 

Colômbia, com duração até o ano de 

2006, teve uma estimativa de 60% 

dos recursos direcionados para com-

pra de equipamentos como helicóp-

teros, aviões e armas. Uma iniciativa 

parecida – com um caráter e proble-

matização bastante semelhante as 

do Plano Colômbia – foi a Iniciativa 

Mérida, implementada no México. A 

também preocupação contra o a fa-

lência ao Estado mexicano – chegada 

a ser comparada com a preocupação 

da falência do Estado Paquistanês –, 

os EUA doam 1,4 bilhões de dólares, 

além de equipamentos para o Exérci-

to mexicano. 

Em Obama, analisando o seu 

primeiro mandato, o posicionamen-

to de liderança global no combate ao 

narcotráfico e segurança regional é 

reiterado, entretanto o foco muda de 

um apoio basicamente militar pela 

antiga revisão de divisão dos fundos. 

Hillary Clinton, Secretária de Estado 

dos EUA no governo Obama, em sua 

primeira visita ao México, fez questão 

de afirmar que os EUA são líderes des-

se combate e tem a responsabilidade 

de continuar atacando o narcotráfico. 

Os fundos e as abordagens de ataque 

é que seriam substancialmente alte-

radas, que até então foram usados na 

compra de material e transferência 

de tecnologia, agora seriam voltados 

para Institutional building (Bernar-

di, 2010). O objetivo é criar projetos 

modelos nas cidades mais afetadas e 

transferir esse modelo para todo o Mé-

xico. O programa prioritário chama-

-se Governing Justly and Democra-

tically orientado a criar instituições 

que promovam a justiça e a garantia 

de direitos dentro da Guerra as Dro-

gas (Seelke, 2010). Segundo a agência 

de controle dos EUA, o que é preciso é 

um plano claro de responsabilidades 

divididas para o fortalecimento das 

instituições nacionais (GAO, 2008) 

the War on druGs has Failed:  

debates ConteMPorâneos e ConClusões 

sobre o teMa 

O emblemático relatório da Co-

missão Mundial para a Política de 

Drogas, lançado em 2011, e as críti-

cas posteriores de agências ameri-

canas líderes nesse combate são um 

bom ponto de inflexão e conclusão 

do presente artigo. O relatório da Co-

missão Mundial, que é composta por 

diversos acadêmicos, políticos, pes-

quisadores e médicos de todo mundo 

comenta, categoricamente, que a po-

lítica de combate as drogas no mundo 
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o relatório 
da comissão 
mundial comenta, 
categoricamente, 
que a política de 
combate as drogas 
no mundo falhou
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falhou, tendo graves consequências e 

impactos negativos na sociedade. A 

crítica é direcionada diretamente aos 

programas de combate do governo 

americana. Como ressalta Fernando 

Henrique Cardoso, um dos membros 

da comissão: 

“Fifty years after the initiation 

of the UN Single Convention on 

Narcotic Drugs, and 40 years af-

ter President Nixon launched the 

US government’s global war on 

drugs, fundamental reforms in na-

tional and global drug control poli-

cies are urgently needed (…) Let’s 

start by treating drug addiction as 

a health issue, reducing drug de-

mand through proven educational 

initiatives and legally regulating 

rather than criminalizing canna-

bis.” (GCDP, 2011) 

César Gaviria, ex-presidente da 

colômbia, também comenta sobre o 

relatório: 

“We can no longer ignore the ex-

tent to which drug-related vio-

lence, crime and corruption in 

Latin America are the results of 

failed drug war policies (…) Now is 

the time to break the taboo on dis-

cussion of all drug policy options, 

including alternatives to drug pro-

hibition.” (GCDP, 2011) 

O “tabu” que Gaviria comenta e o 

modo pelo qual o relatório foi recebi-

do dentro dos Estados Unidos retrata 

bastante o argumento desenvolvido 

no presente artigo: A Guerra às Dro-

gas representa uma articulação entre 

uma política hegemônica de controle 

do poder dentro do continente e do 

mundo como um julgamento moral 

em cima da questão do uso e do mal 

que as drogas ilegais acarretam dentro 

da sociedade americana. O Institute 

for Behavior and Health (IBH), um 

dos grandes contribuintes da política 

de drogas do governo americano, atu-

almente presidido por Robert L. Du-

Pont, um dos mais importantes Drug 

Warriors dos EUA que fora presiden-

te do National Institute for Drug Abu-

se, no governo Nixon e Regan, soltou 

logo em seguida um duro comentário 

sobre o relatório. O IBH comenta: 

“A self-appointed Global Commis-

sion on Drug Policy recently re-

leased a report proposing eleven 

recommendations to achieve its 

goal of “reducing the harm caused 

by drugs to people and societies (...) 

the foundation on which the Glob-

al Commission’s proposals rest is 

both subtle and ominous: the Com-

mission does not seek to reduce 

the use of illegal drugs, but instead 

proposes strategies to normalize 

and to reduce the “harms” result-

ing from illegal drug use, largely 

through legalization and decrimi-

nalization of illegal drugs. These 

recommendations are a threat to 

public health and to public safety. 

The Global Commission states that 

forty years ago President Richard 

Nixon declared the “war on drugs.” 

Nixon used the word “war” to de-

scribe the nation’s efforts to com-

bat the rising tide of drug abuse 

although he was focused primarily 

on reducing the epidemic of hero-

in addiction. 4 The term “war on 

drugs” is only used today by those 

who mischaracterize history and 

US drug policy.” (IBH, 2011) 

A
ideia da política de 

drogas como um 

esforço nacional, 

uma missão insti-

tucional dos EUA 

frente ao mundo aparece em diversas 

partes do relatório. A consideração 

da necessidade da intervenção para 

a preservação da saúde pública e da 

segurança da nação é articulada em 

diversas oportunidades, mostrando 

que qualquer tentativa de legalização 

ou mudança das diretrizes é insensata 

e infundada. Outro importante trecho 

comenta: 

“The Commission report is not a 

serious, carefully considered pro-

posal, but a simplistic, dogmatic ap-

proach to a complex problem that 

carries with it a host of unintended 

consequences. The social and eco-

nomic costs to humanity would be 

profound, with its greatest impact 

upon the helpless, the innocent, and 

the naïve, while serving the causes 

of negligence and greed. It would 

be up to a subsequent generation to 

correct such a folly.” (IBH, 2011)
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gemonia de modo sui generis e, sem 

seguida, mostrar como a composição 

da identidade americana é altamente 

influenciada pela ética protestante, 

que ganha nova força nos governos 

mais conservadores como Reagan e, 

prioritariamente, George W. Bush. 

Sendo assim, expondo a Guer-

ra às Drogas à luz do ethos político 

americano – entendido tanto na 

preservação a marketplace society 

de Agnew quanto nos mitos de dis-

seminação da democracia e liberda-

de como uma “ordem americana” 

– serve para compreender melhor a 

dificuldade na mudança de política e 

fortalece a crítica sobre os mais de 40 

anos de medidas diretas no assunto. 

Como ressalta o relatório, a Guerra 

às Drogas falhou e suas consequên-

cias são devastadoras. O importante 

é agora saber como desarticular e 

convencer o governo americano que 

repensar a atual política de drogas 

não é uma “loucura”, mas uma ne-

cessidade. 

A luta é para a proteção dos “fra-

cos e inocentes”. É um fardo que deve 

ser carregado pelos EUA para a prote-

ção do mundo e evitar uma desgraça 

maior, que deveria ser doravante cor-

rigida. A política de drogas, aparece 

portanto, como retrato do duplo mo-

vimento ressaltado no início do tra-

balho: (1) Existe uma ameaça que as 

drogas apresentam a nossa sociedade, 

a nossa identidade e a nossa seguran-

ça. (2) Para combatê-lo, é necessário 

um modelo de política antidrogas que 

deve ser reproduzido e ensinado. O 

diagnóstico da comunidade científica 

e dos policy-makers americanos é não 

existe erro na guerra às drogas: exis-

te a necessidade de aparar algumas 

pontas, mas o modelo de combate por 

uma combinação de combate e insti-

tuições que amparem esse processo 

precisa ser continuado. A tentativa 

de descaracterização de uma “guerra” 

às drogas para uma “missão” contra 

o “mal das drogas” aparece também 

na fala do White House Office of Na-

tional Drug Control Policy (ONDCP) 

- é uma luta para salvar a economia, a 

saúde e a segurança pública dos EUA:

 

“Drug addiction is a disease that 

can be successfully prevented 

and treated. Making drugs more 

available – as this report suggests 

– will make it harder to keep our 

communities healthy and safe”  

(ONDCP, 2011) 

p
or meio da análise 

história dos governos 

Nixon, Reagan, Geor-

ge W. Bush e Obama, 

levando em conside-

ração o processo de militarização 

do período George Bush e Clinton, 

podemos perceber, conforme levan-

tado incialmente, que a Guerra às 

Drogas empreendida nos últimos 

40 anos tem um caráter de uma luta 

pela hegemonia, segurança e, princi-

palmente, pelo controle da ameaça 

que a narcotráfico e o uso das drogas 

causam a sociedade americana. O ar-

gumento desenvolveu-se no sentido 

de observar, primeiramente, como 

os EUA pensam e exercitam a sua he-

MUjICA NElES!



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

123OuTuBRO•nOVEMBRO•DEZEMBRO 2013

1. Alguns opioides foram permitidos. Para maiores informações ver o capítulo 2 do livro “El Narco” (2010) de Ioan Grillo. 

2. Para maiores informações, ver Capítulo 2., “México: Narco-Violence anda a “Failed State”, 2008, de George W. Grayson. 

3. Essa visita é a responsável pela frase do início do presente artigo. 
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O
grande fato político no continente sul-ameri-

cano neste final de ano é a eleição presidencial 

no Chile. Vários fatores tornaram o pleito de 

meados de novembro de suma importância no 

desdobramento da geopolítica sul-americana, 

embora a grande imprensa brasileira não esteja 

fazendo cobertura digna do acontecimento, fato que evi-

dentemente não chega a nos surpreender. 

O primeiro e óbvio ponto consiste na vitória em pri-

meiro turno da socialista e ex-presidenta Michele Bachel-

let, que está concorrendo pela coalizão denominada de 

2014:

ESCARLATE
VENTO

fabiano santos
cientista politico

EleiCOes 
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“Nova Maioria”, substituta da tradicional “Concertação”, 

pela qual havia sido eleita em 2005 e que governou o Chile 

da redemocratização até 2010. A principal diferença vis-

-à-vis o modelo da Concertación consiste na inclusão do 

Partido Comunista (PC) no conjunto de agremiações a 

fazerem parte da aliança (para estas e mais informações 

sobre o atual pleito presidencial chileno, ver análises cons-

tantes do site http://observatorio.iesp.uerj.br/images/

pdf/boletim/Boletim_OPSA_n_3_2013). Bachellet vence 

com ampla margem a segunda colocada, algo em torno de 

47% dos votos válidos, ante 25% de Evelyn Matthei, can-

didata da coalizão direitista “Aliança”, ademais de ter sua 

coalizão conquistado folgada maioria em ambas as casas 

do Congresso.

Um segundo ponto relevante: com a vitória de Ba-

chellet no segundo turno, a esquerda recomporá o mapa 

ideológico dos governos na América do Sul, parcialmente 

desfeito com o predomínio da direita no Chile desde 2010. 

A se confirmar o re-

sultado, teremos de 

novo um quadro no 

qual apenas Colôm-

bia continuará ten-

do como governante 

presidente oriundo 

do campo conser-

vador. Além disso, 

voltaremos a assistir 

uma distribuição de 

gênero mais equili-

brada na chefia dos 

executivos dos paí-

ses sul-americanos. 

Assim, uma mulher, 

de tradição esquer-

dista, adepta de uma 

visão integracionis-

ta do continente, muito provavelmente voltará a governar 

aquela importante nação.

Um terceiro ponto de evidente relevância diz respeito 

à baixa popularidade do atual presidente Sebástian Pine-

ra, da Renovação Nacional (RN), uma das agremiações a 

compor a coalizão de direita conhecida por “Aliança”, a 

outra sendo a União Democrática Independente (UDI). 

Pinera, em 2009, derrota o candidato democrata-cristão 

Eduardo Frey e interrompe o ciclo de 20 anos de gover-

no de centro-esquerda da “Concertação”. Interessante 

observar que a economia chilena cresce durante todo o 

atual ciclo presidencial a taxas em torno de 5% do PIB 

(tendendo a um ligeiro declínio neste último ano de man-

dato), porém, sua aprovação, isto é, a taxa dos que consi-

deram o governo ótimo ou bom, não ultrapassa a marca 

dos 27%. Isto prova que crescimento econômico, embora 

em geral associado a bom desempenho eleitoral de go-

vernos incumbentes, não é condição suficiente para uma 

vitória eleitoral. 

