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O MAL-ESTAR   
DA BURGUESIA

QUAL O SIGNIFICADO ELEITORAL DO INCÔMODO DO EMPRESARIADO?





“Parece que há, no fundo inclemente e duro do caráter humano, detritos perpetuamente renová-
veis, que se deslocam, mas não se extinguem nunca, e, dissmulados sob as convenções suces-
sivas em que se traduz a ordem social, variam ao infinito nos derivativos, necessitando, porém, 
sempre de alguns, por onde irrompam e desafoguem na primitiva rudeza. Quando uma vez, ao im-
pulso desse trabalho visceral, o costume rasga na tênue crosta da civilização uma dessas fisgas, 
tão cedo o borbotão não lhe perderá o rumo; e, então, já não há nada, que o coíba: nem a fraqueza, 
nem o amor, nem a arte nas suas influencias mais sedativas. Polidez, inteligência, generosidade, 
tudo se esvai no aluvião do elemento rebelde, a cuja passagem as qualidades menos simpáticas 
da nossa natureza lhe acodem à tona em sua mais íntima grosseria. Nas assembleias numerosas 
principalmente é que se amiudam esses eclipses de bondade, da educação e do gosto... De im-
proviso, o edifício restruge, atroa o pavimento: é a vaia! A vaia, a manga rechinante e bramidora, 
a orquestra do alarido, a lei de Lynch no território da cena, a potência do assovio, da pulha e do 
tacão. Quando ela meneia o seu cetro de chalaça, e decreta os seus caprichos a bengaladas no 
assoalho, a batuta passou-lhe para as mãos; cada berrador é um maestro, e o auditório inteiro terá 
de curvar-se à ditadura dos forts en gueule”. 

(Rui Barbosa, O direito de vaia, 1900)
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Há um candidato a 
aforismo no Brasil 
que diz: “Todo o go-
verno eleito precisa 

fazer concessão aos fundamentals 
impostos pelas elites” – entenda-se 
elites, como detentores do capital. 
A gestão Dilma seria a exceção. A 
presidenta não escreveu sequer um 

17

fez ao seu jeito e maneira, ou seja, 
mandando e desmandando. Dilma 
“deslulou a governança”, não obs-
tante ter aprofundado os ganhos so-
ciais conquistados na era Lula. An-
tes dela, Fernando Collor de Mello, 
sem julgamento de mérito, já tinha 
pago um preço alto pelo seu bona-
partismo. Dilma abriu a guarda de 

tem culpa Dilma?

João Bettencourt
historiador

o indiscreto

da BurGuesia

“bilhete ao povo brasileiro”, não 
adulou o empresariado, tomou deci-
sões a sua revelia, destituiu de poder 
todos os seus acólitos que poderiam 
ser interlocutores junto aos homens 
de negócios, usou os recursos do 
Tesouro Nacional para fazer polí-
ticas distributivas e, mesmo quando 
buscou agradar os bem-nascidos, 
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os donos do 

PiB consideram 

inaceitável a 

“contaBilidade 

criativa” 

Praticada Pelo 

Governo dilma

uma forma como Lula nunca fez. 
Portanto, a burguesia odiaria Dilma 
devido ao seu intervencionismo, sua 
inaptidão ao diálogo e, quiçá, seu 
simples jeito de ser.

No entanto, essa crô-
nica do desamor tem 
o contorno de uma 
dialética metafísica: 

quem nasceu primeiro, o ovo ou a 
galinha? O empresariado afirma 
que o ódio veio depois da quebra de 
confiança por parte do governo. Os 
exemplos não chegam a ser prosai-
cos. A redução na marra das tarifas 
cobradas pelo suprimento de ener-
gia elétrica é emblemática, segundo 
pesquisa feita junto aos dirigentes 
empresariais. Realmente, por deci-
são soberana, Dilma alterou repen-
tinamente o equilíbrio econômico-
-financeiro de um setor, de cuja boa 
vontade ela precisaria para futuros 
programas de investimento. É bem 
verdade que a presidenta buscou, 
posteriormente, formas de compen-
sar a medida extemporânea. O fato 
é que, para a burguesia, a medida, 
simbolicamente, representou o mes-
mo que o levante dos sargentos, no 
governo Jango, significou para os 
militares. Uma inaceitável ruptura 
do acordo entre as partes, em que, 
parafraseando Santo Agostinho, o 
Estado existe para mandar, mas nem 
tanto assim. Diga-se de passagem 
que a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), à época, 
só faltou fazer uma manifestação em 
favor da medida. Publicou, inclusi-

ve, um anúncio de página inteira nos 
grandes jornais do país saudando a 
decisão do governo. A mesma Fiesp 
que, convenientemente, nunca mais 
falaria uma vírgula sobre a contro-
versa iniciativa.

A intervenção nas tarifas elétri-
cas foi o preâmbulo, mas na conta 
do ódio empresarial pesam outras 
justificativas. Os donos do PIB con-
sideram inaceitável a “contabilida-
de criativa” praticada pelo governo 
Dilma, que posterga ou camufla pas-
sivos, desencava ativos e promove 
chicanas numéricas que seriam uma 
versão orçamentária da extravagante 
Lei do domínio do fato, que pautou 
a história do mensalão. Essa forma 
de interpretar a contabilidade trans-
formou o secretário do Tesouro, 
Arno Augustin, em inimigo públi-
co nº 1 dos dirigentes empresariais, 
que, quando se trata da gestão de 

Dilma, são todos macroeconomis-
tas juramentados. É bem verdade 
que a presidenta vitaminou alguns 
“superávits primários” com esse 
expediente, mas nada que afetasse 
expressivamente a relação dívida 
pública bruta/PIB ou muito menos 
a relação dívida líquida/PIB. E ati-
re a primeira pedra aquele que jurar 
sobre a Santa Cruz a virgindade dos 
demais governos que antecederam 
este no que diz respeito a formas 
peculiares de interpretação, digamos 
assim, das contas públicas. Portanto, 
parece pouco para tanto ódio.

Os empresários elegem outro 
radical compósito motivador da 
sua cólera: o frenesi regulatório. As 
queixas não são somente contra a 
barafunda, mas a regulamentação 
de medidas que atentam o valor dos 
ativos. Nesse aspecto, não deixa de 
ser verdade que Dilma deu alguns 
tiros no próprio pé. A criação de um 
regime autorizativo para os portos 
foi uma dessas rasteiras. Os termi-
nais portuários que operavam no 
Brasil até a brusca mudança tinham 
sido objeto de leilões, com alto pre-
ço pago ao Estado pelas concessões. 
Com a mudança da lei, os novos 
portos seriam autorizados, portanto 
sem leilão, desde que os empreen-
dedores realizassem o investimento 
no site. Fariam um terminal novo, 
mas não pagariam nada ao Estado. 
Criaram-se dois pesos e duas medi-
das. E até hoje o governo se debate, 
buscando uma forma de compensa-
ção para os que tiveram o seu patri-
mônio depreciado.

vONaU
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Dilma parece ter gostado da ex-
periência, ou não foi bem orientada, 
pois seis meses após o bem-sucedido 
leilão de alguns dos principais ae-
roportos do país, ou seja, no mês 
de maio, quase levou à apoplexia os 
empresários estreantes no setor, re-
petindo o mesmo regime de autori-
zação. Ninguém entendeu o porquê 
da medida agora, pois ainda faltam 
leiloar 40 concessões aeroportuá-
rias, que já entrarão nos leilões desa-
giadas. A despeito do mérito, a me-
dida bem poderia ser tomada após 
novembro, quando a eleição já esta-
rá resolvida. Para que chatear o em-
presariado agora? Coisas de Dilma!

O que dizem os empre-
sários está dito. De 
resto existem os quei-
xumes de sempre, tais 

como o PIB baixo – à exceção da 
China, Índia, África do Sul e poucos 
outros fora da curva, todos os de-
mais produtos nacionais estão todos 
reduzidos –, juros altos (parece que 
esqueceram do passado), inflação 
elevada – é brincadeira, né? A média 
do INPC do governo Dilma é menor 
do que a verificada nas gestões FHC 
e Lula –, preços represados (digam 
um governo que não usou esse ex-
pediente) e o eterno controle fiscal 
que, à exceção do governo Lula I, se 
tornou um mantra da classe burgue-
sa, entra ano, sai ano. É curioso o in-
comodo com as despesas do Tesou-
ro, porque as transferências de renda 
contemplam os socialmente menos 
favorecidos, mas também o topo da 

pirâmide da sociedade. Os mais ri-
cos ficaram mais ricos, não obstan-
te terem ficado mais concentrados. 
Nas profundezas do magma social, 
entretanto, alguma coisa acontece, e 
ela não desperta o sorriso de dentes 
alvos dos bem-nascidos.

O professor Wanderley Gui-
lherme dos Santos, sem dúvida o 
mais importante cientista político 
do país, tira a nata de cima do lei-
te e encontra lá no fundo a velha e 
nunca superada luta de classes. São 
palavras dele: 

“A expansão do mercado de trabalho 

depende da taxa de investimento da 

economia e, esta, cabe ao empresa-

riado privado proporcionar. Como 

se sabe, os industriais se mostram 

presas de paralisia decisória, insen-

síveis aos incentivos de toda ordem 

que o governo lhes acena. Segundo 

a interpretação corrente, trata-se de 

intensa aversão ao risco, causada por 

suposta insegurança jurídica, embo-

ra se leia diariamente que o governo 

reconsidera contratos sempre conci-

liando em favor dos investidores pri-

vados. O fluxo de recursos externos 

é um nervo exposto nessa matéria e 

nada indica que tenha estancado ou 

sofrido redução extraordinária. A 

charada pode ser outra.”

