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O inverno da nossa
desesperança?
O desabafo de Maria da Conceição Tavares à página 20.

Vamos
Soltar o grito do peito
Deixar o coração no jeito
Que aí vem mais uma emoção
Vamos
To r c e r e j o g a r t o d o s j u n t o s
Mostrar novamente para o mundo
Como se faz um campeão
Pois só a gente tem as 5 estrelas
Na alma verde-amarela
E só a gente sabe emocionar
Cantando o hino a capela

E amarra o amor na chuteira
Que a garra da torcida inteira
Vai junto com você, Brasil
Mostra tua força, Brasil
E faz da nação sua bandeira
Que a paixão da massa inteira
Vai junto com você, Brasil

Itaú. Feito para você.
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“É evidentíssimo que não se pode exigir

como recebemos as sugestões de cada

uma originalidade absoluta nas instituições

momento universal. Fazemo-lo passivamente,

e costumes brasileiros. Povo sem expressão

sem o menor esforço de adaptação às

econômica e cultural, não nos é consentido

peculiaridades do meio ambiente. Aceitamos

fugir a uma forte sugestão de cada momento

tudo que nos chega com a mesma obediência

universal. Fatalmente temos de refletir em

triste e mecânica dum autômato. Somos um

nossas fronteiras os anseios e palpitações

povo essencialmente passivo, sem traço de

do mundo contemporâneo. Seguimos uma

repulsa aos exotismos mais prejudiciais à

necessidade profunda da alma humana

nossa formação social e política. Somos um

quando volvemos o olhas invejoso para

estômago de avestruz: tudo recebemos”.

as perfeições exóticas. Todavia, o nosso
servilismo e o nosso crime, dignos de

(Virgínio Santa Rosa, A Desordem - ensaio de

verberação e repúdio, resumem-se no modo

interpretação do momento, 1931, p. 51).
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Revista Época Negócios, edição XXXIII - novembro/2013

Coleção de Silvia Siquara

Letras, verbos, signos, formas, riscados, tudo como de sempre.
A diferença é a olência que vai invadir o seu imaginário.
Saiba que esta edição de Insight Inteligência recenderá às suaves
fragrâncias que adormecem no leito dos frascos mais ajaezados.
Nas páginas a seguir nossos parceiros visitam uma exposição de
perfumeiros antiquíssimos.
O eflúvio fica por conta dos nossos sonhos.
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A ERA DAS

disto
PIAs
(
(
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
economista

MOVIMENTOS
UTÓPICOS
Desde o século XVIII, os movimentos políticos, sociais e econômicos deixaram de se orientar pela ideia
de tradição, substituindo-a pela de
um futuro diferente e melhor. Eles
acreditavam que a história tinha
um sentido, um objetivo, uma utopia: criar uma sociedade mais livre
e mais igualitária. A busca da liberdade pautou o século XIX: liberdade
do indivíduo, política e econômica,
representada pela Revolução Francesa. Depois, no século XX, veio o

marxismo e a promessa do reino da
igualdade, representada pela Revolução Russa. Foi também em nome da
igualdade que se construiu o Estado
do bem-estar, como uma alternativa
ao socialismo. O planejamento era
uma ideia inseparável dessa visão de
mundo. Democratização, planificação, esse é o século XX. As pessoas
acreditavam que o futuro estava destinado a isso. E orientavam-se politicamente em função da reconstrução
do mundo. Mas essa orientação histórica rumo à liberdade e à igualdade, elaborada no Iluminismo, acabou
no final do século XX.
janeiro • fEvereiRo • março 2014
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A supremacia
do indivíduo
O movimento neoliberal – na
verdade, um individualismo escrachado – começa em 1980, com as
gestões de Ronald Reagan, na presidência dos Estados Unidos, e da primeira ministra da Inglaterra, a Sra.
Margareth Thatcher. É a tríade desregulação, privatização e globalização.
Thatcher resumia este pensamento
com mais brilho do que o caubói
americano. Para ela, a sociedade não
existia, só as pessoas, os indivíduos. O
Estado intervém, mas não para regular o mercado, senão para favorecê-lo. Pode ser que a queda do muro de
Berlim e o esfacelamento da União
Soviética estejam por trás da falta de
utopias igualitárias. A União Soviética esfacelou-se sem guerra, o que era
inacreditável. Certo mesmo é que a
história deixou de iluminar o futuro
para os economistas, os políticos, os
ativistas. As vanguardas desapareceram. Com o esboroamento das utopias, esvaíram-se também as ideias de
socialismo, do Estado de bem-estar e
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o planejamento econômico. O mercado e o neoliberalismo são incompatíveis com a ideia de sociedade
organizada e de Estado planejador. A
palavra “plano” simplesmente entrou
em desuso! No bolo da globalização,
da desregulamentação do Estado, dos
mercados, criou-se uma economia
transnacional, sem fronteiras. Você
opera com filiais em qualquer parte
do mundo. Qualquer coisa que você
compre hoje, as peças vêm não se sabe
de onde. É difícil planejar assim. Parece que o modo de pensar a história
como um movimento na direção da
igualdade, teve seu período de esgotamento. É difícil hoje alguém acreditar
na igualdade. Acredita-se, em países
em desenvolvimento, na luta contra
a desigualdade. Mas na construção de
uma sociedade igualitária, não.

Futuro
amorfo
Com a hegemonia neoliberal, os
antigos receituários perderam seu
sentido. Vemos a sociedade mexer-

-se, mas a forma superestrutural
de fazer política parece não andar
para lugar nenhum. Na Europa desenvolvida e nos Estados Unidos, o
Estado de bem-estar foi para o diabo! A política econômica não vai a
lugar nenhum. Acontecimentos que
outrora teriam grandes implicações
políticas deixaram de tê-lo. Pensem,
por exemplo, na eleição de Barack
Obama. Como se elege um negro
nos Estados Unidos e não acontece
nada? Era para ter acontecido, bem
ou mal, uma mudança de paradigma,
de comportamento social. A eleição
de um negro na década de 1950 teria um impacto grande! Mas Obama
não consegue vencer sequer a resistência do Congresso. Não consegue
fazer reforma nenhuma, nada! Como
sou economista, tenho sempre o viés
economicista, de olhar e ver alguns
nós. Fico emputecida com o fato de
a política norte-americana não andar para lugar nenhum. É para emputecer, não? Não se criou um novo
Breton Wood, nada! Eles no final
elegeram aquele “afro-americano”
simpático apenas para proteger os

As vanguardas desapareceram. Com o
esboroamento das utopias, esvaíram-se
também as ideias de socialismo, do Estado de
bem-estar e o planejamento econômico
22 Quo vadis?
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bancos, os banqueiros? A capacidade
normativa nacional e internacional é
pífia. Já era para se estar discutindo
pelo menos uma reforma monetária.
Com a fragilidade do dólar do jeito
que está ninguém sabe o que fazer.
Os únicos que não têm com que se
chatear são os chineses. Eles estão
engordando aquela reserva colos-

24 Quo vadis?
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sal que não serve para nada, só para
acumular. Como eles colam no dólar, não têm problema. E quem diria
que ser europeu se tornaria motivo
de tristeza. Foram os mais avançados
do século XX e, depois, caíram numa
situação que combina pompa e malaise. Não vão a lugar algum. Isso
tudo decorre de não existir ordem

internacional nenhuma. Tem ordem
imperial, mas internacional, não.
Enfim, como a história não ilumina mais o futuro, na forma de uma
ideologia, as pessoas estão perdidas,
não sabem como se guiar do ponto de vista político, econômico. E
com isso a história parece que não se
move. O futuro fica ilegível, amorfo.
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Tempos
fraturados
O mundo reformista está mal, e
o mundo revolucionário também. O
que se vê, aí, são manifestações que
misturam religião e guerra civil. Não
é só no plano prático da política, é no
plano ideológico mesmo. Nesse sen-
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tido, o pensamento social está muito
atrasado, muito desmilinguido. O
pensamento reformista sumiu. Agora, o que há é uma espécie de naturalismo. O mercado é o estado natural.
As desigualdades são o estado natural da sociedade. Naturalizou-se uma
concepção de vida social a respeito
da qual se passou um século inteiro

combatendo. Mais: ao contrário do
século XX, que organizou as massas, os sindicatos poderosos, organizações internacionais festejando o
progresso, agora todos os interesses
se fracionaram, se fragmentaram.
O marxismo deixou de organizá-los. Vejamos o último livro de Eric
Hobsbawm, Tempos fraturados. Ele

As pessoas
estão
perdidas, não
sabem como se
guiar do ponto
de vista político,
econômico. E com
isso a história
parece que não
se move. O futuro
fica ilegível,
amorfo

janeiro • fEvereiRo • março 2014
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se dá conta de que fraturou mesmo.
Neste sentido, o século XXI se parece com o século XIX. Este desarranjo
da coisa mundial, global... No século
XIX, a Inglaterra era o império. Agora, os Estados Unidos... Também há
uma contradição muito grande: um
bruto desenvolvimento tecnológico,
uma globalização de mercado que
supera o século XIX. Mas o individualismo burguês, bem ou mal, tinha
uma face progressista. O individualismo pequeno-burguês não tem face
nenhuma! É uma coisa chata! É uma
crise que se manifesta pela ausência,
pelo vácuo e não sai daí. É um nó só.
Ninguém sabe como desata!
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A ascensão
da malta
O Brasil está conseguindo fazer
políticas sociais avançadas.
Nosso andamento é diferente dos
demais. Nós fizemos o nosso Estado de bem-estar, formalmente, na
Constituição de 1988. Tratava-se de
uma construção política bonita a ser
realizada. E hoje, a gente consegue,
no governo do PT, fazer políticas
sociais avançadas. Está diminuindo o número de miseráveis, com o
consequente aumento da base da sociedade organizada. Estava tudo tão
atrasado que dava para fazer. O sa-

lário mínimo multiplicou algumas
vezes. As taxas de emprego nunca
foram tão altas. A massa dos pobres está sumindo devagarinho. A
ideia de uma malta ascendente, de
que a desigualdade está diminuindo, é fato, todo mundo sabe. Não
há como esconder. Foi deliberado.
Embora a crise esteja grassando lá
fora, no nosso caso ainda dá para
ir levando. Na verdade, se o PIB é
“pibinho” ou não, qual o problema?
Vai ser 2%, 3% ou 4%? O problema
é ter emprego. Para mim, os critérios clássicos são emprego, salário
mínimo e ascensão social das bases. E também é sempre importan-

Na verdade,
se o PIB é
“pibinho” ou não,
qual o problema?
Vai ser 2%, 3% ou
4%? O problema
é ter emprego.
Para mim, os
critérios clássicos
são emprego,
salário mínimo
e ascensão social

das bases

26 Quo vadis?
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te olhar o investimento. Com isso,
estou satisfeita. Poderíamos não ter
nem isso. Coisa dramática é quando começa a aparecer desemprego,
falências, quebradeiras. Aí, é crise.
A redução da desigualdade é a única coisa que se pode dizer que o PT
cumpriu. O resto...

Ausência de
planejamento
Há muita dificuldade em tornar
isso legível por meio, não digo de
uma ideologia, mas de um plano, de
um guia de ação. Parece que tudo se
esvai no arroz com feijão. Dá para
fazer política econômica duvidosa,
mas não dá para fazer planejamento.
A equipe de planejamento é muito
fraca. E tem um problema que não
sei como vai ser resolvido. Nas democracias emergentes, uma série de
grupos de interesse se encastela dentro do Estado. Então, tem Ibama,
Feema, Funai. Todos legitimamente
constituídos e seguindo à risca as leis
vigentes, mas querendo ser proativos ao extremo. Aí tudo deságua no
Ministério Público, na Controladoria Geral da União, no Tribunal de
Contas. Tudo vai parando! Não tem
projeto que aguente. E tem agentes
privados que também se encastelam
no próprio Estado, como o caso do
BNDES. Se tiver uma centena de
empresários que esteja promovendo é muito! De novo, fragmentação
de interesses. Todos legítimos, mas
fragmentados. Enfim, o social avan-
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çou, mas os nós da economia parecem que aumentaram. Por outro
lado, a organização social de massas, os grandes sindicatos, também
não vai bem. O que se vê das massas
hoje é tudo no sentido inorgânico,
é multidão. E os sindicatos estão
meio aparvalhados. Quando não
estão, fazem beicinho. Parece que
é moda agora ter greve nas univer-

quem as coisas melhoraram; são da
classe média baixa. A energia só está
se manifestando através da violência.
Não tem energia utópica, só através
da violência. Não tem utopia, só
distopias. É só o aqui, agora; quero
derrubar isto, derrubar aquilo. Não
tem objetivo programático! É uma
coisa esquisitíssima, enlouquecida:
é fascistoide e anarquista ao mesmo

sidades todos os anos. Faz-se greve
quando dá na telha! Greve no serviço público virou piada: não há mais
greves do setor privado, só do público! Além disso, faz-se uma greve
que mistura um monte de demandas que não têm nada a ver alhos
com bugalhos. Aparece no meio
da greve um movimento pelos botos, outro pelos índios, outro pelos
gays. Não há mais uma paralisação
voltada para uma única e objetiva
demanda trabalhista. Não! Quando
tinha e era por salários, você acabava negociando. Agora, não. Isso é
uma deformação.

tempo. Essa coisa da fragmentação
ou fratura, por um lado, e de violência nas manifestações, de outro, são
muito desagradáveis. Aí, afeta tudo.
Afeta os partidos políticos, afeta os
sindicatos, afeta todas as organizações da sociedade que levaram tanto
tempo para serem criadas. A violência é uma manifestação que me incomoda muito. Eu estou aqui no Brasil
há muitos anos e não me lembro de
nada disso. Não tem ideologia e não
tem pleito definido. Esses garotos de
merda vão para o pau pedir o quê?
Não somam nada: vai-se para o pau
gratuitamente. Esta coisa de torcida
de futebol está uma coisa infecta. Estes garotos das máscaras são repugnantes. Só têm irritação. A imprensa
não diz nada, faz uma confusão. Está
torcendo para que haja a morte de
um menino desses; que um policial
incauto dê uma porretada num garoto. Essas manifestações, que eram
espasmódicas, agora acontecem toda
hora. O ano vai ser difícil. O advento da Copa vai ser uma oportunidade enorme de ocupação das ruas. Vai
ser filmado, vai aparecer no mundo. Não gosto nada disso. Está com
cheiro ruim!

Manifestações
de araque
Haja vista os nefastos episódios
desses máscaras negras – os black
blocs, esses garotos de merda –, a
energia que fica é a da violência. Não
sei até que ponto o povo propriamente dito precisa de utopia. Mas
a classe média precisa. Não tendo,
ela transforma sua mágoa em ódio.
De fato, quem promove a violência
não são os deserdados da terra, para

janeiro • fEvereiRo • março 2014
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A orfandade da
classe média
Há hoje um desconforto grande
da classe média tradicional, deserdada pelo discurso do PT, que só trata
de salário mínimo, desemprego, incorporação de pobre, aumento da
renda do pobre... Há avanço social,
mas ele não conta para essa classe
média. É verdade que ela não tem
sofrido de desemprego. Mas, vendo
os pobres se aproximarem da sua
condição, ela tem a impressão de que
está estagnada, decadente, perdendo
posição relativa. No fundo, estava
acostumada a ser elite, e, quando vê
os pobres subindo e sendo valorizados com exclusividade pelo discurso
do governo, ao mesmo tempo em
que ela perde o peso decisório, começa a se achar enxovalhada. E, aí,
a imprensa conservadora surfa. Ela
não dá destaque a essas melhorias
sociais. Publica quando não pode
deixar de publicar, mas não dá destaque! Então, essa classe média, que o
PT chama de udenista, se junta com
essa grande imprensa. Só que eles
perdem a eleição de novo, o que só
aumenta a sua irritação. É uma retórica que mistura preconceito, reacionarismo, incômodo com a manutenção de não ter alternância na marra,
de postergação de seus interesses e
de sua visão de mundo. Aí aparecem
esses fascistinhas em manifestações.
É um ambiente horrível para essa
classe média, porque a sua impotência não encontra canais adequados
para desaguar. Só se percebe o clima
28 Quo vadis?
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Diga-me um autor relevante
que não esteja pensando
dessa maneira, prostrado pela falta
de alternativas? Não há ousadia em
nada, pelo menos do ponto de vista
do pensar

piorando, sufocante, fomentando a
violência pipocante, combinada com
a sensação de abulia, de que tudo que
se fizer será inútil. Trata-se de um
ambiente que nada produz de energizante. É verdade que nossa classe
média está sempre reclamando. Não
consegue ver nem as partes grandes,
quanto dirá o todo. Mas também é
verdade que está mesmo cada vez
mais difícil de viver, e nisso ela tem
razão.

Transição
para o quê?
Acho difícil saber para onde vamos. Não dá para dizer se o resultado
do que está ocorrendo será positivo
ou negativo, à luz do que se conheceu até aqui. O que ocorre hoje pode
ser uma transição ou um apodrecimento. Transição não sei para quê,
porque não há uma utopia prévia.
Você podia falar em transição para o
socialismo no século XVIII ou XIX
porque estavam lá as manifestações
e as utopias prévias. Mas, agora, a

transição para o socialismo quer dizer o quê? Tudo bem, pode ser que
seja um viés reformista da minha
geração... Eu sou uma adolescente
do século XX e me identifico muito com ele, a favor do que era bom,
e contra o que era ruim. Por outro
lado, não vejo causas que sirvam para
agregar de forma propositiva tantos interesses fracionados. Ninguém
sabe como reagir se não há conceito e
pensamento, organizados a partir de
uma utopia. Acho que esta sensação
de impotência, de não se ver ninguém pensando diferente, deriva daí.
Diga-me um autor relevante que não
esteja pensando dessa maneira, prostrado pela falta de alternativas? Não
há ousadia em nada, pelo menos do
ponto de vista do pensar. Ninguém
na academia está falando nada muito diferente. Por isso, não gosto de
dar entrevista, não quero engrossar o
coro de lamentação dos intelectuais.
Pode ser que eu já esteja ultrapassada, que esteja velha. Mas é como eu
estou vendo. De qualquer forma, esse
ciclo vai passar. Torcemos para que
ele não seja longo.

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

O Grupo Andrade Gutierrez é reconhecido pela excelência com que atua em Engenharia e Construção,
Telecomunicações, Energia, Concessões e Saúde. É assim que ajuda a escrever e a reescrever a História
várias vezes, no Brasil e no mundo. Pronto para superar os desafios que ainda virão por aí.
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N

o século XX, em defesa
do Estado-nação e de
seus sistemas econômicos, as elites dirigentes dos Estados
Unidos da América e da extinta União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas colocaram
sob risco de extinção a espécie humana
e uma boa parte da biodiversidade do
planeta. Inicio as discussões constatando
a falência deste modelo de (in)segurança
estatocêntrico.
Na verdade o próprio Estado-nação,
seja ele dos países centrais ou periféricos,
enfrenta ameaças imbricadas na estrutura
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do tecido social global. O transbordamento de danos decorrentes de conflitos
internos produz ameaças internacionais.
Para o trato destas ameaças, queiram ou
não os realistas, é preciso fazer uso de
uma abordagem ampla, que inclua todos
os atores sociais, e não somente o estado.
O caráter artificial da divisão entre a “low
politics” (política doméstica) e a “high
politics” (política internacional) nunca foi
tão evidente neste admirável mundo novo.
Em 1994 a primeira aparição do conceito revisado de segurança aconteceu no
relatório do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD).1 Seu

capítulo 2 apontava as relações entre o
desenvolvimento e a segurança e colocava
o homem no centro das discussões. Trata-se de um documento seminal que, como
outros desta natureza, trouxe significativos
aportes à reflexão sem, contudo, apontar
linhas de ação concretas.
Passados vinte anos, o relatório continua atual. O fim do mundo bipolar fez
recrudescer as animosidades regionais,
até então contidas pela força dos blocos
capitalista e socialista. A vitória do modo de
produção ocidental consolidou o consumo
e a acumulação sem limites como paradigma de sucesso do homem contempo-

O fim do mundo
bipolar fez
recrudescer as
animosidades
regionais, até
então contidas
pela força dos
blocos capitalista
e socialista
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râneo. Passamos a temer pelos malefícios
da hipotética universalização deste padrão.
Mas de um modo geral, a agenda de
discussões sobre segurança internacional
foi ampliada, incluindo temáticas como
poluição, desastres naturais, consumo de
drogas, esgotamento de recursos hídricos
e violação de direitos humanos. Estes problemas passaram a afetar países centrais,
direta ou indiretamente, interferindo em
suas dinâmicas de reprodução do poder
político e do capital.
Diante de tal agenda transdisciplinar
de desafios, falharam na formulação de
soluções universais os pensadores “especialistas” organizados nas instituições de
pesquisa e ensino criadas pelo mundo eurocêntrico. Apresento aqui bons motivos.
Em primeiro lugar, o sentido de “universal” que habita a cultura ocidental é de
origem europeia e representa um modo
específico de ver o mundo. Ele se tornou
dominante, em sua primeira versão, com
a expansão ultramarina do capitalismo
mercantil pela África, Américas e Ásia.
EE, ao mesmo tempo que a colonização
lhe serviu como vetor de transporte, este
”pseudouniversalismo” deu respaldo ideológico para o projeto colonizador, conquistando corações e mentes dos subjugados e
dos funcionários das potências europeias.
O ideal civilizador é talvez um dos seus
cânones mais conhecidos e importantes.
Desse modo, o que o senso comum
rotula como universal, pouco carrega das
tradições culturais não europeias, como
as cultivadas nos seios de incas, tupinambás, iorubás ou persas, por exemplo. São
por assim dizer, em diversas partes do
mundo, corpos estranhos. E como corpos
estranhos, são rejeitados. A tentativa norte-
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-americana de introduzir a democracia no
Afeganistão pode ser tomada como bom
exemplo de fracasso desse tipo “universal”
de solução.2
De qualquer modo, não se imagina
que um revisado universalismo possa
ser obtido por meio de um coquetel de
tradições, oriundas de diversas regiões
do mundo e tempos históricos. A atribuição de sentido a uma determinada
produção cultural só é possível dentro de
um contexto social definido, o que nos
leva a uma única conclusão lógica: não
é presentemente viável a adoção de um
marco monolítico e global de valores, apto
a ser aplicado em qualquer circunstância.
Vamos explorar este assunto na terceira
parte deste ensaio.

a

s fases seguintes do
capitalismo aprofundaram a instrumentalização do conhecimento a serviço da
produção, passando a influenciar mais
detidamente as instituições de ensino e
pesquisa. Immanuel Wallerstein (2007)
relaciona a sequência de eventos históricos
que culminariam no cisma epistemológico
que gerou o que conhecemos hoje como
a “ciência” e as “artes e humanidades”.
O primeiro impulso para recriar a universidade veio na esteira do novo debate
intelectual surgido na segunda metade do
século XVIII. Como observei, havia pelo
menos dois séculos que o humanismo
secular dos filósofos lutava, com maior
ou menor sucesso, contra a hegemonia
anterior do saber teológico. Mas então,

por sua vez, ele ruiu sob o violento ataque
de grupos acadêmicos que começavam a
se denominar cientistas. (…) Nos séculos XIX e XX, os cientistas declararam sua
pretensão ao prestígio e ao apoio social.
Apresentaram tipos de saber que puderam
ser traduzidos em aperfeiçoamento da tecnologia, o que foi muito apreciado pelos
que ocupavam o poder. Assim os cientistas
tinham o máximo de interesse material e
social em defender e obter o divórcio entre
a ciência e filosofia, ruptura que levou à
institucionalização do que mais tarde viria
a ser chamado de “as duas culturas” [ciências naturais e as artes e humanidades].3

A ciência reivindicou para si a responsabilidade de produzir a verdade,
deixando para uma outra categoria
de pensadores (os filósofos) a tarefa
(secundária) de pensar sobre o que era
bom. Ela se declarou neutra, moralmente
adimensional, e terceirizou para o usuário
a responsabilidade sobre resultados do
conhecimento que produzia. De modo
conveniente, os cientistas puderam se
associar a qualquer regime político ou
organização, sem precisar se indispor com
seus mecenas a respeito dos impactos
sociais de suas criações. Os dilemas deste
arranjo proporcionariam aos quadrinhos
e ao cinema roteiros pré-moldados para
um sem-número de vilões e heróis – bem
diga Stan Lee.
A evolução da ciência não parou por
aí. Seguindo a liturgia cartesiana, os objetos de estudo foram progressivamente
fragmentados e, por conseguinte, novos
campos de estudo foram ocupando os
territórios dos pormenores. As “especialidades” passaram a organizar a academia
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e o mundo do trabalho, qualificando os
“especialistas” como os sujeitos mais
aptos a resolver os problemas. Este modelo disciplinar, tal como afirma Almeida
Filho (2005) “constrói e trata muito bem
dos objetos simples” e “tem subsidiado
a maior parte dos avanços científicos
e tecnológicos da moderna sociedade
industrial”.4 Todavia falham, diante de
problemas complexos, que se recusam à
circunscrição em um único campo.
Para dar respostas ao esgotamento
do modelo, a comunidade científica
criou programas e disciplinas transversais
como a química ambiental, administração
hospitalar e sociologia da educação. Mas
o esquema geral continua centrado no
mundo disciplinar, e sua reprodução pelo
sistema educacional básico continua a produzir legiões de sujeitos intelectualmente
limitados.

A construção de uma abordagem
alternativa
As forças titânicas que regem a economia de mercado e o modus operandi
estatal seguem a cartilha que nos trouxe
até aqui. Suas estruturas operacionais
contam com vastos recursos e burocracias sedimentadas, postas a serviço da
preservação da cultura e dos interesses
das organizações, muitas vezes apartados
dos interesses públicos que, por força de
lei, deveriam defender.
A ecologia humana é formada ainda
por outros agentes sociais, dispostos a
defender suas concepções cristalizadas
de mundo e suas incoerências5 – das
entidades de classe às seitas religiosas,
das facções criminosas às instituições de
educação e pesquisa. Eles se relacionam
34 Requiescat
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com o Estado e o capital de variadas formas, contam com diferentes mecanismos
de coerção e fazem uso de discursos
pré-fabricados, legitimadores de poder
(até mesmo dos pequenos poderes cotidianos). Suas interações são ambíguas
– há farta literatura na área de segurança
a confirmar que, independentemente
de cor da pele, classe social ou etnia, os
homens, encastelados em seus modelos
mentais, agindo individualmente ou em
grupos, ocupam ora o papel de agressor
ora o de vítima, criando uma complexa
teia de causalidade.6

e

sta realidade global,
assim complexa e ambígua como se apresenta, requer então uma
abordagem alternativa.
Se a infraestrutura epistemológica existente é inadequada, em vez de construir
soluções com velhas ferramentas, podemos optar por construir novas “oficinas
de soluções” e deixar que os artífices de
talento espalhados pelo mundo façam o
trabalho. Trata-se de promover mudanças
paradigmáticas no tecido social com a
intenção de reforçar e universalizar a infraestrutura que produz, de modo coletivo,
a inovação de valor coletivo, socialmente
contextualizada.
Um primeiro olhar nos levaria a crer
que as soluções envolvendo mudanças do
Estado e das relações entre capital e trabalho seriam os afazeres mais complexos
dos nossos oficineiros. Atrevo-me a dizer
que isso não é verdadeiro nos países democráticos equipados com economias de
mercado. Isso porque os cidadãos comuns

detêm poder político sobre os agentes
públicos e sobre o mercado no exercício
dos papéis de eleitores, consumidores e
trabalhadores. A questão portanto está
centrada na forma como exercem estes
papéis e, em decorrência, como usam
estes poderes (esta análise para os países
não democráticos será escopo de outro
artigo).
Registro o pressuposto de que, a
despeito de uma primeira impressão, o
comportamento da população em geral
não é, em sua maior parte, produto de intenção racional. O exercício dos papéis supracitados estaria, sim, condicionado aos
inúmeros vieses de percepção e decisão
a que estamos sujeitos e às insuficiências
do modo contemporâneo (disciplinar) de
produzir e organizar conhecimento.
Estes dois conjuntos de limitações,
inventariados recentemente pela neurociência e pela epistemologia, são decorrentes de nossa história evolutiva e social.
Os vieses refletem os mecanismos pelos
quais o cérebro garantiu a nossa sobrevivência, tomando as decisões certas para
o ambiente que nos cercava. A produção
de conhecimento disciplinar, já discutida,
carregou nossos cérebros com modelos
mentais especialistas e lineares, a serviço
dos interesses dominantes, e pouco
úteis na compreensão de fenômenos
complexos.
Considerando a baixa taxa de mutação
observada entre os seres humanos é
possível afirmar que modelo de “homo
sapiens” atualmente na prateleira é o
mesmo do paleolítico7. As consequências
da inserção do “homem das cavernas”
na vida moderna deveriam ser objeto de
reflexão e interesse de todos os segmentos
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Nossas
perspectivas
sobre a
realidade são
fortemente
determinadas
pelos modelos
mentais que
aprendemos ao
longo da vida

de atividade humana. Mas não são. E o
preço que pagamos por esta ignorância
é enorme.
Um exemplo notável é a incidência
crescente dos casos de síndrome metabólica. O sedentarismo moderno, associado ao aumento da oferta de açúcares
e gordura e à redução do consumo de
fibras, vitaminas e sais minerais, constituiu
perfeita armadilha para o homo sapiens.
Marchávamos famélicos pelas campinas,
adaptados a uma oferta calórica limitada,
irregular e a um alto consumo energético. Nossos corpos pré-históricos, hoje
solapados por uma dieta hipercalórica de

biscoitos e hambúrgueres, fazem aquilo
para o qual foram projetados – acumulam energia sob a forma de gordura para
tempos de escassez (que nunca virão). O
resultado é a obesidade óbvia (termo que
bem poderia ser incorporado à literatura
médica).
O desconhecimento sobre o cérebro
tem efeitos mais danosos do que a ignorância sobre o metabolismo dos açúcares.
Resumindo os últimos achados de pesquisa,8 é possível afirmar que temos muito
menos controle do que imaginávamos.
Nossas respostas são menos conscientes
do que gostaríamos. Nossas perspectivas

sobre a realidade são fortemente determinadas pelos modelos mentais que
aprendemos ao longo da vida. Vamos
aos motivos.
A mente humana conta com três
modos cognitivos distintos, amparados
em dois sistemas: uma base de dados de
longa duração e um espaço de trabalho
computacional.9 A base de dados é mais
conhecida como “nível inconsciente” e o
espaço de trabalho como “nível consciente”. O nível inconsciente é responsável
pela tarefa monumental de registrar e
organizar dados ao longo da vida. Sua
capacidade é desconhecida e estimada
janeiro • fEvereiRo • março 2014
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como enorme, e seu comportamento está
ancorado numa categoria específica de
conhecimentos, de natureza estrutural, denominados esquemas ou modelos mentais. Os esquemas mentais determinam
a forma como interpretamos o mundo
e tratamos os dados recebidos, podendo
captá-los ou ignorá-los, por exemplo. A
realidade em nossas mentes é, portanto,
sem exagero ou aforismo, uma representação precária e incompleta da “verdade”,
fortemente determinada pela forma como
fomos educados a ver. Funciona de modo
análogo ao processo científico formal, em
que a escolha das evidências a serem pesquisadas e analisadas em um fenômeno
depende da teoria que escolhemos para
explicá-lo. Um fragmento do livro Cabeça
de Porco ilustra com maestria a questão.
Então vamos lá: a mulher nua ou o homem
nu será visto por alguém. Digamos que
esse alguém que olha seja um médico,
que estabeleça com a pessoa observada
uma relação profissional. Suponhamos
que eles estejam numa consulta médica.
Imaginemos, agora, esse mesmo homem
ou essa mulher diante de um pintor, em
um ateliê, posando para uma obra de arte.
Imaginemos essa pessoa nua com seu ou
com sua amante. Finalmente tomemos o
caso histórico em que a pessoa nua está
sendo banhada por seus servos, na Europa
medieval. O corpo pode ser igualmente
belo e atraente, em todos esses cenários,
mas nem o médico ou a médica, nem o
pintor ou a pintora, nem os servos terão
uma experiência visual comparável com
a dos amantes […] Nossa visão das coisas e das pessoas é carregada de expectativas e sentimentos, valores e crenças,
36 Requiescat
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compromissos e culpas, desejos e frustrações. Acima de tudo, é necessário reter na
memória esse ponto: ver é relacionar-se.
(Grifo meu.)10

O inconsciente tem uma outra característica de interesse – seu acesso não é
direto. Para recuperarmos algum dado
precisamos fazer uma busca, fornecendo
parâmetros de pesquisa. Os resultados
serão hierarquizados segundo dois macrocritérios: similaridade e relevância; sendo
o segundo uma variável dependente da
frequência de acesso do dado, do tempo
decorrido desde o último acesso e da
intensidade (emocional) da gravação. Parâmetros bem definidos geram respostas
precisas pelo critério de similaridade: “me
diga o nome da torre europeia famosa que
se encontra em Paris“. Parâmetros insuficientes vão gerar listas de respostas, produzidas a partir de uma seleção inicial por
similaridade, seguida de uma hierarquização por relevância. “Me diga o nome de
um carro de passeio, o primeiro que vier
à sua mente.” O vencedor foi certamente
o veículo que, na ponderação dos fatores,
foi o que você viu mais recentemente, ou
com mais frequência, ou com o qual você
guarda maior vínculo afetivo (o carro da
família na sua infância por exemplo). Esta
mecânica de processamento redunda
em vários tipos de desvios nos processos
decisórios, conhecidos como vieses de
heurística.11
O nível consciente é o repositório do
livre arbítrio e o nosso diferencial evolutivo
mais importante. Está nele a nossa capacidade de analisar dados, estabelecer planos
de ação e decidir diante de situações para
as quais não existam esquemas mentais

e respostas pré-planejadas disponíveis na
base de dados. O nível consciente dispõe
de uma memória pequena (basicamente
de trabalho) e tem acesso à memória
de longo prazo por meio da ferramenta
de busca já explicada. Mas a busca
inconsciente funciona mesmo que os
parâmetros não sejam escolhidos voluntariamente. Há sempre um “alguém” de
serviço no controle. Tudo leva a crer que
o inconsciente desenvolveu-se como uma
espécie de piloto automático que recebe
por delegação do consciente o controle de
atividades aprendidas e consolidadas. É o
que permite que você pense no que vai
fazer para o jantar enquanto caminha do
supermercado para casa com as compras
(sem se perder). Mas é também o mesmo
recurso que faz com que pessoas cometam erros como esquecer filhos pequenos
dentro do carro durante percursos rotineiros dos quais, usualmente, as crianças não
fazem parte.

s

e considerarmos os
mecanismos de funcionamento da mente e
a forma como a sociedade contemporânea
cria e reproduz conhecimento, chegamos
à conclusão de que, de um modo geral
nosso comportamento é fortemente determinado pela amplitude (ou estreiteza)
dos modelos mentais aprendidos, formal
ou informalmente. E que nossos sete
bilhões de bases de dados humanas são
singulares, fruto das infinitas combinações
de experiências e modelos mentais a que
estamos todos expostos.
Se a sociedade que queremos mudar
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O modelo de
segurança
estatocêntrico
é inadequado
para lidar com
os desafios
da realidade
contemporânea

é fruto destes processos é preciso buscar
métodos que contornem as limitações
identificadas e explorem as possibilidades
ignoradas, reposicionando também o
nosso entendimento sobre as responsabilidades individuais e o livre arbítrio. Neste
momento, considerando os meandros do
caminho percorrido, cabe fazer um sumário dos achados de pesquisa e, por fim,
formular os requisitos que nossa “oficina
de soluções” precisa atender.
O modelo de segurança estatocêntrico é inadequado para lidar com os
desafios da realidade contemporânea,
e um modelo centrado no homem,
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proposto pelo PNUD, se apresenta como
uma alternativa viável. Considero que,
mesmo utilizando este novo modelo,
os esquemas pré-existentes de criação e
reprodução de soluções (amparados no
universalismo vigente e na subdivisão do
conhecimento) são incompetentes para
lidar com a complexidade do mundo contemporâneo e representam, em última
instância, instrumentos de dominação
intelectual. Reconhecemos então que,
mais do que soluções, precisamos de
novas estruturas para produzir soluções.
A partir desse momento passamos a
relacionar dificuldades com as quais estas

“oficinas” e seus protagonistas deveriam
lidar. Falamos de como os agentes sociais
dominantes se empenham na manutenção do status quo e como a população em
geral também é partícipe desse processo,
mesmo inconscientemente, se alternando
no papel de vítimas e agressores. Formulo
então o pressuposto de que, num país
democrático, governado pela economia
de mercado, a população tem poder, de
fato, para mudar a realidade, na condição
de trabalhadores, eleitores e consumidores. E que estas mudanças seriam difíceis,
em grande parte, por motivos alheios à
vontade consciente.
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Recorro à neurociência para demonstrar o quanto esta formulação é pertinente. E confirmamos que a percepção e
memória que formamos do mundo são
fortemente determinadas pelos modelos
mentais que aprendemos. A realidade que
acreditamos ver é portanto uma representação parcial e singular da realidade “de
fato”. Somos todos, enfim, parcialmente
cegos. Tomando-se em conta que boa
parte dos modelos intencionalmente
ensinados está a serviço das forças dominantes, seja por meio da educação formal,
da mídia ou do consumo, podemos dizer
que nossa cegueira é meticulosamente
planejada.
A partir das considerações feitas até
aqui, é possível formular portanto requisitos essenciais que o modelo alternativo
de produção de soluções, a ser empregado
nas “oficinas”, deve atender.
• ser capaz de produzir soluções
inovadoras de valor coletivo, socialmente
contextualizadas;
• abordar os problemas de modo
interdisciplinar;
• amparar-se no trabalho de equipes
heterogêneas;
• valer-se de diversos esquemas
mentais, incluindo não só os socialmente
predominantes mas também os saberes
divergentes, oriundos de fontes e autores
incomuns;
• aproveitar-se das possibilidades do
processamento mental humano e minimizar os efeitos dos seus vieses;
• ser facilmente integrável aos processos de produção existentes na economia
de mercado e aos mecanismos de participação político-democrática.
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Após navegar por diversos campos das
ciências aplicadas, encontrei no “design
social” um modelo poderoso, versátil e
flexível, vocacionado para ser o eleito.
Ao me referir a esta particular categoria
do design, não me amparo nas duas
tradições iniciais de prática no setor: o
design como atividade artística e o design como concepção de produtos mais
atualizados tecnologicamente e de maior
produtividade fabril.12 Refiro-me, na verdade, à terceira e mais recente tendência,
em que o design se estabeleceu como
modelo interdisciplinar e multicritério de
concepção de produtos e serviços, atento
às necessidades dos clientes e usuários, e
aos impactos na coletividade.