Chegamos ao quarto ponto entre os vários que tornam 

a conjuntura chilena particularmente importante. Bachel-

let, ela própria, quando tem seu candidato derrotado em 

2009 pela direita representada por 

Pinera, gozava de algo em torno de 

80% de popularidade, isto por con-

ta da eficiência no trato dos efeitos 

da crise financeira internacional 

irrompida um ano antes. Dois fato-

res foram decisivos para o fracasso 

da “Concertacion”: a divisão inter-

na da coalizão, motivada pela in-

dicação do ex-presidente Eduardo 

Frey, do Partido Democrata Cris-

tão (PDC), como seu candidato, e 

a dificuldade em aprovar e levar à 

frente políticas sociais, há muito 

reivindicado por amplos segmen-

tos da sociedade, em particular, a 

questão educacional. Agora, com a 

direita no governo, o quadro pra-

ticamente se inverte – a direita se 

encontra dividida e as políticas sociais sequer constaram 

das preocupações governamentais. Ou seja, mais uma vez 

o bom desempenho na economia não garantiu a lealdade 

dos eleitores nas urnas. 

social no Chile porque 
sua Constituicao, 

pinochet

A agenda e 

ao contrario da 
brasileira, e obra 

da ditadura do general

basicamente 
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Um quinto ponto decorre diretamente da questão dis-

cutida acima. O Chile, a despeito de anos de crescimento 

econômico, não tem sido capaz de enfrentar seus princi-

pais e seculares desafios: o da erradicação da pobreza e di-

minuição da desigualdade. Em outras palavras, a agenda 

dos eleitores chilenos é uma agenda social. Um sistema 

educacional básico e universitário mais inclusivo, menos 

discriminação étnica, de gênero e de orientação sexual, 

além de maior participação do setor público nos sistemas 

de saúde e de pensões são os principais itens do debate 

político chileno, e a candidatura da Bachellet se propõe 

justamente a atacar tais pontos. Neste sentido, tal candi-

datura assume perfil nítida e agressivamente esquerdista, 

nem por isso se tornando menos competitiva ou afastando 

do seu entorno parceiros tradicionais mais ao centro do 

espectro, como o PDC e o PPD (Partido Pela Democracia). 

A agenda é basicamente social no Chile porque sua 

Constituição, ao contrário da brasileira, é obra da ditadu-

ra do general Pinochet. Vários e poderosos pontos de veto 

foram criados tendo em vista dificultar e inviabilizar refor-

mas de inspiração socialista. Embora o socialista Ricardo 

Lagos, durante o período presidencial de 2001 a 2005, te-

nha desfeito algumas das mais importantes aberrações, no 

âmbito social pouco se avançou naquela direção. Os movi-

mentos e agitações sociais de 2011, violentas e traumáticas 

em diversas ocasiões, tiveram na origem exatamente este 

tipo de insatisfação e frustração. O sexto e crucial ponto 

que a conjuntura chilena nos traz incide exatamente sobre 

a questão dos protestos. Várias jovens lideranças das jor-

nadas de outubro passaram a fazer política partidária, fi-

liando-se ao Partido Comunista, concorrendo em eleições 

locais e agora se articulando com os socialistas, tendo em 

vista redefinir a hegemonia do processo político chileno. 

Bachellet, ela mesma, afirma que o propósito da reconfigu-

ração da coalizão é a de compor uma nova maioria política 

e societal no país, maioria capaz de superar os pontos de 

vento existentes no sistema político e aprovar medidas de 

inclusão no campo social.

Talvez seja essa, a de procurar uma equilibrada com-

posição dos elementos representativos e participativos da 

democracia, a principal lição chilena na conjuntura atual.

E aqui no Brasil, seria o cenário favorável para a reelei-

ção de Dilma Rousseff, como Bachelet, mulher e oriunda 

da esquerda? Mais ainda, estaria o cenário preparado para 

uma inflexão de Dilma para a esquerda em seu segundo 

mandato? Conjecturas e respostas tentativas iniciais são 

objeto da discussão a seguir. 

c
omecemos pelas pesquisas. Segundo o último 

levantamento de intenção de voto para a presi-

dência feito pelo IBOPE, Dilma Rousseff vence 

em primeiro turno em todos os cenários, além 

de abrir ampla margem contra os principais 

postulantes em segundo turno. Não obstante, 

alteração apenas marginal ocorreu na avaliação positiva 

do governo e na taxa de aprovação da presidenta no exer-

cício do mandato. Qual fator então teria contribuído para a 

mudança, esta sim, mais significativa, nas chances eleito-

rais dos candidatos vis-à-vis o que vínhamos observando a 

partir das manifestações de junho? Salvo melhor juízo, ne-

nhum veículo da grande imprensa falada ou escrita confe-

riu a devida ênfase; mas o que de fato explica a nova confi-

guração de intenção de voto é a queda relevante no apoio a 

Eduardo Campos e Marina Silva. Vejam que não apenas a 

vantagem no apoio a Dilma se elevou em alguns cenários, 

mas também, e de forma até certo ponto surpreendente, o 

nível de rejeição aos candidatos psbista e redista se eleva 

para muito além da margem de erro. 

A análise dos candidatos sobre os resultados ressalta, 

é claro, o fator que pode lhe render bons argumentos na 

captação de apoios e financiadores. Na mesma pesquisa, os 

respondentes, em sua maioria, sinalizam o desejo de mu-

danças, alterações de rota a serem realizadas pelo governo 

a ser eleito em 2014. E foi nesta linha, por exemplo, que as 

informações do IBOPE acabaram sendo comemoradas por 

Aécio Neves, provável candidato pelo PSDB. Mas deixan-

do de lado o viés político, qual a leitura que devemos fazer 

do quadro resultante desta última sondagem? De um lado, 

a presidenta continua favorita, com sua aprovação e mar-

gem de vantagem se ampliando contra os demais possíveis 
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candidatos, de outro, um aparente sentimento mudancis-

ta prevalecendo na população num contexto, contudo, no 

qual a grande novidade no cenário (uma eventual junção 

de Marina com Eduardo Campos) perde força entre aque-

les que os apoiariam, além de ver sua rejeição aumentada. 

Num país com tantos e tão graves problemas sociais, 

estranho seria se encontrássemos um sentimento de que 

tudo vai bem, não sendo nenhuma mudança tida como ne-

cessária. A esta altura é importante distinguir sentimento 

em favor de mudanças de sentimento oposicionista. Em 

tese, nada impede que se cultive um desejo em favor de 

mudanças e considerar o governo da vez como o mais bem 

preparado ator político para conduzi-las. O ponto político 

central é saber qual dos candidatos apresentados ao pú-

blico pelos partidos até o momento aparece como melhor 

credenciado para operar tais mudanças. Na média das 

opiniões, tal candidatura possui nome e endereço: Dilma 

Rousseff. Por óbvio, o cenário seria bastante distinto caso 

prevalecesse entre os eleitores um sentimento oposicionis-

ta – neste caso, certamente algum candidato da oposição, 

muito provavelmente do PSDB, por ser identificado como 

a contrapartida ao PT, estaria em elevação nas intenções 

de voto.

É preciso ter calma e frieza para entender os motivos 

pelos quais o sentimento de mudança não esteja se trans-

formando num sentimento oposicionista mais consisten-

te. A começar pelos números da economia: embora o cres-

cimento não seja robusto, não se vê decréscimo nas taxas 

de emprego e renda, além de não ter havido algo que foi 

amplamente alardeado pela oposição e mídia antipetista: 

o descontrole inflacionário. No âmbito social, depois das 

manifestações de junho, o governo agiu em diversas fren-

tes, sobretudo na saúde, com o programa “Mais Médicos”, 

mas também na educação com aprovação de parte dos 

royalties do pré-sal para o financiamento do ensino bási-

co e algumas iniciativas na questão da mobilidade urbana. 

Pode ser pouco até 2014, mas certamente o eleitor per-

cebe que não está diante de um governo passivo. E resta 

saber também se os conflitos internos à coalizão dilmista 

não acabarão fragilizando a candidatura à reeleição diante 

de um cenário muito duro que se avizinha, com Copa do 

Mundo, protestos e o esperado empenho midiático em fa-

vor de alternativas oposicionistas. 

De toda forma, singela e importante mensagem está 

sendo dada pelo cidadão brasileiro. Depois de um gran-

de alarido em torno da decisão de Marina Silva de se filiar 

ao PSB de Eduardo Campos e dos passos firmes deste em 

se tornar oposição ao governo do qual sempre fez parte, o 

eleitor pensou, refletiu e decidiu. Decidiu que não gostou. 

Razões, podemos elencar várias, mas a realidade, tal como 

posta no momento, é esta: a coalizão PSB/REDE não é vis-

ta como opção consistente. Talvez a sinalização seja mais 

ampla – não é especificamente a junção de Campos e Mari-

na o que incomoda, mas sim o que de aventura e oportunis-

ta encontra-se implícito na operação. A percepção de aven-

tura e inconsistência pode demorar a aparecer, mas depois 

de tantas eleições e experiências políticas coletivas, o óbvio 

acabará se desnudando para a maioria da população. 

m
as entre os trunfos de Dilma não constam 

apenas os defeitos da oposição. Em 2013, 

por exemplo, o programa Bolsa Família 

do governo federal completou 10 anos de 

existência. A marcar a data, além de even-

to de vulto organizado pela própria Presi-

dência da República, duas contribuições importantes no 

âmbito das ciências sociais: os livros Vozes do Bolsa Famí-

lia, de autoria da socióloga Walquiria Domingues Leão e O 

Bolsa Família e a social-democracia, escrito pela cientista 

política e jornalista Débora Thomé. O primeiro inscreve 

sua pesquisa na tradição de se ouvir a clientela beneficiada 

ou atingida por uma política pública e enfatiza as mudan-

ças ocorridas no imaginário deste segmento da população 

no que tange suas relações com o estado e o setor público. 

O segundo contextualiza o programa no seio das disputas 

eleitorais entre partidos de orientação mais à esquerda 

versus partidos de persuasão conservadora ou neoliberal. 

Constata um forte efeito de desmercantilização de famílias 

situadas nos estratos de renda mais baixos, aproximando 

o Programa, assim, das experiências social-democratas 
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europeias do pós-Segunda Guerra, experiências nas quais 

o aprofundamento das premissas do estado de bem-estar 

promoveu inflexão relevante no perfil da distribuição da 

renda e da riqueza nos países daquele continente.

Os dois livros, embora partindo de abordagens e me-

todologias distintas, possuem, em comum, a aposta na di-

mensão política como sendo talvez 

a mais fundamental consequência 

do Programa. Dimensão que se 

revela com nitidez em dois traços 

essenciais da política brasileira 

contemporânea, a saber: que a 

pobreza e a miséria não são esta-

dos impostos pelo destino ou pela 

vontade divina, mas sim condição 

inaceitável que exige pronta e efi-

ciente resposta do setor público; 

e, que políticas públicas visando 

ao equacionamento do problema 

da exclusão e da pobreza têm peso 

eleitoral decisivo. Nenhum par-

tido, nenhuma candidatura com 

reais condições de competição 

em pleitos majoritários no Brasil, 

hoje, pode sustentar que o Pro-

grama não passa de uma esmo-

la, focada nos pobres, tendo em vista auferir dividendos 

eleitorais, uma espécie de compra dos votos dos pobres e 

miseráveis brasileiros. A opinião existe, é razoavelmente 

disseminada em círculos da elite, à direita e às vezes à es-

querda, mas não alcança o discurso dos principais candi-

datos de oposição. 

O forte componente eleitoral do Programa, assim 

como a pouca relevância de questões doutrinárias, aliás, 

são outras duas características relevantes a aproximá-lo 

das experiências europeias do estado de bem-estar. Des-

de seus primórdios, no nascimento das primeiras medidas 

de proteção ao trabalho, aos idosos e inválidos, a disputa 

política entre liberais e conservadores já empolgava de-

fensores e críticos da atuação do estado na economia e na 

questão social. O espectro de uma classe operária revolu-

cionária, ademais, sempre orientou a atuação das elites na 

aprovação de medidas de alívio das condições extremas 

de exclusão e privação. O pós-Segunda Guerra, contudo, 

marcou fundamental inflexão nas políticas de welfare, já 

agora impulsionadas por décadas acumuladas de passa-

gem de partidos socialistas e de esquerda, em sentido mais 

amplo, pelos gover-

nos e parlamentos 

de diversos países. 

O mote passou a ser 

não mais a apro-

vação de medidas 

tópicas de proteção 

aos trabalhadores, 

mas sim uma ampla 

alteração nos fun-

damentos da inter-

venção do estado na 

economia de forma 

a reconfigurar o pa-

drão de distribuição 

dos benefícios da 

acumulação capita-

lista e da proprie-

dade. Desmercanti-

lizar, isto é, reduzir 

drasticamente a dependência das famílias às idas e vindas 

do mercado de trabalho e do ciclo de negócios passou a ser 

a palavra-chave da luta dos socialistas na Europa. A exten-

são com que foi montado o estado de bem-estar e o alcan-

ce do keynesianismo dependeram em cada país de vários 

fatores, sendo políticas específicas nas áreas do emprego, 

educação, saúde e habitação, vetores resultantes de diver-

sas variáveis, políticas, econômicas e societais. Uma vez 

geradas, todavia, e seus efeitos redistributivos produzidos, 

a ancoragem eleitoral foi sempre a garantia da manuten-

ção de patamares civilizados de desigualdade e índices ín-

fimos de pobreza. 