 
Ainda que a taxa de retorno sobre 
o capital investido seja superior à 
taxa de crescimento econômico em 
alguns setores, nem por isso o em-
presariado brasileiro está satisfeito 
com o crescimento da participação 

da renda média do trabalho, espe-
cialmente neste período de modesta 
expansão da economia. De acordo 
com o dernier cri europeu, o volu-
moso O Capital no Século XXI, de 
Thomas Piketty, é em períodos de 
morno desempenho que o capital 
consegue obter retornos superiores 
à taxa média de expansão da econo-
mia (sendo outro bônus a redução 
do crescimento populacional), que é 
o que dá dinamismo à subsequente 
concentração de renda. No Brasil, 
depois do período de elevadas taxas 
de crescimento (governos Lula) em 
que aumentou a participação do tra-
balho na renda nacional, é plausível 
que os proprietários esperassem se 
apropriar, como no passado, de fa-
tias maiores da renda. Redução das 
taxas de crescimento econômico e 
populacional tem sido o azeite do 
mecanismo de concentração da ren-
da. Quer dizer, na ausência de polí-
ticas sociais redistributivas. 

E eis que o governo Dilma Rous-
seff, enfrentando as dificuldades da 
crise global, mais do que preservar 
as políticas de seu antecessor, criou 
novos programas de redistribuição. 
Com isso, a participação do traba-
lho na renda nacional continuou 
aumentando, enquanto a diferença 
entre a população mais pobre e o 1% 
mais rico da população prossegue 
na extraordinária queda inaugurada 
durante os governos Lula da Silva. 
Em estudo para o IPEA (publica-
do em agosto de 2011), Marcio Po-
chmann mostrou que, entre 1960 e 
1970, a renda média per capita do 
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tervir na economia contrariamente 
aos interesses dos donos do capital e 
fazer uma política redistributiva em 
favor dos ricos. A percepção desse 
desejo declarado, engajado, guerrea-
do é que provoca a ira do lado de cá, 
o lado do PT. É ódio contra ódio.

Se o PT tem a sua militância e o 
voto da inclusão social, a burguesia 
tem o controle absoluto da mídia. 
O que são os jornais, emissoras de 
televisão e rádios, em primeira ins-
tância? São veículos de comunicação 
controlados por empresários, que 
refletem o interesse dos seus donos, 

e estes, por sua vez, se identificam 
com outros empresários como eles. 
A cólera burguesa, portanto, é mais 
visível, estampada nas bancas de jor-
nal e vocalizada nos programas de 
TV. Em jornais e revistas analisados 
nos últimos 573 dias, somente 9% do 
noticiário econômico foram favorá-
veis, mesmo assim ligeiramente, ao 
governo Dilma – nesta contabilida-
de não foram levados em considera-
ção os artigos do corpo editorial ou 
de articulistas convidados. A mídia 
comprou um lado e está sitiando, 
sim, a presidenta, o PT e o seu entor-
no. E é no cerne da imprensa que o 
ódio viceja; porque, se por um lado 
não são reconhecidos avanços, por 
outro são exacerbadas as críticas. O 
oligopólio da mídia não gosta de 
Dilma, e ponto final.

Qualquer dúvida em relação ao 
mal-estar da burguesia com o atual 
governo já foi respondida com car-
radas de argumentos e provas. A 
bolsa oscila positivamente quando 
a presidenta Dilma cai nas pesqui-
sas eleitorais. Sondagens de diversos 
veículos somam-se à opinião de ar-
ticulistas de todos os matizes para 
indicar que a grande maioria do 
empresariado tem na candidata pe-
tista a última opção no pleito que se 
avizinha. Respondendo a questiona-
mento do Valor Econômico duran-
te a entrega do prêmio Executivo de 
Valor, de 103 executivos, apenas três 
declararam voto em Dilma. Críticas 
do setor produtivo à atual política 
econômica estão quase diariamente 
estampadas no noticiário. Na re-

país cresceu à taxa de 4,6% ao ano, 
mas a participação do rendimento 
do trabalho na renda nacional caiu 
11,7% entre um ano e outro. Durante 
o período da retração dos 80 e dos 
governos de Fernando Henrique 
Cardoso, entre 1981 e 2003, o cres-
cimento da renda média per capi-
ta brasileira não ultrapassou pífios 
0,2% ao ano e, pior ainda, a partici-
pação do trabalho na renda nacional 
desmoronou 23%. De 2004 a 2010, 
ao contrário, a média da renda per 
capita aumentou em 3,3% ao ano e 
a participação do trabalho na renda 
nacional cresceu 14,8%. Os empresá-
rios esperavam outra coisa.”

Como diz Wanderley Guilher-
me dos Santos, não houve martírio 
empresarial em todo o período. Os 
dados fresquinhos, conforme o le-
vantamento da Fipecafi, fundação 
ligada à Universidade de São Paulo, 
revelam que, entre 2012/2013, os lu-
cros das 500 maiores empresas do 
país cresceram US$ 39,3 bilhões, ou 
seja, uma alta de 24% em relação ao 
ano anterior. Esse resultado positivo 
não é gerador de complacência, pelo 
contrário. A revista Exame – Maio-
res e Melhores faz questão de alertar 
que o lucro empresarial, “apesar do 
avanço expressivo, representa pouco 
mais do valor registrado em 2010”. 
A visão hegemônica da burguesia, 
portanto, determina que todas as 
mazelas de um mundo em crise não 
devem ser levadas em consideração. 
Por esta ótica caberia a Dilma am-
pliar exponencialmente a rentabili-
dade do setor empresarial, não in-
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cente edição de Exame - Melhores e 
Maiores, está cravado que somente 
5% dos empresários consideram a 
presidenta a mais preparada para 
o cargo que ocupa. Já em relação a 
Aécio Neves, 75% do mesmo univer-
so o consideram o “cara”, o bom, o 
mais preparado para a presidência. 
E mais é chover no chão molhado.

Deve ser difícil conviver com 
a incompreensão, mesmo daqueles 
que lhe detestam. Mas Dilma não 
deveria mesmo esperar outra coi-
sa. Primeiro porque suceder Lula é 
uma missão hercúlea. Depois, por-
que nenhum outro presidente apa-
nhou tanto das ditas externalidades 
e do imponderável quanto ela. Se 
não vejamos: enfrentou a decan-
tação da crise externa, com a que-
da da economia chinesa, a debacle 
europeia, a queda nos preços das 
commodities e o início da subtra-
ção da liquidez nos EUA; enfrentou 
o maior choque climático em 80 
anos, com impacto brutal na oferta 
de alimentos – responsável pelo re-
pique inflacionário – e a queda dos 
reservatórios de água e a consequen-
te ameaça de controle de energia; foi 
abalroada por manifestações mani-
puladas, quebra-quebras, incêndios 
e até um movimento inimaginável 
contrário à realização da Copa do 
Mundo no Brasil; e mesmo o sím-
bolo do entrepreneur moderno em 
seu mandato, Eike Batista, inacre-
ditavelmente soçobrou, lançando 
estilhaços e destroços na imagem do 
país no exterior e ferindo fundo o 
mercado de capitais.

Em meio a essa artilharia de aci-
dentalidades, Dilma até tentou apa-
ziguar o desamor burguês com o seu 
maior trunfo e antigo fetiche do em-
presariado: a abertura do Estado ao 
setor privado, por meio da conces-
são dos serviços públicos. O maior 
programa de concessões da América 
Latina e, quiçá, do mundo, foi apre-
sentado como seu principal plano 
de governo. A ideia era enfrentar o 
dilema da falta de competitividade 
sistêmica com a modernização da 
infraestrutura, acenando com uma 
big carrot para os empresários. Ao 
mesmo tempo, a engenhosa opera-

ção colocaria no prumo o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento 
(PAC), que prometia mais do que 
entregou. Dilma abriu os cofres do 
Tesouro, foi lidar com as bancadas 
mastodônticas dos interesses priva-
dos no Congresso, aprender a cons-
truir marcos regulatórios e fazer os 
projetos de engenharia básica. Nin-
guém no governo, e possivelmente 
no país, tinha expertise no assunto 
para desbravar essa terra selvagem 
e deslegiferada. Não custa recordar 
que os últimos projetos de infraes-
trutura desse porte foram construí-
dos no governo Geisel. A presidenta 
tinha que fazer para ontem. A bici-
cleta só podia se equilibrar em mo-
vimento. O resultado foram alguns 
equívocos regulatórios que o ódio 
burguês incendiou como balões de 
papel. As boas intenções queimaram 
no ar, para o gáudio do empresaria-
do. Ou não, dependendo do lado 
que se olha.

O administrador de fortunas 
Armínio Fraga, dono da empresa 
Gávea Investimentos e candidato a 
ministro da Fazenda, lança chispas 
de raiva pelo no globo ocular. Ar-
mínio reza pela cartilha de Warren 
Buffett que, certa vez, perguntado 
sobre a validade do conceito de luta 
de classes, respondeu de pronto: “É 
claro que a luta de classes persiste e 
somos nós que estamos vencendo”. 
Em entrevista recente, Armínio re-
sume o atual sentimento dos bem 
aquinhoados: “O grau de incerteza 
hoje é tal que as pessoas estão pen-
sando em investir fora do Brasil, e 
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até em sair do Brasil. Há um medo 
que vai além da economia, é medo 
político também. Há uma sensação 
de medo que as pessoas não têm 
coragem de manifestar abertamen-
te. Medo de uma atitude contra a 
liberdade de imprensa, contra a de-
mocracia”. É como se Mario Amato 
revivesse.