Sobre Design e Sociedade
Nós, seres humanos adultos, vivemos
num mundo totalmente artificial. Embora
a prudência não recomende o uso de
expressões como “nunca”, “sempre” ou
“totalmente” nas ciências sociais, me
atrevo a insistir no “totalmente”. O que
nos cerca é produto de intenção humana
(consciente ou não, como já vimos) em
diferentes níveis. O primeiro, mais fácil
de apreender, é constituído pelos objetos
criados pelo homem. Preste atenção (e
se assuste) com a quantidade de itens à
sua volta que são “man made”. Portas,
janelas, pisos e teto – estantes, armários
e mesas – eletrodomésticos, e eletroeletrônicos – livros, quadros, roupas e
cosméticos. A casa é museu de nossa
história pessoal e dos avanços acelerados da cultura material. Mas repare nos
detalhes e perceba que existem padrões
na concepção desses produtos. Suas
cores, formas, materiais, técnicas de

montagem, desmontagem e descarte
estão filiados a propósitos estabelecidos
pelos seus criadores – leia-se “designers”
–, sejam aqueles que conceberam esses
produtos para outros fabricarem, sejam
os artesãos, que conceberam e construíram esses objetos.

N

uma economia de
mercado um desses
propósitos decerto
é vendê-lo e obter
lucro, e para isso
tornou-se indispensável agregar ao produto características que façam com que o
consumidor lhe atribua valor. Neste jogo
de convencimento o comprador pode ser
influenciado por argumentos do vendedor
ou fabricante, que façam com que um
produto (na prática inútil ou até mesmo
perigoso) seja entendido como de valor.
Em 1971 Victor Papanek (1923-1998),
designer pioneiro nas práticas socialmente
responsáveis,13 abordou sem rodeios a
natureza detestável dessa lógica comercial.
No prefácio do seu livro Design for the
real world identificamos os elementos
essenciais da sua argumentação:
Há profissões mais perniciosas do que o
design industrial, mas apenas muito poucas delas. E, possivelmente, apenas uma
profissão é mais hipócrita. A publicidade,
em sua prática de persuadir as pessoas
a comprar coisas de que não precisam,
com o dinheiro que não têm, a fim de
impressionar outros que não se importam,
é provavelmente o campo mais hipócrita
da existência na atualidade. […] Antes
(nos “bons velhos tempos”), se uma pesjaneiro • fEvereiRo • março 2014
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soa gostava de matar pessoas, ele tinha
que se tornar um general, comprar uma
mina de carvão, ou então estudar física
nuclear. Hoje, o design industrial levou
o assassinato à produção em massa. Ao
projetar automóveis inseguros que matam
ou mutilam quase um milhão de pessoas
por ano em todo o mundo, ao criar novas
espécies inteiras de lixo permanente que
se acumulam na paisagem, e ao escolher
materiais e processos que poluem o ar
que respiramos, os designers se tornaram
uma raça perigosa. E as habilidades necessárias nessas atividades são ensinadas
cuidadosamente para os jovens.14

INTELIGÊNCIA

Compreendido o caráter dominante
da “intenção” na gênese do universo de
primeiro nível, vamos ao segundo – o uso
primário da natureza. Nós somos cercados
por objetos artificiais, mas no ambiente
existem animais e árvores – entes que não
foram projetados pelo homem e, portanto,
não se conectam a um propósito antrópico, certo? Errado. A atividade humana
estabeleceu prioridades e predileções
por que tipos de organismos devem se
multiplicar mais ou menos, e como devem
se distribuir especialmente. Vírus da gripe?
Não gostamos. Vacas? Gostamos. Vida
selvagem? Agora gostamos, e instituímos

santuários em que podem viver, por que
assim decidimos. O homo sapiens promoveu mudanças profundas na paisagem
terrestre, transformando-a num jardim
botânico e zoológico mal cuidado. E com o
advento da engenharia genética, elevamos
alguns animais e plantas do nível dois
para o nível um, pois agora já podemos
“projetá-los”, como já acontece em larga
escala com os alimentos transgênicos – é
uma espécie de “life design”.
Chegamos por último ao nível três,
e da Terra vamos à Júpiter. Sim, eu sei o
que vão dizer: Júpiter não é artificial. Digo
em contraponto que a representação que

O homo sapiens
promoveu
mudanças
profundas
na paisagem
terrestre,
transformando-a
num jardim
botânico e
zoológico mal
cuidado
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fazemos dele é uma criação nossa. Júpiter
tem o nome de um deus da cultura grega;
é um planeta (categoria por nós inventada
dentro da taxinomia dos objetos celestes)
e está inserido na astrologia, na astronomia e nos romances de ficção científica.
Este belo planeta tem um objeto correspondente dentro do universo simbólico e
abstrato de nossas mentes, habitante do
nosso inconsciente, interpretado de modo
mais simples ou complexo, segundo os
modelos mentais de que dispomos. Júpiter
é portanto como o homem e a mulher
nus. E cabe dizer ainda que os objetos da
primeira e da segunda categorias também
fazem jus a esta propriedade.

C

hegamos à conclusão de que o modelo
de pensamento cartesiano, baseado nas
ciências naturais, é inadequado para a compreensão ampla do
mundo contemporâneo, essa construção
intencional, coletiva e de caráter social.
Somos compelidos a buscar nas ciências
do artificial15 saberes de criação do mundo
tangível, os modelos mentais capazes de
apoiar a reformulação do mundo simbólico/conceitual e a construção de um
mundo material melhor. Como esquema
central e mais importante deste campo de
saber, surge como escolha lógica a eleição
do design. Ou como é mais conhecido
“design thinking”.
Pausa. Que mundo melhor é este?
Afirmei que “não é presentemente viável
a adoção de um marco monolítico e global
de valores”. O julgamento do que é bom,
belo ou certo só faz sentido dentro de um

INTELIGÊNCIA

contexto cultural definido. Em um mundo
multicultural, teremos portanto múltiplos
contextos… o que é possível fazer então?
Nesta era da informação, de trocas intensas e globais, as pontes entre os grupos
humanos se multiplicam. As informações
seguem os capilares desta rede, o que faz
com que tantos os maus como os bons
exemplos sejam apreciados por milhões
de pessoas (bem rapidamente). As condicionantes impostas a este fluxo pela
mídia tradicional e conversadora estão
sendo contornadas por um sem-número
de canais alternativos, capitaneados por
pessoas comuns. Assim, entendo que a
adesão voluntária a um marco global de
valores, num mundo não eurocêntrico (hipotético), se daria por aglutinação, promovida pelo arrasto dos melhores exemplos
de sucesso (julgados pelos membros da
sociedade em que esta experiência se dá).
Para os países de cultura predominantemente ocidental, já existe um marco
aplicável, apresentado no capítulo 2 do relatório do PNUD (1994), documento que
citamos no início do artigo. A partir deles é
possível formular indicadores operacionais
que sirvam para acompanhar a evolução
da sociedade e para a avaliação dos protótipos de produtos e serviços em desenvolvimento. Passados 20 anos do PNUD,
vários indicadores foram implementados
de fato – entre eles o famoso IDH. Mas
aqui trato de ir às origens da discussão e
oferecer ao processo de desenvolvimento
de soluções um referencial de avaliação
centrado na segurança do homem, que
vai além dos critérios mercadológicos e
políticos, e que não necessariamente serão
conflitantes com estes – tudo depende,
mais uma vez, do contexto em análise.

Características essenciais
da segurança humana16
Universalidade. A Segurança Humana
é uma preocupação universal, segundo o
PNUD. Pois existem ameaças que afetam
tanto os países pobres, como os ricos,
como, por exemplo, o desemprego, as
drogas, os problemas ecológicos, a violência urbana e as violações dos direitos
humanos.
Interdependência. O PNUD afirma
que os componentes da Segurança Humana são interdependentes, pois quando
a segurança da população está ameaçada
em qualquer parte do mundo é provável
que vários países sejam afetados. A fome,
as epidemias, os desastres ecológicos, o
narcotráfico, o terrorismo, os conflitos
étnicos já não são acontecimentos isolados, confinados dentro das fronteiras
nacionais.
Prevenção. É mais fácil garantir a
Segurança Humana mediante a prevenção do que com uma intervenção
posterior. Ações preventivas são menos
custosas que intervenções posteriores.
O PNUD cita o exemplo dos custos diretos e indiretos causados pela epidemia
da AIDS, na década de 1980, que são
superiores a 240 bilhões de dólares.
Poucos bilhões de dólares investidos
em saúde preventiva e no planejamento
familiar poderiam diminuir a difusão e a
mortalidade da AIDS.
O ser humano. A Segurança Humana
está centrada no ser humano. Preocupa-se
com as pessoas que vivem em sociedade,
com a liberdade com que podem exercer
diversas opções, com o grau de acesso ao
mercado e com as oportunidades sociais,
com a vida em conflito ou em paz.
janeiro • fEvereiRo • março 2014
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Assim, ao julgar o mérito das soluções
que desenvolvemos, temos perguntas
objetivas, que, se feitas repetidamente (em
boa parte dos processos de tomada de decisão), resultarão num esforço coletivo pelo
avanço social: qual é a parcela da sociedade
que a minha solução afeta positivamente
– é reduzida, ampla?; qual é o impacto
da minha solução nos processos que vão
além dos meus clientes e seus usuários?;

INTELIGÊNCIA

a minha solução contribui para a prevenção?; como a minha solução afeta valores
centrais dos clientes, usuários e restante da
coletividade (tal como a liberdade e dignidade) e os aspectos materiais importantes
(como a vida e a integridade física)?
Proponho assim, para a construção de
soluções na área de segurança, a adoção
do referencial do Relatório do PNUD e a
seguinte definição de design social: prática

de desenvolvimento de soluções de valor
coletivo por meio do modelo mental “design thinking”. É deste modo que conspiro
por um mundo em que o arbítrio seja livre
e a vontade, realmente geral. Coloco pois
o meu protótipo à prova.
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m sentido amplo, a demofobia tem sido re-

vista como um corpo composto de diferentes órgãos com

latada desde a Antiguidade pela literatura

diferentes funções. As leis fundamentais de ordenação de-

política na forma de uma tensão entre ricos

sigual e harmônica deste mundo eram tão indisponíveis

e pobres, aristocracia e plebe, possuidores e

como aquelas relativas ao cosmos, à natureza ou à fisio-

despossuídos (Aristóteles, 1997, p. 91). O que

logia (Xavier e Hespanha, 1998, p. 115). Foi o processo de

desde então variou no mundo da vida e, por conseguinte,

democratização entendido à maneira de Tocqueville, ou

na literatura política, foram as maneiras de responder ou

seja, de secularização e destruição das antigas hierarquias,

enfrentar o problema. Assim, desde a Idade Média até o

que levou ao questionamento do modelo corporativo e re-

século XVIII, vigorou, a partir de uma concepção corpo-

sultou na transição para outro, individualista e voluntaris-

rativa de sociedade, um sistema de divisão formal da co-

ta, que consagrou o princípio da igualdade perante a lei.

munidade política em estamentos, que conferiam à elite

A sociedade passou a ser apresentada como uma ordem

e ao povo leis, tribunais e funções à parte. Cada atitude

jurídica formada por indivíduos autônomos que, sob os

ou função social de um indivíduo correspondia ao estado

auspícios da liberdade e da igualdade naturais, se dedica-

ou estamento a que pertencesse. Essa distinção era con-

riam em paz e tranquilidade aos seus negócios privados

siderada natural, na medida em que a comunidade era

(Manin, 1995, p. 18).
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O problema da tensão entre ricos e pobres não se

obstáculos opostos à participação política. Surgia assim,

resolveu, porém. A maior parte da população dos países

nas grandes cidades daqueles países (França, Inglaterra,

que haviam adotado o governo representativo e, com ele,

Estados Unidos), em caráter permanente, um ente polí-

consagrado o princípio da igualdade perante a lei, con-

tico até então desconhecido, ou que até então se mani-

tinuava agrícola analfabeta, controlada pelos grandes

festara de modo muito esporádico: a multidão, isto é, a

proprietários de terras e vivendo à maneira tradicional.

plebe reunida e politicamente mobilizável. Eis por que a

A despeito da igualdade perante a
lei, o liberalismo oitocentista não estendeu a universalidade dos direitos
civis ao campo dos direitos políticos.
Daí o seu caráter, não democrático,
mas oligárquico. O governo era tarefa de uma elite social e intelectual
composta por indivíduos livres e
iguais, racionais, proprietários, educados, capazes de tomar decisões em
benefício do interesse geral, ao cabo
de discussões elevadas, ponderadas,

urbanização e a mudança social aba-

A maior parte da
população dos
países que haviam
adotado o governo
representativo e,
com ele, consagrado
o princípio da
igualdade perante
a lei continuava
agrícola,
analfabeta

desinteressadas. O mundo da polí-

laram profundamente o liberalismo
clássico. Os liberais mais adiantados
evoluíram para o radicalismo e o socialismo, ao passo que os mais conservadores fincaram o pé nos postulados clássicos da doutrina. Incapazes
de frear o processo de subversão do
mundo elitário que eles conheciam,
e que lhes parecia o único possível à
luz da civilização e da ciência, aqueles liberais, tornados conservadores,
passaram a criticar acerbamente a

tica era um clube de cavalheiros comprometidos com o

multidão. Ela contradizia todos os fundamentos de suas

progresso e a liberdade de seu país. Eles deveriam zelar

concepções de mundo, que tinham por centro o indivíduo

para que a futura e eventual democratização – que, para

racional, masculino, proprietário, educado, moralizado.

eles, se limitaria à generalização do direito de voto a to-

Daí que esses liberais, tornados conservadores, a descre-

dos os homens alfabetizados – ocorresse gradualmente,

vessem como portadora das características opostas à do

respeitando todos os princípios da ordem liberal: liber-

indivíduo liberal: a multidão era composta de homens e

dade individual, sistema representativo, liberalismo eco-

mulheres pobres, trabalhadores manuais, manipuláveis,

nômico, não intervenção do Estado no domínio social. O

ignorantes das leis que regiam o movimento do progresso,

perigo estava em que demagogos descomprometidos com

sujeitos às paixões as mais torpes.

a liberdade arrebatassem a populaça para instaurar uma

Embora tenha tido ocasião de exprimir-se embrio-

tirania democrática e suprimissem a liberdade individual

nariamente na França durante aqueles breves anos de

em nome de uma mal-entendida igualdade. Os pobres e

intervalo democrático liberal (1848-1851), o processo

os analfabetos deveriam compreender sua incapacidade

democrático se revelaria irreversível depois da queda de

para conhecer os negócios públicos, até que, pelos pro-

Napoleão III e a consolidação da Terceira República, por

gressos da instrução e da educação, tivessem condições

volta de 1880. A literatura demofóbica dos últimos decê-

de participar do governo (Mill, 1849, pp. 319-320).

nios do século XIX encontrou então na obra do filósofo

Entretanto, com o aprofundamento do processo de

inglês Herbert Spencer a sua grande referência teórica.

democratização, o liberalismo passou a ser cada vez mais

Era ele inimigo acérrimo do modo por que se operava o

contestado na Europa ocidental e da América do Norte.

processo empírico de democratização, em contrariedade

A migração do campo para a cidade acelerou o processo

frontal às leis científicas extraídas de uma concepção li-

de destruição das hierarquias sociais, espelhando-se no

beral de mundo modernizada pelo darwinismo. O pro-

movimento pelo sufrágio universal e pelas reduções dos

gresso resultava da seleção natural dos diversos grupos
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sociais, em que os mais aptos se destacavam numa luta

lógico darwinista, inapelavelmente crítico da experiência

feroz pela sobrevivência, sem que o Estado devesse inter-

revolucionária (Taine, 1986, p. 351). Ao mesmo tempo em

vir. Embora o requisito formal de igualdade perante a lei

que fixava um quadro negativo das multidões manipula-

permanecesse como condição para a perfeita concorrên-

das pelos radicais, a partir da experiência revolucionária

cia dos indivíduos entre si, o spencerianismo na prática

levada ao ápice pelos jacobinos, Taine sustentava que o

a anulava sob determinismos geográficos, étnicos ou he-

conhecimento psicológico era fundamental para compre-

reditários (Béjin, 1987, p. 407). A pobreza era um resul-

ender o fenômeno sociopolítico. Nesse quadro, a ciência

tado normal da inaptidão dos mais
fracos; por conseguinte, a ajuda estatal só prolongaria a imprevidência
e a incapacidade deles, aumentando
a burocracia e reduzindo a liberdade
individual (Spencer, 1994, p. 131). A
remoção dos obstáculos à felicidade
humana ou à virtude, pela ação do
Estado ou pela caridade indiscriminada, produziria um povo efeminado, carente de vertebração moral.
Spencer condenava todos os novos
institutos que surgiam da democratização empírica (e não idealizada)

da política na era de democratização

O Governo
Provisório
escolheu para
sediar o Congresso
Constituinte o
antigo Paço Imperial
de São Cristóvão,
suficientemente
longe para
prevenir a pressão
da populaça
sobre os novos
representantes da
República

das sociedades europeias: a legisla-

só poderia ter um objeto: a psicologia
aplicada às multidões. E foi Gustave
Le Bon quem se encarregou de escrever um verdadeiro manual de ciência
política destinado aos políticos conservadores interessados em manipular as
massas em benefício da ordem liberal
periclitante: A psicologia da multidão.
Para Le Bon, a principal responsável pela queda do padrão cívico da administração pública era a ampliação da
participação política antes que se completasse o gradual processo de educação e instrução da plebe. A decadência

ção social, o socialismo, o direito de greve e a sindicaliza-

cívica provocada pelo advento das multidões se media pela

ção. Todos eles representavam interferências indevidas

crescente ingerência do Estado no campo socioeconômico,

no natural processo de competição. Para Spencer, “a po-

que com o chamado “socialismo de Estado” ameaçava de

lítica de intervenção universal” conduzia “a um laissez-

morte a liberdade individual. Do ponto de vista das emo-

-faire malsão, que permite às pessoas desonestas enri-

ções, as multidões eram impulsivas, volúveis, irritáveis;

quecerem-se à custa das pessoas honestas” (Laveleye e

sugestionáveis e crédulas; exageradas e ingênuas; into-

Spencer, 1885, p. 27).

lerantes e ditatoriais, além de imorais (Le Bon, 1963, pp.

O padrão psicológico desenvolvido por Spencer para

31-66). Elas estavam sempre em busca de líderes, pesso-

explicar em perspectiva evolucionista a natureza do indi-

as geralmente voluntariosas e imaginativas que as con-

víduo e seu comportamento social foi logo incorporado

duziam pela repetição e pelo contágio (Idem, ibidem, p.

ao trabalho historiográfico do escritor francês Hyppolite

69-82). Se a ordem individualista do liberalismo conduzia

Taine. Para Taine, o adequado conhecimento das grandes

à civilização, graças à progressiva moralidade, disciplina

obras da humanidade passava pela recuperação da psico-

e capacidade do indivíduo qualificado, a nova ordem co-

logia de seus autores, cuja interação com o meio social só

letivista criada pelo socialismo das massas, caracterizada

poderia ser entendida, por sua vez, recorrendo-se a uma

pela destruição, pela ignorância, pela paixão, pela anar-

psicologia social baseada nas “disposições inatas e heredi-

quia, só poderia levar a sociedade de volta à barbárie (Le

tárias que o homem nele revela” (apud Ginneken, 1992, p.

Bon, 1962, p. 4). Era preciso, pois, que os conservadores se

24). Em As origens da França contemporânea, Taine fi-

adaptassem aos novos tempos, tornando-se também líde-

xou uma narrativa da Revolução Francesa de fundo psico-

res de massas, para salvar a civilização.
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O caráter fortemente oligárquico da Primeira Repúbli-

haviam atacado a antiga Corte do Império como a única

ca representa a materialização do tímido ideal democrático

beneficiária da centralização política; sorvedouro intermi-

gestado durante o Segundo Reinado pelo grosso da classe

nável dos capitais oriundos das províncias, agora Estados

política. Como é sabido, foi o projeto republicano e federa-

autônomos. Para piorar, com larga população pobre e mo-

tivo à moda spenceriana que veio a prevalecer com a que-

narquista, mestiça e sem ocupação fixa, o Rio passava por

da da monarquia em 1889. Está claro, pois, o seu caráter,

antipático ao novo regime (Carvalho, 1997, pp. 29-31). Por

não democrático, mas oligárquico, e que por isso pouco ou

fim, a modernidade da cidade incomodava os “democra-

nada teria a ver com as democracias empíricas, reais, que

tas” provincianos, chocados com os seus maus costumes.

se construíam no Atlântico Norte, com a expansão veloz

Era o caso do deputado Badaró, que subia à tribuna para

do eleitorado urbano e do Estado no campo socioeconô-

“denunciar o que vai de horroroso no seio desta Babilônia

mico. Os próceres republicanos brasileiros contemplavam

que se chama Rio de Janeiro” (ACCR, 26/12/1890). Em

um eleitorado restrito a todos os homens adultos alfabeti-

suma, a capital federal era a única urbe brasileira que, à

zados, que não poderiam ser mais de 8,5% da população, e

época, tinha uma “multidão”, reunindo assim condições

que na prática ficaram em torno de 2,3% da população to-

de pôr em risco o projeto federativo oligárquico, ameaçan-

tal, durante os primeiros vinte anos da República (Lynch,

do-o com a centralização ou a demagogia. A maior parte

2011, p. 155). Enquanto isso, todos os postulados liberais

dos novos próceres republicanos mantinha o pé atrás com

clássicos, agora naturalizados pelo darwinismo social de

a ideia de qualquer tipo de manifestação popular, porque

Spencer, foram consagrados com estrépito: o do individu-

era leitora ávida de Le Bon, considerando-o “um dos maio-

alismo, o da não intervenção do Estado na economia, o de

res filósofos do mundo, um sociólogo, um pensador, autor

autonomia do mercado. Na Constituinte de 1890, a maio-

de tantas obras notáveis” (Amado, 1956: 444). O autor da

ria esmagadora dos deputados e senadores partilhava essa

Psicologia das multidões tinha diversas de suas obras tra-

visão do novo regime: a democracia era sinônima de liber-

duzidas para o português num tempo em que toda a elite

dade plena, de federalismo, de autogoverno, de capitalis-

culta poderia lê-lo no original – fato esse que confirma por

mo – numa palavra, de liberação do interesse individual

si mesmo a sua imensa popularidade no Brasil da Primeira

e particular da tutela do Estado e da União. Havia uma

República.

gradação que levava do liberalismo à democracia, da democracia à república, e da república à federação, de modo
que democracia, república e federalismo eram expressões
que se tomavam por equivalentes, ou como contendo uma
relação de progressividade entre si. Quanto mais liberal,
mais se era democrata; quanto mais democrata, mais republicano; quanto mais republicano, mais federalista.
No momento de constituição dessa democracia brasi-

P

or essas e outras, o Governo Provisório
escolheu para sediar o Congresso Constituinte não as antigas sedes da Câmara dos
Deputados ou do Senado do Império, que
ficavam no coração da cidade, mas o anti-

go Paço Imperial de São Cristóvão, suficientemente longe

leira, entendida como ordem federativa centrífuga, marca-

para prevenir a pressão da populaça sobre os novos repre-

da pelo primado dos entes federados na ordenação política

sentantes da República. O pintor e deputado paraibano Pe-

nacional, a capital da República aparecia aos constituin-

dro Américo comentava da tribuna que à boca pequena se

tes republicanos como uma pedra no sapato. Com cerca

dizia, na rua do Ouvidor, que o Congresso se reunia “lon-

de 700 mil habitantes – quase três vezes o tamanho da

ge da cidade para evitar as assuadas populares” (ACCR,

segunda colocada -, a cidade do Rio de Janeiro era a úni-

27/12/1890). O futuro presidente da República, Prudente

ca metrópole brasileira e não tinha nada a ganhar com o

de Morais, era o primeiro a reconhecer, na condição de

advento do federalismo. Os políticos provinciais sempre

presidente do Congresso, a “prevenção”, o “desfavor” com
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que o congresso republicano fora recebido pela população

tantes, do que nas ruas da capital da República. Por isso

(ACCR, 25/02/1891). Como a antipatia entre a capital e

mesmo, parecia-lhes mais conveniente levar a capital para

a nova classe política era recíproca, surgiu logo nas pri-

uma cidade menor e isolada: “Nem a pressão da multidão,

meiras sessões um apoio generalizado à ideia de mudar a

nem a dependência de um governo local, convém às livres

capital do Brasil para um lugar menos perigoso ou hostil.

e calmas deliberações dos representantes da soberania

Aos constituintes parecia altamente inconveniente que a

popular”, sustentava o deputado Tomás Delfino. Só numa

sede do novo governo federal estivesse localizada “no meio

cidade “de vida quieta, singela, sossegada”, o governo bra-

da multidão da vasta cidade, por sua natureza, agitada,

sileiro estaria “firme, sem vacilação alguma, e o seu Con-

por sua natureza, também, de vez em quando, algum tan-

gresso, livre e sem qualquer peia” (ACCR, 13/12/1890). O

to revolucionária” (ACCR, 13/12/1890). Urgia remover o

exemplo positivo que tinham eram Washington, inócua

governo para subtraí-lo à “maléfica influência desta terrí-

capital da federação norte-americana, pequena, adminis-

vel cidade, tão saturada de elementos nocivos à vida moral

trativa e politicamente irrelevante, ao passo que dois eram

da Nação, que se acostumou à contínua absorção, à en-

os exemplos negativos: Paris, protagonista de todas as re-

dosmose intelectual do que de si expande a antiga capital

voluções francesas, e Buenos Aires, metrópole que sempre

do Império” (ACCR, 27/1/1891). O fantasma da multidão

se insurgira contra o modelo federativo oligárquico que

também assombrava o demófobo chefe do partido republi-

em tantos aspectos servira de modelo aos republicanos

cano da Bahia, Virgílio Damásio, para quem a localização

brasileiros (Lynch, 2012). Na impossibilidade de mudar-

do governo federal no Rio de Janeiro ameaçava a nova fe-

-se a capital no curto prazo, os constituintes concederam

deração brasileira:

à União um terreno no Planalto Central, na expectativa
de que, num futuro não muito distante, o governo para lá

“As condições da população aglomerada nesta cidade são

transferisse a capital do país. Na mensagem presidencial

as mais contrárias à existência de uma grande capital e

enviada ao Congresso em maio de 1892, Floriano Peixo-

de uma grande federação, como é a nossa. Além disso,

to inaugurava o costume de apontar a mudança da capi-

em uma cidade populosa, onde avulta a lia social, consti-

tal como meio de resolver os problemas de instabilidade

tuída por massas, nas quais, infelizmente, a instrução não

política do governo federal no Rio de Janeiro. Depois de

penetrou ainda, nem a mínima educação cívica; onde se

seis tumultuados meses de governo, marcados por golpes,

encontram muitos, falemos a verdade, que, inteiramente

contragolpes, tentativas de golpe e manifestações de rua,

fora da comunhão do povo laborioso e honesto, vivem

que ensejaram a primeira decretação efetiva do estado de

entre a ociosidade e os manejos ou expedientes pouco

sítio do novo regime – a fim de combater “a turbamulta

confessáveis; essa grande massa de homens é uma arma,

dos anarquistas”, “salvar o prestígio da autoridade e es-

uma alavanca poderosíssima em mãos de agitadores”

magar a anarquia” - Floriano enunciava na mensagem o

(ACCR, 15/12/1890).

remédio salvador: era “de necessidade inadiável a mudança da Capital da União” e para tanto fazia seguir para o

O motivo central da mudança da capital resultava, assim, da necessidade de garantir o regime federativo contra

planalto central a missão Cruls, encarregada de demarcar
a área e estudá-la (Brasil, 1978a, p. 71).

a influência de uma poderosa e populosa capital sobre o go-

No entanto, enquanto, dada a crise política e, prin-

verno federal. A classe política republicana não julgava que

cipalmente, a crise econômica, a mudança não se reali-

o povo carioca fosse representativo do povo brasileiro – ao

zava, era preciso enfrentar de outra forma o espectro da

contrário, o povo brasileiro estava em cada um dos estados

multidão que, no Rio, pairava sobre a federação. Esse

da federação e, portanto, estava mais bem representado

fantasma foi enfrentado pelo prócer paulista Campos Sa-

dentro do Congresso Nacional, por meio de seus represen-

les, que se revelou o grande artífice do novo regime, pela
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sugestão e implantação de três medidas. A primeira foi

Presidência da República: aproveitar a reforma do porto

adotada durante o Governo Floriano Peixoto, quando Sa-

do Rio de Janeiro para remodelar o centro urbano da ci-

les era senador por São Paulo: criar uma jurisprudência

dade. Ele deveria ser purgado tanto das epidemias quanto

legislativa sobre o estado de sítio similar à da Argentina,

das classes perigosas que o habitavam, a fim de retomá-lo

convertendo-o num mecanismo ágil por que o governo

enquanto espaço de representação de uma sociedade mo-

poderia combater qualquer ameaça de desordem e sub-

derna e civilizada. Foi justamente no meio dessa emprei-

versão oriunda dos setores contrários ao regime. O segun-

tada, presidida por Rodrigues Alves, auxiliado por Lauro

do mecanismo adotado por Campos Sales, dessa vez já na

Müller, Pereira Passos e Osvaldo Cruz, que estourou a Re-

Presidência da República, foi a chamada “Política dos

volta da Vacina. No contexto de demolição de milhares de

Governadores”. Acertou-se então que, como na Argenti-

velhos sobrados e cortiços que, a fim de abrir novas vias

na do general Roca, dali por diante os destinos do país

para escoamento das mercadorias do porto, expulsavam

seriam resolvidos por arranjos de cúpula entre o Catete e

de um dia para o outro a população pobre do miolo da ci-

os governadores dos Estados. O terceiro mecanismo para

dade, a revolta popular começou contra a lei da vacinação

remoção da ameaça representada pela multidão sobre o

obrigatória e acabou engrossada por uma rebelião militar

governo federal foi sugerido por Sales ao seu sucessor na

(Needell, 1987).
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Foi esse o momento em que a demofobia da classe po-

Em seu apoio, Miranda citava os estudiosos da psico-

lítica republicana chegou ao auge. O estado de sítio decre-

logia das massas e críticos delas, como Sieghele, Le Bon

tado por ocasião da Revolta da Vacina durou três meses e

e Tarde: quando alucinadas, julgando que “tudo lhes era

sete dias (de 16/11/1904 a 23/2/1905). Embora tenha sido

permitido”, “na monstruosa fatuidade de si mesmas”, na

o quinto sítio da República, foi a primeira vez em que ele

“feroz embriaguez do seu poderio”, as multidões torna-

foi decretado tendo por fim reprimir também uma revolta

vam-se “intolerantes, despóticas, sanguinárias”. Tudo o

popular. Os debates parlamentares correlatos foram tra-

que elas produziam era “vário, mutável, efêmero, senão

vados em dois momentos: antes da decretação, quando da

desabusado, maléfico, exterminador”. Bastava “uma sus-

necessidade de aprovar o pedido endereçado ao Congresso

peita, uma quimera, um surdo boato, um inconstante ru-

pelo presidente, e depois de encerrado o sítio, quando era

mor” para que elas estarrecessem de medo e se tornassem

preciso discutir a constitucionalidade dos atos praticados

“terroristas”. Para Passos Miranda, o indivíduo na multi-

pelo Executivo naquele ínterim. No primeiro período, o

dão era dominado pela “loucura furiosa”, pela “mania de

debate foi muito restrito, dada a urgência dos governistas

destruição”, voltando ao seu primitivo espírito de barba-

em aprovar a decretação da medida em face do levante da

ria. A multidão era louca, porque irracional; e também

Escola Militar. Já o segundo período da discussão ocorreu

era volúvel, porque era mulher, deixando-se levar pelos

no ano seguinte, quando da discussão sobre a aprovação

tribunos turbulentos. Era o que acontecera na Revolução

dos atos praticados pelo Governo. A sessão de 27 de julho

Francesa e o que se dava em todo o lugar.

de 1905 da Câmara dos Deputados foi aberta por um discurso do governista sergipano Passos Miranda, que subia

“Nem pudera deixar de ser assim, porque la foule est

à tribuna para condenar o direito “movediço e anárquico”

femme, no dizer pouco amável, metafórico, dos sociólo-

de insurreição:

gos. Ela se entusiasma facilmente pelos galanteadores
que lhe animam a vaidade e lhes falam da onipotência,

“Hei para mim que as facções são influências de-

entrega-se gostosamente à sedução deles e com eles tor-

gradantes das democracias. Nada mais enervante do

na-se crédula e dócil, ciumenta e raivosa, poucas vezes

que suportar os botes intermitentes dessas facções vio-

é refletida, quase sempre ignorante: em uma palavra,

lentas e agitadas, nada mais oprobrioso do que sofrer

age e decide pela sensibilidade e pelos nervos. (...) E há

o predomínio dementado dessas turbas tumultuárias e

outro dizer dos psiquiatras, la foule est folle, dizer, que

ignaras, nimiamente exploradas por falsos condutores

se há de entender que por essa espécie de delírio, ni-

que lhes animam os preconceitos e as fraquezas, e por

tidamente caracterizada e classificada e mui conhecida

ardilosos pervertores que lhes bajulam os vícios e as

dos alienistas: o delírio comum. As facções têm aluci-

paixões; e quando, para desdita deste ou daquele país,

nações coletivas, apresentando perturbações análogas

conseguem elas algum êxito, ou pela imprudência das

às de alguns pensionistas de certos manicômios” (ACD,

classes dirigentes ou pela indiferença de povos sem edu-

27/7/1905).

cação política, o que a história registra é que para logo
saltam as intenções fementidas, fazendo bancarrota da

A livre expressão da demofobia continuou quando,

sua apregoada panaceia, ou as ambições irrequietas,

quatro dias depois, o relator da Comissão de Constitui-

escalando o poder, não para eliminarem os supostos

ção e Justiça, deputado Luís Domingues, defendeu seu

abusos, contra os quais se clamava nas épocas agita-

parecer aprovando os atos praticados pelo governo. Pon-

das, senão para mais abertamente praticá-los, ao veio

to sensível era o desterro de centenas de populares que

de vaidades perversas ou fanatismos obscuros” (ACD,

haviam quebrado bondes e lampiões para a Amazônia. A

27/7/1905).