Não é o caso de se discutir aqui o aparente declínio 

dos fundamentos do socialismo europeu. A discussão é re-

levante, mas por ora, trata-se de enfatizar o fato de que 

e Marina o que 
incomoda, mas sim 

operacao

nao e especificamente 

o que de aventura 
e oportunista 

encontra-se implicito na

a juncao de Campos 
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sempre existiu um vínculo entre a presença decisiva do es-

tado no combate à pobreza e à desigualdade, por um lado, 

e o fator voto popular como mecanismo de legitimação e 

assunção de grupos e partidos ao poder e ocupação dos 

governos. A versão sul-americana mais evidente de tal 

agenda é o Programa Bolsa Família. Por óbvio, trata-se de 

um início e que uma vez instalado, diversos e cruciais de-

safios precisam ser enfrentados no sentido de se alcançar 

indicadores sociais mais compatíveis com uma economia 

em modernização acelerada como é o caso da brasileira. 

Crucial neste momento a promoção de políticas de inclu-

são e treinamento das primeiras gerações de jovens bene-

ficiados pelo programa. Serão estes encaminhados para o 

ensino superior, na busca de um diploma universitário, ou 

buscarão cursos de formação técnica, visando a um perfil 

mais especializado? Optarão pelo Prouni/Reuni ou pelo 

Pronatec? Uma distribuição mais uniforme pelos dois mo-

delos? Desde logo, é importante que o governo, partidos 

aliados, assim como seus principais contendores, definam 

o que percebem como sendo a agenda mais factível e pro-

missora para o país. Do lado do eleitorado popular e mais 

à esquerda, assim parece, a opção será por aquela que com 

mais clareza vier a representar a agenda do desenvolvi-

mento com desmercantilização, e esta agenda claramente 

pertence ao governo que tentará a reeleição em 2014.

Não obstante os trunfos com os quais contam, dois 

desafios serão crucias nas chances de sucesso de Dilma 

Rousseff. Podemos chamá-los de, respectivamente, o de-

safio da esquerda e o desafio do crescimento. Caminhemos 

por partes.
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Boa forma de expor o desafio da esquerda no Brasil 

consiste na lembrança de famosa passagem: “Os homens 

fazem a sua própria história, mas não a fazem como que-

rem: não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim 

sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas 

e transmitidas pelo passado”. A frase consta do primeiro 

parágrafo da clássica obra de Karl Marx, O 18 Brumário 

de Luís Bonaparte. Segundo o genial analista político ale-

mão, as circunstâncias são essenciais para entender o sen-

tido e efeito das escolhas e os cursos de ação tomados pe-

los indivíduos e grupos sociais. Circunstâncias podem ser 

entendidas como um conjunto de fatores que escapam ao 

desígnio dos agentes da história, isto é, que não dependem 

de sua vontade, mas que, no entanto, serão determinantes 

para o resultado final do processo. Processo aqui entendi-

do como conflito, como disputa e alianças entre indivíduos 

e grupos, tendo em vista a defesa de seus interesses, valo-

res, ideias e identidades. 

Nada mais importante na atual conjuntura brasileira 

do que revisitar o ensinamento de Marx contido em sua 

brilhante análise de conjuntura. Na França revolucioná-

ria de meados do século XIX, classes e frações de classes, 

grupos e facções políticas, cada um agindo na direção de 

maximizar seus interesses, da conquista de seus ideais e 

valores mais caros, acabaram por produzir resultado não 

desejado por ninguém, resultado, ademais, que em nada 

traria de novo na vida política francesa de então: trouxe 

sim o retorno do déspota, do estado autoritário e do golpe 

como instrumento de tomada do poder. Nem o sobrenome 

do ditador, no caso, encerraria alguma novidade.
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Por que o ensinamento é importante para o momen-

to atual, relevante, em suma para se pensar a política 

brasileira neste início do século XXI? Total esquecimen-

to dos achados mais relevantes da obra política de Marx 

é o mínimo que se pode dizer sobre a atuação e discurso 

de boa parte da esquerda brasileira, sobretudo, a partir 

das manifestações ocorridas em junho do corrente ano. 

Quando Marx, no 18 Brumário, se refere às “circunstân-

cias”, fator chave para o sucesso da ação política, tinha 

duas coisas em mente: correlação de forças e estrutura 

social. Uma boa estratégia política é aquela que obser-

va seus contendores e possíveis aliados, bem como os 

recursos com os quais contam, sendo os atores partici-

pantes do jogo, assim como seus recursos, em boa parte, 

decorrência da estrutura social. 

A estrutura social brasileira hoje é fruto do tipo de 

capitalismo, com forte 

participação do estado, 

que temos desenvolvido 

desde a Revolução de 30, 

com suas transformações 

e permanências. Seus ato-

res sociais e políticos mais 

importantes advêm desta 

trajetória, sendo qualquer 

agenda minimamente fac-

tível de desenvolvimento 

dependente em alguma 

medida de um comporta-

mento cooperativo destes. 

O papel da política demo-

crática, bem como o de 

suas instituições, é exata-

mente o de servir de me-

diação dos interesses em conflito, de forma a gerar pautas 

socialmente inclusivas e de expansão econômica, pautas 

que contem com boas chances de aprovação e realização. 

Plausível, portanto, sustentar que a superação dos 

obstáculos ao crescimento e ao estabelecimento de políti-

cas públicas eficientes de inclusão social depende da cria-

ção de contextos de cooperação e explicitação de divergên-

cias entre os principais protagonistas de cena econômica e 

social. É plausível também sustentar que a Constituição de 

88 fornece excelentes instrumentos aos governantes para 

o estabelecimento de tais contextos. Se é assim, a peda-

gogia política que ficou das manifestações de junho não é 

boa. Intolerância, grito e depredação são seus instrumen-

tos. Idealismo e voluntarismo, sua inspiração teórica. De-

cepção e surpresa, a continuar a tergiversação esquerdista, 

serão seu provável resultado. 

Exposto o primeiro desafio, avancemos então na dire-

ção do segundo, em parte já contido na análise feita acima. 

De certo ponto de vista, não obstante as últimas sonda-

gens feitas pelo IBOPE, tudo indica que o ano terminará 

politicamente empatado. O país não cresceu tanto quan-

to esperava o governo, expectativa extraída de suas pro-

jeções feitas em documentos oficiais. Mas tal defasagem 

não chega a ser novidade, pois 

desde o seu início, o mandato 

da presidenta Dilma Rousseff 

tem sido marcado pela recor-

rente frustração dos indicado-

res de crescimento. Frustração, 

fundamental dizer, alimentada 

pela própria equipe econômi-

ca e seus anúncios triunfais, 

veiculados na mídia impressa 

e audiovisual. É verdade tam-

bém que a economia não tem 

deixado de avançar, sendo que 

especialmente neste atual 2013 

o crescimento provavelmente 

superará as previsões pessi-

mistas feitas por especialistas 

em meados do ano. Assim, de-

sempenho medíocre para ruim no que se refere ao avanço 

do PIB fará necessariamente parte do cenário eleitoral. 

Ou seja, após período conturbado, com Copa das Con-

federações e os protestos a ela associados, o governo rea-

dquire patamares elevados de aprovação e se torna mais 

uma vez favorito nas projeções dos institutos de pesquisa 

eleitoral. Por um lado, é certo que as taxas de apoio não 

manifestaCOes de 
junho nAo E boa.  

DECEPCAO

a pedagogia polItica 

e surpresa serAo seu 
provAvel resultado.

que ficou das 
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mento cooperativo por parte do empresariado unicamente 

por default, sem a criação de espaços de interlocução nos 

quais resultados pudessem ser explicitamente cobrados e 

demandas supervenientes eventualmente colocadas?

r
elevante ressaltar que a falta de um ambiente 

de interlocução entre governo e setores da so-

ciedade não adveio do empresariado: grande 

parte dos sindicatos, em diversos momentos, 

chamou a atenção para a ausência de diálogo 

entre a presidenta e trabalhadores. A agressivi-

dade e eclosão do movimento grevista, inclusive por par-

te de categorias que há anos não enredavam por esta via, 

só acabou por comprovar o ponto. Assim, parece razoável 

também sustentar que alguma parte do insuficiente de-

sempenho econômico brasileiro durante os últimos anos 

se deve ao fator político. É possível, enfim, que a desconsi-

deração da interlocução política como essencial para con-

vencer os atores a aderirem aos planos de governo seja um 

dos motivos principais para a ausência de resultados mais 

expressivos das políticas estabelecidas para o curto prazo.

Setores ligados ao capital já perceberam a possibili-

dade de se criar um ambiente econômico desfavorável em 

2014, consolidando assim sentimento majoritário oposi-

cionista. O assunto da vez é o descontrole das contas pú-

blicas, numa primeira demonstração da estratégia a ser 

utilizada pelo capital financeiro privado no próximo ano. 

A resposta, para esta rodada do jogo e para as próximas, 

tem de ser política. Definir os interlocutores e estabelecer 

uma agenda de trabalho na qual parte do capital produti-

vo, sindicatos de trabalhadores e setores dos movimentos 

sociais deixem claro quais são seus anseios e expectativas 

e ouçam do governo claramente quais são seus limites, e 

daí derivando acordos factíveis de cooperação, parece ser 

um primeiro e decisivo ponto de partida. 

voltaram aos alcançados em inícios de 2013, mas, por ou-

tro, já era esperado que os sucessivos recordes de apro-

vação acabassem afetados pelos indicadores de inflação 

elevados e desempenho econômico abaixo do esperado. 

É razoável trabalhar então com a hipótese de que os nú-

meros atuais, naquilo que são informativos a respeito do 

cenário político e humores dos votantes, expressam com 

mais fidedignidade o que deve ser o ponto de partida do 

ano eleitoral. 

É importante, creio que central, refletir com mais cui-

dado sobre o que tem ocorrido na economia, os motivos 

pelos quais não vem crescendo tanto quanto se esperava 

e o que pode ser feito para a frustração não resultar ainda 

maior em plena corrida eleitoral. Ao longo dos primeiros 

anos de exercício à frente da presidência, Dilma Rousseff 

promove mudanças importantes e consideradas vitais, pelo 

conjunto mais significativo e expressivo do empresariado, 

para que o país pudesse crescer de maneira consistente 

com seu potencial, estimado em torno de 4,5 a 5% ao ano: 

após promover pequena desvalorização no câmbio, o Ban-

co Central inicia uma série de rodadas de redução na taxa 

básica de juros. Além disso, o custo da energia é reduzido 

de forma significativa, além da adoção por parte do Minis-

tério da Fazenda da política de desonerações tributárias em 

segmentos fundamentais da indústria. Em outras palavras, 

o governo fez o que o empresariado demandava como pro-

vidências de curto prazo para a que a indústria retomasse 

seu papel de polo dinâmico do desenvolvimento.

Os efeitos das medidas, como se sabe, longe estão de 

corresponder aos objetivos colimados. É possível susten-

tar que o setor produtivo agiu de forma oportunista, vale 

dizer, usufruiu dos rendimentos oferecidos por taxas de 

juros menores e custos mais baixos de produção, via de-

soneração e redução do preço da energia, e não entregou 

o que o governo e sociedade esperavam: investimento. 

Como desculpa para o comportamento, a mesma retóri-

ca de sempre: peso do estado ainda elevado, ineficiência 

nos serviços de infraestrutura, falta de preparo da mão 

de obra, etc... Nesta altura, cabe a indagação: seria de se 

esperar um comportamento distinto? Para tornar a refle-

xão mais palpável: seria razoável esperar um comporta-
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barcação à beira do naufrágio, hesi-

ta em lançar seus dados sob um céu 

estrelado que cobre o mar revolto. 

Mas, como se verá, em se tratando 

de Mallarmé, nada disso é apenas 

propriamente isso. Vou então me 

deter especialmente em duas dessas 

novas abordagens interpretativas, 

procurando evitar, na medida do 

possível, a redundância na análise 

de uma obra fundante e seminal já 

exaustivamente comentada por au-

tores como Sartre, Blanchot, Barthes, 

Deleuze, Lyotard, Hauser, Noulet, 

Valéry, Hyppolite, Adorno, Rancière, 

Paz, Meschonnic, Kristeva, Derrida, 

Badiou e Burguer, entre dezenas de 

outros filósofos, teóricos e literatos 

vinculados a inúmeras correntes in-

telectuais e idiomas para os quais 

esse poema foi traduzido. 