Todas as evidências apontam 
para o mal-estar do empresariado 
em relação ao atual governo e, con-
sequentemente, a sua continuidade. 
Partindo-se desta premissa, surgem 
inevitáveis indagações: até que pon-
to esta malaise pode influenciar o 
eleitorado e interferir no resultado 
do pleito de outubro? A resistência 
à reeleição de Dilma Rousseff é ape-
nas um estado de espírito localiza-
do, circunscrito às elites, ou está se 
espraiando e ganhando escala elei-
toral? Em outras palavras: qual a 
capacidade da parte intervir sobre o 
todo? O ódio empresarial pode defi-
nir esta eleição?

Mas afinal, que amálgama é essa 
que chamam de empresariado brasi-
leiro? De acordo com Paulo Kramer, 
professor do Instituto de Ciências 
Políticas da UnB, o Brasil não tem 
burguesia, mas, sim, um capitalismo 
politicamente orientado, sem uma 
visão de país. “O empresariado tem 
se mostrado incapaz de se mobilizar 
em torno de um projeto articulado 
que, a partir da análise consistente 
dos gargalos econômicos e governa-
mentais, proponha uma alternativa 
que o leve à vitória eleitoral”. Na 
avaliação de Kramer, o empresário, 

mesmo sendo, sim, crítico da atual 
política econômica, tende a orbitar 
em torno do governo. De qualquer 
governo. Busca benefícios que subs-
tituam ou amenizem a competitivi-
dade crua – mas vital – do mercado. 
Este comportamento explicaria um 
curioso paradoxo. O empresário 
não se identifica com o projeto do 
PT e torce, majoritariamente, por 
sua derrota eleitoral. No entanto, 
em 2013, o partido bateu o recorde 
de doações em ano não eleitoral, 
com quase R$ 80 milhões. (Nota do 
autor: É um hedge empresarial fazer 
doações formais maiores ao partido 
do governo.)

M as qual o motivo 
dessa insatisfação, 
mesmo que ela 
não se transforme 

em projeto organizado? Kramer a 
atribui, em parte, à postura de um 
governo que parece ter ojeriza ao 
lucro e professa uma visão a priori 
negativa em relação à iniciativa pri-
vada. Uma presidenta que vai além 
de Lula porque substitui o sindica-
lista, ideológico, contudo pragmá-
tico, pelo marxismo de almanaque, 
parado no tempo, duro, enferrujado. 
Se Lula buscava melhores condições 
para o trabalhador, dentro do siste-
ma e tinha aí o centro de sua atu-
ação, Dilma descende de linhagem 
mais radical, mais comprometida 
com a mudança do sistema em si.

A insatisfação empresarial, nes-
se sentido, teria relação estrita com 
uma presidência fechada, que não 

ouve ninguém e impõe decisões ba-
seada em teses político-partidárias 
do século XIX. Um exemplo? A ba-
dalada ação sobre o setor elétrico. 
Ao contrário do que fez o Gover-
no Fernando Henrique Cardoso –e 
Kramer ressalta: não houve apagão 
–, Dilma não chamou ninguém para 
discutir as medidas que pretendia 
tomar e como elas impactariam os 
investimentos no setor. Um modelo 
com pinceladas soviéticas. O gover-
no impôs sua vontade, sem raciona-
lidade, fazendo uso do populismo 
tarifário. Como resultado, em vez de 
criar ganhos de produtividade, ge-
rou perdas e insegurança. O mesmo 
aconteceu em relação às concessões. 
O governo apenas conseguiu ter al-
gum sucesso efetivo, recentemente, 
porque mudou o modelo inicial, 
totalmente irreal e intervencionis-
ta. Paulo Kramer cita um boato que 
certamente só se espalhou e ganhou 
corpo devido à percepção de excessi-
va intervenção do Estado na área de 
infraestrutura: em determinado mo-
mento, correu entre os investidores 
do setor que o governo estaria dis-
posto a regular até mesmo a rentabi-
lidade das lanchonetes instaladas em 
terminais aeroportuários.

O governo Dilma traz em si a 
pecha da ausência de dinamismo 
de mercado, seca de investimen-
tos e incentivo vazio ao consumo 
como centro da política econômica. 
Na avaliação do empresariado, tão 
grave quanto é uma certa dose de 
tolerância com a inflação, em função 
de uma visão keynesiana requentada 
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nessa lista questões absolutamente 
batidas, como os entraves burocráti-
cos à produção, a sensação de apare-
lhamento e ineficiência da máquina 
pública, os problemas de infraestru-
tura e até fatores de aspecto micro, 
como a segurança nas grandes cida-
des e os lentos avanços nos projetos 
de mobilidade urbana.

Não obstante esses fatores, como 
explicar uma rejeição sistêmica da 
burguesia ao governo Dilma Rous-
seff quando se põem sobre a mesa os 
benefícios concedidos pelo governo 
a esta elite? “Nos últimos 50 anos, 
o empresariado nunca teve tanto 
acesso ao crédito e, notadamente, a 
recursos públicos como agora, fru-
to direto de um enorme esforço da 
atual gestão”, afirma Vera Cepeda. 
Para ela, o governo tem implemen-
tado políticas públicas para manter 
o mercado aquecido e, consequen-
temente, favorecer o investimento 
privado. Estão em curso projetos 
estratégicos e de grandes dimensões 
para melhorar o escoamento da pro-
dução, diminuir custos, modernizar 
a infraestrutura do país. Passam por 
problemas? Passam. Demoram? Sim, 
como demora todo grande salto do 
gênero. Mas estão acontecendo.

Vera Cepeda ressalta que o se-
tor empresarial, nesse panorama, 
ganhou e muito com os governos 
Lula e Dilma. Ganhou na margem 
de lucros, ganhou ao receber contí-
nuas injeções de recursos públicos. 
As administrações petistas foram 
marcadas por políticas distributivas 
e não redistributivas. Quer dizer, 

pela Cepal, segundo a qual ela pode 
ser benigna para o desenvolvimento, 
logo não é mal a ser evitado. Mas a 
taxa de desemprego não se mantém 
baixa? “Outra falácia”, acredita Kra-
mer. “Há estoque de mão de obra 
empregado e as empresas hesitam em 
demitir, pelo alto custo do processo. 
Adiam mesmo em cenário de estag-
nação.” O que se soma a estatísticas 
necessariamente parciais, baseadas 
puramente na avaliação do entre-
vistado. Se a pessoa diz que não está 
procurando emprego, não aparece.

As razões para se querer a mu-
dança de gestão são, assim, práticas 
concretas, avalia Kramer. E foram 
tomando outra dimensão já no se-
gundo mandato de Lula. Daí o fato 
de haver maior resistência eleitoral 
do empresariado hoje. O ex-presi-
dente teve seu primeiro mandato 
conduzido pelo eixo Palocci-Meirel-
les, uma continuidade da ortodoxia 
de Pedro Malan, durante o período 
FHC. A presença de Meirelles dava 
credibilidade e segurança ao mer-
cado; era a garantia de que os con-
tratos seriam respeitados. O baque 
mundial de 2008 ressuscitou em 
boa parte da esquerda a esperança 
recorrente da “crise final” do capi-
talismo, só que Lula sustentou ainda 
forte crescimento – acima de 7% em 
2010 - o que conteve a insatisfação, 
claro. Já Dilma radicalizou a utopia 
suicida de parcela do PT, só que sem 
crescimento para amenizá-la, reedi-
tando a velha tática de escolher cam-
peões via BNDES e de acreditar na 
economia controlada pelo estado.

Vera Cepeda, doutora e profes-
sora de Ciências Sociais da Univer-
sidade Federal de São Carlos, chama 
a atenção para um ponto curioso. A 
contrariedade das elites econômicas 
existe, sim, senhor, mas não há da-
dos formais capazes de corroborá-la 
de maneira inequívoca. Vera acre-
dita também que tal generalização, 
conquanto verossímil pela observa-
ção do momento, tem um efeito bu-
merangue: ela se volta contra o setor 
produtivo e o próprio país, uma vez 
que tem um efeito dispersivo sobre 
a discussão de pontos que afetam 
o humor do empresariado. Entram 
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deu-se para as esferas mais pobres 
da sociedade, mas sem tirar das mais 
ricas. Aumentou a classe média, 
largamente, diminuiu fortemente a 
miséria, mas durante esse processo 
a burguesia veio junto. Cresceu tam-
bém.

Por que, então, esse movimento 
de revolta? Por que essa reiterada 
sensação de que se vive uma crise, 
na prática inexistente? Vera Cepeda 
afirma que não se trata de uma ques-
tão puramente de ordem econômica. 
Não estamos falando nem mesmo de 
partidos, mas, sim de um modelo de 
sociedade, ou de um embate cultural 
por qual sociedade iremos construir 
na próxima década. O que está em 
jogo, estruturalmente, é uma dis-
puta pela hegemonia na condução 
nacional. Uma disputa entre o leme 
conservador e o leme progressista. 
Mais precisamente, entre o leme 
que busque aprofundar a inclusão e 
o que dê um passo atrás. É daí que 
se justifica a distância entre o incô-
modo aparentemente avassalador de 
grandes parcelas do empresariado – 
e da classe média tradicional – e o 
quadro econômico, que tem desafios 
enormes, sem dúvida, mas está bem 
longe de ser negativo. É por isso que 
se eleva aos céus e às manchetes que 
o PIB cresce pouco, fazendo compa-
rações absolutas com países de bases 
econômicas e sociais muito distantes 
da brasileira, mas diminui-se, como 
laterais, meros acessórios ornamen-
tais, a impressionante redução da 
desigualdade e o avanço dos indica-
dores sociais.