Constituição permitia que durante o sítio o governo des-
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terrasse os detidos para “outro ponto do território nacio-

A questão é de particular interesse, porque revela que,

nal”, e ele de fato aproveitara o recém-adquirido território

sob a eventual retórica democrática, o establishment repu-

do Acre para lá mandarem – nas palavras do presidente

blicano cuidava seletivamente da efetividade dos direitos

Rodrigues Alves - “desordeiros conhecidos e indivíduos de

civis quando se tratava de aplicá-los à plebe ou à elite –

má reputação” (ACD, 3/5/1905). Também Domingues se

distinção que, obviamente, a ordem constitucional jamais

referia aos desterrados como “a malta que levava aqui o

estabelecera. Era o próprio líder do governo que reconhe-

terror aos ânimos e o ataque às instituições”. O problema

cia a diferença de tratamento que concedia aos militares

é que, embora o governo informasse que os detidos já es-

insurretos, de um lado, e à plebe revoltada, de outro. “Dos

tavam em liberdade, eles continuavam no Acre. Simpático

sublevados, os que tinham a responsabilidade do nome

aos rebeldes, o deputado oposicionista
Barbosa Lima requereu uma lista dos
desterrados, alegando que o governo se
recusava a identificá-los para impedir a
impetração de habeas corpus, a fim de
que os desterrados trabalhassem para
os grandes seringueiros na condição
de “servos da gleba”. Por sua conta, em
contrariedade evidente ao princípio da
publicidade, Domingues replicou que a

ou da condição social, os que se não po-

De um lado era
a malta que
inutilizava
bondes e lampiões;
do outro, eram
oficiais do nosso
exército e pessoas
igualmente
qualificadas

Constituição não obrigava o governo a

diam, nem se deviam confundir com os
Maria Cachuxa, Pinta o Sete e Quebra
Toutiço, foram submetidos a processo”,
declarava Domingues. Ou seja, os militares revoltados ficavam reclusos em
prisões próprias, respondendo a inquérito e aguardando julgamento, ao passo
que a plebe era desterrada para o Acre,
sem que a família soubesse o que dela
havia sido feito. Quando Barbosa Lima

discriminar aqueles que decidia desterrar e por isso não

questionou a evidente ilegalidade daquela distinção, no

estava legalmente obrigado a fornecer lista nenhuma a

quadro de uma Constituição que proclamava a igualdade

quem quer que fosse: “O que interessava ao governo era

perante a lei, Domingues estranhou a pergunta do cole-

remover do ponto da desordem os desordeiros, e esse ob-

ga. Para o líder governista, a diferença entre os militares e

jetivo ela conseguiu com os nacionais, desterrando-os, e

os populares era claríssima: “De um lado era a malta que

com os estrangeiros, deportando-os” (ACD, 31/7/1905).

inutilizava bondes e lampiões; do outro, eram oficiais do

Para Domingues, os deputados da oposição nada tinham

nosso exército e pessoas igualmente qualificadas. Confun-

“com a classe dos vagabundos e desordeiros, quebradores

di-los na mesma responsabilidade e no mesmo destino,

de lampiões”; gente anônima sobre a qual ninguém se in-

é que fora para estranhar.” E arrematava, num estranho

teressava: “Ninguém deu pela ausência dessa gente para

arroubo de conciliação com os militares insurretos: “Não

declarar nomes e requerer habeas corpus.” Quando Bar-

consentirei nunca que os confundam com os arruadores

bosa Lima voltou a perguntar pelo nome dos desterrados,

de profissão. A estes, infelizes sem reputação, removeu-os

Domingues respondeu irritado:

daqui o governo; aos responsáveis, submeteu a processo.”
Ou seja, era uma questão de reputação, de pertencimento

“Um dava pelo de Maria Cachuxa, outro pelo de Pinto Es-

a extratos diferentes da população, que exigiam do Estado

pantado, e sei lá quantos de igual jaez! Para mim, os des-

tratamento diferenciado (ACD, 31/7/1905).

terrados tinham um nome só – chamavam-se arruadores

A discussão envolveu ainda mais dois deputados, Mo-

ou arruaceiros. E não sei se por terem os desordeiros es-

reira da Silva e Brício Filho, que discordavam das distin-

ses e quejandos nomes, ou por não darem nenhum, pode

ções demofóbicas de Domingues e Passos Miranda. Mo-

o governo ser privado da faculdade constitucional de des-

reira da Silva entendia que o governo estava obrigado a

terrá-los” (ACD, 31/7/1905).

remeter ao Congresso a relação dos cidadãos detidos e
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desterrados, independentemente de sua qualidade: “O

servidão da plebe, eu não vi na Constituição.

respeito à individualidade humana é sempre devido, em

O Sr. Luís Domingues – Cite uma lei.

qualquer parte que ela se ache.” Não admitia “a distinção

O Sr. Moreira da Silva – Vossa Excelência sabe que

entre o poderoso e o fraco, nem diferença de cidadão desta

no Império havia uma que dava lugar a que o governo

ou daquela nacionalidade”. Moreira da Silva sustentou que

mandasse conduzir o indivíduo para fora do local em que

o governo deveria providenciar a volta dos desterrados:

o delito era cometido, mas depois de terminado o delito,

O Sr. Moreira da Silva – Quem os mandou levar, que
os traga, e os apresente aos tribunais.
O Sr. Luís Domingues – É o governo quem lhes deve
dar a volta?
O Sr. Barbosa Lima – Naturalmente.
O Sr. Luís Domingues – Não vejo em Constituição alguma esta doutrina.
O Sr. Barbosa Lima – O que eu não achei foi esta, de
enviá-los ao Acre, como empregados de seringueiros. Esta
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O Sr. Moreira da Silva – Basta esta lei brasileira, que é

de melhor produzira o estado de sítio. Primeiro, porque a

muito mais rigorosa, porque é uma lei penal, porque trata

cidade ficara “com desordeiros de menos”; segundo, por-

da pena, ao passo que esta trata de uma medida governa-

que dera aos desterrados uma possibilidade de, no Acre,

mental e transitória (ACD, 31/7/1905).

“modificar os hábitos e reabilitarem-se”. O comentário era

Embora a interpretação conservadora das instituições

de visível ironia:

republicanas fosse contestada pela oposição, esta se tor-

“Quero crer que muitos desses novos acreanos hão de

nara insignificante. Formada pela Política dos Governado-

refazer-se de instintos e hábitos fora do meio empestado

res, a Câmara estava indiferente à sorte dos desterrados e

em que viviam, sem estímulos para o vício e com a pers-

aprovou os atos praticados pelo governo durante o estado

pectiva que não é vã de, pelo trabalho, naqueles vastos e

de sítio.

rendosos seringais, obterem, mais dia menos dia, recursos

A demofobia também marcou o debate no Senado

para a constituição e amparo de sua família e sua conse-

Federal, instituição representativa por excelência do prin-

quente ou provável reabilitação. Quem sabe, arcanos do

cípio federativo e cenáculo máximo das oligarquias esta-

futuro, se descendentes desses regenerados não serão nos-

duais. No parecer em que aprovava os atos do governo, o

sos sucessores nessas cadeiras, representando o futuro es-

senador mato-grossense Antônio Azeredo registrava que

tado do Acre?” (ASF, 4/9/1905).

o desterro para o Acre “não provocou reparos e antes me-

Seria preciso um livro de dois tomos para descrever de

receu aplausos, pela convicção de que somente turbulen-

modo detalhado todos os episódios significativos de demo-

tos conhecidos e arruaceiros vulgares foram os enviados

fobia envolvendo a classe política da Primeira República.

para aquele território” (ASF, 10/4/1905). Para o gaúcho

Para os efeitos deste artigo, menciono apenas dois. Des-

Ramiro Barcelos, os desterrados não mereciam piedade:

taco as duas últimas crises do regime, ocorridas quando

eram “facínoras”, “anarquistas”, “perturbadores da ordem

o desentendimento entre as oligarquias estaduais tornou

pública”, “cáfila de desordeiros” que
andava a “perturbar todo o trabalho,
toda a vida de uma grande cidade,
quebrando combustores, ameaçando todo o mundo” e “produzindo enfim toda a espécie de desordens para
cansar a polícia”. As medidas repressivas adotadas pelo governo deveriam ter sido mais enérgicas, “tal o
estado de desordem, de anarquia, e
vergonhoso para o país, vergonhoso

impossível o lançamento de uma

Seria preciso um
livro de dois tomos
para descrever de
modo detalhado
todos os episódios
significativos
de demofobia
envolvendo a
classe política da
Primeira República

para o governo, vergonhoso para as

candidatura unânime à Presidência
da República. Nessas oportunidades,
o candidato oposicionista não apenas lançou-se numa campanha de
crítica ao establishment, como buscou mobilizar o eleitorado nacional
visitando diversos estados do país e
proferindo comícios nas capitais dos
estados. Em todos os casos, a iniciativa dos candidatos oposicionistas foi
rechaçada pelo status quo da Repú-

instituições e para a civilização do Brasil”. Não era o esta-

blica como demagógica e anárquica. A primeira campanha

do de sítio, mas o de guerra que deveria ter sido declarado

presidencial que contou com um candidato oposicionista

para impedir a impetração do habeas corpus e fazer com

que, se não tinha chances reais de vencer, mobilizou as ca-

que o governo fizesse sentir aos desordeiros “o peso da lei”

madas populares, foi aquela em que Rui Barbosa enfren-

(ASF, 1/9/1905). Para o senador sergipano Coelho e Cam-

tou a candidatura situacionista do Marechal Hermes da

pos, criticar o governo pela falta de uma lista de nomes dos

Fonseca (1909-1910). Derrotado, Rui liderou a oposição

desterrados não passava de uma “sentimentalidade”. Por

ao governo durante os quatro anos seguintes. Seus compa-

dois motivos, parecia-lhe que o desterro havia sido o que

nheiros do partido civilista, depois liberal, foram durante
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todo o período atacados pelos conservadores como “pro-

demagogos aventureiros, a soldo da oposição. Os apupos,

fissionais das masorcas” que pretendiam “abalar e destruir

as vaias, ainda não representavam legitimamente o desa-

a ordem constitucional para, embora sobre as ruínas da

grado da população, nem eram compreendidos como um

Pátria, sobre os destroços das instituições republicanas,

direito cívico de exprimir-se nas ruas. Tratava-se, muito

assaltarem as posições e o governo” (ACD, 7/5/1914). As

simplesmente, de “uma manifestação de verdadeira selva-

manifestações populares da oposição liberal nunca eram

geria” (Gabaglia, 1951, p. 491).

consideradas como representativas da “opinião pública”;

Em 1922, a classe política republicana voltou, por-

elas não passavam de “um conluio de valdevinos”. O depu-

tanto, a temer amplamente os movimentos populares do

tado conservador Victor Silveira seria mais explícito: “Isto

Rio de Janeiro, temor que havia sido amortecido com a

que anda pelas ruas não é Povo, não é Nação, não é País,

reurbanização da capital vinte anos antes. Foi então que,

não é República” (ACD, 24/12/1914). Essa era a opinião do

às voltas com a hostilidade da população, enfrentando a

próprio chefe do Partido Republicano Conservador, o se-

ameaça tenentista e governando praticamente todo o seu

nador Pinheiro Machado. Para esse admirador de Le Bon,

mandato sob estado de sítio, rodeando o Catete de arame

as instituições republicanas jamais poderiam ficar à mer-

farpado, perseguindo implacavelmente os adversários e

cê “da versatilidade demagógica das correntes populares”

reformando a Constituição em sentido autoritário, emas-

(ASF, 20/1/1915).

culando o Judiciário do direito de conceder habeas corpus,
o chefe da classe política, isto é, Artur Bernardes, retomou

E

da Presidência da República o mantra da mudança da cam 1921-1922, era o ex-presidente Nilo Pe-

pital. Nas mensagens enviadas ao Congresso, solicitando a

çanha, popular prócer fluminense, que se

mudança, aparecia, porém, uma novidade no argumento

lançava contra a candidatura do governa-

mudancista a reforçar aquele decorrente da demofobia: a

dor de Minas Gerais, o ultraconservador

necessidade de desenvolver o interior.

Artur Bernardes, na campanha que deno-

“O Governo Nacional deve desenvolver a sua ação em

minou Reação Republicana. Ao chegar a meados de ou-

um centro, do qual possa auscultar o sentimento nacional,

tubro ao Rio de Janeiro, Artur Bernardes e sua comitiva

com exatidão e calma, sem a visão alterada por um local

foram recepcionados com “uma vaia colossal” na avenida

impróprio de observação, sem a reflexão perturbada pelo

Rio Branco (Gabaglia, 1951, p. 491). O episódio foi perce-

tumulto de uma grande cidade cosmopolita e onde a segu-

bido pela classe política como de imensa gravidade, res-

rança material dos representantes dos poderes públicos se

surgindo com força o fantasma das multidões irracionais

ache fora do alcance de ataques externos e de atentados

incensadas pela imprensa subversiva e manipuladas pelos

internos. No interior do país, a capital seria um laço de co-

demagogos. Exprimindo o sentimento do candidato des-

nexão entre as diversas unidades federadas e poderia irra-

feiteado, um admirador de Bernardes descreveu o inci-

diar para todas as direções as vias de transporte e comuni-

dente como “uma lamentável manifestação de desagrado,

cação e outros elementos de progresso da alçada da União;

pela turbamulta que por ali perambulava, envenenada

e, em emergência de defesa nacional, a atuação do governo

pela linguagem licenciosa da imprensa” (Magalhães, 1973,

seria mais segura e eficiente” (Brasil, 1978b, p. 529).

p. 113). Já a filha do presidente Epitácio Pessoa descreve-

Como se depreende da leitura da passagem transcri-

ria o incidente de forma mais caracteristicamente demó-

ta, a novidade atinente ao argumento desenvolvimentista

foba: a vaia havia sido obra de “uma multidão alucinada”

estava estreitamente vinculada à concepção oligárquico-

por “capangas vindos de Niterói, o pessoal dos jornais de

-federativa da Nação. O argumento desenvolvimentista

oposição (...) e representantes das classes armadas”. Mais

servia para disfarçar e, por isso mesmo, favorecer o intui-

uma vez surgia a imagem da multidão enlouquecida pelos

to demófobo embutido na defesa da mudança da capital.
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Bernardes recorria novamente à velha tática de valorizar

O último episódio digno de nota de expressão demó-

um “autêntico” povo brasileiro, que remetia ao imaginá-

foba da classe política da Primeira República a se mencio-

rio tocquevilleano de uma população interiorana e ordei-

nar se deu justamente em 1930, no ato de sua deposição

ra, identificada aos estados da federação, opondo-lhe a

pela Revolução. Dentre o sem-número de manifestações,

imagem ameaçadora e subversiva de um povo-multidão

a mais característica talvez tenha sido a de Humberto de

politicamente mobilizado pela demagogia de uma capi-

Campos, ficcionista e deputado federal pelo Maranhão

tal cosmopolita, artificial e estrangeirada. O desenvolvi-

que, apeado de seu cargo pela Revolução, entregou-se

mento do “sertão” se daria em benefício da “Nação” en-

imediatamente à leitura apaixonada da obra que servira de

tendida como federação oligárquica, em detrimento da

modelo a toda literatura demófoba europeia: As origens

“multidão” da capital litorânea, que não passava de uma

da França contemporânea, de Hyppolite Taine, que reve-

“parcialidade” excêntrica no país. Em outras palavras, o

lava, “nas verdades do passado, as fraquezas e misérias do

argumento do desenvolvimento do interior não passava

presente” (Campos, 1954, p. 93). Depois de lamentar que

de um aggiornamento da concepção meramente federa-

o novo prefeito nomeasse “politiqueiros suburbanos” para

tiva de democracia, criada no nascedouro da República

os cargos técnicos da municipalidade, Humberto de Cam-

oligárquica.

pos se preocupava com o fato de que milhares de militares
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revolucionários oriundos de todo o país, por falta de es-

more, um turbilhão de homens semivestidos, quase todos

paço disponível, ocupassem para aquartelarem-se os for-

em mangas de camisa, dezenas dos quais dormiam sobre

mosos edifícios públicos em estilo parisiense, construídos

as capas de campanha estendidas no gramado do jardim

durante a reforma Passos, pela classe política deposta, na

circulante. No parque ajardinado fumegavam marmitas

Cinelândia. Afligia-o, em particular, ver o próprio Palácio

em fogões improvisados. O Senado é, hoje, um simples

Monroe, sede do Senado e símbolo da federação oligárqui-

quartel da soldadesca revolucionária!... São os primeiros

ca, ocupado “pela multidão” de soldados extraídos da mais

bárbaros. Atrás deles não virão os hunos? (Campos, 1954,

ínfima condição social. Foi o último muxoxo demófobo do

p. 102).”

aristocrático regime:
“Ainda hoje, de caminho para a Academia, passei pelo
Senado. E confrangeu-me o coração. O edifício elegantís-

***
Humberto de Campos foi bom profeta. Os hunos vieram e ficaram.

simo, que foi o orgulho nosso na exposição de São Luís,
a casa que (o ex-presidente do Senado) Antônio Azeredo
encheu de tapetes caros e mobílias de gosto, vomitava
por todas as portas, e despejava pela escadaria de már-

O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).
clynch@iesp.uerj.br
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Olmos, Peru
Uma obra de transposição de águas que
transformou solo desértico em terras férteis,
desenvolvendo a agroindústria local.

O FUTURO
COMEÇA
TODOS
OS DIAS.

O mundo que queremos construir é o resultado das
nossas atitudes hoje. Por isso, nosso compromisso com
o desenvolvimento sustentável é inegociável.
Aqui, sustentabilidade é um tema multidimensional
que abrange desenvolvimento econômico e social,
responsabilidade ambiental, participação política e
valorização da cultura.
Isso significa gerar resultados para clientes, proporcionar
oportunidades de educação, trabalho e renda para
integrantes e comunidades, melhorar as condições de
vida das pessoas, estimular o uso racional de recursos
naturais e a adoção de tecnologias limpas e renováveis.

odebrecht.com
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VAIAS PARA

BOB DYLAN
LUIS CARLOS FRIDMAN
SOCIÓLOGO

P

rotagonista importante
da cultura americana
nas últimas décadas e
talvez o mais talentoso
poeta do rock, tendo sido cogitado
para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan carrega a cicatriz
de ter sido repudiado por parcelas
de seu público nas apresentações ao
vivo nos anos 1965 e 1966. Tais episódios, que tiveram como motivo a
introdução das guitarras elétricas em
sua música, revelaram mais do que
o desagrado das plateias com novas
formas de interpretação de suas canções, e se estenderam ao embate de
linguagens associadas às posturas políticas da época.
O menestrel – que havia se destacado através de canções de forte crítica social – buscava novos caminhos e

não planejou nem concebeu o rumo
estratégico de sua arte naquele tempo
em que as aspirações revolucionárias
estavam em todo lugar. Apenas quis
aprofundar suas ideias musicais e recebeu de volta fortes reações.
Na “Introdução à edição de
1989” de História social do jazz, o
historiador Eric J. Hobsbawm observa que nos anos 60 e meados dos
70 do século XX o rock deixou perplexos observadores de mais idade,
acostumados a manter separadas a
música e a revolução. No curto espaço de alguns anos, em que inúmeras
revoltas emergiam com a esperança
de mudar a vida em variadas dimensões, essas afinidades apresentaram
traços diversos daqueles usualmente
identificados com a tradição revolucionária. Nas condições muito parti-

culares dos anos 60, a música popular
foi capaz de sensibilizar milhões de
jovens para mudanças em múltiplas
esferas da existência, inclusive aqueles que não tinham qualquer interesse específico pela política.
Segundo Hobsbawm, “o rock se
tornou o meio universal de expressão
de desejos, instintos, sentimentos e
aspirações do público entre a adolescência e aquele momento em que
as pessoas se estabelecem em termos
convencionais dentro da sociedade,
família ou carreira... no rock, o público e o privado, o sentimento e a
convicção, o amor, a rebeldia e arte,
a dramatização e a postura assumida
no palco, não são distinguíveis uns
dos outros” (Hobsbawm, 2009:18).
Alguns episódios foram particularmente expressivos das reviravoltas
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do período, e dentre eles os concertos
de Bob Dylan no Reino Unido e na
América nos anos 1965 e 1966. Mesmo já reconhecido mundialmente
como um artista dotado de qualidades únicas, uma parcela não desprezível de seus admiradores americanos
e europeus não perdoou a incorporação das guitarras elétricas às suas
performances e reagiu com gritos, reclamações e estrepitosas vaias à mudança da linguagem musical.

O

rumo dos acontecimentos foi largamente
abordado por comentaristas da história do
rock and roll, dos quais se destaca
o jornalista Robert Shelton, que escreveu No direction home – A vida
e a música de Bob Dylan, e havia se
tornado amigo de Dylan depois de
ter escrito artigos para o New York
Times sobre o novo talento que surgia, quando ainda era um desconhecido que se apresentava nos bares
enfumaçados do Greenwich Village,
em Nova York. O livro de Shelton é
reconhecido como um dos melhores
trabalhos sobre o trajeto de Dylan,
tendo contado com a colaboração e a
proximidade do biografado.
Quando Dylan introduziu as
guitarras elétricas em sua música, evidenciando que sua aproximação com
o rock and roll não era episódica, o
mundo caiu. Durante anos, Dylan
se viu às voltas com exigências que o
exauriam e depressões que seguiam o
seu alucinado ritmo de vida, devida62 revoluções e sussurros
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mente acentuadas por clamores públicos e por críticas da imprensa que
lhe destinavam um lugar que definitivamente não queria mais ocupar.
As influências de esquerda estiveram na base da formação de Bob
Dylan, que não deixou de produzir
músicas que continham os temas
políticos e sociais que lhe tocavam,
mas tornou-se um artista impene-

acompanhado de seu violão cantando os temas de sucesso em uma arte
definida pela explicitação da crítica
social.
O primeiro grande amor de
Dylan, Suze Rotolo, que aparece com
ele na capa de “The freewheelin’ Bob
Dylan”, era “um bebê de fraldas vermelhas”, expressão que caracterizava a geração de filhos de membros

trável a direcionamentos estranhos
à sua complexa elaboração de imagens, palavras e sons. Pela estrondosa repercussão de suas canções junto
a milhões de pessoas, conquistou a
autorização de ser um reverenciado
cronista e testemunha da vida americana.
Cercado desde sempre por exigências e pressões que o ultrapassavam de muito, não se dispôs a
encarnar o grande ídolo que “representava” os anseios de uma geração.
Pagou um preço bem alto quando
ampliou os limites de sua criação
e lançou-se em aventuras sonoras e
poéticas – como faz até hoje – que
surpreenderam aqueles que lhe atribuíam um “caminho” delimitado
segundo expectativas despertadas no
início de sua carreira, quando produziu canções como “Blowin’ in the
wind” ou “Masters of war”, entre
outras. As suas reações estão documentadas nos famosos embates nas
entrevistas coletivas para repórteres
sequiosos por declarações definitivas sobre assuntos os mais diversos e
nos concertos e shows onde o público indignado queria congelar e ver
confirmada a imagem do menestrel

ativos do Partido Comunista americano. De origem italiana, seu pai
era pintor e líder sindical, e sua mãe
escrevia para o L’Unità. Suas irmãs
passavam férias no acampamento
Kinderland, uma colônia de férias
judaica de orientação socialista, que
teve (e tem) seu equivalente brasileiro
nos arredores da cidadezinha de Sacra Família do Tinguá, no estado do
Rio de Janeiro (Bernstein, 2012:109).
Em seus primeiros tempos no
bairro de Greenwich Village, sem dinheiro e sem lugar para morar, Bob
foi acolhido por esquerdistas vinculados à música folk, dentre eles o casal
Eve e Mac Mackenzie, típicos moradores daquela região de Nova York.
Participava ativamente das conversas
e discussões dos grupos ali formados,
além de contribuir para a imprensa
esquerdista que tinha como referência musical a folk music, como as publicações Broadside e Sing Out! No
Village, conviveu duradouramente
com músicos, poetas e intelectuais
particularmente interessados em explorar o veio das baladas populares
americanas com o propósito de trazer o protesto político para a cena
musical. Alguns deles se tornaram
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bem conhecidos, como Phil Ochs,
enquanto outros, igualmente talentosos, jamais alcançaram um mínimo
de notoriedade.
Desde o início, Dylan foi um devorador das bases da música popular
norte-americana e da cultura do que
ele chamou de “velha América”. Seu
olhar através da arte traduz os espantos por meio dos quais ele corajosamente tenta se situar na América de
todos os poderes, de todas as guerras
e da homogeneização massiva. Não
se recolhe nostalgicamente às impressões deixadas pela infância e adolescência vividas nas cidadezinhas do
interior do estado de Minnesota.
Não há amenidades no percurso de
Bob Dylan.
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Tornou-se um poeta maior desse
espanto, e seus temas, em linguagem
única, abordaram poder, corrupção, conhecimento, salvação, guerra,
morte, religião e corações partidos
ou resistentes para seguir em frente.
Nesse contraste de uma vida que passa cada vez mais rápido, exibiu, em
uma entrevista concedida a Jann S.
Wenner para a revista Rolling Stone
em maio de 2007, a ideia de que a “felicidade é ser capaz de respirar bem”,
em despojamento consciente dos
símbolos de poder, sucesso e “realização” na terra que valoriza os win-

ners e deserda os loosers. Para Dylan,
“felicidade é uma palavra barata”
(Epstein, 2012:190). Compôs canções
sobre o despedaçamento do sonho

americano e as distorções intelectuais
e morais da cultura e das dificuldades
de se manter íntegro nessa época. Foi
compreendido tanto por solitários
de passagem em um motel de alguma
estrada secundária na América quanto pelos sofisticados intelectuais das
grandes metrópoles.

“Judas!”
No início de uma excursão que se
estenderia à Europa e à Oceania, em
setembro, outubro e novembro de
1965, Dylan foi vaiado em suas apresentações em Forest Hills, nos domínios do Hollywood Bowl e do Symphony Hall, e nas cidades de Atlanta,
Baltimore, Princeton, Providence,
Burlington, Boston, Hartford, Min-

Pela estrondosa
repercussão de suas
canções junto a milhões
de pessoas, conquistou
a autorização de ser um
reverenciado cronista
e testemunha da vida
americana
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neapolis, Buffalo, Cleveland e Cincinnati. Havia precedentes. Em 25 de
julho de 1965, Pete Seeger, o lendário cantor de folk music, enfurecido
com a interpretação elétrica de “Like
a rolling stone” no Newport Folk
Festival, ameaçou cortar com um
machado os fios que levavam eletricidade aos instrumentos, amplificadores e microfones. As críticas foram
tão violentas que Oscar Brand, um
renomado produtor e compositor
folk, acusado de comunista na época
do macarthismo, disse que “a guitarra elétrica representava o capitalismo, as pessoas estavam se vendendo”
(Bernstein, 2012:175).

N

a excursão à Europa em
1966, particularmente
no Reino Unido, a fúria dos indignados voltou a ocorrer. Ao chegar lá, Dylan já
havia vendido 18 milhões de discos
e figurado duradouramente no topo
das paradas de sucessos inglesas. As
plateias inglesas o viam como um
expoente da música de protesto americana e sua larga tradição personificada em Woody Guthrie, Pete Seeger
e outros. Ou mais do que isso, como
o arauto das transformações sociais e,
quiçá, uma modalidade de profeta do
que estava por vir.
Em 5 maio, no Adelphi Theatre de Dublin, ouviu os pagantes
gritarem “traidor”, “jogue fora essa
banda”. Em 10 de maio, no Colston
Hall de Bristol, muita gente abandonou o teatro antes do final da apre64 revoluções e sussurros
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sentação. Em 12 de maio, no Odeon
de Birmingham, os admiradores
decepcionados fuzilavam: “folk falsificado”, “traidor”, “dê-nos o verdadeiro Dylan”. Em 14 de maio, no
Liverpool Odeon, ouviu da plateia
“onde está o poeta em você?”, “o que
aconteceu com a sua consciência?”,
ao que Dylan respondeu sem titubear: “Tem um cara aí à procura de um

não é música inglesa. Vocês não
escutaram, de verdade, música
americana antes. Gostaria de dizer agora que vocês estão escutando apenas canções. Não estão
escutando nada além de palavras
e sons. Vocês podem gostar dela
ou não. Se houver algo que discordem, ótimo. Estou farto de
pessoas que perguntam “o que

santo”. Em 17 de maio, sofreu hostilidades no Manchester Free Trade
Hall. Em 19 de maio, no Odeon de
Glasgow, alguém gritou “queremos
Dylan” e recebeu de volta: “Dylan ficou enjoado no camarim. Estou aqui
no lugar dele”. No dia seguinte, no
ABC Theatre de Edimburgo, a plateia ficou dividida.
O encerramento da primeira
turnê mundial de Bob Dylan, que incluiu França, Austrália e países nórdicos, foi no Royal Albert Hall de
Londres nos dias 26 e 27 de maio de
1966. As reações foram duras, mesmo com o arrebatamento do público com a primeira parte acústica do
show. A segunda metade, junto com
a banda e os instrumentos elétricos
do rock and roll, provocou a ira dos
espectadores, e parte das nove mil
pessoas deixou a casa de espetáculos.
Houve gritos como “Woody Guthrie deve estar se contorcendo no
caixão!”. Em dado momento, Dylan
disparou:

ela quer dizer”. Ela não quer dizer nada (Shelton, 2011:514).

A música folk foi apenas uma
interrupção, que foi muito útil.
Se não gostarem dela, tudo bem.
Isso que vocês estão escutando

As canções não queriam dizer
nada para quem buscava convocações políticas explícitas, que Dylan
personificou de maneira poeticamente singular no universo da folk music.
Não mais convocava, buscava compartilhar um sentimento do mundo
penetrante e muitas vezes demolidor
das convicções apaziguadoras da cultura dominante. Dividiu suas emoções, fantasias, angústias, perplexidades, terrores e amores através dos
personagens que povoaram sua obra,
que ganharam traços universais, e da
imaginação que aproximava seus fãs
de emoções ou experiências perturbadoras. As palavras demolidoras
de “Like a rolling stone” inspiraram
ouvintes em todo lugar, ainda que especialmente referidas à América e à
gente que acha que um assentozinho
na hierarquia social é tudo na vida.
Em suma, durante todo o ano de
1966, Dylan foi intensamente vaiado
por todo canto, com notáveis exceções. E ainda assim vendia milhões
de discos. Acontecia algo semelhante
às palavras escritas anteriormente
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em “Ballad of a thin man”: “Because something is happening here/
But you don’t know what it is/Do
you, Mr. Jones?”. Só que desta vez
Mr. Jones eram os indignados com o
rumo de sua criação, sob a exigência
de fazer, com a força de sua poesia,
as convocações políticas e sociais que
essas plateias ansiavam por ouvir. As
canções de Dylan antecipavam temas
que os contestadores da década iriam
descobrir logo a seguir com a politização de outras esferas da existência.
O show no Free Trade Hall de
Manchester, em 17 de maio de 1966,
foi traumático. Muitos creditam incorretamente esse concerto ao Royal
Albert Hall de Londres, por causa de
uma popularíssima gravação pirata
que ganhou o título de “The Royal
Albert Hall Concert”. Os acontecimentos podem ser vistos em No

direction home, magnífico documentário de Martin Scorsese sobre
o bardo. Em Manchester, a primeira
parte do show foi acústica. Na segunda metade, com as guitarras elétricas
em punho, Dylan e seu grupo (mais
tarde conhecido como The Band)
provocaram reações furiosas. Pouco
antes de finalizarem a apresentação
com a já muitíssimo famosa “Like
a rolling stone”, que levava plateias
ao delírio, alguém grita “Judas!”, ao
que Dylan responde: “Não acredito
em você”. Nas extensões do episódio, Keith Butler e John Cordwell
proclamavam serem os autores da
imprecação. Mais tarde, quando jornalistas tentaram saber a verdade,
ambos já haviam morrido e nunca se
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soube quem foi o autor do feito, que
exprimiu o sentimento dos “traídos”
pela guinada de Dylan na direção do
rock and roll (Shelton, 2011:681). Era
a parcela de seu público que se recusava a admitir que não estava diante
do arauto das mudanças políticas e
sociais que produziam o barulho das
ruas. A banda elétrica simbolizava a
“renúncia”.
O incidente se tornou um marco na carreira de Dylan e motivo de
grande mágoa para ele. Pouco tempo depois, quando os Beatles lançaram “Sgt. Pepper’s lonely hearts club
band”, considerado em todas as listas
de preferências o maior disco de rock
já realizado, a ira ideologicamente
motivada já havia passado. Nesse
caso também houve antecedentes:
em janeiro de 1965, a partir de uma
entrevista dos Beatles a um jornal de
música britânico, as manchetes estampavam os dizeres “Beatles dizem:
Dylan mostra o caminho”.
A introdução de guitarras elétricas na música de Dylan estava a
serviço de intenções artísticas muito mais sérias e abrangentes do que
supunham os açodados juízes de sua
“alienação”. Ele escreve em Crônicas,
volume um:
...para mim, as canções eram mais
importantes que um simples entretenimento ligeiro. Eram minhas preceptoras e guias para
um estado alterado de consciência da realidade, uma república
diferente, uma república livre...
não é que eu fosse contra a cul-

tura popular ou coisa assim e que
não tivesse ambições de colocar
as coisas na roda. Apenas achava
que a cultura dominante era de
uma fajutice infernal e um grande truque (Dylan, 2005:45).
A “república livre” que povoava a imaginação de Bob Dylan tinha
um rebatimento imediato nas experiências e esperanças da multidão de
admiradores e fãs que se entregavam
à sua aventura artística. O “estado alterado de consciência da realidade”
podia ser associado ao consumo de
drogas, mas, de fato, exprimia a recriação na música de novas ambiências que ultrapassavam os limites do
conformismo e se somavam ao desconforto e esperanças da época. Além
disso, “colocar as coisas na roda” estava longe de significar a despedida
de qualquer pretensão de mexer com
os valores dominantes e deixar intactas as feridas sociais.
A incompreensão era grande, e
o embate permanente e feroz. Dylan
não aguentou. Comprou uma casa na
região de Woodstock e recolheu-se
por um bom tempo. Tudo devidamente acompanhado por seus milhões de fãs no mundo inteiro e especulado pela imprensa que tentava
extrair qualquer informação do retiro do ídolo que, na época, também
sofreu um grave acidente de motocicleta perto de casa.
Não se pode dizer que os que
assistiam a seus shows e compravam
seus discos estavam necessariamente
comprometidos com as lutas sociais.
janeiro • fEvereiRo • março 2014
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Mas de alguma maneira sensibilizados pela “república livre” que se estendia nas fronteiras de suas canções
e aquecia corações e mentes por provocar outras visões sobre a realidade
em “alterações de consciência” proporcionadas por sucessões melódicas,
ritmos, palavras e formas de interpretação. A sua obstinação e a exigência
de procurar novos caminhos prosseguiam no afastamento da “fajutice
infernal da cultura dominante”, algo
que, como se viu, suscitou grandiosas
incompreensões.
Dylan não fez apenas algumas
canções que fustigaram os dilemas
morais da contemporaneidade, fez
centenas. É realmente difícil escolher as cem melhores composições
dele. Bono, o cantor e compositor
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do supergrupo U2, define seu ídolo
como o “Shakespeare de camisa de
bolinhas” e se prontifica a carregar as
suas malas sempre que precisar.
A relevância dos eventos relacionados à passagem de Dylan da folk
music para o rock and roll está na
semelhança – ou, se quisermos, nas
afinidades eletivas – entre o choque
de linguagens, no campo da música
popular, com as mudanças acentuadas nas formas de expressão política
na turbulência cultural e social dos
anos 60. Na época, abria-se um leque
de aspirações e demandas que ultrapassavam os cânones das concepções e ações da política tradicional
da esquerda, sintetizadas na palavra
de ordem “o que é pessoal é político”, lembrada por Eric Hobsbawm

em seu livro Tempos interessantes –
Uma vida no século XX. A profundidade artística de Dylan permitiu que
suas palavras ecoassem com sentidos
de vivências universais pela força das
imagens produzidas e pela radicalidade de um “sentimento do mundo”
que capturou mais de uma geração de
jovens no mundo inteiro.
Nos anos de 1965 e 1966, o caráter universal de sua arte não foi
reconhecido por plateias que lançavam seus anseios nas expressões explícitas, ainda que poeticamente refinadas, daquele que sempre teimou
em mudar. Robert Shelton, em No

direction home – A vida e a música de Bob Dylan, trata essa guinada
como a passagem artística da “política mundana” para a “política da
experiência” (Shelton, 2011:315). Com
inabalável honestidade, ele passou a
compor canções, em uma nova linguagem, que ofereceram visões esclarecedoras e intrigantes sobre a vida
contemporânea.
Sua recusa em protagonizar permanentemente o papel proeminente,
na música popular, dos conteúdos de
protestos políticos e sociais foi duradoura e não diminuiu a repercussão
de sua arte na esfera pública. Os “decepcionados de Dylan” estavam em
todo lugar, desde os confins da América até a Escócia, Irlanda, Inglaterra
e em tantos outros países. A postura
de Dylan esteve inflexível desde então; não se prestou a ser “professor,
pastor ou salvador de almas” (Shelton, 2011:459). A partir de meados
dos anos 60, passou a recusar energi-
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camente o papel de arauto da esquerda e da juventude ao despejar em suas
composições e poesias as expressões
complexas e singulares de seu contato
com o mundo.