A primeira dessas abordagens 

interpretativas a que me refiro – e 

creio também a mais importante – é 

o minucioso inventário das recep-

ções estéticas e filosóficas do poema, 

empreendido por Thierry Roger em 

L’archive du Coup de dés – Étude 

critique sur La réception d›Un coup 

de dés jamais n›abolira Le hasard, 

de Stéphane Mallarmé, 1897-2007 

(Roger, 2010). Cobrindo a difusão 

da obra desde o seu surgimento, em 

1897, até o ano de 2007, essa alenta-

díssima pesquisa, com mais de 900 

páginas, já nasceu incontornável 

para os especialistas, pois pratica-

mente tudo o que foi dito e mesmo 

silenciado a respeito o Coup de dés 

– e que é frequentemente repetido 

como novidade, mercê da mais pura 

o lanCe de dados hoje

O prolongado culto do difícil con-

duz ao mito, ao consenso medusante 

e silencioso que se forma ao redor do 

inexplicado. Eis o efeito, não com-

pletamente desproposital, que exer-

ceu sobre os modernos o poema Un 

coup de dés (Um lance de dados), de 

Stéphane Mallarmé, publicado pela 

primeira vez na revista Cosmópolis, 

em 1897. Empregando um arranjo 

tipográfico revolucionário, posto a 

serviço daquilo que o seu autor cha-

mava de “subdivisões prismáticas da 

ideia”, ao longo do século XX essa 

obra encetou uma mitificação forma-

lista sem precedentes, capaz de alçá-

-la ao estatuto de um genuíno enigma 

que clamava por decifração. Todavia, 

após esses excessos encomiásticos 

sucedidos longamente após a morte 

de Mallarmé, ocorrida em 1898, no-

vas abordagens começam a surgir, 

mais consentâneas a essa inteligên-

cia admirável e anterior à eclosão das 

vanguardas. Os últimos cinco anos 

trouxeram uma profícua ebulição edi-

torial e interpretativa relacionada ao 

Coup de dés. As novas edições críticas 

do poema podem ser facilmente bus-

cadas pelo leitor na internet, assim 

como algumas provas da sua prepa-

ração tipográfica anotadas pelo pró-

prio autor. Por sua cuidadosa fideli-

dade ao desejo original de Mallarmé, 

sugiro a excelente edição de Michel 

Pierson & Ptyx, de 2010, que pode ser 

gratuitamente baixada no endereço 

coupdedes.com.

O poema, em síntese, invoca um 

indivíduo que, a bordo de uma em-
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falta de acesso a uma cartografia 

crítica exaustiva –, parece estar aí, 

conquanto as análises de Roger não 

se cinjam a compor um mero pano-

rama cronológico da sequência de 

recepções. 

Em seguida, no ano de 2011, o 

filósofo Quentin Meillassoux publi-

cou Le Nombre et la sirène (Fayard), 

obra efusivamente saudada por parte 

da imprensa literária francesa como 

a “decifração definitiva” do poema-

-enigma de Mallarmé (veja-se, a esse 

respeito, a matéria Le «Coup de dés» 

enfin décodé, do Nouvel Observa-

teur de 28/9/2011). Servindo-se am-

plamente de pesquisas anteriores, 

Meillassoux produziu uma análise 

instigante e de grande erudição. A 

hipótese central do seu Le Nombre 

et la sirene pode ser apresentada da 

seguinte maneira: existe um número 

cifrado no Coup de dés, e consegue-

-se apurá-lo simplesmente contan-

do as palavras que compõem o seu 

corpus textual, o que totalizaria 714 

vocábulos. Entretanto, por um con-

junto de razões que julgo evasivas 

e pouco sustentáveis, Meillassoux 

decide interromper abruptamente 

a sua contagem um pouco antes do 

fim do poema, justo na palavra sacre 

(sagra), o seu 707º vocábulo. Assim, 

segundo o autor, o número 707 con-

teria a perfeita alternância entre os 

dois algarismos que comandam a 

interpretação do texto: o 7 (a repre-

sentação do Absoluto) e o 0 (a repre-

sentação do Nada). Sobre o verso do 

poema que evoca “o único Número 

que não pode ser um outro” (l’unique 

se compreender o Lance de dados, 

recordando os antecedentes de sua 

aparição desde Igitur até o septuor 

do fim do célebre Sonnet en Yx, de 

Mallarmé. Discordando de Meillas-

soux, apresentarei aqui uma outra 

hipótese interpretativa a respeito do 

significado não arbitrário do núme-

ro 7 no poema, uma hipótese que só 

posso julgar propriamente minha na 

medida em que, fundando-se na aná-

lise dos elementos internos do texto, 

não a encontrei explicitamente enun-

ciada em nenhum dos autores anali-

sados pela tese L’archive du Coup de 

dés, de Thierry Roger, anteriormente 

referida. 

MallarMé e o enGenho do eniGMa

Atribui-se a Pitágoras de Samos 

a sentença “tudo são números”. Essa 

fetichização do número pelos antigos, 

proveniente do contato com a mate-

mática oriental, estimulou intrinca-

das elucubrações místicas sobre a vi-

gência de ordens secretas subjacentes 

ao mundo visível. Ninguém menos 

que Aristóteles afirma, na Metafísi-

ca, que certos pitagóricos chegaram a 

criar uma tábua de propriedades sig-

nificativas para os primeiros números 

naturais, na qual o 7 figura como o 

par correspondente à oposição reto/

curvo (MET. A, 985-986b8). O poe-

ma de Mallarmé de algum modo pa-

rece sofrer até hoje com as recidivas 

desse pitagorismo vago e residual. 

Talvez por isso, no lugar dos dados e 

do navio sob a tempestade presentes 

no poema, os seus exegetas logo pas-

saram a enxergar números de sílabas 

Nombre qui ne peut pas être un au-

tre), Meillassoux afirma: 

“De fato, o que poderia ser um 

número cuja unicidade provém 

disso que ‘não pode ser um outro’? 

De um ponto de vista aritmético, 

essa ideia não tem evidentemente 

nenhum sentido [...]. Mas mesmo 

o admitindo, não se pode singulari-

zar assim um número único que, 

ao contrário de todos os outros 

números, afirmaria a sua perfeita 

necessidade, sendo idêntico a ele 

mesmo.” 

O impasse está aí inclusive caso 

se reflita sobre o Número do ponto de 

vista do lance de dados: todo o resul-

tado de um lance de dados é neces-

sário uma vez que ele se produziu; é 

nesse sentido que a irreversibilidade 

do tempo nos proíbe de nunca modi-

ficá-lo como evento passado, e dir-se-

-ia também que todo o resultado alea-

tório é contingente no que ele poderia 

ser um outro. 

“Mas, novamente, e nos dois ca-

sos, que se admita ou que se rejeite 

a propriedade do Número mal-

larmeano, ele não se singulariza em 

um resultado único que, à diferença 

de todos os outros, manifestaria 

uma necessidade absoluta.” (Meil-

lassoux, 211:29, grifos meus). 

Bem antes da contagem de pala-

vras realizada por Meillassoux, diver-

sos comentadores já haviam insistido 

na importância do número 7 para 
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e padrões que guardariam algum se-

gredo cabalístico prestes a ser revela-

do pela decifração que reencontrasse 

a sua chave de leitura supostamente 

oculta, algo que parece empolgar es-

pecialmente os franceses desde a de-

codificação dos hieróglifos egípcios 

por Champollion. Assim, a copiosa 

produção de comentários a respeito 

das questões formais presentes no Un 

coup de dés surtiu um efeito quase 

natural de relegação a segundo plano 

da sua dimensão temática, isto é, do 

conteúdo mesmo do seu mote filosófi-

co: a questão medular do acaso. 

Mas o acaso desse poema não 

se configura como uma simples alea 

presentificada no fatalismo proba-

bilístico dos acontecimentos: ele se 

articula diretamente com a constru-

ção de uma futuridade incongruente, 

instaurada em algum sítio delicado e 

fugaz, entre a expectativa civil e a fé 

religiosa, entre a impossibilidade da 

esperança e a inutilidade do deses-

pero, entre o colapso do grande arco 

histórico e as escassas migalhas da 

vida quotidiana – entre a Revolução 

e o spleen baudelairiano. Trata-se, 

portanto, de um acaso que, em plena 

marcha hegeliana do Espírito Objeti-

vo, começava a duvidar das possibili-

dades de um triunfo da Razão.

A ambiciosa polifonia do poema 

sugere a adoção de uma alternância 

entre vozes fortes, medianas e sus-

surros, regulada por um código de 

modulação que graficamente se serve 

das mesmas técnicas de composição 

jornalística empregadas na triviali-

dade dos faits divers. Ao criticar a 

predominância da versificação ale-

xandrina (de 12 sílabas), essa ino-

vação visual do Coup de dés abalava 

as percepções tradicionais do verso 

e do ritmo, plasmando o poema em 

uma espécie de partitura de entona-

ções capaz de indicar a alteração das 

dicções marcadas por um expediente 

nitidamente composicional. Entre a 

pintura e a partitura, a exploração vo-

cal desse esquema tipográfico foi bri-

lhantemente interpretada no filme de 

Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, 

Toute Révolution Est Un Coup De 

Dés, gravado em 1976 nos jardins do 

cemitério Père Lachaise, em Paris, so-

bre os restos mortais dos participan-

tes da Comuna de 1871 (o filme está 

disponível no Youtube, com legendas 

em português e inglês). 

O esmiuçamento analítico de 

um texto tão enigmático como o de 

Mallarmé pode conduzir a um “pa-

nexplicativismo” que sempre encon-

trará, por força e graça de coinci-

dências obsessivamente encalçadas, 

alguma vinculação possível ou vaga-

mente plausível para um fragmento: 

a geometria do acaso (géométrie du 

hazard) de Pascal, a morte de Deus 

de Nietzsche, a vida imprecisa do 

navigare necesse de Pessoa, a re-

jeição da métrica alexandrina pelos 

pós-simbolistas franceses, a crise da 

metafísica ocidental e as recorrências 

do 3, do 4 e do 12 em distintos textos 

do próprio Mallarmé, entre diversas 

outras presunções e ilações que bus-

cam uma fuga desesperada do não 

sistema desse texto a um só tempo 

sequestrador e sedutor. Ao cabo, tais 

tentativas só logram mesmo afrontar 

a ciosa “dessemantização” conquista-

da pelas fraturações sintáticas e pela 

construção gráfica que prenunciavam 

ab ovo, o Livre a venir de Mallarmé, 

uma obra não simplesmente inacaba-

da no terreno conclusivo de seu en-

cerramento criativo, senão inacabável 

na essência mesma da sua concepção 

orgânica de uma linguagem vivente 

sobre um suporte ainda tecnicamente 

impossível, embora antecipável como 

uma possibilidade pensada. 

A cosmogonia tipográfica de 

Mallarmé foi reivindicada pelos mais 

distintos e distantes partidos estéti-

cos. Uns trataram-na como o supras-

sumo de um materialismo irredutível, 

outros, como um hermetismo rigida-

mente calculado, subproduto da crise 

da poesia simbolista. E mesmo os que 

a viram como dispositivo preponde-

rantemente imagético cuidaram de 

vê-la pelos registros mais distintos, 

bastando-se para essa conclusão que 
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se aquilate a distância existente en-

tre o conceito de imagem subjacen-

te à práxis poética dos simbolistas e 

dos concretistas, grupo esse que se 

ocupou da mais importante onda de 

assimilação do Lance de Dados no 

Brasil. Mas o fato é que a crise de vers 

(crise de versos) de Mallarmé insinu-

ava também uma crise de nerfs (cri-

se de nervos), um drástico abalo no 

funcionamento do sistema emotivo 

do homem moderno ocidental. E o 

poeta parece ter procurado retratá-

-la esteticamente sem ceder à aflição 

diante da indeterminação ou sequer 

ao ímpeto supercontrolador que 

tomava o acaso como a inadmissível 

petulância de um efeito sem causa. 

Mallarmé dedicou-se a monumenta-

lizar a figuração do acaso em um po-

ema capaz de se manter em vigorosa 

reatualização, podendo concernir a 

coisas tão recentes como a viabilidade 

física do deslocamento temporal, a ir-

regularidade dos sistemas caóticos, a 

estimativa atuarial dos riscos e ainda 

a coisas peculiaríssimas, como a nos-

sa expressão “fazer uma fezinha”, isto 

é, tentar a sorte em um jogo de azar. 

Quiçá seja mesmo essa a maior virtu-

de do seu poema: ter atingido, pela 

excelência de uma imbricação entre 

forma e fundo, o núcleo da universi-

dade antropológica de um fenômeno 

misterioso capaz de alimentar uma 

perplexidade multifigurada em um 

repertório praticamente inexaurível 

de recorrências. 

De mais a mais, o caminho esté-

tico adotado por Mallarmé rechaça 

a trivialização da linguagem do dia a 

dia em seu tráfico utilitário de men-

sagens, buscando decididamente, in-

clusive contra a sintaxe, a voz que res-

taure à poesia a dimensão da nobreza 

quase sagrada de seu valor intrínseco. 