A interpretação dos indicadores 
e mesmo sua formatação embutem 
esse embate civilizatório, que os 
transcende. O consenso que parecia 
se cristalizar no início do século, em 
todos os partidos e segmentos da so-
ciedade, o de que enfrentar o absur-
do nível de pobreza e estratificação 
social brasileiros era a prioridade 
número um, dissolveu-se. Hoje, os 
números que revelam esse enfren-
tamento saem de cena, substituídos 
pela ideia linear de crescimento do 
Produto Interno Bruto. Temos uma 
Democracia e um processo eleito-
ral sólidos, mas a direção, o cerne 

da República brasileira, não está 
definido ainda. O que se agrava, na 
avaliação da professora Vera Cepe-
da, pelo fato de que as atuais vias 
político-partidárias, ainda que em si 
consistentes, distanciaram-se verti-
ginosamente dos anseios sociais não 
organizados. Nesse caso, as próprias 
manifestações de junho do ano pas-
sado seriam um reflexo desse vácuo.

A luta por essa definição repu-
blicana pode explicar, em parte, 
a rejeição do setor empresarial à 
presidente Dilma Rousseff. Não se 
trata de macroeconomia, de análise 
de conjuntura, mas da opção entre 
sistemas, defende Vera Cepeda. Os 
empresários indicam que sua op-
ção é pelo refreamento da inclusão, 
pela contenção de uma política que 
quebra hierarquias profundamente 
entranhadas na sociedade brasilei-
ra. Pela interrupção – ou ao menos 
desaceleração – de um processo no 
qual o poder, ainda que nas mãos 
da elite, passe a ser mais dividido. 
Essa é a opção que se põe à frente 
da sociedade brasileira e determina 
a adesão, na camada superficial, a 
esse ou aquele partido nas próximas 
eleições.

O Partido dos Trabalhadores, 
por sua história, é o mais próximo 
da lógica de inclusão, mas a conti-
nuidade dessa política não depende 
apenas da vitória de Dilma Rous-
seff. É perfeitamente possível que 
ela vença e não tenha a base para 
avançar. E a oposição, ainda que 
em termos programáticos não tenha 
a inclusão como pilar, pode ser le-
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vada a aprofundá-la pelo consenso 
social – possibilidade indicada, por 
exemplo, no fato de que não propôs 
reversão do Bolsa Família ou das 
políticas compensatórias.

A presidenta Dilma Rousseff 
pode ter seu estilo, pode ser mais 
técnica e menos carismática, contu-
do seu projeto continua o de Lula. 
Não há diferença ou quebra de para-
digma, somente o fim de um ciclo de 
alinhamentos políticos, expressos na 
aliança liderada nacionalmente pelo 
PT. Um fim previsível, como bem 
descreveu André Singer ao analisar 
as bases sociais do Lulismo, mas que, 
pensava-se anteriormente, ocorreria 
em apenas 2018 e não em 2014.

F aça ou não jus à realida-
de, o fato é que a ima-
gem da prepotência co-
lou em Dilma Rousseff. 

Aos olhos de todos, Dilma é a pre-
sidenta que não ouve, não acolhe os 
pleitos do empresariado, com quem 
sequer mantém um canal regular 
de interlocução. O cientista políti-
co Octávio Amorim, da Fundação 
Getulio Vargas, autor da obra De 
Dutra a Lula, lembra que alguns epi-
sódios ajudaram a tatuar tais rótulos 
na pele da presidenta da República, a 
começar pelo já citado novo modelo 
tarifário para o setor elétrico. Trata-
-se de um episódio representativo. 
“Toda a polêmica nasceu de proble-
mas muito mais ligados à forma do 
que ao conteúdo, mesmo porque a 
diminuição do custo da energia era 
uma demanda empresarial”, lembra 

Amorim. Ou seja: reza a percepção 
de que o governo erra até quando 
acerta.

Octávio Amorim se detém à 
permeabilidade entre economia e 
ideologia. Para ele, as falhas de ges-
tão, como a falta de coordenação 
entre as políticas monetária e fis-
cal, e de comunicação apimentam 
a visão ideológica do mercado. Ou 
seja: o governo dá linha para a pipa 
da oposição. Dessa forma, qualquer 
medida, a priori, é passível de crítica, 
mesmo quando acertada. Amorim 
cita o caso ad nauseam das conces-
sões. Elas representam um salto de-
cisivo para reduzir os históricos gaps 
no setor de infraestrutura e rompem 
com o paradigma de um Estado que 
tudo controla. Ainda assim, não ser-
vem como mais-valia à imagem do 
governo. “Se Dilma vencer, a forma 
dessa vitória e a sustentação socio-
política que dela decorrerá podem 
definir um segundo mandato mais 
ousado ou mais conservador, com 
planejamento mais difuso”, setorial.

Mas e a eleição em si? Tanto o 
diretor do Instituto Análise, Alberto 
Almeida, quanto Octávio Amorim 
creem que a influência eleitoral do 
setor empresarial não é preponde-
rante, ao menos na ponta do lápis. 
Empresários têm mais poder duran-
te o governo do que nas eleições. O 
peso maior, afirma Amorim, virá da 
situação econômica, do sentimento 
da população no dia a dia, apontan-
do também para a força do horário 
eleitoral gratuito, no qual Dilma rei-
na absoluta.

Os especialistas veem os atuais 
índices de crescimento, muito mais 
baixos que os de Lula, um catali-
sador de insatisfações e, em maior 
ou menor grau, percebem no pes-
simismo um dado em si, material, 
que contribui para aprofundar o 
próprio quadro negativo no qual se 
baseia. É de Paulo Kramer a frase 
mais forte nesse sentido, uma cita-
ção de Alexander Hamilton: “O ca-
pital é indefeso e tímido, se assusta 
com muita facilidade e foge quando 
é maltratado”.

A história revisitada parece 
contrariar os dizeres de Kramer 
replicando Hamilton. Em anos de 
chumbo ainda não tão distantes, 
o empresariado praticou lockout, 
estimulou movimentos de rua e ar-
mazenou mantimentos produzindo 
choque de oferta de bens de primei-
ra necessidade (casos do Chile e da 
Argentina). No Brasil de 63/64, um 
grupo de empresários conservado-
res-modernizantes, conforme a defi-
nição de René Dreifuss, teve impor-
tante papel na tomada do Estado. 
O núcleo duro da burguesia, o mais 
orgânico e endinheirado, engendrou 
o golpe e montou o programa de 
governo nos seus quartéis civis – o 
Instituto de Pesquisas Econômicas e 
Sociais (Ipes) e Associação Nacional 
de Pesquisas Econômicas e Sociais 
(Anpes), órgãos de estudo e conspi-
ração. Os militares executaram. Vá 
lá, que eram tempos de Guerra Fria.

Todas as análises trazem à tona 
diferentes razões e consequências, 
mas para um mesmo cenário. Um 
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cenário no qual não se trata apenas 
de conjuntura, em que não está na 
mesa apenas o apoio a esse ou aquele 
partido, em que a vitória do PT, do 
PSB ou do PSDB não define, ime-
diatamente, a característica do pró-
ximo Governo. Porque o embate é 
mais profundo. E, ao sê-lo, decorre 
que a influência eleitoral do setor 
empresarial não corresponde ao 
peso direto que terá nas urnas e sim 
ao que tem na formatação de um 
clima social. Um clima que envolve 
– até galvaniza – a classe média tra-
dicional e a mídia, o que não é pou-
co. Mas que pode ir além – como o 
próprio Lula ressaltou ao detectar 
nas manifestações sintomas de no-
vas cobranças – afetando também 
a “nova” classe média que ascendeu 
nos últimos anos.

Pode envolver não pela organi-
zação ou pela mensagem eleitoral 
consistente, mas pelo efeito de exa-
cerbar as insatisfações reais. Por ex-
citar ainda mais o descontentamen-
to com os gargalos de mobilidade, 
de saúde, de educação. Por influen-
ciar diretamente a dinâmica econô-
mica, retraindo investimentos, de-
mitindo ou apenas não contratando, 
diminuindo turnos, alimentando, 
na base social que vota em Dilma, a 
sensação de que o futuro próximo é 
incerto. Mais incerto do que o foi na 
última década. 

Não se trata – concordando 
com Paulo Kramer – de articulação 
efetiva. O empresariado não se re-
trai propositadamente para facilitar 
a derrota de Dilma, e é isso o que 

mais a impacta. A ordem é inversa. 
O empresariado não confia em Dil-
ma, quase que a priori, e se retrai. 
Não acredita, mesmo quando ela 
toma medidas com as quais concor-
da, tanto na forma como no conteú-
do. As concessões voltam ao centro 
do palco. Octávio Amorim desta-
ca que foram, sim, absolutamente 
pragmáticas. Paulo Kramer salien-
ta que melhoraram porque houve 
erros anteriores. Mas em ambos os 
casos, o fato é que seguiram lógica 
demandada pelo setor privado, ao 
menos nessa última instância. 