Dylan, o homem público
Passagens memoráveis de livros,
manifestos, discursos, artigos de jornais ou declarações de lideranças políticas podem ter influenciado muitas
vidas ou inspirado outras tantas em
novas direções. Canções como as de
Bob Dylan podem ter tido efeito semelhante, escutadas sem solenidade
milhares de vezes nas rádios ou nos
aparelhos de som. Vale supor se a
diferença é grande entre um poeta
com a densidade de Dylan, que vendeu dezenas de milhões de discos e
deleitou ou atordoou seus ouvintes
durante décadas, de uma aclamada
autoridade política ou moral que
teve presença destacada e contínua
na esfera pública.
Canções duram apenas alguns
minutos, mas, no caso de Dylan,
como ressaltou Robert Shelton, com
a “vitalidade e a energia dos livros
transposta para a música popular”
(Shelton, 2011:328):
Já em 1977, uma pesquisa realizada com 150 chefes de departamentos
de língua inglesa de universidades e
faculdades importantes, empreendida pelo professor Louis Cantor,
historiador da Indiana-Purdue University, em Fort Wayne, sugeriu que,
então mais de cem cursos haviam
sido lecionados apenas sobre a poética de Dylan. Cantor afirmou que
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“as raízes de Dylan foram, finalmente, plantadas com firmeza nos bosques da academia. Não é incomum
encontrá-lo no currículo de cursos de
literatura, ao lado de Blake e Eliot”...
Na Rutgers University, Kevin Haynes lecionou um curso sobre “três
escritores visionários revolucionários
– Blake, Ginsberg e Dylan” (Shelton,
2011: 329 a 332).

A

influência de Dylan na
esfera pública se fez por
meio da raiva, do escárnio com a imprensa, do
silêncio e das imagens e sugestões envolvidas em atmosferas sonoras. Em
geral, políticos, jornalistas, intelectuais, lideranças de movimentos sociais,
polemistas, ideólogos, quadros destacados do governo, da economia e das
burocracias se destacam como protagonistas dos debates e influências sobre a esfera pública. Mas, na ebulição
e nas variadas formas de contestação
dos anos 60, muitos artistas da música popular merecem ser incluídos
no rol daqueles que ajudaram a propagar novos valores e posturas que
ampliaram o campo da crítica e da
indagação social. Alguns chegaram
a adotar atitudes militantes, como
foi o caso de John Lennon no início
dos anos 70, depois da separação dos
Beatles. Outros, que lançaram na sua
arte a exploração dos limites da sensibilidade e a inconformidade com
os padrões dominantes, despertaram
em seus admiradores desejos de uma
vida diferente.

As opiniões de quadros respeitáveis que atuam na esfera pública
podem capturar a atenção dos indivíduos e ter consequências duradouras ocupando um lugar definitivo na
memória pela pertinência e densidade de suas advertências ou esclarecimentos. Discos e canções preferidas,
ao contrário, acabam incorporados
à intimidade de seus respectivos públicos por encantamento estético.
São escutados, repetidos ad nauseam,
assimilados ou reinterpretados de
acordo com o impacto que provocam a cada nova audição. Nos anos
60, artistas identificados com a turbulência e as esperanças contidas na
palavra de ordem “seja realista, exija
o impossível” venderam centenas de
milhões de discos e tornaram a música popular um canal de expressão
muito veemente, reverberando as
grandes batalhas políticas e culturais
do período.
O desgaste das cordas vocais de
Bob Dylan depois de tanto tempo
na estrada não permite que seu canto encontre fielmente as tonalidades
conhecidas de suas músicas. Atualmente ele canta quase sussurrando,
com uma voz totalmente gasta, que
em nada lembra suas performances
de décadas atrás. No palco, torna as
canções que apaixonaram os fãs dificilmente reconhecíveis, acompanhado por bandas afiadíssimas. Qual então o atrativo de ir a um concerto de
Dylan, afora se deparar com o mito,
se a frustração de encontrar a sonoridade inicial é praticamente certa? Parece ser a possibilidade de o público,
janeiro • fEvereiRo • março 2014
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ainda uma vez, se aproximar das imagens, palavras e atmosferas musicais
da “república livre” ou de suas visões
muito particulares e penetrantes de
relatar a experiência contemporânea.

D

ylan mal fala com a audiência. Sua postura dá
lugar a outro tipo de
relação com as plateias,
que convida para algo além do “entretenimento ligeiro” que, no limite,
se contrapõe ao que ele menciona
com a “fajutice infernal” da cultura
dominante. Esse lugar, duramente
preservado perante expectativas do
mercado, da publicidade, da imprensa e daqueles que esperaram a
reprodução permanente de seus dons
proféticos para iluminar o caminho,
diz respeito à história de um revolucionário no campo da música popular que foi capaz de fazer sua arte
repercutir na sociedade.
Dylan nunca foi um artista fácil,
apesar de seu enorme sucesso. Mesmo durante a sua fase folk, as letras
de suas canções, mesmo as mais ligeiras, não “ensinavam” o ouvinte
nem serviam de referência a condutas estritamente orientadas em
sentido ideológico ou político. Isso
se aprofundou em toda a sua obra e
permanece até hoje. No entanto, o
frenesi público criado em torno de
seu trajeto e a circulação de opiniões
e concepções sobre o seu trabalho
acabaram por provocar infindáveis
debates que alargaram os limites do
que até então se aceitava como “arte
68 revoluções e sussurros
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engajada” e o trânsito de sentidos e
valores inovadores na esfera pública.
Mas, como se trata de rock and roll,
a sisudez não é o caminho preferencial adotado pelos artistas, pois é um
gênero musical em que o balanço do
corpo faz parte da manifestação das
emoções e do deleite com os ritmos e
as soluções sonoras.
Mesmo afastado da folk music e buscando romper padrões de
uma criação musical que já lhe incomodava por garantias prévias
oferecidas do exterior, do público e
da imprensa que já o haviam consagrado, Dylan insistiu na sua poética
singular em tocar nas feridas e nas
alegrias da América. Houve períodos
em que a América não reconheceu as
suas contribuições, mas ele se reinventou diversas vezes e se fez ouvir
por meio de canções que ecoaram
duradouramente.
Bob Dylan preserva o quanto
pode, e com vontade férrea, detalhes
e aspectos de sua vida pessoal, e tem
clareza de sua importância no mundo
da música e da cultura americanas.
Suas vertigens, terrores, esperanças e
ousadias estão expressas nas harmonias e letras que apresenta nos palcos
e nas gravações de estúdio. Ele é um
mito que não acredita no lugar a ele
destinado pela celebração midiática
ou pela idealização de seus seguidores. Não considera “amistosa” a relação entre ele e as plateias e prossegue
resoluto em fazer uma arte que poucos conseguem igualar. Suas visões
atordoantes podem vir embaladas de
ironia e humor, como também ex-

pressar o mais profundo desamparo,
alcançando os sentimentos e a imaginação das pessoas em sentido superior às exigências do “engajamento”.
O “escândalo” e as tormentas que
experimentou ao incluir a eletricidade em suas canções e de abandonar a
folk music foram particularmente expressivos de um trajeto que não cessou de chamar a atenção da América
para suas maiores dores e esperanças.
Dylan não precisa ser lembrado: por
vezes faz apresentações para públicos
minguados e é capaz de atrair multidões em outras localidades. Apenas
segue vivo para entrar no palco sem
estardalhaço e fazer o que deve ser
feito desde que começou nos bares
do Village nos anos 60.
Quando Martin Scorsese, Francis
Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Warren Beatty, Robert
Altman, Hal Ashby, Peter Fonda,
Dennis Hopper, Bob Rafelson e outros avançaram sobre a indústria do
cinema em Hollywood e transformaram as temáticas e as linguagens
dos filmes dos poderosos estúdios
de Los Angeles, a expressão da época era que “os filhos de Dylan” estavam no comando (Biskind, 2009:78).
“Dylan” havia se tornado publicamente a senha da contestação e da
mudança de mentalidades e valores.
Os “filhos de Dylan” estavam nas
universidades, na imprensa, no cinema, no teatro, na literatura, na música, nos escritórios, nos quartos dos
adolescentes que relutavam em abrir
a porta para seus pais, nas estradas
povoadas por andarilhos sem desti-
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no certo e nas manifestações de rua.
A América era um país incendiado
pelos protestos contra a guerra no
Vietnã, o movimento dos direitos
civis, a contracultura e o flower power, drogas, Nova Esquerda, a fuga
massiva de jovens da casa da família
e garotas dançavam com os peitos de
fora no Sunset Boulevard, em Los
Angeles, ao som da música da banda
The Doors (Biskind, 2009:12).
Nessa extraordinária movimentação humana ouviam-se os ecos da
trilha sonora do rock and roll, onde
se destacava a repercussão pública
das palavras, linhas melódicas e harmonias desse artista que a partir de
seu afastamento da folk music não
queria mais escrever canções para
todos, apenas “canções para mim
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mesmo” (Shelton, 2011:362).
Décadas depois Martin Scorsese
filmaria No direction home, o extenso documentário sobre Dylan com
o mesmo título do livro que Robert
Shelton, o amigo e confidente, escrevera em 1986. Na celebração cinematográfica de Scorsese cabia essa
homenagem extensiva a Shelton, pois
as palavras do título, retiradas de
“Like a rolling stone”, sintetizavam a
influência do músico e menestrel na
cultura e na vida pública: “uma parte
da América não mais encontrara o
caminho de casa”. A arte de Dylan
tocou uma multidão de admiradores
que se desembaraçaram das visões reconfortantes da América e se dispuseram a outras formas de experiência
e quiçá de outros modos de vida. Ele

cantou e canta o curso de nossos tempos, em várias versões de um artista
que não permanece igual por mais
que a curiosidade em torno de sua figura – que pode ser idólatra, perversa
ou sadiamente admiradora – busque
referências suficientes.
Dylan se reinventa por absoluta necessidade de expressão, nunca
por causa de demandas dos fãs ou da
indústria fonográfica. Se insiste em
dizer “faço canções para esvaziar a
cabeça”, não é prudente duvidar dessa urgência. Sabe da sua importância
na cultura americana nas últimas
décadas, do quanto foi inspirador
para mais de uma geração, mas como
“profeta” pode ser muito desconcertante e decepcionar seguidores que
buscam “a palavra”.

Dylan mal fala
com a audiência.
Sua postura dá
lugar a outro tipo
de relação com as
plateias, que convida
para algo além do
“entretenimento
ligeiro”
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No início dos anos 70 foi a Israel
em busca de sua “identidade judaica”, logo após vinculou-se a uma escola bíblica na Califórnia, a Vineyard
Christian Fellowship, lançou três
discos de rock gospel fundamentalista e em seguida tornou-se adepto
da seita judaica ortodoxa Lubavitch
Hasidim. Certa feita, um desavisado
repórter do jornal The Jewish Chro-

tos, um destruidor de mitos. Se
os mitos são sonhos públicos e
os sonhos, mitos privados, então
esta história tentará mostrar um
poeta da canção que se tornou
um sonhador público que transformou em mito os sonhos e pesadelos de uma geração. (Shelton,
2011:7 e 8).

palavras: “Não sou a favor ou contra
nenhum governo. Vim aqui para tocar rock and roll para vocês, com a
esperança de que um dia todas as barreiras sejam derrubadas”. Em seguida, entoou a canção “Chimes of freedom”, de Bob Dylan. Joerg Beneke,
um fazendeiro presente na multidão
lembra perfeitamente do significado
e do impacto da mensagem de Sprin-

nicle indagou se ele era judeu e recebeu de volta que não, mas que muitos
de seus amigos eram. Em entrevista
concedida à revista Rolling Stone,
edição americana, em 21 de junho de
1984, perguntado se pertencia a alguma igreja ou sinagoga, respondeu “a
Igreja da Mente Venenosa”. Em 1997,
tocou para o Papa João Paulo II no
Vaticano.
Shelton traça o seguinte retrato
de Dylan em seu livro:

É possível que a verdade sobre
Bob Dylan não possa ser contada
por inteiro, mas nas últimas décadas o sonhador público aninhou-se
na vida de milhões de pessoas e na
cultura, principalmente por meio de
suas canções. Sua destacada presença
contrasta com a sua quase reclusão,
inclusive nos palcos, onde insiste em
permanecer em sua infindável Never
ending tour, que esteve no Brasil em
2012, assistida por plateias um tanto
frustradas com a economia de sua
performance. Dylan carrega uma história que o ultrapassa, e nem sempre
é fácil se fazer entender. Em março de
2014 fará dezenas de shows no Japão.
Apenas mais uma lembrança. Em
19 de julho de 1988, as autoridades
da então Alemanha Oriental, com o
intento de amortecer a insatisfação
dos jovens submetidos àquele regime
altamente repressivo, convidaram
Bruce Springsteen, Joe Cocker, James Brown e o grupo Depeche Mode
para um grande concerto em Berlim
Oriental que reuniu mais de 300 mil
pessoas. Springsteen, já um superastro do rock e também um “filho de
Dylan”, fez um breve e cuidadoso
discurso em alemão com as seguintes

gsteen e da canção: “Todo mundo sabia exatamente do que ele estava falando: derrubar o Muro. Foi algo que
alguns de nós esperamos a vida toda
para ouvir”. Os sinos das liberdades
alcançadas e das que ainda estão por
ser inventadas não cessaram de badalar nas canções de Bob Dylan.

Esta é a história de um poeta e
músico nascido e renascido vezes a fio, que “morreu” diversas
“mortes” e ainda assim continuou a viver. É a história de um
herói popular que negou o próprio heroísmo, de um rebelde
que desafiou a cultura com tal
eloquência que ajudou a construir a contracultura, e que então
se voltou contra os excessos do
que ajudou a criar. Esta é uma
crônica da mudança, do desafio
à tradição inquestionável e da
própria tradição da mudança.
Esta é uma tentativa de contar a
verdade a respeito de um criador
de mitos, um apropriador de mi70 revoluções e sussurros

O autor é professor do departamento de
Sociologia da Universidade Federal Fluminense (UFF).
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Transições
para a

vida
adulta
no brasil
Carlos Costa Ribeiro
sociólogo

O

fênomeno da entrada na vida adulta, ou

cionais. O foco das pesquisas sociológicas e demográficas é

passagem da adolescência para a vida

entender como mudam as tendências na população como

adulta, pode ser entendido de diversas

um todo. Mais especificamente, é fundamental descrever,

maneiras. Do ponto de vista psicológi-

do ponto de vista populacional, algumas transições sociais

co, por exemplo, há uma preocupação

que levam os indivíduos a assumir papéis sociais caracte-

em entender como os indivíduos passam a ter posiciona-

rísticos da vida adulta.

mentos e sentimentos mais maduros, condizentes com os

Nessa perspectiva, pelo menos cinco transições po-

deveres e necessidades da vida adulta. Os antropólogos,

dem ser definidas. Para se tornarem adultos, os indivíduos

por sua vez, procuram interpretar o significado cultural

devem: (1) terminar sua escolaridade, (2) entrar no merca-

dos papéis e comportamentos dos jovens no momento em

do de trabalho, (3) estabelecer uma residência própria, (4)

que começam a assumir posições sociais de adultos. Uma

casar e (5) ter filhos. Em tese, essas transições deveriam

perspectiva bastante diferente, embora muito interessante

ocorrer durante um curto período do ciclo de vida. Embora

e certamente complementar, é adotada pela macrossocio-

seja socialmente esperado que as transições ocorram des-

logia voltada para o entendimento das dinâmicas popula-

sa maneira, sabemos que nem sempre as coisas acontecem

janeiro • fEvereiRo • março 2014
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exatamente assim. Obviamente, a ordem e o tempo entre

domicílio próprio). Essas tendências, que ocorreram em

as transições podem variar bastante entre os indivíduos,

diversos países á medida que se industrializaram e se mo-

mas o que é mais importante na perspectiva macrossocio-

dernizaram, colaboraram para criar uma espécie de “pa-

lógica é observar as tendências de variação entre popula-

dronização” dos ciclos de vida e das transições para a vida

ções. Em alguns países ou épocas históricas, a maioria da

adulta. Ou seja, a maior parte da população faz as cinco

população faz as cinco transições de forma concatenada e

transições definidas acima em um curto período do ciclo

em um curto período do ciclo de vida, enquanto em outros

de vida.

lugares e momentos um número significativo de pessoas

Em diversas sociedades modernas, principalmen-

não completa algumas das transições ou leva muito tempo

te nos países de industrialização avançada, essa “padro-

para completar algumas. Essas variações históricas e entre

nização” vem sendo desfeita aos poucos. Um percentual

países estão em geral relacionadas às características que

significativo de indivíduos fica longo período dentro dos

marcam algumas importantes instituições sociais, em par-

sistemas educacionais, demora mais para começar a tra-

ticular, o sistema educacional, o mercado de trabalho, a

balhar, não se casa ou se casa diversas vezes, e raramen-

família e as políticas de proteção social. Essas instituições

te têm filhos ou posterga a maternidade ou paternidade

se modificam ao longo do tempo e entre países, o que leva

para idades mais avançadas. Em alguns países, os filhos

a mudanças e diferenças nos padrões de transição para a

adultos permanecem por longos períodos, até ficarem

vida adulta.

relativamente mais velhos, na casa dos pais, mesmo que

d

tenham terminado seu período de escolarização e já sejam profissionais ou trabalhadores totalmente integrados

e acordo com a teoria dos ciclos de vida,

no mercado de trabalho. Além disso, as cinco transições,

dois movimentos históricos caracterizam

quando ocorrem, se espalham por um longo período do

a transição para a vida adulta. O primeiro

ciclo de vida; não são mais feitas de forma seguida e em

é denominado de “padronização”. Com

poucos anos, mas ocorrem de forma desordenada e ao lon-

o advento das instituições modernas

go de muitos anos. Alguns autores acreditam que esteja

(sistemas educacionais, famílias nucleares, mercados de

ocorrendo uma expansão do período de juventude, em que

trabalho regulado e estado de proteção social) houve uma

os indivíduos estão experimentando diferentes formas de

tendência de padronização dos ciclos de vida, ou seja, a

vida. Outros dizem que há uma maior incerteza, tendo em

maior parte da população passou a seguir um caminho

vista que as transições não são mais socialmente determi-

semelhante de entrada na vida adulta. A maioria dos jo-

nadas. Essa desconcentração temporal e diversidade de

vens passa a frequentar escolas, que preparariam para o

padrões de transição para a vida adulta tem sido denomi-

mercado de trabalho, e portanto passa a ter uma definição

nada de “despadronização” dos ciclos de vida.

institucional dos períodos que separam a escolaridade da

A maior parte dos estudos nessa área vem sendo de-

vida produtiva na esfera do trabalho. Paralelamente, as

senvolvida em países industrializados do hemisfério norte.

famílias deixam de ser extensas, com várias gerações vi-

Países nos quais os níveis de igualdade, de instituciona-

vendo no mesmo domicílio, para se tornarem nucleares,

lização do estado de bem-estar, de expansão do sistema

com pais e filhos vivendo por um período determinado na

educacional e de desenvolvimento econômico são bem

mesma residência e os avós vivendo em outras casas. Em

maiores do que no Brasil. Será que os padrões observa-

outras palavras, as pessoas passam, em tese, a viver num

dos nesses países também estão presentes no Brasil? Para

novo domicílio, diferente do de seus pais, no momento em

responder a essa pergunta, examino diferenças na hete-

que se casam. As esferas produtivas (trabalho e educa-

rogeneidade nas combinações de status demográficos es-

ção) são separadas das reprodutivas (família e criação de

pecíficos (estuda ou não estuda, trabalha ou não trabalha,
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casado ou não, chefe de domicílio ou não) em diferentes

mográficos para a população em cada idade entre 12 e 30

idades (entre 12 e 30 anos) no Brasil em 1970 e 2010 (da-

anos. Quando combinados por idade, esses índices (para

dos dos Census Populacionais). Nesse período, o país se

cada idade específica) descrevem a experiência de coor-

industrializou crescentemente, se institucionalizou e ex-

tes sintéticas na heterogeneidade de status demográficos

perimentou crescimento significativo da desigualdade de

no período de transição para a vida adulta. Essa medida

renda. Além disso, do ponto de vista demográfico, hou-

quantitativa da variância qualitativa (variância nos status

ve uma diminuição da fecundidade, o que levou coortes

demográficos) permite comparar a experiência de transi-

de idade relativamente grandes (porque a fecundidade de

ção para vida adulta dos jovens em 1970 e 2010.

seus pais era alta) a terem poucos filhos. Consequente-

A heterogeneidade na combinação de status demo-

mente, houve uma diminuição das razões de dependência

gráficos indica o grau de “padronização” do ciclo de vida

(diminuiu o número de pessoas dependentes por pessoas

dos jovens com respeito a um número fixo de combina-

trabalhando). Outra mudança importante foi a enorme

ção de status em cada idade. Estudiosos dos ciclos de vida

expansão do sistema educacional de níveis fundamental e

argumentam que enquanto o período de adolescência ou

médio, principalmente a partir da década de 1980.

juventude passou a ser mais “padronizado”, a transição

Apesar de todos esses avanços, na década de 1980 o

para a vida adulta se tornou cada vez mais diversificada e

Brasil passou por um sério período de crise econômica,

“despadronizada” nos países de industrialização avançada

com altos níveis de inflação, de forma que os jovens nesse
período, mesmo aqueles que tinham completado níveis altos de educação, enfrentaram um mercado de trabalho em
contração. Além disso, os altos níveis de desigualdade econômica no Brasil, que começaram a diminuir apenas em
1994 e na década de 2010, permaneceram altos. Isso significa que pessoas com condições socioeconômicas muito
diferentes experimentaram padrões também muito diferentes de transição para a vida adulta. A despeito de todas
essas diferenças, é provável que algumas tendências observadas em outros países estejam ocorrendo também no
Brasil; mais do que isso, é provável que entre 1970 e 2010
essas tendências tenham se tornado mais claras e parecidas com as observadas em outras sociedades industriais.
Para descrever as mudanças nos padrões de transição
para a vida atulta entre 1970 e 2010, uso um indicador, ou
medida, chamado “índice de entropia da variância qualitativa”, que resume como coortes com idades específicas
combinam os diferentes status demográficos (Billari 2000,
2001; Fussell 2005). Uso quatro marcadores de transição:
(1) frequenta escola (sim ou não), trabalha (sim ou não),
chefia de domicílio (sim ou não) e estado civil (casado ou
solteiro). A partir dos censos de 1970 e 2010, calculei a
medida de entropia (joint entropy), que pode ser interpretada como a heterogeneidade na combinação de status dejaneiro • fEvereiRo • março 2014
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(Modell, Furstenberg, and Hershberg 1976; Bruckner and

mente recente, com menos acesso ao sistema educacional,

Mayer 2005; MacMillan 2005). No entanto, não há muitas

com um mercado de trabalho mais informalizado (menos

pesquisas procurando verificar se essas tendências tam-

regularizado) e com menos desenvolvimento de políticas

bém se aplicam a países de industrialização recente nos

de proteção social.

quais as instituições que estruturam a vida dos adolescen-

Para facilitar a verificação das possíveis semelhanças

tes e jovens adultos se desenvolveram mais recentemente

e diferenças entre o Brasil e os países industrializados es-

e de formas distintas. De acordo com os padrões de mu-

tudados anteriormente, uso os mesmos status de adulto

dança no Brasil, brevemente apresentados anteriormente,

presentes nos estudos mencionados, ou seja, frequência

é plausível imaginar que na primeira fase da adolescencia

na escola, emprego, casamento ou cohabitação, e chefia de

(idades entre 12 e 15) a heterogeneidade de status deve ter

domicílio.1 Algumas diferenças são marcantes. Por exem-

diminuido, uma vez que meninos e meninas tiveram mais

plo, a ligação entre casamento e formação de um domicí-

acesso ao sistema escolar e diminuíram sua participação

lio próprio parece ser menos direta no Brasil do que nos

no mercado de trabalho. Essa espectativa é consistente

países do hemisfério norte anteriormente estudados, onde

com a ideia de que há uma “padronização” da adolescência.

filhos adultos deixam a casa dos pais antes ou no momento

Em contrapartida, as pesquisas sobre transições para

em que se casam (Hajnal 19xx; others). No Brasil, em con-

a vida adulta em países desenvolvidos observaram “des-

traposição, é comum que filhos casados continuem a viver

padronização” dos ciclos de vida no período posterior ao

com seus pais e raramente vivem separadamente de suas

fim da educação de ensino médio (idades de 18 anos ou

famílias quando são solteiros. A ideia de que jovens adul-

mais). Em muitas dessas sociedades há uma demora na

tos serão economicamente independentes de seus pais

transição para os status ou papéis sociais de adultos, prin-

também não se aplica perfeiramente. Assim, diferenças

cipalmente para o casamento e para a constituição de um

em normas sociais sobre o status de adulto podem contri-

domicílio próprio (chefia de domicílio). Essas demoras

buir para aumentar ou diminuir a heterogeneidade de sta-

estão associadas ao prolongamento da educação pós-se-

tus entre os jovens adultos (18-30 anos), dependendo do

cundária (de terceiro grau), por um lado, e a um período

padrão de combinação ou concentração de alguns poucos

de instabilidade ou experimentação com diferentes tipos

status demográficos.

de carreira profissional, por outro lado. O resultado é uma
“despadronização” do ciclo de vida e uma maior heterogeneidade na combinação de status (Fussell and Furstenberg
2005; Lichter, McLaughlin, and Ribar 2002; MacMillan
2005; Oppenheimer, Kalmijn, and Lim 1997; Rindfuss
1991; Settersten, Rumbaut, and Furstenberg 2005; Shanahan 2000). Esses atrasos também estão associados a

S

e não houvesse mudanças significativas nas
instituições sociais e normas estruturando
o tempo e os status que constituem a vida
adulta, não haveria mudanças nos níveis
de heterogeneidade entre os jovens adul-

dificuldades sociais e econômicas em fazer diversas tran-

tos (22 a 30 anos). No entanto, como no Brasil a educação

sições em uma faixa de idade condensada, o que resulta

universitária se expandiu moderadamente entre 1970 e

em uma maior demora na formação de famílias próprias

2010, imagino que o nível de heterogeneidade não tenha

(casamento e paternidade) (Modell, Furstenberg, and

aumentado muito. Mudanças nos padrões de casamento

Herschberg 1976; Fussell and Furstenberg 2005). Neste

e formação de novos domicílios também podem afetar a

artigo, procuro verificar se essas espectativas baseadas nos

heterogeneidade em idades específicas, embora, por cau-

resultados de pesquisas feitas em países industrializados

sa do fato de esses eventos serem menos dependentes de

são válidas para o Brasil, que é um país com altos níveis

instituições organizadas para certos grupos etários (como,

de desigualdade econômica, com industrialização relativa-

por exemplo, o são as escolas), o efeito no grau de hetero-

76 Idade besta

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

geneidade pode ser mais fraco. Por exemplo, uma mudan-

Paralelamente, houve uma redução da fecundidade e

ça na idade média de casamento com pouca variação no

uma diminuição das taxas de crescimento populacional no

tempo em que os casamentos ocorrem, como na Coreia do

Brasil. A taxa de fecundidade total caiu de 5,4 para 2,5 en-

Sul, causaria um decréscimo na heterogeneidade quando

tre 1970 e 2010. A expectativa de vida também se expan-

poucas pessoas estão casadas e um aumento da heteroge-

diu bastante, aumentou aproximadamente dez anos. Essas

neidade nas faixas etárias nas quais os casamentos se con-

mudanças demográficas levaram a diminuição da taxa de

centram. Uma mudança mais modesta na idade media ao

dependência, proporção de pessoas trabalhando em rela-

casar, com muita variação no tempo de demora até o ca-

ção a pessoas não trabalhando (crianças, jovens e velhos),

samento, como ocorre no Brasil, causaria mudanças mais

para menos de 1, o que em tese aumentaria a capacidade

modestas nos níveis de heterogeneidade.

das famílias e da sociedade de investimento na educação e
no bem-estar das crianças e jovens.

Mudanças nas estruturas e instituições
econômicas e sociais

De fato, a habilidade dos pais e famílias para manter
seus filhos na escola e fora do mercado de trabalho é uma

Até a década de 1970, o Brasil apresentou níveis de

forma fundamental de investimento nas crianças que con-

desenvolvimento e crescimento econômico altíssimos. Até

tribui diretamente para a “padronização” da adolescência.

esse momento o país adotava um modelo de substituição

Em 1970, cerca de 59,3% dos homens jovens e 23,3% das

de importações, fortemente baseado em empréstimos es-

mulheres jovens entre 15 e 19 anos estavam participando

trangeiros, que não se sustentou depois das crises do pe-

do mercado de trabalho no Brasil. Em 2010, a participação

tróleo e da dívida externa a partir dos anos 1980. Nos anos

no mercado de trabalho para a população nessa faixa etária

1990, o país se viu obrigado a implementar políticas de

diminuiu para 44% entre os homens e aumentou para 25%

liberalização e de reestruturação econômica. Nesse perío-

entre as mulheres. Esses números revelam que no Brasil o

do, décadas de 1980 e 1990, o país diminuiu drasticamente

trabalho entre os jovens continua a ser bastante comum,

seu ritmo de crescimento (o PIB per capita cresceu apenas

o que, combinado com o aumento do acesso a educação

1,75% nessas décadas). Como consequência desse período

de ensino médio, acabou por levar a pouca “padronização”

de crise, o governo e as famílias não foram capazes de in-

nessa fase do ciclo de vida, como veremos mais adiante.

vestir de forma consistente em educação.

Essas macromedidas das mudanças sociais e econô-

Não obtante, o país expandiu enormemente o aces-

micas no Brasil ajudam a entender algumas mudanças

so a educações fundamental e média. O acesso ao ensino

históricas e institucionais que podem ter afetado os pa-

médio, por exemplo, passou de 17% para 68% dos jovens

drões de transição para a vida adulta no Brasil entre 1970

entre 1970 e 2010. A expansão do ensino fundamental foi

e 2010. De fato, nesse período o investimento brasileiro

ainda maior, dado que na década de 1990 praticamente se

em instituições favorecendo a “padronização” da adoles-

universalisou entre as crianças na faixa etária relevante. O

cência foi muito baixo, limitando-se em grande parte à

ensino superior se expandiu de forma mais lenta, embora

expansão do ensino fundamental. Além disso, também

também tenha passado de 5% para 16% da população em

houve um enorme aumento do acesso das mulheres ao

idade relevante entre 1970 e 2010. Embora a expansão te-

sistema educacional, o que pode ter levado a mudanças

nha sido significativa, ainda foi insuficiente, uma vez que o

nas transições para vida adulta entre 1970 e 2010. Em ou-

governo começou a investir de forma mais consistente em

tras palavras, o parco desenvolvimento econômico, a pou-

educação apenas na década de 1980. A crise também fez

ca expansão da educação de ensinos médio e superior e

com as famílias recorressem ao trabalho dos jovens para

alguns avanços demográficos levaram a um investimento

se manterem e contribuiu para que muitos escolhessem o

ainda pequeno em áreas que favoreceriam um aumento

trabalho em detrimento dos estudos.

da “padronização” da adolescência no Brasil. De fato, as
janeiro • fEvereiRo • março 2014
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transições para a vida adulta no Brasil ainda ocorrem em

anos, uso dados das amostras de um por cento dos censos

idades relativamente baixas quando comparadas a outros

brasileiros de 1970 e 2010. Apenas distinções dicotômi-

países industrializados.

cas entre os status foram definidas. Em cada censo, fiz a
distinção entre as pessoas que estavam frequentando ou

Dados e métodos
Análise de entropia

não a escola no momento do censo. Para a participação no
mercado de trabalho, separei aqueles que tinham algum

Índices baseados na transformação entrópica foram

trabalho ou não (desmpregados foram considerados como

desenvolvidos e usados por diversos pesquisadores para

sem trabalho), independentemente do fato de o trabalho

mensurar as desigualdades na distribuição de variáveis

ser em tempo integral ou parcial. Para o status de estado

contínuas ou ordinais, tais como renda, distribuições po-

civil, codifiquei aqueles que estavam casados, divorciados

pulacionais e ocupações (Allison 1984; Gorard and Taylor

ou viúvos como 1 (alguma vez casado na vida) e aqueles

2002; Magidson 1981). Aplicando uma ideia semelhante

que nunca estiveram casados como 0. Aqueles que esta-

às variáveis binárias, Billari (2001) usou o índice de en-

vam em coabitação também foram considerados como ca-

tropia de Theil para mensurar a heterogeneidade em uma

sados (1). Finalmente, fiz a distinção entre chefes ou côn-

sequência de status demográficos entre jovens italianos.

juges dos chefes de domicílio (1) e aqueles que não tinham

Neste artigo uso uma abordagem semelhante à de Billari,

nem um dos dois status.

que examinou a combinação de status em coortes de idade

Levando em conta esses quatro status dicotomizados,

ao longo do ciclo de vida para calcular o índice de entropia

há a possibilidade de que em cada idade os indivíduos se

para cada idade em dados do censo italiano. Neste capí-

distribuam em 16 combinações diferentes de status. O ín-

tulo, calculo o índice para homens e mulheres separada-

dice de entropia com quatro dimensões pode ser calcula-

mente em cada um dos censos brasileiros analisados, ou

do de acordo com a seguinte fórmula (Cover and Thomas,

seja, para descrever as diferenças temporais ou históricas

1991):

no momento e na complexidade da transição para vida
adulta, comparo a distribuição do índice de entropia por
idade nos censos de 1970 e 2010 respectivamente para ho-

onde S, W, M e H são quatro variáveis dicotômicas

mens e mulheres. Seguindo o trabalho de Fussell (Fussell

representando os status dos indivíduos em cada idade (S

2005), considero a medida de entropia entre os grupos de

= frequência a escola, W = participação no mercado de

idade em cada censo como sendo uma medida de coortes

trabalho, M = estado civil e H = chefia de domicílio), p é

sintéticas, que provavelmente seguem um padrão comum

a distribuição conjunta dos indivíduos em cada uma das

ao longo dos ciclos de vida em cada distribuição de idade

16 combinações de status possíveis e i é o indicador para

específica. Ou seja, imagino que pessoas em cada idade

idade. Com um total de 16 combinações de status, o índice

vão seguir um padrão semelhante aos de outras pessoas

de entropia assume valores de 0 a 4 indicando o grau de

com idades superiores dentro da faixa de 12 a 30 anos em

heterogeneidade na combinação de status em cada idade

cada censo analisado.

específica (quanto maior o valor, maior o grau de hetero-

Quatro status diferentes, marcando a transição para

geneidade).

vida adulta, são analisados: frequência a escola (sim ou

Tendo em vista que esse índice é uma medida quali-

não), participação no mercado de trabalho (sim ou não),

tativa da variância, uso um padrão qualitativo para deter-

estado civil (casado ou não) e status como chefe de domi-

minar se as diferenças entre os períodos e entre homens e

cílio ou cônjuge do chefe (sim ou não). Para obter esses

mulheres são relevantes. A entropia de status em cada ida-

quatro marcadores de transição para vida adulta para um

de específica de cada coorte sintética se distribui de forma

grande número de indivíduos em cada idade entre 12 e 30

altamente padronizada; consequentemente, em vez de me
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preocupar com o tamanho da diferença entre cada medida específica, proponho o exame da diferença no padrão
geral da distribuição ao longo das idades que parece ser
significativa.2
Nas análises apresentadas neste capítulo, estou interessado principalmente nas diferenças entre 1970 e 2010
nas idades pico (pontos mais altos das curvas) da entropia
conjunta total [join entropy: (H(SWMH))], na entropia
conjunta dos status econômicos [economic status joint
entropy: (H(SW))] e na entropia conjunta de status familiares [family status joint entropy: (H(MH))]. O que espero observar é um aumento na idade pico das transições
econômicas entre 1970 e 2010, mudança associada principalmente à expansão do acesso ao sistema educacional.
Essa mudança nas transições dos status econômicos deve
também estar associada a um aumento das idades pico
nas transições familiares, tendo em vista que as coortes
de idade mais novas reorganizam seus cursos de vida para
minimizar as demandas associadas com as novas características educacionais e econômicas de suas vidas.