Leyla Perrone-Moisés comenta essa 

sua opção formal, tantas vezes con-

fundida com uma eleição proposital 

da obscuridade: 

“Banalizada e desgastada no 

manuseio cotidiano, a linguagem 

perde seu valor-ouro e adquire um 

mero valor venal. Contaminadas 

pelas relações econômicas, todas 

as relações humanas, trocadas no 

miúdo da fala, se corrompem e se 

desgastam. A função do poeta mod-

erno, assumida exemplarmente por 

Mallarmé, é opor-se a esse comér-

cio aviltante, e propor a utopia das 

trocas linguageiras. Seu trabalho 

consiste em dar sentido mais puro 

às palavras da tribo, fazer com que 

elas, em vez de funcionar apenas 

como valores de representação da 

realidade, instaurem uma reali-

dade de valor.” (PERRONE-MOI-

SÉS, 2000: 32).

a sorte do azar eM Flor

A invenção dos dados confunde-

-se com o próprio nascimento da lu-

dofilia. Na Índia, o Mahabarata os 

registrava sendo jogados, bem como 

Homero na sua Ilíada. Também egíp-

cios, persas, etruscos e chineses já na 

Antiguidade lançavam os seus dados. 

No seu De Ludis Grecorum, Suetônio 

testemunha que o Imperador Augus-

to era um inveterado jogador de da-

dos, considerando-os uma invenção 

dos gregos atribuída por Pausânias ao 

herói mítico Palamedes. Porém, a ori-

gem mais remota da sorte determina-

da pelo acaso na queda de um objeto 

com faces marcadas por valores dife-

rentes parece ser o jogo do osso, tam-

bém chamado tava, e praticado até 

hoje na Espanha e na bacia do Rio da 

Prata com um jarrete bovino, de ape-

nas dois lados, ou com o astrágalo da 

pata de um carneiro, um osso quase 

cúbico. Tais jogos, de origem imemo-

rial, porque não dependem da destre-

za motora ou do engenho estratégico 

de seus praticantes, são comumente 

chamados de jogos de azar. 

A palavra azar provém do árabe 

zahr, que tem dois significados: flor e 

dado – o cubo, não a informação. Ela 

deriva da metonímina de al-azahar 

-a flor branca da laranjeira (Ci ,(رهزلا)

trus aurantium), que entre os muçul-

manos figurava como uma espécie de 

naipe assinalando o equivalente aos 

6 pontos dos dados greco-romanos. 

Há também duas outras explicações, 

em geral menos aceitas, para a ori-

gem da palavra azar: cogita-se que 

ela proviria de yasara, vocábulo que 

nomeia o ato de jogar dados no árabe 

clássico, ou que ela se teria introduzi-

do na cultura ocidental em meados do 

século XII, quando os cruzados toma-

ram o castelo de Az-Hard, na Síria, e 

lá encontraram o referido jogo sendo 

praticado por pagãos, tal como relata 

Guillaume de Tyr na sua crônica Ges-

ta Francorum Ultra Maris. Em todo 

caso, isso não deixa de conter uma 

suprema ironia etimológica: na sua 
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origem árabe, o azar exprimia justa-

mente a melhor das sortes. Porém, 

como sabemos, nas línguas ibéricas, 

sobretudo no português, o azar paula-

tinamente confundiu-se com a mala 

suerte. E provavelmente parte dessa 

sua grave carga negativa possa ser 

creditada à divina aversão dos reinos 

ibéricos ao azar do Alá dos muçulma-

nos, esse fortíssimo concorrente da 

providência cristã. 

Em outras línguas neolatinas, o 

azar significa uma pura alea desti-

tuída de negatividade: a fortuna, o 

acidente, o contingente, o randômico, 

a sorte, o destino, a sina, a sanha, a 

chance, o errático, o fado, a sincroni-

cidade, o esmo, o deus-dará, o tiquis-

mo, a ventura. A ocorrência do acaso 

fascinou Aristóteles a tal ponto que 

mereceu um tratamento especial na 

sua Física (195b31). Associada à no-

ção de αὐτόματον (automaton, espon-

taneidade), o conceito de τύχη (týche, 

fortuna) foi desenvolvido após a dou-

trina das quatro causas. O estagirita 

acreditava que, sem ter ele mesmo 

uma causa determinável, o acaso não 

acontecia sempre nem frequentemen-

te, revestindo-se, portanto, de um 

caráter excepcional. E nem é preciso 

estar muito vigilante aos sinais de sua 

manifestação para notarmos que essa 

excepcionalidade quase sempre pro-

voca um assombro capaz de suscitar 

dúvidas a respeito da possibilidade 

de haver, para além da regularidade 

previsível que a ciência mensura, es-

tipula e projeta, alguma ordem clan-

destina fazendo convergir o casual e o 

causal, o acaso e a causalidade. 

O acaso pode ser uma força ben-
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fazeja e abominável. Ele provoca não 

só a glória e o revés, como também 

parece governar o movimento de al-

ternância entre eles. Na Idade Média 

ocidental, era a roda da fortuna, com 

seus seis raios, que melhor repre-

sentava a movimentação desse ciclo 

no qual ninguém poderia intervir e 

cujo alcance a todos se estendia. Nos 

campos estritamente teológico e fi-

losófico, uma investigação aprofun-

dada sobre o conceito de acaso não 

pode renunciar ao exame da pioneira 

doutrina moral das probabilitas, de 

Bartolomé de Medina, difundida pela 

Escola de Salamanca no século XVI. 

Em matéria de história social, esse 

mesmo mundo ibérico também foi 

pródigo em regulações jurídicas sobre 

os jogos, inclusive os de dados. Bem 

antes dos dés de Mallarmé, qualquer 

marmelada que procurasse fraudar as 

manifestações genuínas do acaso nos 

jogos de azar foram lá e alhures seve-

ramente criminalizadas e punidas. 

Em 1266, Dom Dinis pôs em vi-

gor em Portugal uma lei que conde-

nava à morte quem no jogo “metesse 

alguns dados falsos ou chumbados”. 

E, em 1595, as Ordenações Filipinas 

determinaram “o açoite público com 

baraço e pregão e o degredo de dez 

anos para o Brasil” a quem fosse fla-

grado jogando com cartas ou dados 

falsificados. O extremado rigor dessas 

leis de antanho fornece a dimensão 

da importância moral que a preserva-

ção do acaso teve na distribuição das 

escassas chances (hoje diríamos, com 

Amartya Sen: oportunidades) em so-

ciedades altamente desigualitárias 

e regidas pela fixidez estamental. A 

condenação capital, o açoite e o de-

gredo, bem como a humilhante perda 

das roupas do próprio corpo, esprei-

tavam quem removesse a venda do 

acaso que havia (e há) de permanecer 

completamente cego em sua estrutu-

ra teleológica, podendo assim melhor 

manifestar a sua vocação isonômica. 

Seguramente não é por outra razão 

que dizemos estar roubando aquele 

que trapaceia em um jogo de azar ou 

em um sorteio. 

Qualquer percepção do acaso aca-

ba por se tornar coextensiva à própria 

noção cultural de destino, uma ideia 

cuja representação psicológica e na-

tural permanece profundamente 

enraizada na lógica associativa das 

estruturas metaforizantes que permi-

tem a sua enunciação abstrata. Um 

excelente contraponto à nossa noção 

ocidental de acaso pode ser buscado 

na mentalidade chinesa, que o sim-

boliza por um pássaro pousando de-

licadamente em um galho. A própria 

palavra acaso constitui-se em chinês 

primariamente pela justaposição das 

noções de (1) paridade, polaridade e 

dualidade (a exemplo do que significa 

o ideograma Öu, 偶) e (2) de liberda-

de imprevisível (invocada pelo voo do 

papa-figos, um pássaro de plumagem 

negra e amarela representado pelo 

ideograma Peng, 莺). Aérea, pressa-

giosa e elegante, essa noção de acaso 

difere essencialmente da nossa, que 

se conserva assinalada por um certo 

mal-estar em face da ausência de uma 

ordem causal perfeitamente explicá-

vel. O acaso para os chineses exprime, 

antes de tudo, a conformidade resig-

nada com uma determinação inape-

lável, mas sempre mutável, a mensa-

gem vinda dos céus em um contexto 

situacional analisado desde um cam-

po de possibilidades, à semelhança do 

que ocorre no uso oracular do I Ching, 

o Livro das Mutações, que figura o 

caráter fortuito dos acontecimentos 

mais pelas moedas e pelas varetas no 

ar do que propriamente em suas que-

das. Com efeito, o poema de Mallar-

mé persegue outro ideal contrafático 

em seu ponto de vista sobre o acaso, 

articulando-o antes pelo binômio ale-

górico mar-acaso/céu-necessidade.

o MaPa do labirinto

Entre a intencionalidade dire-

tiva do escritor e a liberdade inter-

pretativa do leitor, qualquer poema 

escrito conduz sempre a uma leitura 

possível, isto é, passível de alguma 

intervenção do acaso, seja o acaso 

daquelas acepções vocabulares que 

escaparam ao desejo significante do 

autor, seja aquele outro, da conjun-

tura pragmática do contexto concreto 

de sua recepção. Em Un coup de dés, 

Mallarmé dispunha-se não somente 

a invocar, senão também a assumir 

uma delicada posição a propósito 

dessa estranha natureza do acaso. 

Dispunha-se, portanto, além de falar 

dele, a também usá-lo. E ele fez isso 

de dois modos: (1) com versos que 

explicitamente tematizam o acaso, e 

com (2) uma inovação visual cuida-

dosamente conjugada com uma es-

crita que valoriza as vozes e as pausas 

sugeridas por fontes tipográficas de 
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variados tamanhos e formas e por ge-

nerosas porções de papel em branco 

na sua disposição. A fabulosa intera-

ção ocorrida entre o mote do acaso e a 

distribuição espacial das palavras no 

poema é ainda catalisada pelo caráter 

excêntrico e cortante da sua sintaxe 

que, segundo o próprio Mallarmé, 

evita o récit (a narração) e adota o 

raccourci (o atalho). 

No caminho multielíptico dessa 

composição feita de pinceladas e ata-

lhos mentais, o in folio das folhas fixas 

e suas faces, as páginas duplas, quase 

se embaralham como cartas. O modo 

e o lugar por onde no texto se entra 

e se percorre o seu(s) sentido(s) alte-

ram-se substancialmente, liberando o 

escrutínio do leitor para uma plêiade 

de trajetos e efeitos coalescentes já 

distantes daquela ortodoxa leitura 

possível quista, aceita ou meramente 

sugerida pelas linhas terminando nas 

margens ou pela quebra dos versos 

que define a silhueta de um poema em 

sua mancha gráfica regular. Mallarmé 

não é apenas o mestre indiscutível do 

ciframento astuto, é também o se-

nhor da instauração de uma ordem 

sub-reptícia de sugestões que se de-

leita em ser refratária à enunciação 

predicativa mais direta e comezinha. 

O seu poema não mobiliza facilmente 

as cadeias sintagmáticas com propó-

sitos comunicativos: ele transmuta 

o enjambement em uma ferramenta 

anômala de associações conotativas 

que, de tão insólitas, são mais assimi-

láveis do que propriamente explicá-

veis, provocando efeitos de dificílima 

e duvidosa tradução metadiscursiva. 

Também pudera: para Mallarmé, 

a poesia trata antes de tudo do verso 

“[...] que de vários vocábulos refaz um 

termo total, novo, estrangeiro à língua 

e como que encantatório [...] negan-

do, com um traço soberano, o acaso 

alojado nas palavras [...]” (Mallarmé: 

2003, 260). Logo, é na direção des-

sa busca de uma singularidade que 

nega o acaso que se deve interpretar 

a sua célebre crise de vers há pouco 

mencionada: não como um simples 

esgotamento da unidade compositiva 

da métrica do verso alexandrino no 

bloco estrófico, mas como uma per-

turbação do discurso natural produ-

zida graças ao seu assalto disruptivo 

por uma linguagem poética que é, en-

tretanto, sentida como carecedora de 

um lugar digno no contexto social da 

Modernidade. 

Impotente diante dessa circuns-

tância inóspita, e mesmo descrente 

da sua possibilidade de modifica-

ção, Mallarmé recolhe-se, mas segue 

adiante com o seu projeto estético. 

Negar o acaso alojado nas palavras 

importava empregar a linguagem 

em uma dimensão que, ao menos em 

parte, se diria hoje fenomenológica, 

isto é, capaz de (re)produzir o estra-

nhamento arrebatador com o que 

desde sempre esteve aí, de onde as 

ideias da surpresa e do assalto, pri-

mas próximas do tauma, o espanto 

filosófico. A consciência do caráter 

altamente planejado desse assalto 

atinge em Mallarmé requintes que 

não se limitam ao preciosismo visual 

ou à dificuldade da sua sintaxe: ela al-

cança ainda posições sobre o próprio 

mercado editorial e livreiro, pois esse 

provinciano professor de inglês tinha 

uma personalidade muito mais inso-

lente do que fazia supor a caricatura 

de sua pacata discrição. 

Poeta em greve, ele foi entusias-

ta de Zola e defensor de Dreyfus, teve 

flertes com o anarquismo e chegou a 

frequentar as sopas populares ofere-

cidas por esses militantes a hordas de 

famintos em seus comícios. Mas o seu 

tempo era, talvez como o de agora, o 

da decepção com a política, o do fra-

casso e o do sufocamento das revoltas 

e das revoluções, um período intersti-

cial de ausência das condições orgâ-

nicas para uma ampla refundação da 

cultura – o que o situa como o per-

sonagem singular de um drama desi-

ludido, mas de modo algum o explica 

como um autor que ajuda a constituir 

esse mesmo tempo no qual, em re-

trospecto, hoje vemos a sua tendên-

cia aristocratizante como um gesto 

O seu tempo 
era, talvez como 
o de agora, o da 
decepção com a 

política, o do fracasso 
e o do sufocamento 
das revoltas e das 

revoluções
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de repulsa à modorrenta vulgaridade 

burguesa. 