Entre os analistas políticos, pre-
domina a percepção de que, mesmo 
que venha a se alinhar em gênero, 
número e grau com o empresaria-

do nessa ou naquela área estratégi-
ca, o governo Dilma Rousseff não 
colherá benefícios; ao menos, não, 
em proporções expressivas. Em um 
momento em que há dificuldades 
enormes e estruturais para deslan-
char novo ciclo de crescimento, essa 
falta de confiança tem efeitos eco-
nômicos decisivos. E esses efeitos 
passam a ser, sem juízos de valor, 
a maior influência eleitoral que o 
empresariado poderia ter. A maior 
que teve desde a primeira eleição de 
Lula.

O professor Delfim Netto não 
tem a menor dúvida de que o am-
biente econômico é um grande elei-
tor e que ele é manipulável, sem 
sombra de dúvida, pelo empresaria-
do. Delfim não chega a concordar 
com a hipótese de um “golpe branco 
pela economia”, mas afirma que o 
humor da burguesia conta sim nas 
eleições. Segundo ele “a relação de 
desconfiança entre o setor privado 
e o governo limitou a expansão da 
atividade doméstica nos últimos tri-
mestres, gerando um problema qua-
se ecológico no Brasil”.

De acordo com Delfim, “for-
mou-se um clima de hostilidade, um 
ambiente de negócios que o governo 
se esforça em negar, mas que existe 
e que influiu de forma importante 
para a redução nos investimentos e 
agora impacta também o consumo”. 
É uma forma mais sofisticada, sem 
dúvida, de dizer o mesmo que o ex-
-presidente Lula: “o mau humor do 
empresariado não está deixando a 
economia andar”.

o emPresariado 
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Em seu livro O tempo Saquare-
ma, que ganhou o Prêmio Literário 
Nacional, em 1986, o historiador Il-
mar Rohloff analisa minuciosamen-
te a constituição do Estado Imperial 
brasileiro após a abdicação de Dom 
Pedro I, por meio da abordagem do 
partido conservador, que a coman-
dou. Aos conservadores, apelidados 
de Saquaremas, contrapunham-se os 
liberais, os Luzias.

Apesar do embate políti-
co por vezes feroz entre 
os partidos, o discurso 
e a prática pública dos 

Saquarema se impôs, transcenden-
do mesmo sua presença ou não no 
governo, durante décadas. Os Lu-
zias, quando alçados ao comando, 
reproduziam, na essência, o projeto 
dos conservadores. Isso se dava por-
que os Saquarema não ganharam as 
rédeas da gestão Imperial; eles, na 
verdade, tornam-se os veículos de 
um projeto de sociedade e de país. 
Um projeto de ordem, de poder pú-
blico e de relação desse poder com a 
casa, com o povo, que conseguiu re-
presentar efetivamente os principais 
atores político econômicos da época 
e o equilíbrio que almejavam.

Ao olharmos para o período de-
mocrático que se inicia no final do 
século passado – também um mo-
mento de construção de um equilí-
brio e de uma estrutura de governo joao@pensarcomunic.com.br

– e pensarmos no discurso e na prá-
tica políticas, podemos identificar 
padrão semelhante. A derrota de 
Lula, em 1989, teve como inferência 
a consolidação de um equilíbrio, de 
uma direção de Estado, que se man-
teve, na essência, a mesma até 2008. 
Collor, pela direita, representou-a 
eleitoralmente, mas não como ges-
tor e, por isso, foi desconstituído. 
Todos os que o sucederam expres-
saram, então, à sua maneira e com 
inflexões partidárias específicas, um 
acordo. Um norte. Um norte refor-
mista, em maior ou menor grau, 
contudo respeitando e mesmo refor-
çando os limites de um sistema ins-
tituído com sucesso após o final do 
regime militar. É isso o que indica 
a carta ao povo brasileiro, de Lula, 
em 2002. A garantia de que poderia 
ir além até, em certas áreas, mudar a 
forma de atuação, mas não transgre-
diria o acordo social vigente.

A adesão a esse discurso começa 
a se esgarçar no enfrentamento do 
mensalão, mas não rasga. O PSDB, 
ele mesmo, opta por não rasgá-la, ao 
recuar do movimento jurídico em 
direção ao Impeachment. O comba-
te feroz na mídia, usando-se todas as 
armas, ainda seria aceitável – como 
o era na época de Luzias versus Sa-
quaremas – mas a iniciativa para 
tirar Lula do poder fora da esfera 
eleitoral significaria o rompimento 
do equilíbrio.

Vem à crise de 2008, e o gover-
no Lula reage saindo da cartilha. 
Se o faz por necessidade do mo-
mento ou por formulação política 
interessa pouco, novamente, para 
o raciocínio aqui exposto. O faz, e 
usufruindo em seguida os frutos do 
forte crescimento econômico, man-
tém apoio do setor empresarial. En-
tretanto, o desvio de rota torna-se 
permanente, projetando-se para o 
futuro. O Governo Dilma conti-
nua Lula, mas avança na direção 
do Lula que já rompia com acordo, 
que rompia os limites da prática e 
do discurso que atravessou toda a 
nova democracia brasileira de ma-
neira hegemônica. Esse movimento 
não cria um novo consenso e menos 
ainda pavimenta um novo caminho. 
Um caminho que faz agora parte de 
uma encruzilhada incerta, não mais 
de uma autoestrada bem sinalizada. 
Eis o fulcro do ódio burguês. Há 
óleo nas rédeas, elas escorregam nas 
mãos. O empresariado está fora do 
governo – ou melhor, sente-se fora 
– e quer voltar. Esse quadro não 
mudará em 2014, o que significa, 
sim, um grande risco eleitoral para 
Dilma. Depois? Como sempre no 
Brasil, as previsões são por demais 
arriscadas. 

O jornalista Luiz Cesar Faro colaborou 
na matéria.
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A disputA simbólicA pelA

do mundo 
no brAsil

H
á um forte paralelismo entre futebol e polí-
tica no Brasil. O futebol, tal como a cultura 
política brasileira, tem a sua origem no Rio de 
Janeiro, capital do Brasil republicano e uma 
cidade decisiva na formação política do país. 

Já no seu surgimento a questão racial, que marca a formação 
brasileira, marcava também o futebol. Vale lembrar a tentativa 
fracassada do Fluminense de selecionar jogadores com base 
na cor. Mas, o que acabou prevalecendo no Brasil foi o modelo 
da miscigenação e do trânsito racial que prevaleceu tanto na 
política quanto no futebol. Mas, o mais significativo trânsito 
entre futebol e política no Brasil se deu nos anos 50, em meio 

ao processo de transformação rápida do país durante aquela 
década. A derrota em 1950 frente ao Uruguai foi entendida 
naquele momento como uma derrota do projeto de país, e a 
conquista do mundial em 1958 na Suécia foi vista com uma 
afirmação do país no cenário internacional, tal como observou 
muito bem Nelson Rodrigues, no seu fantástico livro “A Sombra 
das Chuteiras Imortais”. O paralelismo entre o futebol e a polí-
tica pode ser expresso da seguinte forma: o povo brasileiro, esta 
categoria abstrata, mas ainda assim real, enxerga no futebol 
uma afirmação das capacidades do país. É justamente por este 
motivo que a atual disputa de significado em torno da Copa 
do Mundo é especialmente importante.

leonArdo Avritzer
cientistA político

Copa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

34

direitos sociais, o que em muitos casos, como em Belo Horizonte, 

Fortaleza e Rio de Janeiro parece ser verdade, tal como mostrarei 

na segunda parte deste artigo. As duas críticas, juntas ou sepa-

radas, criaram a partir das manifestações de junho o caldo de 

cultura para um certo clima anti-Copa que parece prevalecer. Se 

tomamos como base a pesquisa do Ibope publicada em 1º de 

junho de 2014, 51% dos brasileiros são a favor da realização da 

Copa no Brasil, o que parece um dado inacreditavelmente baixo, 

dada a trajetória do país no futebol e a paixão da sua população 

pelo esporte. Vale a pena também reconhecer o fracasso da es-

tratégia de comunicação do governo que só muito recentemente 

resolveu esclarecer a população sobre ambos os aspectos. Neste 

artigo, tentarei qualificar as duas críticas estabelecendo um ponto 

de equilíbrio entre elas.

Copa do Mundo, infraestrutura e sisteMa polítiCo: 

entendendo os liMites do Brasil nessa área

A questão principal que chama a atenção dos brasileiros nas 

semanas que antecedem a Copa do Mundo é a dificuldade em 

terminar algumas importantes obras de infraestrutura, tais como a 

“Transcarioca” inaugurada precariamente no último fim de semana 

de maio ou os aeroportos de Confins e do Galeão. Vale a pena 

examinar com mais vagar o que torna a construção de obras de 

infraestrutura tão problemática no Brasil. Temos hoje, no âmbito do 

mundo em desenvolvimento, uma das piores infraestruturas, pior do 

que a de países como o México e o Chile; e até mesmo, no que diz 

respeito a estradas, estamos pior que a Argentina, cujo colapso do 

estado não pode ser subestimado (Ferreira e França, 2014). Desde 

2006, no intervalo entre a reeleição do presidente Lula e o início do 

segundo mandato, esse setor vem sendo identificado como um dos 

principais gargalos da economia brasileira, não apenas pela falta 

de modernização entre 1990 e 2002, mas também pelo incremento 

na utilização da infraestrutura. 