Resultados
O índice de entropia total da combinação de todos

(combinação modal) é: frequentar a escola, não trabalhar,

os status demográficos (joint entropy of status combina-

não ser chefe de domicílio e não ser casado. Entre 1970 e

tions) mostra um padrão consistente de crescimento entre

2010 houve um declínio na heterogeneidade da combina-

os 12 anos de idade e os vinte e poucos anos de idade, e

ção de status, na entropia conjunta, no início da adoles-

em seguida diminuem. Tendo em vista que as idades es-

cência, o que está de acordo com a hipótese de “padroniza-

truturam a vida das pessoas, vale a pena fazer algumas

ção da adolescência”. A entropia conjunta diminuiu de 1,6

divisões etárias socialmente significativas. Neste sentido,

para meninos e meninas de 14 anos em 1970 para 1,2 e 1,1,

sugiro a divisão nas seguintes etapas do ciclo de vida dos

respectivamente, em 2010. A padronização do início da

jovens: idades mais novas do que 15 anos, idades entre 15

adolescência realmente está ocorrendo no Brasil. Quan-

e 17 anos, idades entre 18 e 24 anos e 25 anos ou mais.

do comparamos o Brasil com outros países, Coreia do Sul

Para facilitar a apresentação dos resultados, chamo cada

e México, observamos que a mudança brasileira é seme-

uma dessas faixas etárias pelos seguintes termos: início da

lhante à Mexicana, mas muito menos acentuada do que a

adolescência (12 a 14 anos), fim da adolescência (15 a 17

Coreana, que também parte de um patamar semelhante.

anos), primeira fase (18 a 24) e segunda fase (25 a 30 anos)
da juventude (i.e., jovens adultos).

No fim da adolescência (15 a 17 anos), a combinação típica de status (combinação modal) descrita anteriormente

No início da adolescência, antes dos 15 anos de ida-

diminui à medida que os jovens passam a ser legalmente

de, a combinação de status demográficos é relativamente

aptos a entrar no mercado de trabalho e a deixar a escola.

homogênea, o que torna a entropia conjunta relativamen-

Com 15 anos de idade, os jovens brasileiros têm permissão

te baixa. A combinação de status típica nessa fase da vida

legal para trabalhar como aprendizes, e não são obrigados
janeiro • fEvereiRo • março 2014
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a seguir a escola no ensino médio, que não é obrigatório. Se

da adolescência, tendo em vista que a combinação possível

os jovens mudarem de status em proporções substanciais,

de status demográficos aumenta muito. No entanto, mu-

a entropia conjunta aumenta, o que expressa maior hetero-

danças entre 1970 e 2010 podem ocorrer principalmente

geneidade na combinação de status das coortes de idade.

se houver alguma mudança no padrão dos cursos de vida

No Brasil não há “padronização da adolescência” nessa fai-

que gere um aumento ou diminuição da heterogeneidade

xa etária dos 15 aos 17 anos, ou seja, os adolescentes nessa

de combinação de status dos jovens adultos.

faixa etária ainda continuam a apresentar uma grande di-

Para facilitar a interpretação, e baseado nos padrões

versidade de combinação dos quatro status demográficos

empiricamente observados, separei a fase de vida dos jo-

definidos. Entre 1970 e 2010, a entropia conjunta aos 16

vens adultos em duas partes: dos 18 aos 24 anos e dos 25

anos de idade mudou muito pouco. Passou de 1,8 para ho-

aos 30 anos. De fato, os dados revelam que entre os 18 e

mens e 2,0 para mulheres em 1970 para 1,8 e 1,9 em 2010.

24 anos o índice de entropia chega aos seus valores mais

Isso significa que ainda há uma grande proporção de jo-

altos. Isso é uma consequência direta da grande propor-

vens assumindo status ou papéis de adultos nessa segunda

ção de pessoas em cada tipo diferente de combinação de

fase da adolescência. Enquanto uma parte dos jovens segue

status. Nesse período do ciclo de vida, os indivíduos fazem

o padrão tradicional (estuda, não trabalha, não está casado

as transições em momentos e ordens diferentes, o que au-

e não é chefe de domicílio), há um número significativo que

menta o número de combinações observadas. Há alguns

já começa a assumir alguns status da vida adulta (deixa a

que já se casaram, não trabalham, ainda estudam e moram

escola, começa a trabalhar, se casa e é chefe ou cônjuge em

com os cônjuges; outros que não se casaram, trabalham,

domicílio). Isso significa que a alta heterogeneidade popu-

ainda moram com os pais e já pararam de estudar; outros

lacional nessa fase da vida dos jovens no Brasil não mudou

ainda que trabalham, estudam, são casadose chefes de

significativamente entre 1970 e 2010.

domicílio; etc. Enfim, há proporções relativamente altas

A

de indivíduos em muitas combinações de status possíveis.
Essa situação, de muita heterogeneidade, é típica da fase

entrada na vida adulta, entre os 18 e 30

da vida em que muitas pessoas estão fazendo as transições

anos de idade, coincide com o fim da es-

para a vida adulta; a partir do momento que a maioria já

colarização de ensino médio e a possibi-

fez as transições, é comum que haja uma diminuição do

lidade de continuar os estudos em uni-

índice de entropia, uma vez que uma maior proporção de

versidades ou em outros cursos de ensino

pessoas passa a se concentrar em uma combinação de sta-

de especialização. Também é nessa fase que os indivíduos

tus semelhante e característico da vida adulta. Tipicamen-

começam a se estabelecer de forma mais regular no mer-

te essa combinação de status na vida adulta seria: não es-

cado de trabalho. Além disso, os jovens adultos passam a

tudar, trabalhar, estar casado e ter um domicílio próprio.

ter autonomia legal para decidir se vão ou não se casar e

De fato, entre 25 e 30 anos, observamos uma diminuição

também podem assumir contratos que lhes permitem es-

dos índices de entropia.

tabelecer um domicílio próprio (via aluguel, por exemplo).

Como esperado, entre os 18 e 24 anos observamos

Essas possibilidades de mudança de status, permitidas por

índices altos de entropia, justamente porque há diferen-

lei e socialmente esperadas, podem se refletir em aumento

tes combinações dos quatro status para proporções rela-

do índice de entropia em relação ao observado para pes-

tivamente altas de indivíduos em cada idade. Entre 1970

soas mais novas. Tudo isso passa a ser importante prin-

e 2010, o índice de entropia aumenta. Por exemplo, para

cipalmente depois que os indivíduos completam 18 anos

pessoas com 21 anos de idade em 1970, o índice foi de 2,3 e

de idade. Dessa idade em diante, é muito provável que o

2,6 para homens e mulheres, respectivamente, e em 2010

índice de entropia cresça em relação às idades anteriores

esses números passaram para 2,8 e 3,2. Essa tendência
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de aumento do índice de entropia entre 1970 e 2010 para

(18 a 24 anos). Não obstante, entre 1970 e 2010 também

os jovens adultos entre 18 e 24 anos mostra que há uma

há um aumento de heterogeneidade, o que revela que ao

mudança nos padrões populacionais caracterizando a vida

longo dos anos também há uma “despadronização” dessa

dos jovens adultos no Brasil. Há mais heterogeneidade,

segunda fase da vida dos jovens adultos (25 a 30 anos) no

ou seja, mais combinações de status diferentes em 2010

Brasil. Por exemplo, entre as pessoas com 27 anos de ida-

do que em 1970. Isso significa que os jovens adultos es-

de, há um aumento, entre 1970 e 2010, do índice de entro-

tão cada vez mais experimentando diferentes padrões de

pia, que passa de 2,1 e 2,6, respectivamente para homens e

transição para a vida adulta no Brasil. Ou, em outras pa-

mulheres, para 2,6 e 2,9.

lavras, há uma tendência de “despadronização” das tran-

Esses padrões de mudança nos índices de entropia po-

sições para a vida adulta. Na Tabela 1 apresento algumas

dem ser interpretados como evidências de que realmente

informações que ajudam a entender esse aumento de he-

está havendo uma “padronização” da adolescência no Bra-

terogeneidade nos padrões de transição para vida adulta

sil entre 1970 e 2010. No entanto, o índice de entropia total

no Brasil. Esse aumento entre 1970 e 2010, expressando

ou conjunto (join entropy) não permite verificar quais são

uma “despadronização” dessa fase do ciclo de vida (18 a

as principais causas do aumento nos níveis de entropia.

24 anos), está provavelmente relacionado à expansão da

Para responder a esta pergunta, dividi o índice de entropia

participação no ensino médio, ao aumento das taxas de

total ou conjunto (join entropy) em dois componentes: um

desemprego entre os homens jovens, ao aumento do em-

relativo à escola e ao trabalho, que são expressões da vida

prego entre as mulheres jovens e a um aumento da idade

econômica, e outro relacionado ao casamento e à chefia de

média ao casar para homens e mulheres.

domicílio, que são expressões da vida familiar.

Na segunda fase da juventude (25 a 30 anos), há

As figuras 2a-d apresentam o índice de entropia to-

uma tendência de concentração em algumas poucas

tal, H(SWMH), entropia relacionada a status econômicos,

combinações de status demográficos relacionados à vida

H(SW) e a status de família, H(MH). Esses gráficos reve-

adulta. De fato, há uma tendência geral de diminuição da

lam em que medida o nível de entropia conjunta total em

heterogeneidade em relação à fase anterior do ciclo de vida

cada ano deriva dos status econômicos e dos relativos à

janeiro • fEvereiRo • março 2014

81

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

família. Também mostram a mudança que ocorre nessa

cionados a esse aumento. Os gráficos apresentados mos-

composição entre os anos. Ao construir esses gráficos, eu

tram um aumento da importância dos status familiares na

estava interessado especificamente em duas questões. Por

primeira fase da vida adulta (18 a 24 anos). O que ocorre

que a entropia conjunta aumentou relativamente pouco,

é que os status econômicos, H(SW), e de família, H(HM),

entre 1970 e 2010, na segunda fase da adolescência? Por

formam duas corcovas diferentes, mostrando que as tran-

que aumentou a heterogeneidade entre os jovens adultos?

sições da escola para o trabalho e da solteirice e residência

Os dados apresentados acima indicam que houve “pa-

com os pais para o casamento e a chefia de domicílio ocor-

dronização” da primeira fase da adolescência (12 a 14 anos),

rem em idades diferentes. Isso é mais verdadeiro para os

mas muito pouco na segunda fase (15 a 17 anos). Essa falta

homens do que para as mulheres, porque para elas a saída

de “padronização” se deve principalmente ao fato de que,

da escola e entrada no casamento e em um novo domicílio

no Brasil, a educação de ensino médio se expandiu pou-

estão mais diretamente relacionadas.

co entre 1970 e 2010. As figuras 2a-d confirmam essa in-

O aumento da heterogeneidade entre 1970 e 2010 se

terpretação na medida em que os valores para os indica-

deve a um grande aumento da flexibilidade na combina-

dores de entropia conjunta total, H(SWMH), entropia de

ção de status em 2010 do que em 1970. Para os homens

status econômicos, H(SW), e entropia de status de família,

em ambos os períodos, a distribuição etária dos status

H(MH), praticamente não mudam entre 1970 e 2010. Em

econômicos e de família formam duas corcovas separadas,

palavras mais simples, a distribuição da combinação de

enquanto para as mulheres as distribuições dos status eco-

status nessa segunda fase da adolescência não mudou sig-

nômicos e de família se cruzam durante a primeira fase da

nificativamente entre 1970 e 2010. Realmente, a expansão

vida adulta (18 a 24 anos), levando a níveis bastante altos

educacional parece ser a principal fonte de “padronização”

de entropia conjunta nessas idades. As diferenças entre

da adolescência e essa expansão nas décadas estudadas se

1970 e 2010 são mais de grau do que de tipo. Enquanto

deu principalmente para indivíduos na primeira fase da

os status econômicos apresentam níveis de entropia ligei-

adolescência, mas não para aqueles na segunda fase.

ramente mais altos no início da vida adulta tanto para ho-

É mais difícil demonstrar por que os jovens adultos se

mens quanto para mulheres, os status de família permane-

tornaram mais heterogêneos em termos de status demo-

cem estáveis para os homens e crescem ligeiramente para

gráficos e transições para a vida adulta entre 1970 e 2010,

as mulheres. Esses padrões sugerem que o aumento da

porque todos os quatro status estão provavelmente rela-

heterogeneidade na combinação de status se deve a uma
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relativa falta de “padronização” na combinação de status

posicionamento futuro no mercado de trabalho e mais re-

entre os jovens adultos e a interseção nas idades em que

cursos para a obtenção de recompensas financeiras e ou-

as transições de status econômicos e familiares ocorrem.

tras. Seria melhor que houvesse um aumento da “padronização” das transições até um período mais avançado do

Conclusão
As análises apresentadas neste artigo levam a algumas
conclusões importantes sobre as mudanças nos padrões
de transição para a vida adulta da população de jovens
brasileiros entre 1970 e 2010. Em primeiro lugar, observei que a adolescência, principalmente até os 15 anos de
idade, está se tornando mais “padronizada” no Brasil. Em
contrapartida, os jovens adultos (a partir dos 18 anos) estão seguindo cada vez mais padrões distintos de transição
para a vida adulta, ou seja, estão fazendo as transições
(parando de estudar, começando a trabalhar, casando e
saindo da casa dos pais) de forma cada vez menos “pa-

ciclo de vidas. Seria bom que os jovens ficassem mais tempo estudando, o que implicaria retardar a saída da casa
dos pais, o início do trabalho e o casamento.

p

or outro lado, observamos um aumento ao
longo dos anos na diversidade de combinações de status (estado civil, estudo, trabalho e moradia prória) a partir dos 17 ou
18 anos. Esse aumento é ainda mais acen-

tuado para as mulheres do que para os homens (ver gráfico
3). O aumento da heterogeneidade significa que os jovens

dronizada”. Esta “despadronização” é ainda maior para as

não estão todos seguindo o mesmo caminho, ou seja, há

mulheres do que para os homens. Aproveito esta conclu-

diferentes formas de combinação de status. Há alguns que

são para fazer algumas interpretações mais livres sobre as

estudam por mais tempo, continuam na casa dos pais e não

tendências encontradas.

casam; outros que se casam, continuam na casa dos pais e

O aumento da padronização entre 1970 e 2010 para

não trabalham; outros que param de estudar, trabalham

os adolescentes (até os 15 anos) se deve em grande medi-

e continuam na casa dos pais; etc. Em outras palavras, há

da à expansão educacional. Há um aumento da proporção

um aumento no número de combinações entre os status.

de jovens nessa faixa etária frequentando a escola e não

É interessante imaginarmos alguns casos específicos. Por

trabalhando. Essa tendência é altamente positiva, porque

exemplo, passou a ser mais comum em algumas famílias

mostra que os jovens estão cada vez mais investindo em

de classe média os filhos terminarem a faculdade e come-

educação, o que é positivo para suas vidas. Surprende, no

çarem a trabalhar mas permanecerem morando com seus

entanto, o fato de que o efeito da expansão educacional não

pais e não se casarem. Antigamente esse tipo de combi-

perdure até idades mais avançadas e que os jovens come-

nação não era tão comum, mas hoje há vários casos desse

cem a deixar os estudos ainda muito cedo em suas vidas. O

tipo. Há obviamente diversas outras situações, como, por

fato de que boa parte dos jovens também começa a traba-

exemplo, indivíduos de classes mais baixas se casando e

lhar a partir dos 15 anos também contribui para aumentar

permanecendo com os pais. O que é importante do pon-

a heterogeneidade na combinação de transições. O início

to de vista populacional é que há um aumento visível dos

do trabalho nessa fase da vida, quando combinado ao es-

tipos de combinações de status e um espalhamento das

tudo, não é necessariamente negativo, uma vez que pode

transições por um periodo mais longo do ciclo de vida.

representar alguma forma de aprendizado e treinamento.

Essa tendência é positiva na medida em que representa

No entanto, esse não parece ser o caso para a maioria dos

uma extensão do periodo de experimentação com novos

jovens que iniciam o trabalho por necessidade financeira e

estílos de vida entre os jovens, mas também pode levar a

não por motivação de treinamento e aprendizado de uma

apreensões na medida em que não há um padrão definido

ocupação. Em um país estremamente desigual como o

de transições. Essa expansão da heterogeneidade também

Brasil, mais anos de escolaridade sempre significa melhor

pode ser vista como uma tendência de ampliamento do cijaneiro • fEvereiRo • março 2014
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clo de vida definido como juventude na medida em que

Ambos são movimentos importantes e significativos rela-

retarda uma série de transições que definem a entrada na

cionados a ampliação das possibilidades de escolha das

vida adulta. Finalmente, é importante levar em conta que

mulheres na sociedade brasileira.

o aumento da heterogeneidade é ainda mais acentuado
para as mulheres, o que é uma consequência do aumento do acesso das mulheres ao mercado de trabalho e do
prolongamento do periodo em que permanecem solteiras.

O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).
carloscr@iesp.uerj.br

NOTAS DE RODAPÉ
1. We do not consider parenthood here since censuses do not ask men about this status and we prefer to maintain comparability between men and women.
2. In other analyses, boot-strap samples have been drawn to create confidence intervals and gauge whether differences are statistically significant. However,
this focus on differences at specific ages obscures the more important difference of the overall pattern of distribution.
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Figuras 2ad
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Tabela 1
indicadores ECONÔMICOS, demográficos
e sociais no brasil: 1970 e 2010
Indicadores econômicos e demográficos

1970

2010

4.761

8.405

Taxa de escolaridade nível médio (%)

17

68

Taxa de escolaridade nível superior (%)

5

16

indicadores econômicos
PIB per capita (US$, 2005)

indicadores demográficos
População (1,000s)

95.684

167.724

Taxa de crescimento (%)

2,7

1,5

Taxa de fecundidade
(número de filhos)

5,4

2,5

Expectativa de vida (anos)
Indicadores sociais
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64,4

72,0

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Obrigatoriedade escolar (anos)

6-10

7-14

7-14

6-10

Emprego (idade mínima legal)

14

14

14

14

População escolar de 10-14 (%)

66,8

93,9

94,6

63,8

População escolar de 15-19 (%)

38,3

64,9

65,5

34,8

População escolar de 20-24 (%)

17,1

23,6

25,1

13,2

População escolar de 25-29 (%)

6,7

10,2

12,2

4,7

Participação no mercado
de trabalho (10-14 anos)

24,5

10,2

4,9

8,8

Participação no mercado
de trabalho (15-19 anos)

59,3

44,0

25,0

23,3

Participação no mercado
de trabalho (20-24 anos)

84,8

73,6

43,9

26,8

Participação no mercado
de trabalho (25-29 anos)

93,6

82,3

48,8

22,4

Casamento (idade mínima legal)

18

18

18

18

Primeiro casamento (idade média)

25

28

26

22

A Positivo recomenda o Windows 8.

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

T E C N O L O G I A E I N OVA Ç Ã O.
SUAS MÃOS GANHARAM PODERES INCRÍVEIS.

Positivo Premium Touch S6300
• Processador Intel®Core™ i3
• Windows 8
• HD 500GB
• 4GB de memória RAM
• Tela Touch, com tecnologia LED 14”
• Som Estéreo e Microfone Integrados
• DVD-RW e Leitor de Cartões
• Software 3D - Acompanha um óculos 3D

NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM TOUCH. AINDA MAIS SURPREENDENTE.
Algu
A
uns
n rec
ecur
urso
soss re
requ
quer
erem
em o Win
indo
dows
ws 8.1
.1.. At
Atua
ualiliza
zaçã
ção
o di
disp
spon
onív
ível
el na Wi
Wind
ndow
owss St
Stor
ore.
e. Ace
cess
sso
o à in
inte
tern
rnet
et nec
eces
essá
sáriio; pod
odem
e ser cobradas taxas.
Alguns aplicativos
os são
ão ven
endi
dido
doss se
sepa
para
rada
dame
ment
nte;
e; ele
less va
vari
riam
am con
onfo
form
rme
e o me
merc
rcad
ado.
o.

Saiba mais em positivoinformatica.com.br/premiumtouch

PENSE POSITIVO.
© 2014 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 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 © 2014, 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 beneficiado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas. Março/2014

mundopositivo.com.br
janeiro • fEvereiRo • março 2014

89

90 ponto de vista

Guilherme Simões Reis
Cientista Político

Um
século
de política
europeia
(Contado como se fosse
na América do Sul)

“Parece que me encontro diante de uma grande crise, não
apenas francesa, mas europeia e, talvez, mais que europeia.
Considerando-se bem as circunstâncias, a Revolução
Francesa é a mais extraordinária que o mundo já viu. Os
resultados mais surpreendentes se deram e, em mais de um
caso, produzidos pelos meios mais ridículos e absurdos,
da maneira mais ridícula e, aparentemente, pelos mais vis
instrumentos. Tudo parece fora do normal neste estranho
caos de leviandade e ferocidade, onde todos os crimes
aparecem ao lado de todas as loucuras.”
Edmund Burke
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ma das piores coisas que um analista

rização se manteve até o golpe militar de 1799, conhecido

pode fazer é adotar dois pesos e duas

como 18 Brumário, liderado pelo general Napoléon Bona-

medidas ao estudar diferentes casos.

parte. Golpes, invasões, mudanças antidemocráticas das

É básico em qualquer comparação

regras do jogo e a ascensão de líderes populistas seriam

que os critérios sejam os mesmos.

uma constante não apenas na história francesa mas na de

Comparações diretas entre Europa

todo o continente.

e América do Sul não são tão comuns. Entretanto, indi-

Este artigo, no entanto, limita sua análise aos efeitos

retamente, análises da política sul-americana utilizam a

da cultura política europeia e de suas instituições fraca-

Europa como referência, geralmente para apontar a úl-

mente consolidadas entre o início do século XX e os dias

tima como modelo a se seguir e a primeira como desvio,

de hoje, em trajetória marcada por intervenções externas,

deformação. O correto seria que os cientistas políticos

rupturas democráticas, mudanças casuísticas nas insti-

adotassem, ao analisar a América do Sul, a mesma lente

tuições e desrespeito pela oposição. Dos países nórdicos

com que miram a Europa, desviando-se de visões precon-

aos mediterrâneos, da Europa continental às ilhas britâ-

ceituosas ou de um rigor mais excessivo. Não será feito

nicas, do lado ocidental ao oriental, não há país europeu

isso aqui. Optou-se justamente pelo contrário, por uma

que apresente instituições robustas, que tenham resistido

estratégia mais divertida: contar um século de política eu-

incólumes aos apetites particularistas e às ambições to-

ropeia com os mesmos critérios (ou falta deles) com que

talitárias ao longo do século passado. Sem pretender ser

partidos, políticos, governos e instituições sul-americanos

exaustivo, apresentarei alguns exemplos variados que res-

são massacrados tanto nas páginas dos periódicos espe-

paldam tal hipótese.

cializados como na língua afiada do “politólogo mainstream”, quando uma coleção de adjetivos pouco elogiosos se

O populismo e suas variantes

combina com uma roupagem supostamente técnica. Para

Os efeitos deletérios da onda populista chegaram à

aqueles a quem esta narrativa soar absurda, deixa-se a

Inglaterra já no início daquele século. O país possuía, na-

recomendação de reavaliarem criticamente o arcabouço

quele momento, um sistema partidário institucionalizado,

analítico que vêm utilizando quando voltam suas atenções

com agremiações comprometidas com a moderação polí-

para a política sul-americana. Vale observar que parte das

tica: desde o século XVIII, Tories e Whigs, ou seja, Con-

conclusões do restante do texto seria mantida mesmo que

servadores e Liberais, representavam a população inglesa.

fossem adotados os critérios que normalmente eu seguiria

Esse sistema partidário, no entanto, passou por dramático

em uma análise “a sério”, seja da política europeia, seja da

processo de desinstitucionalização. Sindicalistas funda-

latino-americana.

ram em 1900 um grupo de pressão parlamentar, o Comitê

A instabilidade da política europeia contemporânea

de Representação Trabalhista, que inicialmente apoiou os

pode ser traçada desde, pelo menos, o final do século

liberais, mas, depois, rompeu sua lealdade e se tornou o

XVIII, quando, na França, um movimento populista des-

Partido Trabalhista. A ruptura institucional foi inexorável

respeitou as leis e, de forma antissistêmica, cometeu toda

e, prontamente, deputados trabalhistas, sem experiência

sorte de atos violentos para derrubar o regime monárqui-

parlamentar, infiltraram-se na Câmara dos Comuns, en-

co, que era o mais adaptado às tradições do país. O governo

quanto o tradicional Partido Liberal rachou e se fragilizou.

estável que vigorava deu lugar à radicalização, em que não

O líder populista Ramsay MacDonald tornou-se primeiro-

apenas o partido dos Girondinos e o dos Jacobinos tra-

-ministro pelo Partido Trabalhista em 1924, com sua agen-

tavam um ao outro como inimigo, como eram fratricidas

da radical, mas permaneceu no poder por poucos meses, o

os conflitos intrapartidários, com os atores recorrendo a

que é flagrante indício da degradação sofrida pelo outrora

medidas paraconstitucionais. A situação de extrema pola-

estável sistema político britânico.
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O problema do desmantelamento do sistema partidá-

observa justamente que, quando chegaram ao poder, tais

rio inglês decorrente da emergência do populismo se soma

agremiações sequer tinham uma política econômica defi-

à flagrante rejeição aos valores democráticos, endêmica

nida. Ainda assim, já era marcante a irresponsabilidade

no país. Não apenas os Trabalhistas, mas também os To-

fiscal em sua visão de gestão da economia, posto que pre-

ries apresentam vocação hegemônica, amam mais o poder

nunciavam um colapso econômico e ameaçavam a própria

do que a democracia. Não admitem que a oposição ocupe

propriedade privada, em repúdio aos mais basilares pre-

quaisquer espaços onde impacte de maneira efetiva. Há

ceitos constitucionais.

um jogo de soma zero, que não incorpora a pluralidade e

Esses populistas se aproveitariam do vazio de repre-

apresenta intenso desequilíbrio de poderes, com submis-

sentação decorrente da crise de 1929 e dos períodos con-

são da Câmara dos Comuns ao Executivo. O resultado é

turbados das duas guerras mundiais para ocupar esse

um governo autoritário, que rejeita o diálogo e o comparti-

espaço, conseguindo promover um desalinhamento dos

lhamento do poder e se contrapõe a uma oposição dedica-

sistemas partidários e mesmo chegar ao poder. No caso

da à desqualificação do gabinete,

russo isso ocorreu já em outubro

com discursos repletos de ata-

de 1917, quando a insatisfação

ques pessoais.
A mencionada emergência
de populistas, no entanto, não
foi um fenômeno unicamente
inglês. Conforme observa Francisco Panizza, em qualquer época ou lugar, “o populismo é um
modo de identificação política
disponível a todo ator político
que opera em uma formação
discursiva na qual a noção de so-

O populismo
europeu abriu
espaço a líderes
personalistas
autoritários que
se favoreceram
da tendência do
parlamentarismo
à ruptura
democrática

berania popular e seu corolário

popular se agravou devido ao
aumento do custo de vida decorrente dos gastos com a Primeira
Guerra Mundial. O movimento
populista, denominado Bolchevique, contornou de forma violenta
as instituições representativas,
que desde fevereiro daquele ano
vinham se democratizando de
forma concertada, inclusive via
Assembleia Constituinte e via
governo provisório de união na-

inevitável, o conflito entre os poderosos e os excluídos, são

cional com participação socialista. A própria família real

elementos centrais de seu imaginário político”.

– incluindo as crianças – foi executada pela nova ditadura

Em muitos outros países, como Alemanha, Espanha,

populista em 1918.

França e Rússia, emergiram antes mesmo da virada do

O populismo europeu, que se alimentava da crise de

século organizações batizadas como social-democratas,

representação, abriu espaço não apenas para os movimen-

socialistas e operárias, compostas por outsiders, que ado-

tos contestatórios vinculados aos sindicatos, mas também

tavam discurso político estridente, apelando demagogica-

a líderes personalistas autoritários que se favoreceram da

mente à ideia de que o povo deveria se insurgir, estimulan-

tendência do parlamentarismo à ruptura democrática. As-

do o conflito e a radicalização.

sim ocorreu na Alemanha, com a ascensão do chamado

Seu imaginário político, eminentemente contestató-

“nacional-socialismo” do líder etnopopulista Adolf Hitler,

rio, não permitia cenários de soma positiva e reivindicava a

e também com a Itália, Portugal, Espanha, Grécia, entre

destruição completa dos antagonistas, apresentados como

outros. Na Inglaterra, mesmo sem uma ruptura demo-

inimigos, promovendo ataque virulento aos partidos esta-

crática, houve preocupante militarização da política, com

belecidos. A retórica era mais importante do que a subs-

Winston Churchill não apenas assumindo a chefia de go-

tância das políticas a serem adotadas – Adam Przeworski

verno, como estendendo a duração de seu mandato.
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suas instituições, devido à situação econômica favorável,

A política europeia foi dramaticamente marcada pela

com forte investimento dos Estados Unidos. Assim ocor-

instabilidade inerente ao parlamentarismo, claramente

reu com a Alemanha, em que Konrad Adenauer se mante-

associado às reiteradas rupturas democráticas das pri-

ve autoritariamente por 14 anos no poder, e com a França,

meiras décadas do século XX. A situação se agrava quan-

onde um militar, o general Charles de Gaulle, liderou um

do ocorre em paralelo à representação proporcional. Essa

movimento programaticamente fluido, construído em tor-

combinação difícil levou à baixíssima duração dos gabine-

no da própria personalidade do caudilho, o “gaullismo”,

tes na III e IV Repúblicas Francesas – duravam em média

buscando fortalecer seu poder pessoal em detrimento dos

oito meses –, assim como a longos períodos em que não se

partidos e legisladores.

consegue formar um novo governo na Bélgica.

Na Grã-Bretanha, os Trabalhistas aproveitaram o vazio

No caso belga, o preconceito linguístico é um dos

de representação após a guerra e o sistema eleitoral desgra-

pilares fundamentais do sistema político, e é tarefa árdua

çadamente arcaico adotado no país e, mesmo com menos

a substituição de um primeiro-ministro destituído, devido

votos, venceram a eleição de 1945. Com isso, voltaram ao

à incapacidade de seu quadro partidário – muito fragmen-

poder e radicalizaram ainda mais sua plataforma: Clement

tado a partir da década de 1960 – de alcançar consensos.

Attlee tornou-se primeiro-ministro e adotou medidas que

Em 2011, por exemplo, passaram-se oito meses sem que as

claramente atentavam contra o livre mercado, estatizando

numerosas agremiações partidárias flamengas – compos-

indústrias, instituindo um sistema de contribuição nacio-

tas por falantes do holandês – e valãs – francófonas – se

nal com a seguridade social e criando o sistema público de

dispusessem a abrir mão de seus interesses particularistas

saúde, o NHS, imprimindo um volume irresponsável de

e acordassem com o rei Albert II a constituição de um novo

gasto público com claros objetivos eleitorais.

Executivo.

A

O oportunismo de franceses e italianos
eleição direta do chefe de governo, tal

A França, com governo em crise de legitimidade de-

como nas repúblicas presidencialistas

vido à Guerra da Argélia, possibilitou o retorno de De

latino-americanas, além de impedir

Gaulle, o populista por excelência. Finalmente, o caudilho

a ascensão ao poder de políticos que

conseguiu fortalecer o Executivo vis-à-vis a Assembleia

jamais seriam alçados a tal posição

Nacional e o Senado, adotando o sistema de governo que

por meio de processo eleitoral ordi-

viria a ser denominado semipresidencialismo, e modifi-

nário, evitaria o perigo dessas situações de ingovernabi-

cando também o sistema eleitoral adotado nos pleitos le-

lidade produzidas pelos próprios mecanismos legais do

gislativos, substituindo o proporcional pelo “ballotage”,

parlamentarismo. Não por acaso, de acordo com cálculos

majoritário de dois turnos. Nenhuma democracia do mun-

de Michael Laver e Norman Schofield até 1990, os quatro

do ocidental parece tão fadada à quebra das regras do jogo

países com gabinetes mais instáveis no continente eram a

político como a francesa, na qual todas as forças parecem

Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia e a Itália, todos com a

conspirar ainda para a não consolidação de seu sistema

combinação difícil de parlamentarismo puro com repre-

partidário extraordinariamente subdesenvolvido.

sentação proporcional (após escândalos de corrupção, os

Em 1971, François Mitterrand unificou pequenos mo-

italianos aprovaram, via referendos realizados em 1991 e

vimentos e organizações de esquerda com o intuito de for-

1993, uma reforma eleitoral que a substituiu pelo sistema

jar um partido que o levasse à presidência da França, em

misto, dando início à malfadada era Silvio Berlusconi).

projeto de poder claramente de cunho pessoal. Eleito pre-

Ao fim da Segunda Guerra, muitos dos governos popu-

sidente em 1974, o direitista Giscard d’Estaing faria o mes-

listas conseguiram prosperar, a despeito da fragilidade de

mo em 1978, fundando a União pela Democracia Francesa
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(UDF), outro partido de ocasião, que girava em torno de

O sistema semipresidencial, com suas eleições sepa-

sua própria liderança. Mitterrand finalmente atingiria seu

radas para a Presidência e para a Assembleia Nacional,

objetivo eleitoral em 1981, com uma plataforma extremis-

possibilita a ascensão de um presidente sem sólido apoio

ta de esquerda, derrotando nas eleições presidenciais tan-

parlamentar. Quando a oposição ao chefe de Estado con-

to Giscard d’Estaing como o gaullista Jacques Chirac, que

quista a maioria legislativa, é inevitável a formação de um

também havia fundado partido novo em 1976. Ciente da

gabinete adversário do presidente, situação institucional

iminente derrota no pleito legislativo de 1986, Mitterrand

denominada “coabitação”, a qual afeta negativamente a

alterou novamente o sistema eleitoral para o proporcional,

capacidade de produção legislativa e a identificação dos

com o deliberado intuito de enfraquecer seus antagonistas

responsáveis pelas políticas adotadas. Isso ocorre porque

diretos, em flagrante indiferença pelos interesses do país,

o presidente, eleito pessoalmente pela maioria da popula-

visto que tal medida beneficiaria a extrema-direita antis-

ção, será tentado a reivindicar maior legitimidade que o

sistêmica e xenófoba representada pela Frente Nacional

primeiro-ministro, que é quem tem o apoio do Parlamen-

do neopopulista Jean Marie Le Pen. Não é preciso dizer

to. Se a hipótese de Juan Linz estiver correta, em situações

que esse sistema eleitoral, adotado com motivação casuís-

em que não há um claro método para distinguir o verda-

ta, durou apenas uma legislatura, retomando-se o método

deiro detentor da legitimidade democrática, o presidente

majoritário já na eleição subsequente.

pode recorrer a formulações ideológicas para deixar seus
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inimigos em descrédito, podendo a rivalidade institucional

distintos problemas. Quanto ao Leste europeu, todo tipo

assumir o caráter de um conflito social e político explosivo.

de arbitrariedades, autocracias e até guerras civis recen-

Também na Itália as mudanças de ocasião nas re-

tes e genocídios ocorreram, de modo que seu atraso po-

gras do jogo são uma marca indelével de sua debilidade

lítico é ponto pacífico, consensual mesmo entre analistas

democrática. Como se essa instabilidade não bastasse, a

mais tolerantes com os desequilíbrios institucionais do

representação, para a sociedade italiana, além de permeá-

continente. Por outro lado, se as latinas Itália e França

vel à participação de todo tipo de outsiders – como a elei-

são afetadas por uma cultura política de desprezo pelo

ção de estrelas da indústria pornográfica evidencia – sig-

cumprimento das regras do jogo, com alteração das

nifica clientelismo, o que propiciou duradoura hegemonia

mesmas por conveniência, vêm da Escandinávia as

da Democracia Cristã, verdadeira

ameaças mais sutis à democracia.

máquina eleitoral fisiológica. Na

Atuando sob regras formalmente

década de 1950, os próprios democrata-cristãos, do partido dominante no sistema político italiano, criaram uma regra – apelidada de “lei
da trapaça” – para dar quase uma
centena de cadeiras parlamentares
adicionais para a coalizão que superasse os 50% dos votos. Diante da
corrupção generalizada, o sistema
partidário entrou em colapso nos

Na Noruega,
o populismo
econômico
rentista chegou
ao ponto de,
entre 1973 e 1989,
aumentar em
40% o emprego
público

anos 1990.

democráticas, uma esquerda anacrônica e intervencionista tentou,
por todo o século, perpetuar-se no
poder, mesmo sem maioria parlamentar, especialmente em dois dos
países nórdicos: a Suécia e a Noruega.
Além da vocação hegemônica, o
Partido Social-Democrata dos Trabalhadores (SAP) sueco e o Partido
Trabalhista Norueguês (DNA) – re-

O estridente magnata Silvio Berlusconi criou, então,

batizado como simplesmente Partido Trabalhista (Ap) em

seu próprio partido de ocasião, o Forza Itália, com nome

2011 – apresentam notáveis semelhanças, tanto por seus

inspirado na revista Forza Milan, dedicada ao clube de fu-

vínculos corporativistas com os sindicatos, como por te-

tebol AC Milan – de sua propriedade – e depois se aliou

rem assumido o poder, já nas décadas de 1920 e 1930, em

aos extremistas Liga Norte e Aliança Nacional. Em 2005,

aliança com os setores mais atrasados da agricultura, em

Berlusconi radicalizou a regra do bônus majoritário para

oposição aos empresários urbanos. O SAP permaneceu no

a maior coalizão, em grave afronta aos equilíbrios cons-

poder ininterruptamente de 1936 a 1976, a maior parte do

titucionais, assegurando 54% das cadeiras para a aliança

tempo em gabinetes que excluíram todos os demais parti-

mais votada mesmo que ela recebesse votação minoritária.

dos, e em todo o restante do período o primeiro-ministro

Esta mudança, que acidentalmente beneficiou os adversá-

da coalizão foi social-democrata, o que demonstra que não

rios após surpreendente derrota eleitoral, foi introduzida

tem apreço por compartilhar o poder. Em posição privi-

pelo líder populista com o flagrante intuito de beneficiar a

legiada, forçou as associações patronais a negociarem de

seu próprio grupo político, comportamento que tem raízes

forma centralizada com a central sindical aliada do SAP

profundas na cultura política italiana.