Ao empregar a língua dos sím-

bolos e ao promover a alternância 

entre a algazarra e o cochicho evo-

cativos de significantes que habitam 

a periferia dos núcleos semânticos 

mais resplandecentes, o escracho e a 

sutileza de Mallarmé alcançam o cer-

ne da gramática da temporalidade, 

atingindo o fenômeno da duração e 

contemplando o seu engendramento 

pelas variadas velocidades articulató-

rias estabelecidas entre a labilidade 

da impermanência e a incerteza da 

consumação. É assim que a hesita-

ção do seu lance de dados captura as 

dilações que sustêm os lapsos gerún-

dios e subjuntivos dos enquantos que 

instauram movimentos marcados por 

diferentes cadências rítmicas: o re-

lâmpago do arremesso ao resultado, 

a suave errância da pluma que paira, 

o vórtice voraz do abismo que traga, 

o destino incerto do contramestre 

(maître d’équipage) que naufraga em 

um mar noturno recoberto por um 

manto de estrelas. 

Com uma engenharia de interpo-

lações altamente planificada, o Um 

coup de dés inaugurou um disposi-

tivo retrorremissivo que, apesar da 

força da sua dinâmica interna, nunca 

deixa de apontar para universos re-

ferenciais passíveis de atualizações 

virtualmente infinitas, convidando 

os futuros interessados (“l’ultérieur 

démon immémorial”?) ao estabeleci-

mento de elos inusitados (dir-se-iam 

hoje: links) capazes de saltar sobre a 

encadernação da obra e desapassivar 

o leitor de sua condição meramente 
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receptiva, investindo-o dos mais le-

gítimos poderes hermenêuticos na 

determinação circunstancial de um 

significado que só se consumará me-

diante o concurso de uma interpre-

tação construtiva. Porém, esse en-

tendimento de Mallarmé acerca das 

interações entre (1) uma intenciona-

lidade densamente projetada e (2) as 

suas múltiplas possibilidades combi-

natórias fez muitos acreditarem que 

ele simplesmente fosse um entusiasta 

das experiências com o acaso, que ele 

só estivesse a jogar com a imprevisi-

bilidade das cargas idiossincráticas 

de um leitor remoto. Em realidade, a 

sua perspectiva de composição poéti-

ca almejava coisa bem mais complexa 

e ambiciosa: não controlar completa-

mente o resultado de uma leitura cer-

ta, mas capturar o acaso por um abalo 

à multimilenar metáfora do texto con-

cebido como um fio contínuo. Resulta 

disso em Mallarmé um hasard aberto 

às novas costuras combinatórias de 

um artesanato visual e redacional que 

já fornecia pistas de uma outra con-

cepção de percurso de leitura. Exa-

tamente por esse motivo, Mallarmé é 

apontado pelos especialistas em ciên-

cias da informação como um dos pre-

cursores do hipertexto, esse caminho 

labiríntico de múltiplas conexões en-

tre documentos que não têm propria-

mente nem começo nem fim, estabe-

lecendo-se antes como um mosaico 

de alternativas conectivas percorridas 

por variados interesses e atenções go-

vernantes. Por suas muitas vias de in-

gresso e trajetos possíveis, o Un coup 

de dés pode ser considerado uma an-

tecipação da chamada engenharia de 

documentos, disciplina que projeta 

acessos, retornos, atalhos, caixas e 

janelas de derivações entre suportes 

informacionais conexos, uma prática 

hoje largamente facilitada pela tec-

nologia digital, mas que, a bem da 

verdade, remonta à indexação orga-

nizada alfabeticamente pela Souda, 

a enciclopédia bizantina do século 

X, que possuía 30.000 entradas de 

fácil acesso e que seria posteriormen-

te utilizada como modelo de índice 

remissivo por Diderot e D’Alembert. 

Na era do hipertexto, que sucedeu o 

mito estruturalista da morte do autor, 

o projeto de dar a voz à linguagem 

parece corroborar o arrefecimento 

de uma autoria unipessoal e nominal 

que aos poucos cede o lugar e a vez a 

uma crescente incrustação de glosas e 

críticas. E estas, por seu turno, gradu-

almente tendem a superar e suplantar 

em volume o próprio texto principal, 

incrementando um caos entrópico 

contra o qual o leitor (o consulente ou 

o comentador) deve se precaver mu-

niciando-se de alguma questão porta-

dora de intencionalidade seletiva: no 

lugar do fio de Ariadne abandonado 

com a própria linearidade discursi-

va, reclama-se agora um mapa desse 

labirinto polifônico amplificado por 

ecos de vias informativas. O Un coup 

de dés está então duplamente impli-

cado nesse processo: ao mesmo tem-

po em que inaugura as leituras não 

lineares, ele é devorado pelos comen-

tários (como este aqui) que supersa-

turam a sua compreensão. Para evitar 

um novo embaraço interpretativo, 

proponho então um retorno ao dado, 

à coisa mesma, ao cubo considerado 

aquém do seu símbolo. 

rever de Perto os dados

Apesar da descomunal massa de 

comentários sobre o Un coup de dés, 

e mesmo a despeito de toda a sua 

eloquência formal, sempre acreditei 

que o poema de Mallarmé no fundo 

discutisse a tensão entre a força de 

uma vontade expectante e a esmaga-

dora indiferença do acaso. Em 2004, 

fiz um pequeno poema que sugeria a 

seguinte falsa tradução para os versos 

Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard: “puras expectativas não de-

movem adventos invindos”. O axioma 

um lance de dados não abolirá jamais 

o acaso (aqui em tradução minha) 

sempre me inspirou o entendimento 

de que a simples vontade humana – 

da crença ao desejo, passando-se pela 

expectativa – não é causa eficiente 

nem suficiente para atuar sobre o de-

vir, isto é, ela torna-se impotente para 

precipitar um resultado. Ora, se lanço 

dados esperando a melhor sorte, tal 

como o 6 ou a própria flor de laran-

jeira, absolutamente nada me garan-

te que o cubo não vá cair com a sua 

face superior marcando o singelo 1 ou 

qualquer outro número que não aque-

le aguardado. Entretanto, ninguém 

lança dados em uma competição pelo 

número ou por algum outro símbolo 

que represente um valor mais elevado 

desejando com firmeza qualquer re-

sultado. Hierarquia submetida à ale-

atoriedade é o postulado intrínseco 

admitido até por quem, mesmo so-
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1975). Todavia, mesmo não sendo 

de plano graficamente possível rees-

truturar o poema incluindo-se o não 

(que em francês contrai-se discreta-

mente com a apóstrofe em n’abolira) 

creio seja essencial considerá-lo à vis-

ta de uma possível paradoxalidade do 

enunciado quando – e se – analisado 

desde uma perspectiva estritamente 

lógica, coisa que não seria propria-

mente nenhuma surpresa no quadro 

da alta excentricidade sintática pra-

ticada por Mallarmé. Assim, no ter-

reno da teoria da inferência clássica, 

e permanecendo alerta ao exotismo 

das construções frequentes no au-

tor, a fórmula que conjuga o jamais 

e o não pode dizer exatamente o seu 

contrário: sempre. Ou seja: um lance 

de dados jamais não abolirá o aca-

so equivaleria a afirmar que um lan-

ce de dados sempre abolirá o acaso, 

invertendo-se completamente a tese 

indeterminista que preside o poema 

graças a uma abordagem estritamen-

te lógica da anulação que se dá entre 

as negações de seu enunciado princi-

pal. Vejamos como essa ideia pode ser 

desenvolvida. 

O constante recurso à dupla nega-

ção não é um puro capricho de estilo 

em Mallarmé. Trata-se, antes disso, 

de uma escolha explicitamente deses-

tabilizadora, orientada a fissurar as 

certezas enunciativas ao investi-las de 

uma carga dubitativa tão pesada que 

sua indecidibilidade só logra encon-

trar algum fluxo expressivo em pares 

oponíveis e opcionais, dentre os quais 

o autor ainda cautelosamente furta-se 

a escolher. Analisando esse engenho-

zinho, testa a própria sorte ao displi-

centemente brincar com um dado, o 

que naturalmente não seria possível 

com uma bola de gude ou com um 

cubo de faces idênticas. Durante um 

jogo de dados, parece então subsistir 

algum tipo de aceitação tácita ou in-

consciente de que a esperança possa 

provocar o êxito da sorte desejada. 

Eu enxergo no uso perspicaz, por 

Mallarmé, desse elemento psicológi-

co próprio à capacidade projetiva e 

antecipadora da consciência humana 

um contraponto a todo o monumento 

esfíngico aparentemente erigido só 

ao caráter fortuito de uma vida que se 

percebe insignificante e fugaz, regida 

pelo destino inapelável de uma finitu-

de que se derrama no próprio bran-

co da página, no nada, essa deidade 

suprema de uma precoce metafísica 

sem transcendência, apurada pela ha-

bilidosa aproximação entre o absurdo 

e o absoluto. 

Quero então propor uma sequên-

cia de interpretações de certas pas-

sagens do Lance de dados que pro-

vavelmente exigirão do leitor mais 

interessado uma consulta atenta ao 

texto original do poema. Já que qual-

quer lance de dados não só confirma 

como até mesmo tautologicamente 

representa o próprio acaso, parece 

em princípio indiscutível que com 

a dupla negação jamais n’abolira 

Mallarmé pretendesse robustecer a 

peremptoriedade do jamais, posto 

que essa construção é absolutamen-

te normal em francês, tanto quanto é 

normal simplesmente traduzi-la por 

um lance de dados jamais abolirá o 

acaso, com o evidente sacrifício do 

não. Deslocando a posição sintática 

do advérbio, posso ainda conservar 

essa dupla negação adotando a tra-

dução há pouco referida: Um lance 

de dados não abolirá jamais o aca-

so, reintroduzindo assim o não. Essa 

escolha, porém, geraria imensos pro-

blemas práticos na ordem de distri-

buição das palavras que continuam 

um enunciado por páginas distantes 

e que é ainda intercalado por outras 

vozes: o poema efetivamente precisa 

começar com o jamais antes do abo-

lirá. Na sua tradução de 1975, Harol-

do de Campos retrilha o caminho das 

soluções encontradas pelas versões 

em inglês e alemão, que repetem os 

advérbios never, never e niemals, 

niemals: um lance de dados jamais 

jamais abolirá o acaso (CAMPOS, 

O constante 
recurso à dupla 
negação não é 

um puro capricho 
de estilo em 
Mallarmé. 
Trata-se de 
uma escolha 

explicitamente 
desestabilizadora
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so expediente de recusa do real, Sonia 

Assa cogita que o seu uso provenha 

do negacionismo de uma dialética he-

geliana destituída do seu momento de 

síntese superadora (ASSA, 1984:122). 

Desse modo, à hesitação do lan-

ce de dados agrega-se um ricochete 

especular entre três cargas negati-

vas: a do não, a do jamais (nunca) e 

a do abolir (anular), restado ao cabo 

contradita a sentença que singela-

mente afirmaria o truísmo de que 

um lance de dados jamais abolirá 

o acaso, pois, como explicarei de-

talhadamente mais adiante, há um 

fenômeno invariável e constante no 

jogo de dados que permite afirmar 

justamente o contrário disso: que 

um lance de dados sempre abolirá 

o acaso, interpretação essa também 

admissível caso se retire a dupla ne-

gação da sua confortável normalidade 

gramatical, reinvestindo-se o ne con-

traído em N’ABOLIRA de um autên-

tico poder negador. Assim, um lance 

de dados jamais não abolirá o acaso 

[“Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard”] equivaleria a afirmar que 

um lance de dados jamais manterá 

o acaso, admitindo-se que não abo-

lir possa ser substituído por manter 

ou conservar. Outrossim, a 9ª edição 

do Dicionário da Academia Francesa, 

no seu verbete ne, traz a seguinte en-

trada a respeito do seu emprego desa-

companhado da partícula pas: “Em-

ployé seul: NE suffisait à marquer la 

négation dans la langue ancienne, et 

cet usage subsiste dans nombre de 

tournures, d’expressions, ainsi que 

dans des propositions conditionnel-

les.” Ora, não há dúvidas de que todo 

o poema de Mallarmé pode ser con-

siderado uma prolongada digressão 

cogitativa e condicional e que, além 

disso, o N’ABOLIRA, ocupando sobe-

ranamente uma página só sua, está lo-

calizado suficientemente longe do JA-

MAIS para fazê-lo funcionar (apenas) 

como uma partícula substitutiva do 

pas ausente. Logo, avaliando a cisma 

de Mallarmé pelas negações e a sua 

resistência ao senso comum da sin-

taxe, sistematizo da seguinte manei-

ra as alternativas de compreensão da 

possível anfibologia presente no verso 

tutelar de seu poema (ver tabela).