No que diz respeito aos aeroportos, um dado é o bastante 

para exemplificar esse aspecto: eles passaram de 71 milhões de 

usuários para 180 milhões entre 2003 e 2011, significando um dos 

maiores aumentos no mundo (Estadão 26/03/2012). Algo parecido 

acontece com os portos, cuja tonelagem cresceu mais de quatro 

vezes, e com o transporte rodoviário no país. Assim, a questão da 

infraestrutura e da sua melhoria está de fato colocada na agenda 

muito antes da Copa. O que a Copa fez foi estabelecer uma data 

a
disputa atual nos lembra a dos anos 50. Naquele 

momento, como hoje, o país realizou importantes 

modificações na sua economia e na sua estrutura 

social e política. A modernização acelerada rea-

lizada por Juscelino Kubitschek que sobreviveu 

por pouco à tentativa das elites de impedirem que ele tomasse 

posse, permitiu um final de década cultural e socialmente próspero. 

A economia cresceu fortemente, e o salário mínimo atingiu o seu 

ápice no período 1946-1964. Mas a elite do país não estava feliz 

com um projeto de democracia e inclusão social. Os abutres que 

defendiam a presença dos militares na política já estavam presentes 

em todas as partes. Não é difícil traçar um forte paralelismo entre 

os anos 50 e período atual. O país fez avanços incríveis na última 

década, do ponto de vista da economia e da inclusão social. Do 

ponto de vista da economia saímos de uma estagnação que vinha 

desde os anos 80 com a crise da dívida externa. O período entre 

2003 e 2010 apresenta os melhores dados de crescimento para o 

período democrático. 

Ao mesmo tempo, os dados de inclusão social são os melhores 

possíveis. A quantidade de pessoas com renda abaixo de 70 reais 

caiu de 15 milhões em 2002 para menos de sete milhões em 2012. 

A parcela da população brasileira que pode ser considerada classe 

média passou de 38% para 53% (Pnad, 2012). Foi nesse contexto 

que a Copa do Mundo no Brasil apareceu como um projeto capaz 

de coroar essa trajetória. A ideia era simples: apresentar ao mundo 

um Brasil diferente, com muito menos pobreza, maior igualdade e 

mais democracia. Ainda que seja cedo para dizer que esse projeto 

fracassou, ele recebeu da imprensa nativa fortes críticas, que têm 

se concentrado em um aspecto principal, o fracasso das obras de 

infraestrutura para a Copa. Se, por um lado, parece claro que muitos 

dos objetivos da área de infraestrutura não foram alcançados ou 

foram alcançados apenas parcialmente, por outro há um importante 

silêncio sobre qual é a relação entre estado, sistema político e 

grande empresas na área de infraestrutura. Na primeira parte deste 

artigo irei abordar essa questão.

Ao mesmo tempo, apareceu na conjuntura política uma segun-

da crítica feita por atores sociais importantes, pouco processada 

pela imprensa mas bastante influente, que constitui o pano de 

fundo geral dos que são críticos à Copa: a violação de direitos 

sociais na preparação para o evento. Essa crítica aponta para o 

fato das obras da Copa terem implicado em fortes violações de 

TEvE COPa
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para a conclusão de algumas obras, o que reforçou um problema 

clássico de uma relação pouco transparente entre setor público e 

obras de infraestrutura. Coube à Fifa apenas piorar essa relação.

É sabido que o Brasil tem um setor privado de obras de infraes-

trutura bastante ineficiente e fortemente relacionado com o sistema 

político. A maior parte das empresas de infraestrutura, que já foram 

as maiores do país, é resultado de relações privadas com o estado 

durante o regime autoritário, como é o caso da Andrade Gutierrez, 

Odebrecht, Camargo Correa e Mendes Júnior. Se por um lado 

houve uma tremenda renovação política no Brasil, no período que 

sucedeu a nossa democratização, por outro não houve renovação 

de práticas no setor de infraestrutura por três motivos principais: 

em primeiro lugar, devido a uma concepção errônea nas lutas 

anticorrupção que decidiu punir corruptos sem punir corruptores, 

assumindo que existem corruptos sem corruptores (Avritzer, 2012). 

Assim, não houve da parte das CPIs e do sistema judicial nenhuma 

ação no sentido de coibir as práticas vigentes em momentos como 

o impeachment de Collor ou a CPI dos anões. 

Em segundo lugar, a lei de licitações no Brasil, resultado do 

processo pós-impeachment, de revisão da legislação, trabalha com 

um conceito um tanto estranho do menor preço: uma vez vencida 

a licitação, preços podem ser aditados. Por fim, a lei orgânica dos 

Tribunais de Contas, também aprovada em seguida ao impeachment 

do ex-presidente Collor, dando-lhes poderes para paralisar obras; 

mas esses poderes são frequentemente usados para questões me-

ramente formais e atrasam as obras sem influenciar decisivamente 

nos seus custos. Assim, temos uma estrutura perversa atuando no 

caso da infraestrutura que não foi revista nos últimos anos.

A sociedade civil brasileira reivindicou importantes renovações 

nas práticas políticas no país, e muitas dentre elas foram trazidas 

para o governo nos últimos anos, diferentemente do que supõem 

alguns comentaristas da grande imprensa. Mas estas inovações 

não ocorreram na área de infraestrutura. Os motivos para isso são 

históricos. O Brasil viveu um apagão de investimentos na área de 

infraestrutura no início dos anos 80; apagão este que se radicali-

zou nos anos 90. Os investimentos em infraestrutura no governo 

Fernando Henrique Cardoso foram quase nulos, chegando à incrível 

marca de menos de 1% do PIB em 2002. Ao mesmo tempo em que 

o Brasil vivia o apagão na área de infraestrutura, formavam-se os 

principais movimentos sociais da democratização, que colocaram 

questões extremamente relevantes para a democratização da ges-

tão das políticas sociais, mas se não formou uma pauta na área 

de infraestrutura. 

Assim, podemos afirmar que a área de infraestrutura no Brasil 

não tem práticas democráticas por dois motivos principais: por-

que ela não se renovou em termos da relação com o estado e os 

poucos constrangimentos externos que poderiam ter surgido nos 

grandes escândalos de corrupção não afetaram as empresas. Ao 

mesmo tempo não surgiram, durante a democratização brasileira, 

movimentos sociais que colocassem uma pauta democrática para 

a área de infraestrutura. Assim, no momento em que o Brasil vol-

tou a investir em infraestrutura, a partir de janeiro de 2007 com o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), voltou-se a uma 

concepção privada e não democrática de gestão da área. As obras 

de infraestrutura da Copa são o melhor indicador nesse sentido. 

Elas foram todas executadas da mesma maneira como se executam 

obras no Brasil desde os anos 70: com o menor preço subestimado 

ou com triangulações absurdas, tal como foi agora o caso da obra 

de reforma do Mineirão, em que o grupo que fez a proposta do 

projeto foi posteriormente subcontratado, levando à condenação 

pela Justiça Federal e bloqueio de bens dos responsáveis (Estado 
de Minas, 22/11/2012). O mesmo se pode dizer da Arena Corin-
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thians, em Itaquera, que confirma a literatura sobre corrupção e 

ineficiência (Jain, 2001).

Assim, seja pelo lado do controle da corrupção, seja pelo lado 

da inserção de práticas democráticas de gestão, a preparação 

para a Copa do Mundo não levou a avanços importantes na área 

de gestão. Pelo contrário, ela significou uma volta a um padrão 

de gestão fortemente desgastado na sociedade civil, só que, em 

virtude da Copa, absolutamente generalizado nas maiores cidades 

brasileiras. O que está colocado neste período pós-Copa é uma 

profunda readequação da noção de obras de infraestrutura com 

uma maior participação da sociedade civil no controle dessas obras. 

Cabe também mudanças na lei de licitação que “privilegia sem 

privilegiar” o menor preço, na medida em que os preços podem ser 

aditados. Ou o Brasil opera com o menor preço de fato ou deveria 

abandonar a noção como outros países, entre eles a Alemanha, já o 

fizeram. Mas, a questão mais séria colocada pela Copa é a questão 

dos direitos da população de baixa renda e dos movimentos sociais 

urbanos e a maneira como eles estão sendo tratados.

lei da Copa, fifa e polítiCas urBanas: o novo dileMa Brasileiro

O Brasil passou entre 1988 e os anos 2000 por um forte movi-

mento de democratização da política urbana. Esse movimento tem 

como exemplo a formação do Fórum Nacional da Reforma Urbana 

e realizou conquistas fundamentais na aprovação do capítulo da 

política urbana na Assembleia Nacional Constituinte. Posteriormente 

na sua regulamentação foi aprovado o Estatuto da Cidade que 

confirmou o direito à cidade e estabeleceu um conjunto de direitos 

para a população urbana de baixa renda (Saule, 2005; Avritzer, 

2009). Todas estas conquistas fortemente sociais e democratizantes 

foram consolidadas nos primeiros anos da gestão do ex-presidente 

Lula com a formação dos Conselhos das Cidades e o incentivo do 

Ministério das Cidades à formulação de Planos Diretores Municipais. 

No entanto, a Lei Geral da Copa colocou problemas para a gestão 

da política urbana que não devem ser menosprezados e do qual 

diversas administrações municipais se “aproveitaram” para deslocar 

populações de baixa renda.