– os próprios sindicalistas eram coletivamente filiados ao
partido –, dando a esta uma vantagem na barganha sa-

A vocação hegemônica dos nórdicos

larial que contraria as regras de livre mercado de outros

O déficit democrático e o subdesenvolvimento institu-

países desenvolvidos de capitalismo avançado. Em troca,

cional não se dão exatamente do mesmo modo em toda

a central sindical indicava voto para os candidatos social-

a Europa. Suas diferentes regiões são mais afetadas por

-democratas e até mesmo financiava parte de suas cam-

96 ponto de vista

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

panhas. Esses acordos verticais se estendiam a todos os

pelos dois choques realizados pela Organização dos Países

trabalhadores suecos, e um enorme número de empresas

Exportadores de Petróleo (OPEP) na década.

faliu por não conseguir sobreviver diante dessa perda de

Na esteira da descoberta dessa extraordinária fonte

competitividade, o que resultou em enorme concentração

de receita, o governo trabalhista adotou políticas fiscais

de capital.

muito expansionistas, na contramão da tendência mun-

A situação piorou na década de 1970, quando a dupla

dial. O populismo econômico rentista chegou ao ponto de,

formada pelo Partido Social-Democrata e a central sindi-

entre 1973 e 1989, aumentar em 40% o emprego público.

cal decidiu dar um passo à frente em seu intervencionismo

Obviamente, essa política de curto prazo, com flagrantes

antiquado. Os sindicalistas formularam proposta de cana-

objetivos político-eleitorais, tem como corolário a falta de

lização dos lucros “excessivos” das empresas para fundos

precaução diante da flutuação dos preços do petróleo. Se

coletivos a serem utilizados para comprar participação dos

este cair, como sustentar os empregos criados no perío-

trabalhadores nas companhias como acionistas coletivos.

do de bonança? Até o momento a fragilidade econômica

Com isso, cada vez mais os próprios trabalhadores contro-

norueguesa, de pouca diversificação e extremamente de-

lariam as maiores empresas do país, em grave ataque ao

pendente do enclave exportador, tem sido disfarçada pela

direito de propriedade privada.

persistente manutenção do preço do petróleo em alta.

O

caso norueguês tem peculiarida-

Elementos da deterioração atual

des. Os trabalhistas são ainda mais

O mundo inteiro passa por crescente descolamento

avessos à partilha do poder do que

entre eleitores e partidos políticos, mas tal problema se

seus pares suecos. O DNA se man-

agravou em enorme proporção nas chamadas “democra-

teve no poder quase ininterrup-

cias industriais avançadas”, conforme é detalhadamente

tamente entre 1935 e 1965, salvo

discutido na obra Parties without partisans, organizada

pelos períodos em que a Noruega foi invadida durante a

por Russel Dalton e Martin Wattenberg. Se os autores e

Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1945, e por um bre-

seus colaboradores também apresentam dados sobre a

víssimo gabinete de coalizão formado pelos partidos ad-

Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, o Canadá

versários durante um mês em 1963. Em todo o período em

e o Japão, os casos dissecados de fragilização dos partidos

que se manteve no poder ao longo dessas três décadas, o

são, em sua enorme maioria, os de países europeus.

DNA só aceitou a participação de outros partidos em uma

Uma questão em geral ignorada e que vale mencionar

coalizão de governo nos meses posteriores à libertação dos

é que o desenho institucional incoerente em alguns países

nazistas, até a convocação de novas eleições.

europeus mina a legitimidade do regime e a possibilidade

Além dessa vocação hegemônica ainda mais arraigada

de confiança nas agremiações partidárias. A Grã-Bretanha,

que a do SAP, o Partido Trabalhista Norueguês não se ca-

com seu sistema majoritário, e a Espanha, com sua repre-

racteriza simplesmente por um populismo antiquado, mas

sentação proporcional de vocação igualmente majoritária

especificamente por um de natureza rentista. Em vez de

– dada a baixa magnitude dos distritos (isto é, o fato de

cautela diante das limitações impostas pela ordem econô-

muitas circunscrições eleitorais terem um número redu-

mica globalizada, o partido adotou postura radical a partir

zido de deputados) – acarretam uma disputa basicamente

do momento em que foi descoberto petróleo no Mar do

bipartidária. Entretanto, ambos os países apresentam re-

Norte, empreendendo ataque voluntarista à ordem socio-

gras frouxas para inscrever eleitoralmente um partido. Em

econômica estabelecida. A participação desse recurso na-

2011, nada menos que 40 partidos disputaram as eleições

tural no total das exportações norueguesas saltou de irre-

legislativas espanholas. Nas eleições gerais britânicas um

levante 0,1% em 1972 para 35% em 1980, favorecida ainda

ano antes, um enxame de 133 partidos lançou candidatos
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às cadeiras da Câmara dos Comuns. A combinação de faci-

bém eleitos internamente, são, por sua vez, pressionados a

lidade excessiva para formar agremiações partidárias com

executar o que é decidido externamente. Não por acaso, a

a altíssima barreira de entrada representada pelo caráter

exigência do cumprimento das metas fiscais é menor para

majoritário de seus pleitos, de efeito marcadamente redu-

a Alemanha do que para os Estados-membros periféricos.

tor da pluralidade partidária, abre espaço para a ação dis-

O Parlamento Europeu, este sim uma instituição es-

ruptiva de outsiders e, simultaneamente, frustra grande

truturada em torno de grupos partidários de âmbito con-

parcela da população, que se vê excluída de representa-

tinental eleita democraticamente em todos os países, tem

ção. Os demais partidos que não os do establishment são

alcance limitado, visto que, no âmbito legislativo, é o Con-

tentados a não ver a democracia como o único caminho.

selho da União Europeia que tem primazia em relação às

a

áreas mais relevantes – economia, finanças e política exfragilidade institucional europeia tem

terna – e que o principal órgão executivo é o Conselho Eu-

levado ao crescimento não apenas

ropeu. Tanto neste como no Conselho da União Europeia

das já mencionadas Frente Nacional

são os gabinetes nacionais dos estados-membros mais po-

francesa e Liga Norte e Aliança Nacio-

derosos quem detém o poder de agenda. Há, portanto, a

nal italianas, mas também de outros

ausência de mecanismos democráticos de escolha dos ocu-

movimentos xenófobos de extrema-

pantes de posições-chave nas instituições de governança

-direita, como o Partido Austríaco da Liberdade, que foi

europeia, e suas instâncias supranacionais implicam in-

guiado durante 14 anos por Jörg Haider, o Partido para a

tensa redução da accountability no continente.

Liberdade (PVV) holandês, de Geert Wilders, o Partido do

Houve intervenção externa em alguns países – Irlan-

Progresso norueguês, o Partido dos Verdadeiros Finlande-

da, Portugal, Grécia e Espanha – com a imposição de pa-

ses, e os gregos LAOS (Alerta Popular Ortodoxo) e Aurora

cotes de ajuste para reduzir o déficit público, e a nomeação

Dourada, este último assumidamente neonazista. Muitos

de Mario Monti como primeiro-ministro foi de fato uma

desses agrupamentos populistas conseguiram participar

solução tecnocrática imposta à Itália pela União Europeia

de coalizões de governo, enquanto que os demais, com

e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). A solução

presença crescente no parlamento, são capazes de derru-

encontrada para lidar com as dívidas públicas, em vez de

bar gabinetes ou influenciar de modo decisivo a agenda

reverter o problema estrutural da economia desses países,

política de seus países.

decorrente em grande parte do próprio desenho institu-

A falência democrática da Europa deixou de ser identificável apenas em observações ad hoc, tornando-se mais

cional da União Europeia, levou a um ganho de bilhões de
euros justamente para a Alemanha.

homogênea com o advento da União Europeia. Esta se es-

Desse modo, enquanto a América do Sul apresenta, de

truturou em moldes tecnocráticos de baixíssima accounta-

forma geral, tendência a institucionalização e consolida-

bility, engessando o sistema político continental de modo a

ção de seus regimes democráticos, passada a época das in-

insular as decisões fundamentais dos resultados eleitorais

tervenções militares, o mesmo não se observa na Europa,

domésticos. Sua meta monetarista é alcançada por meio

onde, conforme se buscou demonstrar neste ensaio, per-

de decisões verticais que são tomadas fundamentalmente

siste – e volta a se exacerbar – sua histórica instabilidade,

pelo Banco Central Europeu, instituição tecnocrática in-

a qual pode ser atribuída tanto à fragilidade institucional

dependente, à margem dos processos democráticos, e por

como à cultura política.

dois países com influência desproporcional: a Alemanha e
a França. Estes dois governos nacionais, eleitos em pleitos
de âmbito doméstico, decidem amplamente os rumos das
políticas adotadas em outras nações, cujos governos, tam98 ponto de vista
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Quanto
vale
o voto
da

TV?

Essa máxima, criada pelo Chacrinha, o “velho guerreiro”, considerado o comunicador popular mor
da televisão brasileira, acabou se tornando um clássico da comunicação.
Objeto de estudos, com livros, artigos e teses.
Na sua simplicidade, essa máxima incorpora muito mais do que
a frase pode dizer. Duas dimensões
cruciais se destacam: tempo da propaganda e seu conteúdo. A ausência

de uma delas destrói seu objetivo
maior – comunicar-se com o distinto público.
Comunicar-se implica a interação de dois elementos no espaço
social tempo-conteúdo. De um lado
está a mensagem e de outro, o receptor. Sabemos que o receptor, prima

facie, é reticente e desconfiado. Essa
situação, por sua vez, implica que o
produtor da mensagem tenha, ou venha a adquirir, credibilidade – que

pode ser conseguida com a sua repetição no espaço tempo-mensagem.
Todo mundo que transita nesse espaço social sabe muito disso. Políticos também sabem.
É por isso que a disputa pelas
regras de regulamentação e distribuição do tempo de propaganda
eleitoral sempre foi intensa. Por trás
dessa batalha sempre esteve a crença
de que as regras eleitorais importam
para o resultado da eleição. Na eleijaneiro • fEvereiRo • março 2014 101
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ção presidencial de 1994, o governo
conseguiu aprovar artigo na nova lei
eleitoral que proibia partidos e candidatos de exibirem imagens externas em seus programas de televisão.
Na eleição presidencial seguinte, a
novidade foi a aprovação da polêmica emenda da reeleição, que possibilitou ao então presidente Fernando
Henrique disputar novo mandato
consecutivo. Novamente em 2002,
o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu a regra de verticalização das
campanhas – que obrigava os partidos a repetirem, no plano estadual, a
aliança feita no plano nacional. Nesse ano, a história parece se repetir.
Desde abril, o país se vê envolvido em intenso debate sobre a forma
de distribuição do tempo de propaganda eleitoral entre partidos e candidatos. O estopim foi a aprovação,
pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que limita a cotas mínimas
o acesso de novos partidos ao Fundo
Partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na televisão. O texto
base, embora aprovado com 240 votos a favor e apenas 30 contrários, foi
severamente criticado por setores da
oposição e da mídia em geral. O foco
foi a acusação de que o governo agira de maneira oportunista ao mudar
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando garantiu ao novo PSD, partido criado em
2011 e sem nenhum deputado federal
eleito, direitos proporcionais ao número de parlamentares que atraiu de
outras legendas. No cálculo governista, acusam setores da oposição,
102 Ibope
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estava a tentativa de minar o partido
que Marina Silva tentava criar.
A formação de coligações para
aumentar o tempo de rádio e televisão também é motivo de atenção
na imprensa brasileira. Nas eleições
municipais de 2012, o tom da cobertura não foi ameno, com a aliança
formalizada entre Lula e Paulo Maluf para consagrar o apoio do PP à
candidatura de Fernando Haddad
em São Paulo. Merval Pereira, em
sua coluna diária no jornal O Glo-

bo, classificou o acordo como um
“aspecto terrível para a biografia
do ex-presidente” ao explicitar uma
maneira de fazer política “que não
tem barreiras morais”. Roberto
Pompeu de Toledo, articulista da
revista Veja, também não deixou
passar em branco. Para Pompeu, a
coligação entre dois inimigos históricos na capital paulista deixava
à mostra o que classificou como a
“fábula do minuto e meio”.

TEMPO DE TV NA PROPAGANDA ELEITORAL
A ação estratégica dos partidos
e a atenção que a mídia confere a
tais movimentos indicam que os
atores políticos brasileiros atribuem
ao tempo que possuem no horário
eleitoral condição, senão suficiente,
ao menos necessária para o sucesso
nas urnas. O jogo é de soma zero.
Aumentar o tempo de propaganda
eleitoral significa diminuir proporcionalmente o tempo dos adversários. Curiosamente, os pesquisadores
brasileiros têm se ocupado pouco na
tentativa de entender qual é o im-

pacto que o tempo de propaganda
exerce sobre a decisão do voto. A
maior parte dos estudos ainda foca
a análise das estratégias dos partidos
no âmbito do Horário Gratuito de
Propaganda Eleitoral (HGPE).1 As
exceções são os estudos de Piquet e
Schmitt (1995), Kuschnir, Piquet e
Schmitt (1998) e Veiga, Avi e Neves
(manuscrito), que atestam a força
do tempo de propaganda sobre o
voto. Veiga e colegas restringem a
análise aos candidatos a prefeito que
concorrem à reeleição, enquanto os
autores dos demais estudos focam a
relação entre tempo e voto em eleições proporcionais no Rio de Janeiro. Consideramos, no entanto, que o
presente estudo é mais amplo.
A pergunta que este ensaio busca
responder é até que ponto o tempo
de televisão pode ser responsabilizado pela vitória ou derrota de
um candidato. Quem soma maior
tempo vence? Para responder tal
questão, este trabalho se propõe a
analisar o impacto do tempo de televisão sobre a decisão do voto com
base nas eleições disputadas para os
cargos de prefeito de capital, governador e presidente entre 2002 e 2012
– a única exceção é a campanha para
presidente de 1998 que também foi
incluída na amostra. No total, investigamos a relação de voto e tempo
de propaganda de 1.103 candidatos.
O recorte temporal se dá por dois
motivos. O primeiro, pela total ausência de informação sobre os períodos anteriores. Solicitamos os dados
ao TSE e fomos avisados de que tais
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informações não estão mais disponíveis. Segundo, por uma razão teórica
também. Desde a reabertura política e a volta do multipartidarismo,
em 1982, o Brasil conheceu diversas
regras eleitorais diferentes. A estabilidade foi alcançada apenas com a
aprovação da Lei eleitoral 9.504/97,
que regulamenta a distribuição do
tempo de propaganda entre os candidatos sob as mesmas regras eleitorais. Nesse sentido, avaliamos que a
comparação sobre o efeito do tempo
no voto dos candidatos não varia
por regra.
O artigo segue organizado da
seguinte forma: após a introdução,
apresentamos a evolução das regras
eleitorais de 1982 até o momento.
Descrições do tipo foram realizadas
por outros pesquisadores (Pinheiro,
2010; Schimitt, Carneiro e Kuschi-
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nir, 1999; e Borba, 2012). No entanto, acreditamos que nenhum deles se
propôs a detalhar a história das legislações eleitorais como fazemos aqui.
Em seguida, apresentamos os resultados da pesquisa. A análise se dá na
forma puramente descritiva. Não
buscamos, ainda, construir um modelo que inclua outras variáveis para
balancear o impacto que o tempo de
propaganda possui sobre o voto do
eleitor. Por fim, discutimos alguns
resultados.

EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL NO BRASIL
Desde a reabertura política e a
volta do pluripartidarismo, os brasileiros foram convocados a eleger seus
representantes em 17 diferentes ocasiões: 1982, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990,
1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002,

2004, 2006, 2008, 2010 e 2012. Nesse
período, o país conheceu dez diferentes leis eleitorais que estipularam
regras distintas relativas à duração
das campanhas, à divisão do tempo
entre os candidatos e à quantidade
de minutos diários em cada eleição.
A estabilidade foi alcançada apenas
a partir da aprovação da Lei 9.504,
em setembro de 1997, que vigora até
o momento sem sofrer alterações significativas.
As eleições de 1982 destinaram-se a eleger candidatos para os cargos
de governador, senador, deputados
federais e estaduais, prefeito e vereador. Essa foi a primeira eleição direta
para governador desde a década de
1960 e continha o princípio do voto
vinculado, no qual o eleitor deveria
escolher candidatos para os diversos
cargos de um mesmo partido. Foi rejaneiro • fEvereiRo • março 2014 103
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gida pela Lei 6.978/82 e pela Lei nº
7.015, do mesmo ano, e em ambas
não há qualquer tipo de menção à organização da propaganda eleitoral na
televisão. Do disposto, pode-se inferir que as eleições desse ano seguiram
reguladas pela legislação anterior. O
Decreto-lei 1.538/1977 dispõe que, nas
eleições de âmbitos estadual e municipal, as emissoras deveriam reservar
duas horas diárias de sua programação nos 60 dias anteriores à antevéspera do dia da eleição, sendo que
uma dessas horas deveria ser obrigatoriamente compreendida entre 20h
e 23h. Em relação à divisão do tempo,
o Decreto-lei afirma que o horário da
propaganda deveria ser dividido em
períodos de cinco minutos e o horário destinado a cada partido seria
distribuído em partes iguais.
Em 1985, a organização das eleições ficou a cargo da Lei 7.332/85.
Ocorre aqui a primeira mudança no
sentido de diminuir o tempo diário
de propaganda. A lei definiu que as
emissoras de televisão deveriam reservar uma hora diária para a propaganda, nos sessenta dias anteriores
à antevéspera da eleição, sendo que
a metade obrigatoriamente contida no período entre 20h e 22h. Tal
determinação valeu para todas as
emissoras cuja transmissão atinjia os
municípios onde seriam realizadas as
eleições e também nas emissoras de
alcance regional, mesmo que com geração de imagens de outros municípios. A única menção sobre a divisão
do tempo estabelece que o horário
eleitoral fosse dividido segundo a se104 Ibope
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guinte regra: metade de forma igual
entre todos os partidos com candidatos e outra metade na proporção das
bancadas municipais na Câmara dos
Vereadores.
Em 1986, os eleitores brasileiros
tiveram que eleger representantes
para os cargos de governador, senador e deputados federais e estaduais.
A regulamentação da propaganda
eleitoral foi feita pela Lei 7.508, publicada no mesmo ano, com as se-

Os atores políticos
brasileiros
atribuem ao tempo
que possuem no
horário eleitoral
condição, senão
suficiente, ao
menos necessária
para o sucesso nas
urnas

guintes regras: as emissoras deveriam
reservar, nos sessenta dias anteriores
ao pleito, duas horas diárias, sendo
uma obrigatoriamente entre 20h e
23h. A divisão do tempo entre os
competidores foi feita em três partes:
50 minutos distribuídos de acordo
com a proporção de representantes
no Congresso Nacional; 40 minutos
igualmente entre todos os partidos
com representação no Congresso e
que apresentaram candidatos para essas eleições; e, finalmente, 30 minutos

alocados entre os competidores na
proporção da representação na Assembleia Legislativa. A exceção foi o
Distrito Federal, cuja regra de divisão
do tempo baseou-se em 80 minutos
proporcionais ao número de representantes no Congresso e os demais
40 minutos igualmente entre os partidos. A lei dispôs ainda que metade da propaganda eleitoral de cada
partido deveria ser utilizada para a
propaganda de candidatos à Assembleia Nacional Constituinte de 1988 e
que caberia às legendas, por meio de
comissões especialmente designadas
com esse propósito, a distribuir o seu
horário entre os candidatos.
A Lei 7.664 estabeleceu as diretrizes da eleição municipal de 1988.
No que diz respeito à propaganda
eleitoral, alguns dispositivos foram
alterados pela Lei 7.673/1988. Foi
estabelecido que as emissoras devessem separar 90 minutos diários, em
dois blocos de 45, um deles obrigatoriamente entre 20h30 e 22h30, nos
45 dias anteriores à antevéspera do
pleito. Percebe-se que houve redução
de 15 dias em relação às legislações
anteriores. A divisão do tempo definiu que 30 minutos diários foram
divididos igualmente entre os partidos sem representação no Congresso, com um máximo de 30 segundos
para cada. Outros 30 minutos foram
designados na proporção da representação dos partidos ou das coligações no Congresso e os demais 30 minutos de acordo com a representação
na Assembleia Legislativa (onde não
existia Assembleia Legislativa, essa
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Tabela 1

Relação de Campanhas Analisadas
Cargo	Número de Candidatos
34

Presidente

(3,1%)

Governador

526
(47,7%)

Prefeito

543
(49,2%)

Total

1.103

Tabela 2

Padrão de votação dos candidatos segundo tempo de televisão
Eleito no
1º turno

Mais
votado,
mas
disputa
2º T

Segundo
mais
votado,
disputa
2º T

Segundo,
mas não
disputa
2º T

Terceiro
mais
votado

Quarto
mais
votado

Quinto
mais
votado

Sexto
mais
votado

Sétimo
mais
votado

Total

1º tempo

57
(34,8%)

37
(22,6%)

29
(17,7%)

17
(10,4%)

15
(9,1%)

7
(4,3%)

1
(0,6%)

1
(0,6%)

0
(0,0%)

164
(100%)

2º tempo

19
(11,8%)

25
(15,5%)

22
(23,4%)

39
(18,6%)

40
(24,0%)

9
(5,6%)

7
(4,3%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

161
(100%)

3º tempo

2
(1,2%)

7
(4,3%)

18
(11,2%)

20
(12,4%)

63
(39,1%)

32
(19,9%)

13
(8,1%)

4
(2,5%)

2
(1,2%)

161

4º tempo

2
(1,0%)

6
(3,1%)

10
(5,2%)

3
(1,6%)

21
(11,0%)

74
(38,7%)

32
(16,8%)

22
(11,5%)

14
(7,3%)

191
(100%)

5º tempo

0
(0,0%)

3
(1,7%)

2
(1,1%)

1
(0,6%)

11
(6,3%)

26
(14,8%)

66
(37,5%)

42
(23,9%)

18
(10,2%)

176
(100%)

6º tempo

0
(0,0%)

1
(0,9%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

3
(2,7%)

4
(3,6%)

23
(20,9%)

39
(35,5%)

22
(20,0%)

110
(100%)

7º tempo

0
(0,0%)

1
(1,7%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

3
(5,1%)

2
(3,4%)

6
(10,2%)

9
(15,3%)

14
(23,7%)

59
(100%)

Obs.: Em alguns casos, a contagem não soma 100% porque decidimos excluir as últimas colocações da tabela. Essa observação vale para as demais tabelas.
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divisão também foi feita de acordo
com a representação no Congresso).
Entretanto, essa divisão possuiu limites, com mínimo de dois e máximo de quatro minutos. Os partidos
que tivessem obtido tempo inferior a
um minuto eram habilitados a utilizar cumulativamente seu tempo, em
até 3 minutos. A lei demarcou ainda
que os partidos que só registraram
candidatos para um tipo de eleição,
proporcional ou majoritária, teriam
o tempo reduzido à metade. Assim
como as leis anteriores, esta também
exalta o modelo no qual caberia aos
partidos e coligações distribuir entre
seus candidatos o horário que lhes
coubesse.
Em 1989, o Brasil voltou a escolher o seu presidente após 29 anos.
Essa eleição caracterizou-se pela introdução de importantes mudanças

106 Ibope
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constitucionais. Pela primeira vez, a
escolha do representante seria decidida em dois turnos e em uma eleição
solteira, isto é, desvinculada das eleições para o Senado Federal, Câmara
dos Deputados, Governos Estaduais
e Assembleias Legislativas. A Lei
7.773/1989 estabeleceu que a propaganda eleitoral estivesse confinada
ao período de 15 de setembro a 12
de novembro de 1989, com exibição
diária, inclusive aos domingos. No
total, 59 programas seriam apresentados, com 140 minutos diários divididos em dois blocos de 70 minutos.
A divisão do tempo de propaganda
destinado aos partidos obedecia ao
tamanho das bancadas partidárias no
Congresso. Os partidos ou coligações
que possuíssem entre um e 20 congressistas contariam com 5 minutos,
tempo ampliado para 10 minutos

para os que possuíssem de 21 a 60
deputados, 13 minutos para as bancadas com representação entre 61 e 120
congressistas, 16 minutos para os que
contassem com mais de 120 e menos
de 200 e 22 minutos para os partidos
com número superior a 200 congressistas. Àqueles sem representação
no Congresso, seriam reservados 30
segundos diários. Caso fosse necessária a realização de segundo turno,
a propaganda seguiria o modelo de
40 minutos diários, divididos igualmente entre os candidatos, nos mesmos horários de exibição, a partir do
dia seguinte à proclamação oficial do
resultado do primeiro turno e até 48
horas antes da data estabelecida para
a votação do segundo turno.
Em 1990, houve eleições para
governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Nesse ano,
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o Congresso Nacional não conseguiu
aprovar nenhuma lei específica para
regulamentar o pleito, e a Resolução 16.402/1990 do Tribunal Superior Eleitoral acabou preenchendo
a lacuna. As datas de exibição da
propaganda ficaram contidas no
período dos sessenta dias anteriores
à antevéspera do pleito, com a exibição em dois blocos de uma hora
cada, totalizando duas por dia. Na
televisão, os horários de exibição foram fixados entre 8h e 9h (manhã)
e 20h30 e 21h30 (noite). A exibição
ocorria todos os dias da semana, inclusive aos domingos. A distribuição
do tempo entre os partidos seguiu o
seguinte critério: 50 minutos distribuídos na proporção do número de
representantes no Congresso Nacional, 40 minutos alocados igualmente
e os últimos 30 minutos segundo a
proporção do número de representantes nas Assembleias Legislativas.
Distrito Federal, Amapá e Roraima
seguiam uma distribuição diferente,
na qual não havia distribuição de
tempo de acordo com a representação na Assembleia Legislativa. Caso
houvesse eleição em segundo turno
para governador, o tempo diário
de propaganda gratuita seria de 40
minutos distribuídos igualmente entre os partidos, com dois blocos – o
primeiro às 8h e o segundo às 20h.
A resolução não esclarece, no entanto, como seria feita a repartição
do tempo entre as campanhas, isto
é, quais dias seriam apresentados à
propaganda de governador, senador
e deputados.
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A eleição municipal de 1992 foi
regulamentada pela Lei 8.214/1991. A
propaganda foi exibida diariamente
nos 45 dias anteriores à antevéspera da eleição, em dois blocos de 40
minutos, totalizando 80 minutos
diários. Obrigatoriamente, um dos
turnos deveria ser exibido no horário
compreendido entre 20h30 e 21h10. A
distribuição do tempo entre os partidos seguiu o critério que combina
representação nacional e local: 20
minutos divididos igualmente entre
os partidos que tinham elegido no
mínimo um representante para o
Congresso e no mínimo três para as
Assembleias Legislativas nas eleições
de 1990, 30 minutos proporcionais à
representação dos partidos no Congresso e os últimos 30 minutos segundo o número de representantes nas
Assembleias Legislativas, sendo que
os partidos ou coligações com candidatos registrados apenas para eleições
proporcionais ou majoritárias teriam
o tempo reduzido à metade. Mais
uma vez, a lei não esclarece a que dias
coube a veiculação da propaganda
para os cargos de vereador e prefeito.
A eleição de 1994 ocorreu num
contexto institucional e político significativamente distinto das eleições
anteriores. A Lei Eleitoral 8.713 introduziu mudanças significativas na
estrutura da competição. A escolha
para presidente passou a ser veiculada juntamente às escolhas para o
Senado Federal, a Câmara dos Deputados, os Governos Estaduais e as Assembleias Legislativas, o que alterou
profundamente a política de alianças

e coligações eleitorais, que passaram
a considerar simultaneamente os diferentes cargos em disputa. A nova
legislação eleitoral introduziu ainda
alterações nas regras de campanha. O
ponto mais polêmico foi o artigo que
proibiu candidatos e partidos de exibirem imagens externas, computação
gráfica, trucagens e outros recursos
audiovisuais na propaganda eleitoral. Valeria apenas a transmissão de
imagens geradas dentro de estúdio.
O horário eleitoral restringiu-se aos
60 dias anteriores à antevéspera da
eleição e contou com transmissão diária em dois blocos de uma hora, o
primeiro das 7h às 8h e o segundo das
20h30 às 9h30.
Pela primeira vez também ficaram definidos claramente os dias e
o tempo de exibição das campanhas
dos diferentes cargos. Os candidatos
a presidente, governador e senador
apareciam segundas, quartas, sextas
e domingos, enquanto os pretendentes aos cargos proporcionais – deputados federais, estaduais e distritais
– tinham terças, quintas e sábados
reservados nas emissoras de rádio e
canais de televisão. Os candidatos a
presidente possuíam 30 minutos em
cada bloco, governadores 20 minutos
e senadores os 10 minutos restantes.
Os candidatos a deputado federal e
estadual dividiam igualmente o tempo. A divisão do tempo de propaganda entre os cargos é feita de acordo
com o artigo 74. Na eleição presidencial, dez minutos são divididos igualmente entre partidos e coligações e os
20 minutos restantes são proporciojaneiro • fEvereiRo • março 2014 107
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Tabela 3

Padrão de votação dos candidatos segundo tempo de televisão
Eleito
no 1º turno

Mais votado,
mas disputa
2º T

Segundo mais
votado, disputa
2º T

Segundo,
mas não
disputa 2º T

Terceiro
mais votado

Total

1º Tempo

36
(60,0%)

15
(25,0%)

6
(10,0%)

2
(3,3%)

1
(1,7%)

60
(100%)

2º Tempo

5
(20,8%)

11
(45,8%)

3
(12,5%)

3
(12,5%)

2
(8,3%)

24
(100%)

3º Tempo

1
(20,0%)

1
(20,0%)

1
(20,0%)

2
(40,0%)

0
(0,0%)

5
(100%)

4º Tempo

1
(50,0%)

0
(0,0%)

1
(50,0%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

2
(100%)

Tabela 4

Padrão de votação dos candidatos à continuidade Segundo tempo de televisão
Eleito
no 1º turno

Mais votado,
mas disputa
2º T

Segundo mais
votado, disputa
2º T

Segundo,
mas não
disputa 2º T

Terceiro
mais votado

Quarto
mais votado

Total

1º Tempo

12
32,4%

10
27,0%

5
13,5%

5
13,5%

4
10,8%

0
0,0%

37
100,0%

2º Tempo

1
5,0%

5
25,0%

4
20,0%

3
15,0%

4
20,0%

3
15,0%

20
100,0%

3º Tempo

0
0,0%

0
0,0%

4
80,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

5
100,0%

4º Tempo

0
0,0%

1
25,0%

1
25,0%

0
0,0%

1
25,0%

0
0,0%

4
100,0%
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nais à representação dos partidos na
Câmara dos Deputados. Para o cargo
de senador, o total de 10 minutos é
dividido igualmente, enquanto nas
disputas para governador, metade
do tempo é dividido igualitariamente e a outra metade de acordo com
o número de representantes de cada
partido ou coligação na Câmara dos
Deputados. A divisão do tempo na
disputa proporcional segue a mesma
regra da presidencial.
Nas eleições municipais de 1996,
o brasileiro foi convocado a votar
sob nova legislação. A Lei 9.100, de
setembro de 1995, manteve os 60
dias de campanha, mas excluiu o domingo como dia de exibição. O tempo diário foi dividido em dois blocos
de 30 minutos cada, o primeiro das
13h às 13h30 e o segundo das 20h30 às
21h, totalizando 60 minutos diários.
Os candidatos a prefeito veiculavam
as suas mensagens terças, quintas e
sábados, sobrando segundas, quartas
e sextas para os vereadores. Entretanto, a lei faculta aos partidos a possibilidade de utilizar, no todo ou em
parte, os horários de segundas, quartas e sextas para a propaganda de
prefeitos. No caso de haver segundo
turno, a veiculação da propaganda
seria diária (inclusive aos domingos)
e seu tempo dividido igualmente entre os dois concorrentes. A divisão do
tempo foi regulamentada pelo artigo
57. Um quinto deveria ser dividido
igualitariamente entre os partidos e
os outros quatro quintos repartidos
proporcionalmente ao número de
representantes na Câmara dos Depu-
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tados. Nos casos em que apenas dois
candidatos disputam a eleição para
prefeito, o tempo deveria ser dividido igualmente entre eles.
No segundo turno, prevaleceu
a regra da igualdade: o tempo de
propaganda seria dividido igualmente entre os dois competidores.
A principal inovação da Lei 9.100 foi
a determinação para que as emissoras de rádio e os canais de televisão
reservassem trinta minutos diários

Os dados mostram
que são raras as
vezes que um
candidato vence
a eleição no
primeiro turno se
não ocupar uma
das duas primeiras
colocações no
ranking do tempo

a serem utilizados em inserções de
30 ou 60 segundos, distribuídas ao
longo da programação entre as 8h
e as 24h, inclusive aos sábados e domingos. Essas inserções possuíam
regras específicas: ficaram restritas à
campanha para prefeito e definia o
máximo de dez aparições diárias. A
lei também estabeleceu que fosse feito um acompanhamento para que as
inserções fossem distribuídas pelos
candidatos de forma a garantir a par-

ticipação proporcional nos horários
de maior e menor audiência.
O Brasil alcança estabilidade
em suas regras a partir das eleições
de 1998, com a promulgação da Lei
9.504/97, que continua em vigência,
salvo pequenas modificações. Essa
nova lei introduziu importantes novidades. A principal delas foi o direito de reeleição para os ocupantes
dos cargos no Poder Executivo, alterando norma que vigorava desde
o começo da República. Outra foi a
obrigatoriedade de as emissoras veicularem dentro de sua grade de programação inserções eleitorais para
os cargos de presidente, governador,
senador, deputado federal e deputado estadual. Uma terceira alteração
importante foi a diminuição da duração da campanha para 45 dias e
dois blocos de 50 minutos. A propaganda eleitoral deixou de ser transmitida diariamente. Os pretendentes
aos cargos de presidente e deputado
federal passaram a transmitir suas
mensagens eleitorais às terças, quintas e sábados, cada um dispondo de
25 minutos por bloco. Candidatos a
governador, senador e deputado estadual passaram a dividir o tempo
às segundas, quartas e sextas: governadores e deputados estaduais com
20 minutos cada e senadores com
apenas 10 minutos. Em 2009, a resolução 12.034 definiu que, nos anos
em que o eleitor escolhe dois senadores, a propaganda para governador
reduz-se a dois minutos, que serão
acrescentados na propaganda para o
Senado.
janeiro • fEvereiRo • março 2014 109
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Por fim, foram definidas as regras para a veiculação das inserções.
Ao contrário do que ocorre nas eleições municipais, nas eleições nacionais os 30 minutos diários precisam
ser divididos em partes iguais entre
todos os cargos. Isso quer dizer que
as campanhas para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais dispõem cada de seis
minutos diários em inserções de 30
segundos (totalizando 540 inserções
nos 45 dias de campanha), que podem ser divididas em duas de 15 segundos ou agrupadas em uma de um
minuto. Análise das inserções eleitorais nas eleições para presidente em
2006 e 2010 feita por Borba (2012),
no entanto, esclarece que a estratégia
dominante é a utilização de inserções
de 15 segundos.