Considere-se ainda que a primei-

ra redação dada por Mallarmé ao seu 

verso começava exatamente pelo ja-

mais, tendo sido posteriormente alte-

rada na sua prova de impressão. A es-

colha inicial do autor era pela fórmula 

“Jamais un coup de dés n’abolira le 

hasard”. A insistência nessa aborda-

gem estritamente lógica adquire ares 

contraintuitivos (mas não absurdos) 

na medida em que envolve a descon-

sideração da normalidade gramatical 

da dupla negação com caráter expleti-

vo, algo talvez imaginado pelo próprio 

Mallarmé que teria assim chegado ao 

que atualmente chamaríamos de um 

enunciado paraconsistente, uma afir-

mação baseada em uma moderna ló-

gica heterodoxa capaz de suportar um 

duplo critério veritativo em sua asser-

ção (veja-se a esse respeito: COSTA, 

1997 e 2004). 

Reservando como discutível essa 

possibilidade de uma construção pa-

raconsistente na tese de Mallarmé 

sobre o acaso, adotarei então outro 

caminho: buscarei nova possibilida-

de interpretativa para essa parado-

xalidade, sugerida agora pela natu-

reza ludológica dos próprios dados, 

procurando demonstrar que o autor 

estava empenhado em arquitetar um 

oximoro capaz de simultaneamente 

afirmar e negar a força do hasard em 

uma sentença que guardasse a chan-

ce real de uma dupla assertividade 

nos modais lógicos de seu enunciado 

– compreendendo-se aqui por real a 

relação de verdade ou de correspon-

dência semântica entre os signos e 

TABELA
POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS DO VERSO  
“UN COUP DE DÉS JAMAIS N’ABOLIRA LE HASARD”

INTERPRETAÇÃO 
ABOLITIVA DO ACASO)
NÃO ABOLIR = MANTER

 INTERPRETAÇÃO 
PRESERVATIVA DO ACASO

(COM ELISÃO DO “NÃO” NA TRADUÇÃO 
OU A CONSIDERAÇÃO NORMAL DA DUPLA 

NEgATIVA NO ORIgINAL)
JAMAIS ABOLIRá = NÃO ABOLIRá NUNCA

um lance de dados jamais  
não abolirá o acaso.

um lance de dados jamais  
abolirá o acaso.

um lance de dados jamais  
manterá o acaso.

um lance de dados não abolirá  
nunca o acaso.

SE um lance de dados sempre abolirá  
o acaso. (forma positiva)

um lance de dados sempre  
manterá o acaso. (forma positiva)
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os fenômenos e/ou as coisas nomea-

das, isto é, entre a palavra dado e as 

propriedades estocásticas e consti-

tuintes desse prosaico cubo de lados 

numerados. 

Analiso aqui em especial o senti-

do de dois versos entrecortados por 

derivas e digressões: “o único Nú-

mero que não pode ser um outro” 

(l’unique Nombre qui ne peut pas 

être un autre) e “na direção desse 

deve ser o Setentrião também Norte” 

(vers ce doit être Le Septentrion aussi 

Nord). Vislumbro na articulação en-

tre essas passagens dois elementos 

que se aproximam de um ponto de 

vista partidário do determinismo: o 

primeiro, chegando mesmo a indicar 

uma necessidade; o segundo, suge-

rindo a detecção de uma legalidade 

deôntica, identificável pela estrutura 

do deve ser associada à ideia de uma 

inclinação que não manifesta somen-

te alguma tendência, mas já algo que 

rola obedecendo à lei da gravidade 

em uma superfície instável. Aliás, 

as palavras declividade (declivité) e 

obliquidade (obliquité) indicam uma 

poderosa energia direcionante – elas 

talvez inclusive se refiram à instabili-

dade do próprio convés da embarca-

ção – responsável por um movimento 

inelutável e intimamente ordenado 

pela verticalidade que espacial e ci-

neticamente orienta toda a ação que 

no poema se passa entre o abismo e o 

firmamento. 

Sem pretender recompor toda 

uma tradução prenhe de filigranas, 

quero também retomar esse outro 

elemento controverso do Um lance 

de dados que tem posto a correr rios 

de tinta sobre o seu sentido misterio-

so: o Setentrião presente no verso “o 

Setentrião também Norte” (Le Sep-

tentrion aussi Nord). Acredito que 

essa referência ao Setentrião encerre 

algo além de uma mera alusão às sete 

estrelas que compõem o nome latino 

da constelação da Ursa Menor, a re-

presentação cardial do Polo Norte al-

çada à condição de fonte emanadora 

de um dever ser cuja natureza, embo-

ra desconhecida, reveste-se de uma 

grande força física e retórica. Quando 

o poeta diz “também Norte” (aussi 

Nord), imediatamente suspeito sobre 

o que mais ou até mesmo o que an-

tes, para aquém ou além desse Norte, 

o Setentrião poderá ser ou significar. 

Na sua discreta inscrição do 

número sete (sept em francês, sep-

tem, em latim), penso que o Seten-

trião guarde a verdadeira posição de 

Mallarmé em relação ao acaso e à (in)

determinação no lance de dados. E 

digo isso pelas seguintes razões que 

passam a se servir de trechos do pró-

prio Un coup de dés: o resultado ines-

capável de qualquer lance de dados, 

o “cômputo” (compte) que se forma 

“pela evidência da soma” (évidence 

de la somme) de qualquer de suas fa-

ces opostas (no caso: a superior e a in-

ferior, mas forçosamente também as 

suas laterais) é sempre sete (7). Acre-

dito assim que os soberanos sete pon-

tos luminosos do Setentrião vincu-

lam-se diretamente ao “único número 

que não pode ser um outro”, pois seja 

qual for o resultado obtido em um 

lance de dados, sempre, e necessaria-

mente, o cômputo, pela evidência da 

soma, resultará em 7, haja vista que, 

desde a mais remota antiguidade in-

diana, todo e qualquer dado numera-

do tem o seu lado 1 oposto ao 6, o 2 ao 

5 e o 3 ao 4, tornando-se assim per-

manente e invariável a equalização 

desse somatório: 1+6 = 2+5 = 3+4 = 

7. Entretanto, não cheguei por mim 

mesmo à dedução da cogência dessa 

propriedade natural dos dados. Fui 

apresentado a ela em meados de 2011, 

no Rio de Janeiro, por um jogador 

que se declarava compulsivo, casual-

mente marinheiro aposentado, que 

com outros coetâneos seus reunia-se 

na Praça Serzedelo Correia, em Co-

pacabana, para juntos praticarem o 

general, o xadrez, o dominó, o jogo de 

damas e, sobretudo, o carteado. Dada 

a ausência de cassinos na cidade, eu 

passei a frequentar aquela praça com 

o propósito quase etnográfico de ob-

servar jogadores reais para escrever o 

poema que se encontra ao fim desse 

ensaio. 

Foi então que esse senhor octo-

genário, de nome Alberto, disse-me 

que a tal coincidência do resultado 

da soma em 7 das faces opostas de 

um dado é largamente conhecida por 

jogadores contumazes (a palavra por 

ele usada foi viciados), que frequen-

temente se servem dela em truques de 

simulação divinatória. A propósito, 

foi somente após três experimentos 

bem-sucedidos de adivinhação com 

os seus dados que, vencida certa recal-

citrância, ele concedeu em revelar-me 

o “segredo” do seu procedimento. Eu, 

que havia semanas já vinha relendo o 

PODEROSO CRUPIê



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

147OuTuBRO•nOVEMBRO•DEZEMBRO 2013

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

147OUTUBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2013

Le coup de dés para o meu poema Os 

dados de Deus, fiquei imediatamente 

convencido de que Mallarmé havia 

incorporado essa propriedade ludoló-

gica dos dados no seu texto, cuidando 

de ocultá-la no resultado da soma do 

único Número que não pode ser um 

outro e deixando-a latente no côm-

puto do número sete do Setentrião, 

o núcleo altaneiro e soberano de uma 

invariância elevada à estatura cósmi-

ca em pleno reino da contingência, 

algo que lhe permitiu explorar mag-

nificamente o caráter aporético de um 

lance de dados que doravante se tor-

naria simultaneamente imprevisível 

e determinado, variável em sua face 

superior e constante na sua adição vi-

gente e inabolível. 

A detecção da natureza irresolú-

vel do paradoxo desse acaso conco-

mitantemente abolido e inabolível, a 

tomada de posição filosófica do autor 

a seu respeito, reclama um empenho 

interpretativo disposto a reconstituir 

um texto judiciosamente ponderado 

em suas minúcias. Mas nada disso 

pretende sugerir que o exímio empe-

nho escritural do poema deva ser tido 

como decifrado. Ao contrário: o pro-

grama mallarmeano de erradicação 

dos traços de um lirismo subjetivista 

(ele declara a Henri Cazalis: “Je suis 

parfaitement mort.”) desdobra-se 

para o terreno de uma ambiguidade 

que cessa de ser experimentada como 

uma simples angústia pela impreci-

são semântica e passa a figurar como 

parte irrenunciável de um ambicioso 

projeto de diluição do subjetivismo 

da recepção textual em um exercício 

de comunhão quase coautoral. Co-
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mentando as suas traduções de Poe, 

Mallarmé certa vez disse: “Tout ha-

sard doit être banni de l’œuvre mo-

derne et ne peut être que feint [...]” 

(Le Corbeau, Scolies, p. 229). Essa 

sua apreciação determinista, parti-

dária do banimento do acaso e de sua 

assunção exclusivamente fictícia, sig-

nificava também um elogio à vontade 

criadora e direcionante do artista sus-

tentada como um contrassenso: ela é 

obrigatoriamente possível. É nesse 

sentido que Mallarmé parece falar em 

creuser le vers: “cavar o verso”. Que-

reria ele indicar com isso a dimensão 

de uma espessura que o biplano da 

página estampada, mesmo dupla, não 

dispunha para as suas estripulias? Ou 

metaforicamente estaria ele a suge-

rir a procura da poesia no garimpo 

exaustivo de suas singularidades sin-

tática, semântica, acústica, mitológica 

e visual? Ou ainda todas essas coisas 

juntas? Não há como saber. 

De talvez em talvez, chega-se a 

uma longa e cada vez mais frágil ca-

deia de provavelmentes temerários 

que eu mesmo cá estou a alimentar. 

Durante o século XX, os despojos de 

Mallarmé foram inicialmente sepul-

tados no mausoléu da despolitização 

estética como o cadáver abjeto de 

um hermetismo formalista. Mas não 

tardaria para que logo ele fosse exu-

mado e disputado pelas matilhas van-

guardistas que morderam e rosnaram 

para elevá-lo à condição de profecia 

anunciadora dos mais pujantes arro-

jos experimentais. Só agora, no século 

XXI, pouco a pouco a sua obra poética 

começa a se desvencilhar das marcas 

desses epígonos e ser lida em con-

sonância com a sua sofisticada pro-

sa teórica. Ao abandonar os rótulos 

que lhe foram apostos, a garrafa de 

Mallarmé, agora bem mais transpa-

rente, segue flutuando pelo mar com 

a mensagem dos dados em seu inte-

rior e sob o olhar perscrutante do voo 

das duas aves que lhe são caras: o cor-

vo de Poe e o albatroz de Baudelaire. 

O triunfo de Un coup de dés não 

se deve apenas a um conseguimento 

maneirista compensável por leituras 

coesoras que no fundo permanecem 

incomodadas com a sua índole frag-

mentária. Tampouco a pretensão des-

se poema se esgota no experimento 

formalista de um joguete permuta-

cional que se compraz em veicular 

alguma charada composta em versos 

esquisitos. A dialética estabeleci-

da entre o acaso e a necessidade em 

Mallarmé repensa e repõe tópicos 

sobre o destino e a vida que desde 

as Moiras e o kairós dos gregos in-

quietam a literatura e o pensamento 

ocidentais. E nisso não poderia faltar 

uma alta dimensão religiosa. 

Os vanguardistas do século XX 

preferiram comodamente esquecer 

que Mallarmé esteve inclusive muito 

interessado na missa católica como 

oficiamento celebratório de uma pa-

lavra que opera a troca da representa-

ção pela pura presença, tal como se dá 

nos momentos da eucaristia (o efeti-

vo comparecimento de Cristo-Deus 

pela transubstanciação do pão e do 

vinho em seu corpo e sangue) e no 

anúncio da parúsia (a segunda vinda 

de Cristo ao mundo). Para Mallarmé, 

esses eram modos de se pensar a pre-

sença na ausência envolvida em um 

sentimento de expectação adventícia 

que dispensava o caráter virtual e su-

pletivo das representações inerentes 

ao uso da linguagem humana. Acre-

ditando na incorporação de certos 

elementos da missa católica à mimese 

teatral, ele especulava a respeito dos 

efeitos empáticos da música, especial-

mente a wagneriana, sobre o público 

dessa novíssima arte poética. Mallar-

mé imaginou para a poesia um autên-

tico rito laico de comunhão abstrata 

que lidasse tanto com o vazio deixado 

pelo branco da página (esse negativo 

do céu) como também com o espaço 

do drama que realçasse a palavra dita 

e ouvida sem distrações com a per-

formance da orquestra (lembro que 

em 1876 Richard Wagner inaugurou 

o seu teatro em Bayreuth, no qual os 

músicos, situados em um fosso antes 

do proscênio, desapareciam comple-

tamente da vista do público). 