Analisemos os principais pontos da lei geral da Copa. A Lei da 

Copa assegura à Fifa um conjunto de prerrogativas que parecem 

em contradição com a Constituição de 1988. Entre elas valeria a 

pena destacar a permissão para criar zonas de exclusão em um raio 

de até 2 km dos estádios, onde estão localizados, dependendo da 

cidade, universidades, como é o caso do Rio de Janeiro e de Belo 

Horizonte. Esse foi um dos elementos que geraram maiores pro-

testos e que nos faz perguntar por que o governo brasileiro não se 

posicionou mais claramente a esse respeito. Em entrevista recente 

Mr. Valcke, secretário-geral da Fifa, afirmou que “menos democracia 

é melhor para se organizar uma Copa do Mundo”. Ele disse que 

será mais fácil na Rússia, com o pulso firme de Putin do que foi na 

Alemanha, onde tinha que negociar. Ora, não existe absolutamente 

nenhum motivo para o Brasil não se posicionar em relação à Copa 

da mesma maneira que a Alemanha e defender a normatividade 

vigente, incluindo aí a autonomia universitária, o direito ao protesto 

e todos os outros elementos que fizeram do Brasil nos últimos anos 

uma democracia vibrante.

Mas, o que mais impactou o processo de preparação para a 

Copa foi a maneira como algumas cidades se “aproveitaram” de 

elementos gerais da lei da Copa. Tomemos dois exemplos, o do 

Rio de Janeiro e o de Belo Horizonte. No caso de Belo Horizonte 

determinações do plano diretor municipal foram deixados de lado, 

e a prefeitura com base na lei da Copa tentou ceder uma rua para 

a construção de um hotel na cidade. Mas, é no Rio de Janeiro que 

as principais violações da legislação urbana brasileira têm ocorrido. 

TEvE COPa
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De acordo com o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa (COPAC) 

“...embora a lei determine a destinação prioritária de terras pú-

blicas para a habitação social, o Decreto municipal n. 30.379, de 

1/01/2009, estabelece que o Poder Executivo ‘envidará todos os 

esforços necessários no sentido de possibilitar a utilização de bens 

pertencentes à administração pública municipal, ainda que ocupa-

dos por terceiros, indispensáveis à realização dos Jogos Rio 2016’” 

(Megaeventos, 2014). Com base em leis desse tipo, a relatora das 

Nações Unidas para a questão urbana, Rachel Rolnik, estima que 

quase 200 mil famílias foram removidas para a construção de obras 

da Copa sem o cumprimento dos preceitos legais estabelecidos 

pelo Estatuto da Cidade. Segundo ela “os procedimentos adotados 

durante as remoções não correspondem ao marco internacional dos 

direitos humanos, que inclui o direito à moradia adequada, nem 

respeitam a forma como elas devem ocorrer. O direito a informa-

ção, transparência e participação direta dos atingidos na definição 

das alternativas e de intervenção sobre as suas comunidades não 

foi obedecido. As pessoas receberam compensações insuficientes 

para garantir seu direito à moradia adequada em outro local e, 

em grande parte dos casos, não houve reassentamento onde as 

condições pudessem ser iguais ou melhores àquelas em que se 

encontravam”. (Rolnik, 2014).

o
u seja, aqui percebemos uma lógica imposta pela 

Fifa e aceita pelo governo federal e pelos seus 

parceiros municipais que não poderia ter sido 

implantada. Esta é uma lógica de megaeventos 

criada por uma instituição reconhecidamente 

envolvida em processos de corrupção e que detém um controle 

monopolista sobre um desses eventos; no caso, a Copa do Mundo. 

Os megaeventos supostamente seguem uma lógica global, isto é, 

eles são dirigidos diretamente para a mídia, especialmente para a 

mídia global. Eles impõem de modo top-down uma certa lógica 

em relação aos países, e eles diferenciam os países de acordo com 

uma certa divisão de trabalho da própria globalização que supõe 

que é possível fazer um tipo de exigência para os Estados Unidos 

e a Alemanha e um outro tipo para o Brasil, a Rússia e Dubai. Ao 

mesmo tempo, os megaeventos têm lógicas claramente antissociais 

na medida em que eles negociam com os governos uma série de 

projetos que não envolvem, em especial, no mundo em desenvol-

vimento ou nas novas democracias, a integração de atores sociais 

em processos decisórios. Assim, a Fifa foi capaz de demandar um 

novo estádio provavelmente desnecessário em São Paulo ou aceitar 

a disponibilização de terra urbana cara e escassa para o mundial no 

Rio de Janeiro. Apenas com a organização de movimentos tais como 

o COPAC ou o Movimento dos Sem-teto é que esses desequilíbrios 

produzidos de fora para dentro acabaram encontrando algumas 

soluções sociais, tais como a destinação recente pelo prefeito de 

São Paulo, Fernando Haddad, de uma área de ocupação e sua 

transformação em uma ZEIS, como vista a concessão de habitação 

popular (G1, 08/05/2014). No entanto, o importante de perceber 

é que essas compensações sociais, de acordo com o Estatuto da 

Cidade e o movimento pela democratização das políticas urbanas, 

vieram a partir dos protestos e não como iniciativas do governo 

federal visando dar um equilíbrio social para o processo de cons-

trução da infraestrutura social para a Copa do Mundo.

Assim, podemos fazer uma primeira conclusão parcial deste 

texto que aponta na seguinte direção: a construção de uma nova 

infraestrutura urbana no Brasil não tem, até o momento, se tornado 

compatível com o enorme processo de democratização vivido pelo 

país. Ao longo desse processo surgiram importantes movimentos 

sociais especialmente na área de políticas sociais que implicaram 

na democratização dessas políticas. Nenhum governo expressa 

melhor o movimento pela democratização das políticas urbanas do 

que o governo do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Roussef. 

No entanto, as obras da Copa não expressaram essa relação. Pelo 

contrário, tensionaram-na ao aceitar uma dinâmica externa de me-

gaevento global imposta pela Fifa. Assim, a questão fundamental é 

como integrar essas obras de infraestrutura urbana e as próximas que 

virão a uma dinâmica de democratização social própria ao campo 

político de esquerda. Neste momento não é isso o que vem ocorrendo.

Copa do Mundo, projeto naCional e oposição polítiCa

O movimento de oposição à Copa conta hoje com dois polos, o 

primeiro deles, o COPAC, tem tentado articular movimentos sociais 

e atores urbanos na tentativa de conter as principais violações de 

direitos da população urbana de baixa renda. O segundo polo 

é constituído pela grande mídia conservadora e pelos atores de 

oposição. Estes dois atores constituem uma aliança insólita que 

tem ocorrido no Brasil desde as manifestações de junho de 2013 

(Avritzer, 2013). De um lado, atores sociais colocam uma agenda 

que é critica ao governo federal, mas que contribui positivamente 
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para a democratização das relações sociais no país. De outro lado, 

uma mídia sobrepolitizada sequestra esta agenda tirando-a com-

pletamente de contexto. Esse foi o desfecho das manifestações de 

junho do ano passado e esse parece ser o direcionamento das atuais 

críticas em relação à Copa do Mundo. Encontramos no caso da mídia 

e da oposição em uma torcida para que a COPA dê errado, o que 

significa manifestações, colapso da infraestrutura, e má repercussão 

do evento na mídia internacional. Ninguém expressou melhor esta 

posição até agora do que o poeta Ferreira Gullar quando afirmou 

que torcer pelo caos, para ele, “tudo pode acontecer, desde greves 

de transportes, até tumultos nas proximidades dos estádios”. O que 

tem caracterizado a crítica expressa por Gullar é uma surpreendente 

pseudoagenda social por parte de atores cuja trajetória política 

sempre foi caracterizada por uma agenda antissocial e que, se 

chegarem ao poder, certamente não implantarão políticas com as 

tonalidades sociais colocadas hoje. Este é o impasse que o Brasil 

se encontra nas vésperas da Copa do Mundo.

A melhor maneira de enfrentar esta nova constelação de forças 

entre a mídia conservadora e a oposição é ressaltar o lado social e 

cultural do evento, que pode, sim, expressar um lado novo do Brasil. 

O país avançou enormemente na sua capacidade de inclusão, seja 

social, seja política, na última década. No campo social, os dados 

sobre redução da pobreza apresentados no início deste artigo são 

suficientes para apontar a importância dessas políticas. O Brasil é 

um dos países do mundo que reduziu a pobreza na última década 

de forma mais eficiente. Se o mesmo não é verdadeiro no que diz 

respeito à construção de nova infraestrutura este é um problema que 

deve ser enfrentado de forma construtiva; isto é, criando formas de 

consulta com a população para que a construção de infraestrutura 

seja mais eficiente e democrática e não viole direitos sociais.

A aproximação da Copa do Mundo e aceleração dos prepa-

rativos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro são oportunidades 

fundamentais para essa mudança de padrão. Estamos hoje na 

mesma situação do final dos anos 50. Depois de um grande salto 

à frente, precisamos reorganizar de forma positiva o projeto de 

país, entendendo a democracia e a inclusão social como aspectos 

fundamentais desse projeto. Nesse sentido, a ideia de não ter 

Copa é uma ideia equivocada, que joga água no moinho daqueles 

que desvalorizam o projeto político de nação, tal como apontou 

nos anos 50 Nelson Rodrigues. O correto é entender que o Brasil 

deve realizar esses megaeventos não se comportando subordina-

damente em relação às entidades esportivas globais, em especial 

à Fifa, e sim impondo uma visão de nação capaz de ressaltar os 

elementos de democracia e inclusão social que foram conquistados 

nas últimas décadas. 
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a redeMoCratização e o iMaGinário da 

repúBliCa de 1946

Apesar da sua natureza negocia-

da, a redemocratização teve na ideia 

de refundação do Brasil um dos seus 

discursos mais influentes. Findos os 

longos anos autoritários, abria-se ao 

país, sob essa perspectiva, a possibi-

lidade de escrever uma nova história, 

imune às mazelas que havia muito 

o assolavam. Para tanto, era neces-

sário evitar erros recentes e antigos. 