EFEITOS DO TEMPO DE PROPAGANDA
Afinal, existe relação entre tempo de propaganda no rádio e na televisão e voto nas eleições majoritárias
brasileiras? Para responder essa questão, coletamos dados sobre as campanhas para prefeito de capital (2012,
2008 e 2004), governador (2010,
2006 e 2002) e presidente (2010,
2006, 2002 e 1998). Restringimos
a análise a esses anos pela absoluta
falta de dados sobre as demais eleições. No total, buscamos investigar
a influência da campanha sobre a votação de 1.103 candidatos. As únicas
campanhas a cujas informações não
tivemos acesso foram as de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, ambas
em 2002. Retiramos também da aná110 Ibope
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lise os candidatos que tiveram seus
votos considerados inválidos pelo
TSE e entraram para a estatística do
tribunal como tendo recebido zero
per cento dos votos.
A força do tempo de televisão
sobre o voto pode ser observada na
relação que existe entre o posicionamento dos candidatos no ranking de
magnitude do tempo de propaganda
e a sua colocação ao fim do primeiro turno. Os candidatos que iniciam
a campanha com o maior tempo de
propaganda terminam o primeiro
turno o mais votado em 57,3% das vezes e, mais interessante ainda, conseguem eleger-se sem a necessidade do
segundo turno em 34,8% dos casos.
O percentual de candidatos eleitos
no primeiro turno recua para 11,8%
entre os que começam com o segundo maior tempo e caem ainda mais
nas demais ocasiões. Os dados mostram que são raras as vezes que um
candidato vence a eleição no primeiro turno se não ocupar uma das duas
primeiras colocações no ranking do
tempo. A pesquisa registrou dois casos entre os que iniciaram a campanha com o terceiro maior tempo e
outros dois com o quarto. Os candidatos que se enquadram nessas últimas situações são Tadeu Palácio (São
Luiz, 2004), Wellington Dias (Piauí,
2002), Paulo Hartung (Espírito Santo, 2002) e Ronaldo Lessa (Alagoas,
2002), respectivamente.
Ocupar a primeira colocação
no ranking de tempo aumenta também a chance de o candidato avançar para o segundo turno. Entre os

competidores que largaram com o
maior tempo de propaganda, 40,3%
amealham votos suficientes para tentar vencer no turno seguinte. Esse
percentual é semelhante ao dos que
iniciam a campanha com o segundo
maior tempo (38,9%). Entretanto,
recua consideravelmente nas demais
condições. Apenas 25 dos candidatos
que iniciaram com o terceiro maior
tempo conseguiram disputar o segundo turno (15,5%), 16 (8,3%) com
o quarto, cinco (2,8%) com o quinto,
um (0,9%) com o sexto e também
um (1,7%) com o sétimo. Esses dois
últimos referem-se, respectivamente,
aos candidatos Edmilson Rodrigues
(Belém, 2012) e Lindomar Garçon
(Porto Velho, 2012), ainda que ambos
tenham perdido no segundo turno.
No conjunto de eleições realizadas entre 2002 e 2012, o total de
91 mandatários buscou o segundo
mandato consecutivo. A força dos
governantes é observada no elevado
percentual dos que chegaram à frente dos seus concorrentes no primeiro
turno. Desse total, 76,9% conquistaram a primeira colocação, 12,1% ficaram em segundo e avançaram para
o turno seguinte, 7,7% chegaram em
segundo mas foram derrotados e
apenas 3,3% terminaram na terceira posição. A vantagem é visível no
elevado percentual de governantes
que obtiveram a vitória sem a necessidade de disputar o segundo turno:
53,8% dos mandatários encontram-se
nessa situação.
A pergunta é: o que acontece quando o candidato combina a
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prerrogativa de ser governante com
a vantagem de ter o maior tempo de
televisão? Os dados mostram que,
em situações do tipo, os mandatários são altamente competitivos.
Nessa situação, 60% conquistaram
novo mandato no primeiro turno,
25% seguiram para o segundo turno
como o mais votado, 11,6% foram
adiante na segunda colocação, dois
candidatos (1,6%) terminaram em
segundo, mas sem chance de buscar
a reeleição – Iberê no Rio Grande
do Norte (2010) e Hugo Napoleão
no Piauí (2002) – e outra candidatura solitária encerrou em terceiro,
o prefeito curitibano Luciano Ducci, em 2012. Em comum, todos esses
candidatos passaram à condição de
governantes com a saída dos seus
titulares. Ducci assumiu a prefeitu112 Ibope
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ra da capital paranaense em 2010,
dois anos antes da eleição, quando
o então prefeito Beto Richa (PSDB)
deixou o cargo para eleger-se governador. No Piauí, Hugo Napoleão
tornou-se governador em novembro de 2001, após a cassação de Mão
Santa pelo TSE. O caso de Iberê é
ainda mais traumático. O governador assume o comando do estado
em 31 de março do ano eleitoral, na
vaga deixada pela governadora Wilma de Faria (PSB), que tentou sem
sucesso uma vaga no Senado. Teve
apenas poucos meses para costurar a
sua candidatura.
Não possuem a mesma competitividade candidatos que concorrem
à reeleição, mas não dispõem do
maior tempo de propaganda. Observa-se que candidatos com o segundo

maior tempo de televisão e que buscam o segundo mandato consecutivo
terminam, na maior parte das vezes,
como líder no ranking de votação,
ainda que o percentual dos que vencem no primeiro turno seja inferior
ao número de mandatários que precisam disputar o segundo turno. Nas
demais colocações do ranking, o
resultado é pior. Entretanto, é precipitado apontar qualquer padrão
devido ao baixo número de casos incluídos nessas categorias.
Candidatos que disputam a continuidade também se mostram altamente competitivos. Esses são os
casos de políticos que representam o
governo em andamento e concorrem
com o apoio do mandatário. Foram
incluídos nessa categoria todos aqueles que pertenciam ao partido do
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atual governante ou que possuíam
esse partido em sua coligação. Assim,
por exemplo, José Serra (PSDB) foi
considerado como a continuidade do
prefeito Gilberto Kassab (PDS) na
última eleição para a cidade de São
Paulo, dado que o partido de Kassab estava incluído em sua coligação.
Novamente, os dados revelam que
candidatos que conjugam o apoio
do governante com maior tempo
de televisão terminam a maior parte das vezes como o mais votado
no primeiro turno. Entre os candidatos que largaram com o maior
tempo de televisão e representavam
o prosseguimento do atual governo,
59,5% terminaram o primeiro turno
na frente de seus adversários, sendo
que é possível observar que o maior
percentual refere-se aos que somam
mais da metade dos votos. A condição de representar o governo, no
entanto, é relativamente inferior à
condição de buscar o próprio candidato a reeleição. Nesse último caso,
a soma dos percentuais daqueles que
vencem no primeiro turno com os
que vão para o segundo alcança 95%,
enquanto no caso dos competidores
que tentam a reeleição, o mesmo somatório dá apenas 73%.
A essência dos dados mostrados
acima é que, quando o candidato
dispõe do maior tempo de televisão
no começo da disputa, ele vence no
primeiro turno ou avança para o segundo em 75% das vezes. A mesma
situação se repete para 50,7% dos que
conseguiram reunir o segundo maior
tempo e cai ainda mais para os tercei-
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ros, 16,7%. Quando esse mesmo candidato alia à sua estrutura de campanha a prerrogativa de disputar o
segundo mandato, os dados revelam
perfil quase imbatível: nada menos
do que 49 (de um total de 60) políticos enquadrados nessa categoria encerraram o primeiro turno na frente
de seus adversários.

EFEITOS DO TEMPO DE PROPAGANDA
Afinal, é possível mensurar o impacto do tempo de propaganda no
rádio e na televisão sobre a decisão
do voto?
Considerando a amostra toda,
estimamos que a correlação de Spearman, apropriada para medir relação
entre variáveis categóricas ordinais,
revela forte associação entre estar
bem posicionado no ranking de tempo e a votação obtida no fim do primeiro (0,823). A visualização do gráfico de dispersão adiante – na qual a
variável independente é o percentual
de tempo e a variável dependente o
seu percentual de votos totais (considerando brancos e nulos) – confirma
o que os dados anteriores anteciparam com clareza: a correlação entre
acesso à propaganda e voto é linear
e positiva. Ou seja, quanto maior o
percentual de tempo conquistado
por um candidato, maior é a chance
de aumentar a sua votação. O valor
do R² (0,65) mostra a força da relação. Sem levarmos em consideração
outras variáveis que incidem sobre o
voto, o tempo de televisão para essas eleições explica, sozinho, 65% do
voto dos candidatos.

Este padrão, observado para dez
anos de eleições, mantém-se quando desagregamos as eleições nos
três níveis: presidente, governador e
prefeitos.
Veremos que há uma pequena
diferença do poder de explicação do
tempo de TV: na curva da relação
entre tempo e voto para presidente
é de R²=0.85, para governador é de
R²=0.75 e para prefeitos é de R²=0.70.
Essas diferenças vêm das alianças
concebidas, das relações com os demais níveis da competição e, muito
provavelmente, com as avaliações de
popularidade de cada candidato.

CONCLUSÃO
As campanhas eleitorais, naturalmente, não se decidem apenas pela
propaganda mostrada na televisão.
Outras variáveis incidem tão ou mais
fortes sobre a decisão do voto. A situação da economia, a avaliação do
governante, as propostas dos candidatos e as suas imagens, bem como
a condição social e os valores do indivíduo, são fatores que influenciam
o eleitor na hora de escolher o seu
candidato.
O objetivo do artigo, entretanto, foi o de debater um dos aspectos
mais visíveis das campanhas e fonte
de intermináveis conflitos e negociações entre os partidos. Pelo que
foi possível observar, candidatos e
partidos conhecem a natureza da relação e não à toa investem pesado na
formação de coligações que reúnam
o maior tempo de televisão possível.
A política caracteriza-se por ser jogo
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de soma zero. Candidatos sabem que,
na campanha, aumentar a sua capacidade significa diminuir a dos seus adversários. Com o tempo de televisão
é a mesma situação: o candidato que
soma o maior tempo dificulta a ação
comunicativa de seus concorrentes.
Uma das principais implicações
do presente estudo é entender justamente a razão que leva candidatos
com maior tempo a não conseguirem alcançar sucesso nas urnas. Outra, mais interessante ainda, é inves-
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tigar a razão que leva postulantes à
reeleição a não conseguirem avançar
sequer para o segundo turno. Por
exemplo: o que ocorreu na campanha de Luciano Ducci à prefeitura
de Curitiba que o fez terminar o primeiro turno na terceira colocação?
Ducci concorria ao segundo mandato, tinha maior tempo de televisão
e, de quebra, o apoio do governador
Beto Richa, recém-empossado. A
análise de casos desviantes (outliers)
pode ser um instrumento poderosís-

simo para entendermos a dinâmica
das campanhas no Brasil.
Como enfatizamos anteriormente, “quem não se comunica, se
trumbica”.
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NOTA DE RODAPÉ
1. As referências sobre estudo de estratégia de campanhas no HGPE são inúmeras e não é o propósito citar todos os autores. Entre eles, destacam-se os trabalhos de Albuquerque (1999), Borba (2012), Dias (2005), Figueiredo, Aldé, Dias e Jorge (1998), Machado (2009), Porto (1993), Porto
Vasconcelos e Bastos (2004), Porto e Guazina (1999). A esse respeito, destaque especial para o recente livro, organizado por Gondo e Panke
(2013), sobre os 50 anos do Horário Eleitoral.
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m 1911, os deputados da Assembleia Nacional
Constituinte portuguesa debateram-se longamente em torno do nome oficial a ser dado
ao novo regime que acabara de derrubar a
monarquia constitucional. Na sessão de 24 de
julho, em que se começou a discutir o projeto da Constituição
na especialidade, os constituintes envolveram-se numa missão
impossível ao tentarem encontrar consenso quanto à forma do
artigo 1º da Constituição, que devia caracterizar nominalmente
a forma de governo adotada. As alternativas em debate andaram
sempre balizadas entre os adjetivos democrática, parlamentar
ou federal. Os adeptos do parlamentarismo pediam que se
seguisse uma das formas: República Parlamentar ou República
Democrática Parlamentar. Os antiparlamentaristas recusavam
qualquer uma das hipóteses anteriores, defendendo que se adotasse a forma República Federal Democrática, ou simplesmente
República Democrática.
Acabou por vencer a corrente mais pragmática que, lembrando que seriam os termos e não o título do artigo 1º do texto
constitucional a definir a natureza do governo, propunha a forma
República nos termos da Constituição.
Na discussão em torno desse único artigo sintetizaram-se
as linhas de força da questão fundamental em debate: que república? A pergunta mantém-se atual. A relativamente comum
oscilação entre “liberal”, “democrática”, “radical” na adjetivação
historiográfica da I República portuguesa não deve ser entendida
como mera variação estilística. Essa variedade terminológica espelha, na verdade, as dificuldades em caracterizar a experiência
política em vigor em Portugal entre 1910 e 1926. Nas margens
da consensualidade, alguns historiadores, como Rui Ramos, já
olharam para a I República portuguesa como um regime de revolução permanente. Outros, como Vasco Pulido Valente, foram
mais longe, recusando-se mesmo a considerá-la um regime,
preferindo designá-la como um estado de coisas. Tanto para
pensar a I República portuguesa como um regime fundado em
legitimidade revolucionária como para lhe negar a condição de
regime é imprescindível ter em mente um determinado conceito
de revolução.
Efetivamente, quando se pensa na I República portuguesa
(1910-1926), a ideia de revolução surge investida de diferentes
sentidos. Se, por um lado, a expressão Revolução de 5 de Outubro

se consagrou com relativo consenso, por outro, a identificação
da república em vigor entre 1910 e 1926 como um regime revolucionário é algo que não está livre de controvérsia. Associadas
a essas distintas semânticas estão duas questões fundamentais
e imprescindíveis a qualquer reflexão sobre a experiência política
da I República portuguesa. São elas:
1) saber se 1910 foi um momento de charneira na história
portuguesa, marcando uma irreversível ruptura com a tradição do
liberalismo, ou se, pelo contrário, o regime implantado em 1910
não foi mais do que uma continuação republicana da engenharia
política da monarquia constitucional, sendo 1926 o momento
decisivo da falência do sistema liberal português;
2) saber em que aspectos e em que medida é que a
I República infligiu mudanças sociais, econômicas e culturais
à sociedade portuguesa ao ponto de ser legítimo falar-se de
uma revolução.
Indiscutível é que, com surpreendente fluidez e fraquíssima
oposição, entre os dias três e cinco de outubro de 1910 um movimento insurrecional de civis e uns tantos militares pôs fim a um
regime político com quase oito séculos de existência. A república
fez-se em Lisboa, na Rotunda (hoje praça Marquês de Pombal),
por umas poucas centenas de alfacinhas, perante a apatia da
classe política e do resto do país. Mas a aparente simplicidade com
que decorreu o processo não nos deve induzir a interpretações
simplistas. Se há dúvidas em falar num ambiente generalizado
de convulsão revolucionária em outubro de 1910, isso não quer
dizer que aqueles que assumiram o poder político na ocasião
não tivessem um projeto de revolução cultural e política para a
sociedade portuguesa. Tinham.
Os republicanos portugueses tinham grandes planos para
o país. E havia já umas décadas que se esforçavam, embora de
forma errática, por divulgá-los. Para além da questão do regime,
a promessa republicana concentrava-sesobretudo na proposta
de construção de uma sociedade igualitária, liberta de instâncias de privilégio (como a Igreja ou a Nobreza), composta por
cidadãos conscientes e patriotas empenhados na conquista do
bem comum. Por isso a laicização do Estado e a democratização
política por via da descentralização administrativa e do sufrágio
universal eram duas das suas principais bandeiras reivindicativas.
Mas essa utopia respublicana não era apanágio exclusivo do
Partido Republicano Português (PRP): com algumas diferenças
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pouco substanciais, ela podia ser encontrada em quase todo o
progressismo liberal da época. A cultura política do liberalismo
de fim de Oitocentos era profundamente republicana nos seus
horizontes. O que indubitavelmente distinguia o PRP das outras
forças da arena política era a ideia de revolução, como meio de
chegada ao poder, mas também como projecto de refundação
nacional. As linhas mestras desse projeto constavam do chamado
programa do PRP, redigido em 1891 na sequência do ultimato
inglês do ano anterior.

um candidato, este seria automaticamente eleito, dispensando-se
o escrutínio. Foi desse modo que o primeiro parlamento republicano da história de Portugal se constituiu com quase metade
dos seus deputados nomeados e não eleitos. Essa assembleia
constituinte considerou-se ainda no direito de se promover a
congresso da república: dividindo-se os seus membros entre
deputados e senadores, foi possível prorrogar a eleição de
novas eleições legislativas até junho de 1915. Entretanto, até lá,
em junho de 1913, um novo código eleitoral retirou o direito de
voto aos analfabetos, reduzindo em cerca de metade o número

o entanto, o PRP de 1910 tinha muito
pouco a ver com o de vinte anos antes.
As locomotivas do partido já não eram
plácidos professores como Teófilo Braga
ou Elias Garcia, mas sim jovens radicais
como Afonso Costa ou António José de Almeida. Em 1911, alguns
confrangimentos entre teoria e prática acabaram por se beneficiar
desse hiato cronológico. Os deputados da Assembleia Nacional
Constituinte consideraram-se dispensados de se manterem fiéis
a um programa partidário caduco de duas décadas. A primeira
constituição republicana, aprovada em agosto de 1911, acabou
por ficar muito aquém das ambições do tempo da propaganda:
não só o sufrágio universal e o federalismo foram esquecidos,
como se forjou uma fórmula de organização política que, no
fundo, não marcava uma verdadeira ruptura com o parlamentarismo da monarquia constitucional. Em 1911, os republicanos
viram subitamente a sua utopia confrontar-se com o campo de
possibilidades da realidade nacional e optaram por uma atitude
defensiva: temeram o conservadorismo das populações rurais e
recusaram a dar poder aos municípios; desconfiaram do discernimento democrático do povo e recuaram nas suas metas de
ampliação do sufrágio; pressagiaram o populismo despótico de
um líder carismático e preferiram ter um presidente da república
prudentemente eleito pelo Congresso.
O trajeto da legislação eleitoral é um bom espelho dessa
postura de reserva: a lei de 14 de março de 1911, que estabeleceu
as condições para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte,
alargou o sufrágio a todos os que soubessem ler e escrever ou
que fossem chefes de família, mas manteve o sistema majoritário
e os grandes círculos plurinominais da monarquia constitucional.
O diploma deliberou ainda que nos círculos onde só houvesse

de recenseados.
Não é evidente que o novo regime republicano precisasse
de tal aparato de blindagem. Mesmo implantada “por telégrafo”
no resto país, a república parece ter sido consensualmente aceita
pela maioria da população, nem que seja simplesmente porque
essa mesma população já não tinha nenhum tipo de afeição
ou reverência pela ordem dinástica. Os poucos monárquicos
com fôlego combativo reuniram-se na Galiza e em outubro de
1911 e de 1912 fizeram duas incursões ao território português,
que resultaram em fiasco por falta de adesão das populações. A
questão do regime não revelou ser uma clivagem. Foi a questão
religiosa aquela onde manifestamente se assumiram contornos
de mais séria fragmentação social. A lei da Separação da Igreja do
Estado, promulgada a 20 de abril de 1911, acendeu o que alguma
historiografia resolveu chamar de “guerra religiosa”. Guerra do
regime republicano contra as tradicionais estruturas sociais e
religiosas, guerra dos católicos contra as medidas de intervenção
e controlo do Estado sobre a vida civil e religiosa.
A agenda laicizante do novo regime foi talvez aquela que melhor espelhou o revolucionarismo dos republicanos portugueses,
que sonhavam com uma sociedade regida pela razão, liberta de
dogmas e de atavismos. A República precisava forçosamente
de um povo republicano, mas Portugal era constituído, na sua
maioria, por uma população rural, pobre e analfabeta. Por isso, os
republicanos propunham-se levar a cabo uma revolução cultural
que alterasse profundamente a consciência da nacionalidade
portuguesa e que desse forma a um homem novo: o cidadão
republicano, educado e devotado a um único amor, o da pátria.
Libertar o povo da religião e instruí-lo foram, por conseguinte,
os grandes desígnios da revolução cultural do republicanismo
português. As medidas de laicização do Estado (expulsão dos

N
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Jesuítas, extinção das ordens religiosas, lei de Separação da Igreja
do Estado, leis do registo civil) concentraram-se do primeiro
objetivo; o projeto educativo da I República tinha a intenção de
tratar do segundo.
No entanto, a falta de recursos e a ausência de um ambiente
de estabilidade governativa deixaram muitas daquelas políticas
no plano das intenções. A instabilidade foi uma marca do novo
regime desde o seu alvor. A arquitetura de poderes estabelecida
pela constituição convidava a isso. Um presidente da república
esvaziado de poder deixava de funcionar como um mecanismo de
regulação do sistema governativo que, desse modo, ficou tendencialmente entregue à ferocidade do combate entre os políticos.
As dissidências entre a família republicana começaram logo na
Assembleia Nacional Constituinte, definindo-se informalmente
dois grupos associados aos principais nomes que competiram
para a presidência da república: Bernardino Machado e Manuel
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de Arriaga. O primeiro tinha o apoio do grupo de Afonso Costa;
Arriaga era o candidato de uma ala mais moderada dentro do
PRP. Poucos meses depois, estas facções estavam já constituídas
em partidos: o Partido Democrático de Afonso Costa, o Partido
Republicano Evolucionista de António José de Almeida e o Partido
da União Republicana de Brito Camacho. Os Democráticos eram
a ala esquerda do grupo republicano, os dois últimos representavam vozes mais à direita. Ao longo da I República, essas facções
não se debateram apenas nas urnas ou no parlamento; a rua foi
muitas vezes um dos principais palcos da dinâmica política. Brigadas civis e grupos armados, distribuídos pelas várias tendências
políticas, deslocaram para as ruas de Lisboa parte importante
da disputa pelo poder. Os efeitos dessa desinstitucionalização
do conflito fizeram-se perniciosamente sentir pela permanência
da entropia política e pelos consequentes constrangimentos à
governação.

Mesmo implantada
“por telégrafo” no
resto país, a república
parece ter sido
consensualmente
aceita pela maioria da
população
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A eclosão da Primeira Guerra Mundial em meados de 1914
veio introduzir novos elementos a esse cenário. O perigo da
perda da integridade territorial portuguesa (sobretudo nas colônias, já que a Espanha se declarou neutral) e a necessidade
de reanimação da aliança inglesa levaram os republicanos a
considerar essencial a participação portuguesa no conflito. Na
verdade, a guerra foi vista como uma oportunidade para o regime se consolidar. No plano internacional, porque ao assumir-se como beligerante, a nova República portuguesa esperava
granjear definitivamente o respeito das outras nações europeias.
Em nível interno, porque se depositavam esperanças de tréguas
entre as várias forças políticas em torno de um consenso nacional contra um inimigo externo comum. E efetivamente, entre
março de 1916 e abril de 1917, António José de Almeida liderou
um governo de coligação entre Democráticos e Evolucionistas,
que ficou conhecido por Ministério da União Sagrada.
No dia 5 de dezembro de 1917, um golpe de Estado liderado
pelo major Sidónio Pais obrigou o governo de Afonso Costa a
demitir-se e propôs-se a fundar uma «República Nova», destinada
a promover o consenso e a pacificar a sociedade portuguesa. Em
abril de 1918, Sidónio Pais foi o primeiro presidente da república a
ser eleito por sufrágio direto e universal (masculino), seguindo o
modelo do presidencialismo americano. Tentando procurar uma
saída para o impasse do despotismo de um partido dominante
por meio da revitalização da instituição presidencial, o dezembrismo rapidamente se transformou em sidonismo. Para bem e
para mal, o carisma de Sidónio enfatizou o projecto político da
República Nova e aguçou a sanha dos descontentes. No dia 14
de dezembro de 1918, Sidónio Pais foi assassinado na estação
do Rossio por um militante do PRP.

O

s aparentes e fugazes consensos almejados pela União Sagrada ou pelo
sidonismo foram incapazes de mitigar
a aura de abatimento e conflitualidade
que se agravou em Portugal durante
o período da guerra e depois dela. Após o tenebroso encontro
com o Corpo Expedicionário Português em Flandres em abril de
1918 (Batalha de La Lys) e noutros cenários de guerra, a morte
procurou os portugueses em território nacional sob a forma de
gripe pneumônica (ou gripe espanhola) e vitimou mais de 50 mil
120 Que república?
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pessoas. A agitação e o medo regressaram em força às ruas de
Lisboa. A instabilidade governativa acentuou-se. Nos sete anos
seguintes, até ao seu termo, a República viria ainda a conhecer
29 governos.
Pelo meio, sucederam-se acontecimentos extraordinários,
como uma efêmera e circunscrita restauração monárquica no
norte de Portugal, em janeiro de 1919, ou o sinistro assassinato
de dois dos heróis do 5 de Outubro – Machado Santos e José
Carlos da Maia – e do republicano António Granjo, na célebre
“Noite Sangrenta” de 19 de outubro de 1921. O ambiente revolucionário resistia a dissipar-se e a transição para uma época de
normalidade afigurava-se difícil.
Foi perante esse cenário que o exército, engrandecido e
reorganizado em consequência da participação portuguesa na
guerra, surgiu como uma alternativa viável para se sair do impasse
da legitimidade revolucionária. No dia de 28 de maio de 1926,
o golpe militar encabeçado pelo general Gomes da Costa, veterano da Grande Guerra, fez cair uma república que há 16 anos
se consumia em entropia e nunca havia chegado a encontrar
condições para verdadeiramente se erguer.
Ao assumir o 28 de Maio de 1926 como marco simbólico da
queda do liberalismo em Portugal, a historiografia acabou por
encontrar uma forma confortável de resolver a eterna questão que
república? Como sempre, o futuro veio em auxílio do passado. O
regime que sucedeu à I República apartou-se de tal forma, e em
tantas dimensões, do cânone do liberalismo que não foi difícil
encontrar consenso para considerar o início do Estado Novo como
o fim do sistema liberal.
Um estado de coisas ou um regime estertor do liberalismo
português são fórmulas antípodas de olhar para I República
portuguesa. Mesmo que à primeira vista eficientes, qualquer uma
delas apenas paliativamente cumpre a sua função. A dúvida de
fundo subsiste. E, na verdade, é bom que continue viva, a pulsar
por detrás de todo o esforço sério para compreender a expe
riência política que fechou as portas à monarquia constitucional
e que abriu caminho a 40 anos de ditadura em Portugal: que
república?

A autora é investigadora (pesquisadora) do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa.
isabelparcos@gmail.com
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violência letal1 é parte
integrante do imaginário
a respeito de prisões e
penitenciárias. Há razão
para esse destaque? Há.
A sempre lembrada descrição do suplício de Damiens com que Foucault
abre Vigiar e punir 2
marcou uma geração de

críticos de vários sistemas penitenciários. Nos dois séculos
e meio que transcorreram desde a tortura e execução de
Damiens, terminou o suplício público, em muitos países,
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No Brasil, tivemos
inúmeras chacinas dentro
de penitenciárias, várias
resultantes de conflito
entre facções, e outras
públicas, da qual

Carandiru é
referência
obrigatória

mas em vários ele foi substituído pela violência interna aos
presídios, tanto pública, por parte de policiais e agentes
penitenciários, quanto privada, em que algozes e vítimas
são presos. No Brasil, tivemos inúmeras chacinas dentro de penitenciárias, várias resultantes de conflito entre
facções, e outras públicas, da qual Carandiru é referência
obrigatória. Hoje, o tipo de violência que predomina (homicídios, suicídios, rebeliões, execuções) varia muito entre países e entre estabelecimentos prisionais.

cas implementadas já tinham surtido efeito, derrubando

O vídeo divulgado pela Folha de São Paulo com ima-

as taxas a 8 por 100 mil habitantes. Doze anos mais tarde,

gens dos presos decapitados no Complexo Penitenciário

em 2002, se situavam em 4 por 100 mil, abaixo da taxa

de Pedrinhas, no Maranhão, chocou o Brasil e o mundo.

nacional norte-americana.

O Brasil foi notícia, do lado errado da moeda, no The New

Comparando a escala dessas taxas e as de alguns esta-

York Times e no Wall Street Journal, e na mídia mundial

dos brasileiros conhecidos, podemos ver como evoluíram

em geral. Em 2013, 59 presos morreram em Pedrinhas,

as prisões norte-americanas. A taxa de 1980 era substan-

sete em menos de uma semana.

cialmente mais alta do que a de Alagoas, o estado brasi-

Estamos condenados a assistir impotentes às barbáries que ocorrem dentro das penitenciárias brasileiras?

leiro mais violento em 2011. Cinco anos depois, a taxa dos
homicídios3 nas prisões norte-americanas havia baixado

Os dados mostram que não. Políticas públicas corretas

ao nível da do Estado do Rio de Janeiro (dados também de

podem derrubar as taxas de violência dentro das prisões.

2011). Em 2001-2, a taxa norte-americana era menos de

Para demonstrá-lo, uso exemplos de diferentes países,

um terço da do estado brasileiro com a mais baixa taxa de

particularmente dos Estados Unidos, e, também, do

homicídios em 2011, Santa Catarina. O êxito das medidas

Brasil. As taxas de homicídio e de suicídio eram muito

é evidente.

altas nos Estados Unidos na década de 1980, particular-

É importante separar as taxas por sexo: dentro e fora

mente a dos homicídios. Eram muito mais altas do que na

das prisões, a taxa masculina é muito maior. Porém, a taxa

sociedade norte-americana. Nas penitenciárias estaduais,

de aprisionamento de mulheres cresceu nas últimas déca-

onde os condenados cumprem penas, a taxa de homicídios

das em vários países do mundo. Na Austrália, o Austra-

era de 54 por 100 mil habitantes, mas em 1990, as políti-

lian Bureau of Statistics calculou que a taxa mais do que
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GRÁFICO 1

Taxa de Homicídios por 100 mil hbs. nas
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dobrou em sete anos, o que foi confirmado por Baldry e

nais também grandes: Califórnia e Texas. Apenas cinco

Mitchell. Essa tendência foi replicada na Grã-Bretanha

tinham uma taxa igual ou maior a 10 homicídios por 100

4

por Corston, Martin, Kautt e Gelsthorpe, L. (2009) e Gels-

mil presos, liderados por South Dakota (34 p/100 mil) e

thorpe (2010).5 O viés devido à masculinidade continua

Novo México (17 p/100 mil). Não obstante o total desses

marcante, mas está diminuindo.

cinco estados somando, 2001 e 2002, foi de 13 homicídios,

Para os que se preocupam com o efeito das variáveis

o equivalente a 22% em Pedrinhas, em um ano apenas.

nacionais, comparemos a taxas das prisões norte-america-

A violência homicida é ainda mais baixa nas celas das

nas com a da população norte-americana. A taxa de 1980,

delegacias locais: somando todas, elas tiveram menos de

54 por 100 mil era perto de cinco vezes a da população

20 homicídios por ano. É muito? No estado do Rio de Ja-

norte-americana no mesmo ano, 10,2.

neiro, a soma de homicídio doloso, lesão corporal seguida

6

As taxas de 2000 a 2002 oscilaram entre 3 e 5 por 100
mil habitantes, mais baixas do que as taxas norte-america-

de morte e latrocínio (roubo seguido de morte) em outubro de 2014 atingiu 400 mortes.

nas nos mesmos anos (5,5; 5,6 e 5,6). Esses dados indicam

Os suicídios nas prisões estaduais e nas celas das de-

que, arredondando, as taxas de homicídio na população

legacias locais também tiveram que ser controlados. Mas

norte-americana caíram a quase a metade, mas, dentro

como reduzir os suicídios nas prisões?

das prisões, elas caíram a menos de dez por cento. As taxas

A prevenção dos suicídios tem que ser baseada em co-

nas prisões continuaram baixas até 2010, último ano co-

nhecimento. Observa-se um contraste entre as bases cog-

berto por um relatório usando a mesma metodologia. Foi

nitivas nos Estados Unidos e alguns países europeus.

7

uma política pública que reduziu as mortes e as manteve
num nível baixo. Os presos estão mais seguros dentro das
prisões do que a população fora dela. Não obstante, essas
comparações não traduzem toda a realidade. Controlando
outros fatores, as diferenças são ainda maiores. As prisões
são povoadas majoritariamente por homens e, entre os
homens, os negros estão sobrerrepresentados. A taxa de

T

omemos a Europa: os suicídios são responsáveis pela metade das mortes em prisões
e penitenciárias. Na Holanda, entre 1987 e
1998, a taxa de suicídios por 100 mil prisioneiros foi de 102, ao passo que, no mesmo

negros assassinados dentro das prisões é de 3 por 100 mil,

período, foi de 13 na população holandesa como um todo.

mas fora delas a taxa é mais de 10 vezes mais alta, 32,1.

Dentro das prisões, a taxa é oito vezes mais alta. Blaauw,

8

As diferenças também valem para as mulheres: Entre

Kerkhof, Winkel e Sheridan, em 2001 reclamaram da au-

2001 e 2010 inclusive (dez anos), quatro mulheres foram

sência de uma triagem séria para reduzir suicídio nas pri-

assassinadas nas prisões estaduais norte-mericanas; a

sões holandesas.9

taxa, calculada, é de 0,5 por 100 mil presas. Fora da prisão,
a taxa anual é de duas por cem mil mulheres.

Idealmente, a mudança nas instituições seria o primeiro passo. Porém, alguns países, desconfiando da ca-

Como as prisões são, em grande maioria, estaduais,

pacidade de reformar as instituições até onde desejariam,

o momento da implementação de medidas influenciou

optaram por selecionar os presos de acordo com o risco

quantos prisioneiros morrerão, porque elas não foram

de suicídio, e de outras violências, que apresentam. É

implementadas ao mesmo tempo, a despeito de pressões

uma forma positiva de profiling. Há uma triagem na Grã-

políticas e sociais. Há muita diferença entre os estados.

-Bretanha e na província de New South Wales na Austrália

Em 2001, nada menos de 31 estados não tiveram um só

em que se usam instrumentos escritos parecidos, a Form

prisioneiro assassinado; no ano seguinte foram 29. Dois

F2169 e o Suicide and self harm risk assessment; na pro-

dos estados com maior número absoluto de homicídios

víncia de Ontário, no Canadá, usa-se uma lista de indica-

são estados com populações grandes e populações prisio-

dores de perigo de suicídio chamada Suicide Checklist.
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Vários estados americanos fazem uma triagem no ato da

vezes mais alta do que a dos negros.10 Evidentemente, os

admissão dos prisioneiros.

prisioneiros brancos devem receber especial prevenção

Três grupos de indicadores de risco estão presentes

em relação ao suicídio, uma delas é evitar que fiquem sós.

em todos os instrumentos e são levados a sério: a existên-

O tempo é uma importante variável na prevenção do

cia de tentativas anteriores, incluindo outros comporta-

suicídio: os primeiros dias e semanas após a prisão são

mentos autodestrutivos; a presença de ideações suicidas

cruciais. Durante os anos de 2001 e 2002, 14% dos que se

e das doenças mentais que aumentam o risco (como bipo-

suicidaram o fizeram logo no primeiro dia; outros 9%, no

laridade e depressão) e um conjunto de fatores que, isola-

dia seguinte; e no resto da semana, mais 25%. Quarenta e

damente, contribuem para aumentar o risco – uma pena

oito por cento dos suicídios ocorreram na primeira sema-

longa ou de morte, a morte recente de alguém querido pelo

na. Sabendo disso, os recursos necessários para impedir

prisioneiro, alcoolismo e uso de drogas, entre outros. Se

esses suicídios se concentram no início do encarceramen-

acreditarmos que não é possível mudar as instituições,

to, quando estão nas county jails, antes do julgamento e da

devemos, pelo menos, mudar os presos, agrupando-os de

transferência para as prisões federais.

acordo com o risco e destinando tratamento diferencial
para os com mais alto risco.