Da missa à ópera, Mallarmé in-

teressava-se por novas tecnologias 

estéticas para a celebração da presen-

ça mediante a palavra encarnada no 

livro do futuro. Muito embora pareça 

altamente ritualizada, a poesia era, 

para ele, uma religião sem deus nem 

credo, uma experiência que acredita-

va ser realmente capaz de fundar um 

novo espírito comunitário. Jacques 

Rancière assevera que com “[...] as 

antigas pompas da religião e da mo-

narquia, perdem-se também as for-

mas tradicionais de simbolização de 

uma grandeza comum. E o problema 

consiste em substituí-las para dar 
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à comunidade seu selo.” (Rancière, 

2012: 106). Conservar a grandeza 

da experiência da comunhão huma-

na estabelecida pela linguagem sem 

chancelar vetustos códigos represen-

tativos foi o desafio delicadíssimo as-

sumido por Mallarmé ao abordar as 

forças (sobre)naturais do acaso. Isso 

significava nada menos do que a dis-

posição para inventar um novo mito. 

Eis aí mais uma razão para que se re-

dobre a cautela com as interpretações 

místicas, numerológicas, ocultistas e 

cabalizantes orientadas a revelar algo 

que em diversos tempos e culturas 

impregnou o número 7 dos mais va-

riados significados. 

Sete são as maravilhas do mundo 

antigo, os pecados capitais, os sábios 

da Grécia, as virtudes cardeais, os 

mares do mundo, as artes liberais, as 

notas musicais, as cores do arco íris, 

os dons do espírito santo, as hastes 

do menorá (o candelabro judaico), 

os dias da criação, as esferas de Pto-

lomeu, os céus do Islã e as cordas da 

lira, e o próprio 7 é mencionado 77 ve-

zes na Bíblia. Mas, para além de tudo 

isso, na economia do poema Un coup 

de dés, creio que o sete seja o resulta-

do da soma dos lados opostos de um 

dado: o único Número que não pode 

ser um outro, a abolição do acaso no 

reino da contingência, a brutal indife-

rença da regularidade celeste aos aci-

dentes talvez fatais da vida humana, a 

conciliação entre o panta rei do devir 

heraclítico e a imutabilidade parme-

nidiana da eterna permanência do ser 

que é pura subsistência sem vir a ser. 

Teria essa fina percepção do aca-

so mallarmeano sido, ela mesma, um 

fruto do mero acaso? Em função do 

seu caráter altamente requintado, 

creio que muito dificilmente. É mais 

sensato atribuí-la também aos diver-

sos acúmulos que a sua época propi-

ciava. A publicação do Un coup de dés 

ocorreu no fatídico ano de afirmação 

da física moderna e das condições 

técnicas dos meios de comunicação 

de massa: durante 1897, Marconi 

fez a primeira transmissão de rádio 

e Thompson comprovou a existência 

do elétron num tubo de raios catódi-

cos, aparelho que originaria o moni-

tor da nossa futura televisão. Em fins 

do século XIX, os últimos detritos 

das forças plenipotenciárias da provi-

dência divina foram paulatinamente 

substituídos pelas leis da natureza, 

fontes entusiásticas de certeza e pre-

visibilidade que, por sua vez, logo 

cederiam espaço à assimilação dos fe-

nômenos da imponderabilidade e da 

indeterminação. 

Curiosamente, essa abrupta re-

versão de posições outra vez encon-

trou nos dados um signo maior para a 

figuração do acaso. Legatário e crítico 

da tradição newtoniana da mensura-

ção, até mesmo o gênio de Einstein se 

equivocaria ao censurar a originalís-

sima concepção da mecânica quânti-

ca de Bohr e de Heisenberg a respeito 

da indeterminação no posicionamen-

to dos elétrons em um átomo cuja ele-

trosfera passava a ser compreendida 

segundo o modelo da nuvem de pro-

babilidades. Ao rechaçar a concepção 

de seus adversários, inclusive o Prin-

cípio da Incerteza, de Werner Heisen-

berg, voltado a explicar a dualidade 

onda-partícula dos fótons, Einstein 

arriscou uma sentença lapidar: “Deus 

não joga dados com o universo.” E pa-

rece ter errado feio: ao lado de novas 

e sutis causalidades, a incorporação 

do irregular, do caótico e do impon-

derável, bem como suas preservações 

dos ímpetos superdeterministas, se 

tornariam vitais à mentalidade cética 

do homem contemporâneo, a tal pon-

to que chegaram a produzir, desde o 

fim do século XX, caricatas doutrinas 

formadas pelo indigesto arranjo entre 

religiões orientais e clichês generalis-

tas de divulgação científica. 

A reabilitação natural e moral 

do acaso fomentou na atualidade um 

contrafluxo ao determinismo positi-

vista obcecado pela inexorabilidade 

de suas leis, tais como as de Darwin 

ou de Marx, mas também como as das 

obsessões formais do simbolismo. E 

já no apagar das luzes do século XIX, 

entre a causalidade que tudo previa e 

Muito embora 
pareça altamente 
ritualizada, a 

poesia era, para 
Mallarmé, uma 
religião sem deus 

nem credo
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o caos do acaso que tudo aceitava, o 

espaço do poema passava a se dese-

nhar em Mallarmé como um âmbito 

de densa liberdade capaz de pioneira-

mente comportar a ambos, abrindo-

-se para e pelas possibilidades estipu-

ladas por uma criação que endereçava 

convites a rotas de participação em 

algo estritamente planejado. 

No Un coup de dés, o advérbio 

jamais envolve o sempre negativo de 

um nunca cuja perenidade desdobra-

-se perpetuamente até se opor à ime-

diatez angustiosa e vacilante do medo 

de uma morte iminente. A sugestão 

dessa ideia de eternidade instaura-se 

pela tensão entre o numinoso tem-

po cósmico dos astros e o temeroso 

tempo humano da tempestade. Em 

pleno mar, o homem testemunha o 

arrostamento entre o infinito e a sua 

própria finitude, percebendo o eco de 

um reflexo vertical da potente indife-

rença constelar sobre a atroz fragili-

dade de sua nau prestes a ser tragada 

pelas águas. Nessa sinfonia de símbo-

los, opera-se o confronto entre a falta 

de sentido de um firmamento já sem 

deus e a subsistência de uma preo-

cupação ontologicamente expectan-

te, própria à deriva da vida humana 

que a muito custo procura orientar-se 

pelas estrelas, pela noção teleológica 

de sentido e pelo medo que conduz à 

evitação da morte que tudo faz cessar. 

Em Egocentricidade e mística, Tu-

gendhat afirma que o ponto de vista 

da sorte surge simultaneamente ao do 

objetivo: “Apenas para os seres rela-

cionados a objetivos e com capacida-

de de planejamento, a sorte se mostra 

como aquilo que eles precisam para 
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realizar seus objetivos, mas que não 

são capazes de fazer ou de realizar por 

si mesmos” (Tugendhat, 2013: 32). 

Por conta dessa indissociabilidade 

entre sorte e finalidade, a grande con-

quista de Mallarmé está em sustentar 

ao longo de seu poema uma tensa ir-

resolução consumativa na forma de 

dúvida no momento do lance de da-

dos: o homem que pensa em jogá-los 

os retém em sua mão crispada como 

quem conserva um precioso fragmen-

to remanescente da transcendência, 

uma espécie de amuleto portador 

da mesma crença universal de quem 

aposta e espera, joga e tem fé. 

Mallarmé descrê dos velhos mi-

tos sem lamentar a sua perda, sem 

nutrir melancolias que evitava reti-

rando-se do mundo. Ele ocupou-se de 

uma divinização do estético erigindo 

uma transcendência sem imanência 

que se antecipou ao pós-niilismo e à 

morte de Deus. É por conta desse seu 

invulgar atilamento que se torna inú-

til e frustrante a busca de qualquer 

interpretação definitiva para o seu Un 

coup de dés. O homem de Mallarmé 

não é um ser social ou sequer uma 

decantação psicológica deste: é o 

próprio homo ludens, que só adquire 

existência mediante a estrutura viva 

do mais puro jogo de linguagem, o 

seu logos e o seu ethos por excelência. 

Na perspectiva mallarmeana, esse 

jogo de linguagem não é um mero 

jogo de palavras: é também o jogo 

das coisas que as palavras dizem, as 

mesmas coisas que às vezes ocultam 

propriedades estranhas em suas pre-

senças desde sempre tão familiares e 

em seus usos corroídos pela habitu-

alidade quotidiana que atinge a pró-

pria linguagem. 

Às vezes, um dado é apenas um 

dado: um antiquíssimo objeto para se 

sortear o acaso, mas que, entretanto, 

sempre computa um 7 na soma entre 

os seus lados opostos. Teria Mallar-

mé servido-se dessa propriedade 

que comparece à própria definição 

do dado para magnificar o número 

7 como o signo de uma abolição do 

acaso figurada no Setentrião da Ursa 

Maior e no cômputo do único numero 

que não pode ser um outro? Estou ab-

solutamente convencido de que sim, 

pois, além de invariante, esse 7 é ain-

da o Norte, a orientação de rumo que 

corrige a errância do navegador sem 

bússola, a soldagem poética da cer-

teza e do sentido às indeterminações 

do imprevisível. Entretanto, não re-

clamo essa interpretação como qual-

quer tipo de decifração que pretenda 

ter resolvido o enigma do poema, mas 

tão somente como mais uma modesta 

contribuição para se compreender a 

forma que melhor elabora a pergunta 

que esse extraordinário poeta legou 

ao mundo. 
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O poema abaixo se encontra no meu livro ARAME FALADO. E já que jogo vem de jocus,  
o gozo alegre da graça, com um pouco de sorte ele talvez encontre algum leitor que o receba  

como a sátira pseudoanagógica que eu pretendi escrever. Alea jacta est.

Deus não joga dados com o universo.
Albert Einstein

O que esperais de um Deus? 
Ele espera dos homens que O mantenham vivo.

Hilda Hilst

OS DADOS DE DEUS
deus não joga dados, prefere o baralho. outras combinações do mesmo acaso. porém quando joga já sabe o resul-

tado. ele é o crupiê que organiza o buraco e o jóquei do azarão de cada páreo. de quebra ainda é craque em sinuca 

de bico. o giz do seu taco é bendito. deus não gosta de bingos e acha o xadrez muito pouco instrutivo. falsamente 

rebuscado, uma maquete do homem como este é do macaco. aos domingos deus joga truco com o diabo. e lhe en-

trega pastores ladrões e padres devassos. são suas fichas falsas e seus dados chumbados. deus joga sujo com quem 

merece. às vezes ele finge que perde. e só o faz para que ganhar tenha graça. deus pratica mas não tolera trapaças. 

na roleta russa ele é sem adversários. só acerta na cabeça do avestruz e do veado. e isso quando joga no bicho. deus 

ensina que com a vida não se brinca. por isso jamais assiste a jogos olímpicos. ele disfarça e diz que paganismo não 

é consigo. no fundo deus não é nada competitivo. apenas monoteísta e muito polido. todavia não passa trancado 

em cassinos. joga tava, joga bocha, aposta em loterias. o pecado de deus é não ter outros vícios. não gosta de mu-

lher nem de bebida. às vezes só curte um sambinha. prefere mesmo espreitar precipícios e distribuir paraquedas 

furados a anjos caídos. deus é bom porque conhece toda malícia. tem dedos mas não belisca. gosta mais de tirar par 

ou ímpar. deus compra a cartela inteira da rifa. e paga com a moeda do cara ou coroa. ele só joga com moedas de 

ouro. o resto ele tira no palitinho. graças a isso os perdedores o fazem de caça-níquel, o que o deixa muito triste. ele 

considera a probabilidade uma cretinice. o seu sonho sugere o palpite e inventa a esperança. deus prefere o dominó 

ao fliperama. em matéria de luz ele ganha de lambança. no pôquer o seu blefe é a maior catástrofe. deus esconde o 

curinga e inventa outros naipes. aliás disso só deus sabe: de onde vem o vocábulo naipe. em sânscrito governador é 

nabab, o mesmo que em árabe é naibi, que em hebraico vira feitiçaria. mas deus joga e não complica. sua fezinha 

já é profecia. ele abole as regras do jogo e ensina o riso na corte do bobo. deus salva da corda o enforcado porque 

o seu tarô tem dois lados. e em cada um deles gira uma roda da fortuna. a sorte de deus não conhece a palavra 

nunca. ano passado entretanto deus foi morto (de novo) pelos cientistas. disseram que ele encorajava a jogatina. 

e que suas ideias eram castelos de cartas. a ciência então se comprazia em assoprá-las. deus as recolheu e não fez 

nada. ele não tem pressa, apenas calma. um dia ele põe suas cartas na mesa e acerta essas desavenças. enquanto 

isso, deus joga paciência.
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