Contrariamente ao pensamento expresso pela linha
duríssima, cada suicídio nas prisões não significa, apenas,

As autoridades usam esses indicadores, derivados da

um bandido a menos, nem uma redução espontânea dos

experiência clínica e acadêmica, mas agrega outros, deri-

custos para a sociedade. Há muitas consequências negati-

vados da análise de suas próprias estatísticas. Nesses paí-

vas. Altas taxas de mortes violentas em instituições penais

ses é ponto pacífico que as medidas têm que ser baseadas

indicam que elas falharam em sua missão mínima, que

em dados empíricos e não em achismos. Comecemos pela

é manter o preso vivo e sem reincidir. Prisões violentas

etnia ou cor da pele. Prisioneiros brancos têm uma taxa de

contribuem para aumentar o risco de alcoolismo, o uso

suicídios três vezes mais alta do que os hispânicos e seis

de drogas, depressão e outras doenças mentais, ideações
suicidas e outros comportamentos que aumentam o risco de suicídios – em todos – e não somente nos presos.
Agentes penitenciários, médicos, psiquiatras, psicólogos e
enfermeiros também são atingidos, sem falar nos colegas
presos, nos amigos e nos familiares dos suicidas. A descoberta e a identificação do corpo, dentro e fora da prisão,

Durante os anos de
2001 e 2002, 14% dos

que se
suicidaram
o fizeram logo no
primeiro dia; outros
9%, no dia seguinte;
e no resto da
semana, mais 25%
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é experiência traumática para muitos como demonstrado
no Rio de Janeiro em As vítimas ocultas.11
É possível mudar a taxa de suicídios e homicídios
nas prisões. Houve um movimento exitoso nos Estados
Unidos que o demonstra. As taxas de suicídios nas prisões
locais (jails) caíram de 129 por 100 mil presos em 1983 a
47, em 2002. Nas prisões estaduais, maiores e com staff
adequado e mais bem treinado, o patamar sempre foi mais
baixo, caindo de 34 por 100 mil em 1980 a 16 em 1990,
redução a menos da metade em uma década. O suicídio,
que era a causa principal de mortalidade nas prisões locais – 56% dos falecimentos – foi suplantado pelas causas
naturais em 2002.
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Um declínio substancial também pode ser observado

1996 houve muitos anos sem rebeliões, tumultos, suicí-

nas prisões estaduais: foram 54 homicídios por 100 mil

dios nem homicídios. Porque essa penitenciária foi exce-

em 1980, década durante a qual muitas medidas foram

ção? Porque era uma penitenciária com pouca violência

implementadas: deram certo e a taxa baixou dramatica-

da parte dos presos e da parte da instituição? As reformas

mente em 1990, para 8 por 100 mil. Em 2002, nova baixa

começaram em 1996, sob a égide da Pastoral Carcerária,

– para 4 por 100 mil – gerando o paradoxo, irônico, de

e as direções mantiveram as principais diretrizes. As boas

que os homens americanos estavam mais seguros e pro-

relações entre a Direção e os internos são indicadas como

tegidos contra os homicídios na prisão do que fora dela.

um fator importante; a autonomia dos presos e a ausência

Christopher J. Mumola, do Bureau of Justice Statistics,

intencional de facções são outras. A Direção da Peniten-

deixa claro que políticas institucionais reduzem os níveis

ciária mantinha um contato estreito com comerciantes e

de violência.

empresários da área, que garantiam emprego a alguns pri-

E

sioneiros depois de liberados.
no Brasil? É possível mudar? Tumultos,
motins e rebeliões são comuns e aparecem

Infelizmente, esse período de paz foi comprometido e,
recentemente, houve violências.

com frequência na mídia. Em Pernambuco

Há muita opinião e pouca pesquisa, no Brasil, sobre a

houve, em dois anos, sete rebeliões, 19 mo-

violência nas prisões. Precisamos pesquisar em detalhe a

tins e nove tumultos nas unidades prisio-

relação entre políticas públicas e a violência nas prisões.

nais do estado. Em alguns estados, os números são muito

Há muito a aprender. Políticas públicas corretas podem

mais altos. A segurança dos presos, reitero, tem que ser

salvar muitas vidas. Tem jeito!

preocupação constante da direção. Em dois anos, houve
92 homicídios e sete suicídios nas UPs (Unidades Prisionais) pernambucanas, mas nenhum na Penitenciária Juiz

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

Plácido de Souza, em Caruaru, durante oito anos. Desde

soares.glaucio@gmail.com
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ernando Pessoa descobriu William Shakes-

sobre uma de suas peças (1886), Otelo.8 Eça de Queirós

peare exclusivamente como leitor, pois

aclamou Shakespeare por seus “não sei quantos milhares,

nunca descreve produções das suas peças a

um número enorme de milhares de palavras. Necessitou

que tivesse assistido. É concebível que te-

mesmo, para traduzir a sua emoção, de forjar por vezes

nha visto Hamlet em Durban, entre 1898 e

o vocábulo»9 Teixeira de Pascoaes inseriu personagens

1902, quando a British Holloway Company

shakespearianas em dois poemas: Ophélia, em “A Sombra

excursionou pela África do Sul, mas não há

da Vida”, e Ophélia e Hamlet, em “Londres”.

provas documentais disso.1 Também não existe qualquer

António Nobre, no poema “Males do Anto” (Só, 1892),

registro que ele tenha frequentado produções de teatro

faz referência a um livro que tem uma influência tão pode-

shakespeariano em Portugal, embora estas tivessem sido

rosa sobre o sujeito poético, um velado retrato do artista

regularmente encenadas no país desde o início o século

quando jovem, que provoca nele efeitos físicos para além

XIX, principalmente por companhias estrangeiras.2

de mentais. Sem compreender, a Sra. Carlota desespera-se

Havia um gosto especial por óperas e concertos de temática shakespeariana, para além de produções mais con-

diante do estado febril e exaltado do seu menino, interpretando o seu entusiasmo pelo autor da obra como delírio:

vencionais: desde a sua inauguração em 1793, o Teatro São
Carlos, em Lisboa, encenou Otelo de Rossini, Romeu e Ju-

Mas uma coisa que lhe faz ainda pior,

lieta de Vaccai, Romeu e Julieta (I Capuletti ed i Montec-

Que o faz saltar e lhe enche a testa de suor,

chi) de Bellini, Macbeth, Otelo e Falstaff de Verdi, Hamlet

É um grande livro que ele traz sempre consigo

de Ambroise Thomas e Romeu e Julieta de Gounod, entre

E nunca larga: diz que é o seu melhor amigo

outras.3 Paganini participou de Otelo no São Carlos em

E lê, lê, chama-me: «Carlota, anda ouvir!»

1825, e Sarah Bernhard interpretou ali uma versão femini-

Mas… nada ouço. Diz que é o Sr. Shakespeare.10

na de Hamlet, em 1899.4 No início do século XX, as peças
mais importantes de Shakespeare já eram suficientemente

O século XIX também testemunhou o aparecimento

conhecidas para serem parodiadas, como na farsa Ome-

das primeiras traduções das peças de Shakespeare em por-

lette (1905), de Rafael Ferreira, publicada sob o pseudô-

tuguês. A primeira foi O Intrigante de Veneza, drama em

nimo “Chá-que-inspira”, e em Othelosito (1906), pastiche

5 actos e 8 quadros, publicada em 1842 por José Maria

5

de Francisco Rangel de Lima dedicado ao público infantil.

da Silva Leal. Trata-se de uma versão de Otelo, mas o tí-

Para acompanhar o crescente número de produções

tulo escolhido por Leal transpõe o foco da ação para Iago.

shakespearianas ao longo do século XIX, os jornais por-

A tradução de Luís Augusto Rebelo da Silva da mesma

tugueses publicavam artigos a comentar as encenações

peça, com o título mais convencional: O Mouro de Vene-

recentes e as que viriam, na tentativa de promover os es-

za, surgiu em 1856. Mas foram as traduções de D. Luiz de

petáculos e educar o público.6 Além disso, proeminentes

Bragança, o monarca reinante, que puseram Shakespeare

escritores oitocentistas que Pessoa admirava começaram

definitivamente no mapa cultural nacional, pois de 1877

a elogiar o dramaturgo nos seus escritos. Almeida Gar-

em diante ele produziu versões portuguesas a partir dos

rett havia-o atacado no poema “Toucador” (1822), mas

textos originais em inglês (muitas das prévias foram fei-

a sua jornada em Inglaterra mudou por completo a sua

tas com base em traduções francesas), publicando Hamlet

opinião, levando-o a organizar a série de palestras de Ja-

(1877), O Mercador de Veneza (1879), Ricardo III (1880)

mes Sheridan-Knowles em Lisboa, e depois no Porto, em

e Otelo, O Mouro de Veneza (1885), e deixando por pu-

1845, sendo as três primeiras sobre Shakespeare. Cami-

blicar Romeu e Julieta e A Esquiva Donzela, para além

lo Castelo Branco escreveu o poema “A Shakespeare”, em

dos poemas Vénus e Adónis e O Estupro de Lucrécia. Na

1878, e publicou o primeiro estudo aprofundado no país

década de 1890 não houve novas traduções, fato que João

7
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Para acompanhar o
crescente número de
produções shakespearianas
ao longo do século XIX,
os jornais portugueses
publicavam artigos a
comentar as encenações
recentes e as que viriam
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Ferreira Duarte defende, de forma inteiramente convin-

peare, afirmou, deve-se sempre verter “o verso para verso

cente, dever-se à crise política do Ultimato, e o resultante

e a prosa para prosa, e que verso e que prosa têm de ser!”.17

“embargo ideológico” a tudo o que viesse do Reino Unido.11

(Haveria quem não concordasse com este juízo, pois as

Nessa altura, algumas produções shakespearianas foram

traduções em prosa de Ramos ainda se encontram, hoje, à

inclusive canceladas, devido à pressão pública.

venda nas livrarias portuguesas.)

12

Como é evidente, Pessoa nunca precisou de ler Shakes-

Num plano editorial para a Olisipo, a primeira editora

peare em português. Nem quereria. Foi-lhe dado o seu li-

que Pessoa montou, ele pondera a melhor forma de se tra-

vro shakespeariano mais importante, as Obras Completas

duzir Shakespeare:

(Complete Works), como prêmio escolar em Durban, a
16 de Agosto de 1905.13 Quase exatamente um ano mais

O nome maior de toda a literatura europeia é o de Shake-

tarde, Pessoa começou a devorar o seu conteúdo, lendo A

speare. Uma tradução de obra de Shakespeare é um

Tormenta de um só fôlego, e a Comédia dos Erros e Muito

empreendimento seguro, porque o interesse por Shake-

Barulho por Nada no decorrer dos dois dias seguintes, de

speare é universal. Mas uma tradução verdadeiramente

acordo com seu diário de leituras de 1906. Guardou as

boa de Shakespeare é uma dificuldade enorme, tão

Obras Completas como um tesouro, trazendo o livro para

grande que não há uma tradução que sequer se aprox-

Portugal no seu regresso definitivo, mantendo-o seguro ao

ime de boa em qualquer das línguas latinas, e por certo

longo de várias mudanças de endereço, e anotando-o ex-

nem a França nem a Itália são países de cultura inferior.

tensamente nas margens e nas entrelinhas.

É que, para traduzir Shakespeare de modo a dar uma

14

O seu primeiro contato registrado com a obra de

ideia nítida da maneira e do estilo do original, são preci-

Shakespeare fora dois anos antes, pois A Vida do Rei Hen-

sas qualidades especiais; não bastam um espírito culto e

rique V fazia parte do seu exame escolar de 1903. Escre-

um conhecimento, embora profundo, da língua inglesa.

vendo sobre a sua evolução literária anos mais tarde, o

A maneira e o estilo de Shakespeare [são] tão individuais

Poeta reconheceu que a sua educação na então colônia in-

que só pode traduzir Shakespeare bem quem, além de ter

glesa de Natal, da qual Shakespeare era parte integral, foi

aquelas qualidades, esteja, ainda, inteiramente penetra-

“um fator de suprema importância na minha vida, e, qual-

do do espírito da obra shakespeariana.

15

quer que seja o meu destino, formando-o indubitavelmente.» (Original em inglês.)16 Continuaria a ler Shakespeare,

“Olisipo” é a primeira empresa editora dos países cha-

e sobre Shakespeare, em inglês, durante toda a sua vida,

mados latinos que tem elementos para realizar essa tradu-

mas ficou atento às traduções que iam surgindo, invaria-

ção. O tradutor português que a fará, tendo publicado um

velmente condenando-as como fracas, e elaborou grandio-

livro de versos em inglês, foi, a propósito desse livro, men-

sos planos para publicar as suas próprias no seu lugar.

cionado em um artigo elogioso do Times como “absoluta-

Em 1908, a editora portuense Lello & Irmãos come-

mente penetrado do espírito shakespeariano”, e o crítico

çara o primeiro projeto sistemático da tradução das obras

manifestava o seu pasmo pelo fato, sobretudo tratando-se

completas de Shakespeare em português, confiando o tra-

de um estrangeiro. Igual circunstância não consta, nem

balho a Domingos Ramos e Henrique Braga. Em 1913, Ra-

seria de esperar que constasse, de nenhum dos tradutores

mos já havia traduzido algumas peças, incluindo Hamlet,

de Shakespeare em nenhum dos países de língua latina.18

O Mercador de Veneza e Júlio César. A reação de Pessoa

O livro de versos em inglês ao qual se refere é 35 Son-

a estes esforços foi violentamente negativa: escreveu uma

nets, que Pessoa publicara, pela Olisipo, em 1918. Mas repa-

carta à editora, que provavelmente nunca chegou a enviar,

re como ele parte de uma descrição supostamente objetiva

lamentando a sua decisão de permitir que Ramos alterasse

sobre a melhor maneira de se traduzir Shakespeare, para

a poesia presente nas peças para prosa. No caso de Shakes-

terminar por forjar uma forte identificação pessoal com o
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dramaturgo. “Penetrado do espírito shakespeariano” é uma

traduzir, publicar e lucrar com a obra de Shakespeare nunca

alteração sutil, mas significativa, da expressão do crítico do

avançaram para além de tentativas abortadas, fato corrobo-

Times Literary Supplement (uma tradução menos tenden-

rado pela marginalia nos seus três livros de Shakespeare,

ciosa seria “imerso em Shakespeare”), e “pasmo” uma pa-

as Obras Completas e duas edições diferentes de A Tor-

lavra forte demais para o seu elogio. Além disso, o crítico

menta, bem como os manuscritos no seu espólio.23

19

elogiara o livro 35 Sonnets, e não o seu autor, como sendo

Pessoa começou por traduzir passos de Hamlet e A

imerso em Shakespeare, sem nenhuma menção de absolu-

Tormenta.24 Um dos seus dois exemplares desta última

tos nem de espíritos. A palavra de Pessoa tem, ainda, co-

peça está repleto de esforços embrionários, escritos em

notações religiosas, sendo sugestiva de “alma”; se Pessoa

diferentes materiais (lápis, tinta azul e preta), e com nu-

e Shakespeare partilham do mesmo espírito, a implicação

merosas variantes e modificações. As suas anotações nesse

é que eles serão, efetivamente, almas gêmeas. Por se con-

livro revelam a intenção de reproduzir o verso da peça em

siderar uma alma gêmea do dramaturgo, o Poeta chega à

verso, e a prosa em prosa, o que é coerente com a sua se-

conclusão, com a modéstia profissional que lhe é caracterís-

vera reprimenda aos tradutores, como Domingos Ramos,

tica, que apenas ele, entre todos os leitores de Shakespeare

que não faziam o mesmo. Para termos uma ideia de como

em todos os países latinos, reúne as qualidades necessárias

o Poeta teria traduzido Shakespeare – ou, melhor, de como

para traduzir a sua incomparável obra.

gostaria de o ter traduzido – nada como focarmos um

A ambição de Pessoa de traduzir Shakespeare não foi

exemplo concreto e representativo, os primeiros versos da

passageira, pois existem vários planos nas suas cartas, e

célebre canção de Áriel, que começa «Full fathom five thy

ainda nos papéis da Íbis, a segunda que montou. Num ma-

father lies». É um dos passos mais poéticos da peça:

nuscrito inédito, afirma que tenciona traduzir uma peça
shakespeariana por ano. (76A-10)20 Em carta de 20 de Ju-

Full fathom five thy father lies

nho de 1923 a João Castro Osório, propõe-se a um ritmo

Of his bones are coral made;

ainda mais alucinante de produção:

Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,

De Shakespeare, proponho-me a traduzir, por enquanto,

But doth suffer a sea-change

as seguintes dez peças: A Tormenta, Hamlet, Príncipe da

Into something rich and strange. (1.2.398-403) 25

Dinamarca, O Rei Lear, Macbeth, Othelo, Antônio e Cleópatra, O Mercador de Veneza, Sonho de uma Noite de

A canção descreve, ostensivamente, a morte e a meta-

Verão, e duas outras, sobre cuja escolha não estou ainda

morfose, mas pode também ser encarada como uma pro-

decidido, mas que serão provavelmente o Coriolano e a co-

funda reflexão sobre o poder transformador da linguagem,

média Como Quiserdes. […] Das traduções de Shakespea-

sobre como os grandes poetas, como Shakespeare e Pes-

re comprometo-me a entregar uma peça por trimestre.21

soa, conseguem transformar, como o mar, os olhos em pérolas, os ossos em corais. Pessoa traduz os versos de Áriel,

Até 1930, manteve-se fiel à sua ambição de traduzir os

na margem, como:

escritos de Shakespeare para português, em planos agora
alargados para incluírem os Sonetos (1609) e outros poemas

A cinco braças jaz teu pae

(Vênus e Adônis, 1593, e O Estupro de Lucrécia, 1594) para

Os seus ossos coral são:

além da totalidade das peças, imaginando o trabalho como

Pérolas são seus olhos, ai!

um empreendimento comercial.

22

Tamanho otimismo bem

Nada d’elle corre ou vai

revela por que ele concluiu poucos dos seus grandiosos pro-

Mas, no mar contudo, fica

jetos. João Gaspar Simões afirma que as suas intenções de

Qualquer c.[oisa] estranha e rica
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nal encontraria a sua melhor representação nos seus sonetos em inglês.

P

essoa era fascinado pelos Sonetos de Shakespeare, mais do que por qualquer outro texto
shakespeariano, a julgar pela marginalia na
sua cópia das Obras Completas. O seu principal interesse nos poemas residia no que

eles poderiam revelar sobre a sexualidade do dramaturgo,
mas também se sentiu atraído pelo seu virtuosismo esti-

Shakespeare», provavelmente destinado a um prefácio às

lístico e pelos seus rebuscamentos retóricos, que tomou

traduções que pretendia fazer, o Poeta explica que aquilo

como modelo explícito para 35 Sonnets.29 Após a publi-

que distinguirá as suas versões de todas as outras existentes

cação dos poemas de Pessoa, críticos ingleses repararam

será «o exato translado de Shakespeare para português»:

logo no seu grande ponto de referência: segundo o jornal
Graphic, “carregam os traços de uma grande admiração

Achei que a peor cousa que se podia obrigar a um por-

por Shakespeare”.30 Pessoa orgulhou-se das suas composi-

tuguez era traduzir Shakespeare. Porisso – entenda-se

ções shakespearianas, enviando-as a lugares tão díspares

bem – se traduzi Shakespeare foi para discordar do stado

como a Biblioteca de Direito de Edimburgo, a bibliote-

actual da mentalidade portugueza. Em Portugal nunca se

ca da Universidade de Cambridge, e ao Museu Britânico

traduziu acima de Castilho. O vernaculo é a desculpa do

em Londres. (Este último envio, em 1922, um exemplar

stupido, como a fé é o fogão do pobre de spirito.

com uma dedicatória manuscrita do Poeta, está hoje na

Não devo àquelles a quem não devo explicações outra

seção dos Livros Raros da British Library, em Londres.)

explicação que não seja esta. Fallo em Shakespeareano

Guardou, até a sua morte, os recortes de jornais, como o

de proposito, e pressinto ao fallar que não me compre-

Yorkshire Post e o Finance Chronicle, com as resenhas

endem.

mais positivas.31

26

Diz Sydney Smith que um escosez só percebia um dito

A recepção crítica de 35 Sonnets, contudo, não foi

de espirito mediante intervenção cirurgica.27 Só com

sempre tão positiva quanto Pessoa gostaria. Enquanto os

a operação do timpano pode um portuguez perceber

primeiros críticos, como o do Times Literary Supplement,

Shakesp[eare]. É preciso pôr este commentario antes de

elogiaram os seus “ultrasshakespearianismos, e seus tudo-

esta tradução. O que o leitor vae ler é o exacto translado

rianos truques de repetição, involução e antítese”, outros,

de Sh[akespeare] para portuguez. Vae o leitor não perce-

como o do Glasgow Herald, foram menos entusiastas.32

ber nada. É que isto é Shak[es]p[eare]. O resto é o rei D.

O debate sobre a qualidade de 35 Sonnets continua: em

Luiz e os outros. (BNP /E 3 76-41 e 76-41v.)

1982, John Pilling censurou Pessoa por soar, nos poemas, “como um fraco contemporâneo de Shakespeare”,

Este parece ter sido sempre o seu ideal, pelo menos no

enquanto que Philadelpho Menezes, seis anos mais tarde,

caso dos escritores que mais admirava: a sua tradução do

descreveu-os como um tour de force linguístico.33 A maio-

poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, publicada pela pri-

ria de editores modernos relegam os poemas às “obras me-

meira vez em Athena 1 (1924), trazia uma nota a explicar

nores” do cânone pessoano: Richard Zenith, na sua edição

que era “ritmicamente conforme o original”.28 O objetivo

de 2007, subscreve a noção predominante de que eles têm

de transpor Shakespeare ritmicamente conforme o origi-

interesse, sobretudo, por conterem ideias que teriam uma
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expressão mais plena em outros escritos.34 Pois, como ou-

Ser ou não ser, eis a questão:

tro crítico defende, “Todo o drama pessoano se encontra in

Se é mais nobre no espírito sofrer

nuce nos 35 Sonnets.”

As fundas e as flechas da fortuna ultrajante,

35

35 Sonnets compreende a mais direta, clara, e prolongada apropriação poética que Pessoa faz de Shakespeare.

Ou brandir armas contra um mar de agravos,
E, opondo-os, fazê-los cessar?37

Há duas ou três referências explícitas à vida e obra do dramaturgo no Livro do Desassossego (1982), mas fora 35

No solilóquio de Hamlet, a morte – ou, melhor, a con-

Sonnets, Shakespeare não aparece na poesia que Pessoa

dição de não se estar vivo – é descrita como sendo um es-

escreve em seu próprio nome, nem naquela que atribui a

tado altamente desejável:

Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Isto é inicialmente surpreendente, posto que quase todos os amantes de Shakespe-

Morrer – dormir,

are, como os poetas contemporâneos T. S. Eliot e James

Mais nada; e num sono dizer que cessou

Joyce, infiltram a sua obra literária com referências, ecos,

O torno no peito e os mil choques naturais

e alusões. Mas, para além de servir como modelo estilís-

De que a carne é herdeira: eis uma consumação

tico para 35 Sonnets, Shakespeare apenas entra numa

Que devotamente se busque.

mancheia de poemas atribuídos a Álvaro de Campos. Mesmo nestes, tende a ser tratado superficialmente e de pas-

Hamlet já havia vocalizado a sua vontade de se matar

sagem: reparem na alusão descartável a “Shakespeare da

no seu primeiro solilóquio da peça; em “Ah, que esta carne

sensação que começa a andar a vapor” no poema “Sauda-

tão, tão sólida se fundira” (1.2.136-61), chega à conclusão

ção a Walt Whitman” (1915), em que o dramaturgo é evo-

desconsoladora de que o ato seria contrário à lei divina:

cado como um dos vários paralelos possíveis para o gênio
de Whitman, os outros sendo «Jean-Jacques Rousseau do

Ah, que [...] o Intemporal não houvera fixado

mundo que havia de produzir máquinas» e o fantasma de

Um cânone contra matarmo-nos. Meu Deus!

duas faces «Milton-Shelley do horizonte da Electricidade
futura».36 Há uma notável exceção.

Havia, ainda, dirigido a Polônio a memorável frase:

É curioso que ninguém tenha pensado em confrontar

«Não podeis, senhor, nada levar de mim de que de melhor

o poema de Campos, que começa «Se te queres matar, por-

grado não queira eu separar-me – exceto a minha vida,

que não te queres matar?» (1926), com o solilóquio mais

exceto a minha vida, exceto a minha vida.» (2.2.215) Se a

célebre de toda a obra shakespeariana, a grande medita-

sua vida é a coisa da qual Hamlet se separaria de melhor

ção ontológica de Hamlet, «Ser ou não ser, eis a questão»

grado, por que razão é que ele simplesmente não se mata?

(3.1.64-98). Trata-se de uma das questões mais primor-

A resposta mais simples, sem entrarmos em leituras psi-

diais, e radicais, da filosofia ocidental, tendo sido origi-

cológicas do seu carácter, e deixando de lado o argumento

nada pelos pré-socráticos, como Parménides, e tem sido

religioso, é aquela que ele próprio nos oferece em «Ser ou

debatida, na filosofia, na literatura, e até na ciência, desde

não ser», o seu medo do país desconhecido que fica do ou-

então. O verso inicial de «Se te queres matar, porque não

tro lado da morte:

te queres matar?» remete-nos imediatamente para a meditação de Hamlet sobre a vida e a morte, por isso vale

Quem alçara fardos,

a pena analisarmos a natureza da resposta de Pessoa ao

Esfalfado a suar sob esse jugo estafado,

Príncipe.

Se não que o temor de algo depois da morte,

Os primeiros versos de «Ser ou não ser» podiam ser a
sinopse perfeita da temática do poema de Pessoa:

Esse país não descoberto de cujo término
Viajante nenhum retorna
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Se te queres matar, porque não te queres matar?

não ser», é a convencer-se a não se matar. Muitas das re-

Ah, aproveita! que eu, que tanto amo a morte e a vida,

presentações mais célebres da peça tratam o solilóquio

Se ousasse matar-me, também me mataria…

como se fosse um inequívoco discurso-suicida: no seu fil-

Ah, se ousares, ousa!

me de 1948, Laurence Olivier chega a puxar um punhal
quando o profere.

Repare na sua sutil identificação, no segundo verso,

Em “Se te queres matar, porque não te queres matar”,

com Hamlet e Falstaff, respectivamente. As personagens

Pessoa desconstrói o medo de Hamlet do “país não des-

são aqui evocadas pelas suas diferentes atitudes perante a

coberto” ao argumentar que, se nada é conhecido como

existência: “eu, que tanto amo a morte [como Hamlet] e a

sendo verdadeiro de qualquer maneira (e este ceticismo

vida [como Falstaff]”.

atravessa toda a sua obra), não faz o menor sentido falarmos do desconhecido:

Ao contrário de “Ser ou não ser”, “Se te queres matar”
não é um monólogo dramático, como o são quase todos os
poemas heteronímicos de Pessoa. Estamos, em vez disso,

Tens, como Hamlet, o pavor do desconhecido?

perante um diálogo implícito, no qual só temos acesso às

Mas o que é conhecido? o que é que tu conheces,

palavras de um dos participantes da conversa. Quem será o

Para que chames desconhecido a qualquer coisa em es-

destinatário implícito do poema, a sua ausência conspícua,

pecial?

o “tu” do verso “Se te queres matar, porque não te queres

38

matar?” que, aprendemos, namora com o suicídio, e que é
O sujeito poético então evoca outra grande persona-

incitado a cometer o ato corajoso pelo sujeito poético?

gem shakespeariana, Falstaff, como a representação da

Uma pista está na data que Pessoa dá ao poema. Ele

visão oposta à de Hamlet perante a condição humana. No

não data a grande maioria de seus poemas, principalmente

caso de Falstaff é o seu amor à vida, não o seu pavor da

no caso dos que não foram publicados em vida, como este.

morte, que o faz temer um fim precoce:

As poucas excepções tendem a trazer datas fictícias: basta
recordar que “Autopsicografia”, que abre com o verso “O

Tens, como Falstaff, o amor gorduroso da vida?

poeta é um fingidor’” traz a data de 1º de Abril, o dia das

Se assim a amas materialmente, ama-a ainda mais ma-

mentiras. Outro exemplo é o poema “Opiário”, que apare-

terialmente:

ceu no primeiro número da revista Orpheu, em 1915, mas

Torna-te parte carnal da terra e das coisas!

com a nota “1914, Março. / No canal de Suez, a bordo.” O
motivo da pré-datação do poema é que o estilo de Álvaro

A conclusão inescapável do poema “Se te queres ma-

de Campos supostamente só evoluiu depois de ele ter caí-

tar” é que, quer se odeie, quer se adore, a vida – como Ha-

do sob a influência de Alberto Caeiro, o que só poderia ter

mlet e Falstaff, respectivamente –, o melhor será brandir

acontecido após a aparição do mestre no dia triunfal, 8 de

armas contra um mar de agravos e, opondo-os, fazê-los

Março de 1914 (esta data também é fictícia). Pessoa refere-

cessar. Em outras palavras, matar-se é não só uma saída

-se à datação de “Opiário” numa carta de 1915 a Armando

válida, mas uma ação positivamente recomendável. O na-

Côrtes-Rodrigues:

moro implícito do destinatário do poema com o suicídio é
portanto louvado, ao longo de todo o poema, como uma

Ia-me esquecendo... com efeito, esqueci-me... Na lista da

prova de coragem em vez de uma covardia. Tanto que o

colaboração da revista [Orpheu], depois dos Frisos do

sujeito poético afirma que ele próprio se matava, tivesse

Almada Negreiros vão duas poesias do meu filho Álvaro

ele apenas a necessária ousadia:

de Campos – o homem da ode de cuja terminação (descritiva da Noite) você tanto gostava. Umas das poesias
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Em “Se te
queres matar,
porque não
te queres
matar”, Pessoa
desconstrói
o medo de
Hamlet do
“país não
descoberto”
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Uma pergunta
corolária agora
surge: por que razão
faz Pessoa o seu elogio
oblíquo a Sá-Carneiro
por intermédio de
Álvaro de Campos,
atribuindo-lhe o
poema?
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é aquela Ode Triunfal (o canto das máquinas e da civi-

sonagem shakespeariana preferida de Pessoa, como vere-

lização moderna) que v[ocê] já conhece. A outra é uma

mos ao longo deste livro; “Se te queres matar” dialoga com

poesia anterior (que é posterior) do mesmo cavalheiro.

o seu mais célebre solilóquio. A conclusão do poema de

Depois, quando seguir para aí a revista, lhe falarei deste

Pessoa, que a ação de Sá-Carneiro, ao matar-se, foi a mais

assunto mais detalhadamente.

nobre – mais nobre que a de Hamlet, uma das persona-

39

gens mais amadas de toda a literatura ocidental – é um
Com estes jogos cronológicos em mente, importa vermos a data que Pessoa dá a “Se te queres matar”. É 26 de
Abril de 1926: o décimo aniversário da morte – do suicídio
– de Mário de Sá-Carneiro, o seu melhor amigo e irmão no
modernismo.

40

Na obra de Sá-Carneiro, o suicídio é uma obsessão
central, e muitos dos seus poemas e contos parecem antever a morte do autor: seis dos sete protagonistas da coleção Princípio (1912) matam-se. O poema que a maioria
dos editores de Sá-Carneiro intitula “Fim” (o título é fictí-

comovente tributo a um querido amigo.

U

ma pergunta corolária agora surge: por
que razão faz Pessoa o seu elogio oblíquo
a Sá-Carneiro por intermédio de Álvaro
de Campos, atribuindo-lhe o poema?
Sá-Carneiro acompanhou, em primei-

ra mão, a gênese dos heterônimos; foi, tirando o próprio
Pessoa, o primeiro leitor de Alberto Caeiro, Ricardo Reis

cio), e usa para fechar as suas antologias, exprime o dese-

e Álvaro de Campos. Entusiasmou-se de imediato pelas

jo de morrer num espectáculo de circo, entre palhaços e

enormes possibilidades dramáticas do universo hetero-

acrobatas:

nímico – uma ótima razão para Pessoa evocar, no poema
que implicitamente lhe dedica, o maior dramaturgo de to-

– Quando eu morrer batam em latas,

dos os tempos, Shakespeare – e escreveu a Pessoa poucos

Rompam aos saltos e aos pinotes –

meses após a aparição dos heterônimos, em 1914, sobre o

Façam estalar no ar chicotes,

seu preferido: «Muito interessante o enredo Alberto Caei-

Chamem palhaços e acrobatas!41

ro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Devo dizer-lhe que
simpatizo singularmente com este cavalheiro”.43

Na escola, Sá-Carneiro testemunhara o suicídio de To-

Quando primeiro propus a minha leitura de “Se te

más Cabreira Júnior. O poema em memória do seu amigo,

queres matar”, a ideia de que se trataria de uma respos-

“A um suicida” (1911), conclui por aplaudir a coragem da

ta a Hamlet, uma transformação do seu discurso-suicida

sua ação, que é louvada como sendo um objetivo alcança-

numa apologia para o suicídio, foi de aceitação pacífica.

do, e por isso infinitamente preferível a uma vida passiva

Mais controverso foi o meu argumento de que o poema

de parcas conquistas:

foi redigido para honrar Sá-Carneiro, que levou a uma
série de objeções. Primeiro, Sá-Carneiro já estava morto

Foi triste, muito triste, amigo a tua sorte –

quando o poema foi escrito. A isto responderia que, no

Mais triste do que a minha e mal-aventurada

poema, Pessoa dialoga com uma visitação fantasmagórica

… Mas tu ainda alcançaste alguma coisa: a morte,

do amigo partido. Há inúmeros exemplos de tais encontros

E há tantos como eu que não alcançam nada.42

pela história da poesia: o “compósito fantasma familiar”
que o sujeito poético de “Little Gidding” (Quatro Quarte-

Se Sá-Carneiro é, como mantenho, o destinatário im-

tos, 1944), de T. S. Eliot, encontra, é uma fusão de Mallar-

plícito do poema “Se te queres matar”, a revisão poética

mé, Poe, Swift e Yeats, todos dos quais estavam mortos à

que Pessoa faz de Shakespeare assume uma seriedade que

altura em que Eliot escrevia. A segunda objeção foi que,

se sobrepõe ao seu tom de humor negro. Hamlet é a per-

mesmo que Sá-Carneiro fosse vivo (e não era), Pessoa
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nunca o incitaria ao suicídio. O incentivo ao suicídio é, re-

Outro célebre poema de Álvaro de Campos traz a mes-

almente, tão sério que quase todos os países ocidentais o

ma data do poema «Se te queres matar»: «Lisbon Revisi-

consideram um crime gravíssimo, mas eu diria que Pes-

ted (1926)» (devo esta informação valiosíssima a Richard

soa, longe de desejar encorajar o seu amigo a matar-se,

Zenith). O seu tom também é um de saudade pelo passado

visa absolver o seu ato. O seu poema conclui que matar-se

perdido, que revisita e recria. Termina com as maravilho-

é uma ação corajosa, como vimos, e portanto mais nobre

sas estrofes:

do que a inação de Hamlet. Nesta luz, a revisão audaciosa que Pessoa faz de Shakespeare não é um momento de

Outra vez te revejo – Lisboa e Tejo e tudo –,

megalomania, mas sim de generosidade, tendo como fim

Transeunte inútil de ti e de mim,

enaltecer outrem.

Estrangeiro aqui como em toda a parte,

Outras objeções focaram-se na natureza dramática do

Casual na vida como na alma

diálogo implícito, que torna impossível concluir-se, com

Fantasma a errar em salas de recordações,

qualquer segurança, que Sá-Carneiro seja necessariamen-

Ao ruído dos ratos e das tábuas que rangem

te, ou exclusivamente, o seu destinatário, o “tu” do verso

No castelo maldito de ter que viver...

“Se te queres matar”. Alguns sugeriram que Campos se di-

Outra vez te revejo,

rigiria ao ortônimo; neste caso, Pessoa estaria a dialogar

Sombra que passa através das sombras, e brilha

consigo próprio, o que não iria contra as curiosas regras

Um momento a uma luz fúnebre desconhecida,

que regem o universo heteronímico. Outros especularam

E entra na noite como um rastro de barco se perde

que Pessoa, não Campos (mas, presumivelmente, atra-

Na água que deixa de se ouvir...

vés de Campos), se dirigiria a todos os namoradores do

Outra vez te revejo,

suicídio. Ou até que se dirigiria a todos nós, leitores, pois

Mas, ai, a mim não me revejo!

como Eduardo Lourenço demonstrou tão bem, Pessoa tem

Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico.

tendência a criar-nos e escrever-nos (interessantemente,

E em cada fragmento fatídico vejo só um bocado de mim –

Harold Bloom diz exatamente o mesmo sobre Shakespea-

Um bocado de ti e de mim!...

re). Poder-se-ia construir um argumento convincente para
qualquer uma destas permutações, mas o fato é que, na

Se lembrarmos que o poema, assim como «Se te que-

resposta de Pessoa a Hamlet, Sá-Carneiro é uma presença

res matar», ou foi escrito no décimo aniversário da mor-

indiscutível, estando, pelo menos, na sua data. O poema

te de Sá-Carneiro, ou então datado para esse dia, torna-

ou foi redigido no décimo aniversário do seu suicídio – no

-se muito difícil lermos estes versos sem pensarmos nele

exato dia – ou, mais provavelmente, tendo em conta os

como o fantasma que erra em salas de recordações, a som-

jogos cronológicos do Poeta, foi deliberadamente datado

bra que passa através das sombras, entrando na noite para

para esse exato dia.

brilhar com uma luz fúnebre, enquanto que Pessoa perma-

Como se quisesse chamar a nossa atenção para a im-

nece preso no maldito castelo de ter que viver. E quanta da

portância das datas que circunscrevem uma vida, Pessoa

sua presença pode ser sentida no «tu» coletivo («Lisboa e

escreve no poema os seguintes versos, que criam uma ima-

Tejo e tudo”) do verso que é repetido não menos de cinco

gem visual das inscrições nas lápides de cemitério:

vezes ao longo do poema: “Outra vez te revejo”? Mas tudo
isso será o tema de um estudo mais aprofundado.

Só és lembrado em duas datas, aniversariamente:
Quando faz anos que nasceste, quando faz anos que morreste;

A autora é Investigadora (pesquisadora) da Universidade de Oxford e
da Universidade de Lisboa.

Mais nada, mais nada, absolutamente mais nada.

mariana.decastro@gmail.com
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