Tal olhar não se limitava à crítica do 

golpe e dos governos militares, con-

duta sem dúvida esperada por novos 

regimes, sobretudo os de natureza tão 

distinta do anterior, que costumam 

construir sua emergente identidade à 

custa da negação do passado recente, 

mas encontrava na falecida República 

de 1946 um dos seus alvos preferen-

ciais. A nova república se constrói, 

nesse sentido, não apenas contra os 

anos autoritários, mas também re-

fratária à última experiência demo-

crática brasileira, depositário de pa-

tologias políticas que resultaram – e 

a ideia de vínculo causal é comum no 

argumento – em seu fim, com o Golpe 

de 1964. 

Dentre os principais porta-vozes 

desse discurso, destacavam-se os 

dois partidos que, em alguns anos, 

dominariam a política nacional: PT 

e PSDB. A crítica aos problemas da 

formação nacional, tema clássico do 

nosso pensamento político-social, 

abundava nos discursos, declarações 

e manifestos, muitos deles formu-

lados com a direta participação de 

grandes nomes dessa ensaística – 

como Francisco Weffort, Fernando 

Henrique Cardoso, Florestan Fernan-

des, Antônio Candido e Sérgio Buar-

que de Holanda.1 Sem deixar de lado 

as amplas diferenças entre as ideias e 

origens dos partidos, é possível cons-

tatar que a crítica à tradição brasileira 

os unia.2

S e o elogio à ruptura não era 

exclusividade de tucanos e 

petistas, como a candida-

tura vitoriosa de Fernando 

Collor – que elegia como principal 

alvo grande parte das decantadas ma-

zelas nacionais, como o clientelismo 

e empreguismo – bem demonstra, 

o cenário, por outro lado, ia além 

dos críticos da tradição. Ao lado dos 

novos atores, destacavam-se velhos 

personagens da política nacional, 

alguns já protagonistas na Repúbli-

ca de 1946, como os “bacharéis pes-

sedistas” Tancredo Neves e Ulisses 

Guimarães, o “bacharel udenista” 

Afonso Arinos de Melo Franco e o 

trabalhista Leonel Brizola. Pelas suas 

palavras e ações ecoavam os sons do 

passado, que desempenharam papel 

central na construção do principal 

pilar da nova ordem: a Constituição 

de 1988. Os representantes dessa tra-

dição acabaram, todavia, relegados 

a papel secundário, mesmo que de 

imensa relevância, alguns anos após 

o momento fundacional. Com menor 

capital eleitoral, como os resultados 

de 1988 bem demonstram,3 eles as-

sistiram às vitórias dos “homens do 

moderno” em seguidas eleições presi-

denciais e passaram a atuar em pos-

tos de menor visibilidade. Presentes 

em importantes ministérios, atuantes 

no Congresso Nacional e na direção 

de grandes governos estaduais, esses 

personagens, antigos protagonistas 

de outra república, foram fundamen-

tais para a estabilidade da ordem que 

nascia, mas incapazes de chegar, sem 

a aliança com as novas lideranças, ao 

controle do Estado.

Os homens passavam, mas suas 

visões de mundo permaneciam. Se as 

elites forjadas nas batalhas do último 

interregno democrático brasileiro 

não ocupavam lugar de igual desta-

que, o mesmo não se pode dizer do 

imaginário político da República de 

1946. Seja sob a forma de fantasma a 

ser espantado ou ideal perdido a ser 

reconstruído, as ideais e visões de 

mundo construídas pelos principais 

atores, políticos e intelectuais, do pe-

ríodo atuaram e atuam de forma de-

cisiva no cenário político da moderna 

República brasileira. É inegável, por 

um lado, que o período militar se des-

taca como o mais evidente “outro” da 

redemocratização, fundamental para 

precisar a identidade da conjuntura 

que se iniciava; mas o papel da Repú-

blica de 1946 talvez tenha sido ainda 

mais relevante para compreender os 

caminhos do novo regime. O “outro” 

autoritário estabelecia os limites da 

nova ordem, tornando todos “demo-

cratas”, mesmo os entusiastas da di-

tadura de ontem, mas é a perspectiva 

ante a República de 1946 que deter-

minou, ao lado de outros fatores, é 

claro, os modos pelos quais os atores 

realizariam suas trajetórias no novo 
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terreno. As interpretações do passado 

ainda balizavam as ações do presen-

te de então. O esforço dos militares, 

e das elites a eles aliadas, para apa-

gar as “corrompidas” identidades e 

ideias políticas anteriores não alcan-

çou os resultados esperados por seus 

autores, em que pesem suas trágicas 

consequências. A crítica à precarie-

dade da organização política de 1946, 

corrente em parte da bibliografia so-

bre o tema, tem como contraponto a 

permanência de muitas das identi-

dades da época. A República de 1946 

se mostra, desse modo, fundamental 

para a definição dos caminhos do país 

em seu esforço de reconstruir uma 

ordem democrática, seja pelo filtro da 

ditadura – que apesar do seu caráter 

militar teve em antigos protagonistas 

da derrotada ordem, tanto da mais 

evidente UDN4 como do PSD, im-

pulso fundamental para sua vitória e 

permanência – ou da imagem que a 

última experiência democrática guar-

dou no imaginário nacional. 

Nada mais natural que isso ocor-

resse nos homens que protagoniza-

ram e vivenciaram a época, afinal, os 

decretos são incapazes de apagar as 

marcas que as instituições deixam no 

mundo.5 Mais relevante, todavia, é a 

permanência das ideias e concepções 

para além daqueles que a construí-

ram, o que por certo diz algo tanto 

da conjuntura presente como do pa-

pel desse período anterior na defini-

ção do porvir. A revolução de 1930 é 

certamente um marco definitivo da 

construção do moderno Estado brasi-

leiro, mas apenas após 1945 as insti-

tuições políticas nacionais vivenciam 

semelhante transformação. É claro 

que as distinções ante a democracia 

do pós-1988 são significativas e basta 

a simples menção à exclusão do voto 

do analfabeto, sem falar na cassação 

do PCB, para demonstrar o caráter 

restrito daquela ordem democrática. 

Isso não impede, todavia, que a or-

dem de 1946 desempenhe papel cen-

tral na construção do nosso imaginá-

rio político contemporâneo, mesmo 

que, no mais das vezes, retratada de 

modo negativo. 

Quase três décadas depois da 

posse do primeiro presidente civil 

após a transição, José Sarney, o Brasil 

se revela um país em muito distinto 

daquele que vivenciava aos poucos o 

retorno das instituições democráti-

cas, o qual já era, por sua vez, profun-

damente diferente da nação de antes 

do golpe. A consciência dessas trans-

formações impede a representação da 

história nacional como uma “viagem 

redonda”,6 eterno retorno de um imu-

tável princípio, e é fundamental para 

se evitar o que Vladimir Safatle e Ed-

son Telles chamam de “hiper-histori-

cismo”: “Maneira de remeter as raízes 

dos impasses do presente a um passa-

do longínquo (a realidade escravocra-

ta, o clientelismo português etc.), isso 

para, sistematicamente, não ver o que 

o passado recente produziu. Como se 

fôssemos vítimas de um certo “astig-

matismo histórico”.7 A constatação 

das mudanças não deve, contudo, 

apagar os vínculos dessa “nova his-

tória do Brasil”8 com o seu passado, 

que permanece fundamental para 

compreender as transformações do 

presente. A “conclusão da moderniza-

ção conservadora”,9 responsável pela 

“transformação do Brasil em um país 

moderno”,10 não implica qualquer 

tipo de desprestígio do passado 

como recurso para a compreensão 

do presente e do futuro. Talvez, em 

sentido diverso, os sintomas dessa 

modernidade impliquem justamente 

a sua maior importância, já que é 

característica de boa parte das rea-

a REvOLUçãO DE 1930 
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MaRcO DEfINITIvO 

Da cONSTRUçãO DO 
MODERNO ESTaDO 
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lidades nacionais retratadas como 

“avançadas” – como Inglaterra, Es-

tados Unidos e França, por exem-

plo – o forte vínculo entre mudança 

social e tradição.11 A modernidade 

seria acompanhada, desse modo, de 

uma perspectiva da tradição que não 

a toma como simples acúmulo de 

mazelas, mas enquanto chave funda-

mental para a construção do futuro. 

A compreensão das permanên-

cias do passado no presente brasilei-

ro, seja no campo das ideias ou das 

instituições, constitui, portanto, am-

pla agenda de pesquisa, que vai sem 

dúvida além da curiosidade arqueo-

lógica, já que emerge como requisito 

necessário para perceber os possíveis 

porvires que se delineiam no horizon-

te. As distintas perspectivas ante a 

experiência histórica acumulada não 

apenas dividiram grupos e indivídu-

os no passado, mas são elementos 

fundamentais para apreender seus 

passos, assim como os de outras ge-

rações, no futuro. A análise dos usos 

contemporâneos de dois conceitos 

diretamente identificados à conjun-

tura dos anos 1950 e 1960, populismo 

e udenismo, mas que ainda perma-

necem centrais no debate brasileiro, 

pode representar bom exemplo nesse 

sentido.

o populisMo no Brasil ConteMporâneo

Já nos primeiros momentos após 

a eleição que o levou à presidência, 

em seu discurso de despedida do Se-

nado Federal, Fernando Henrique 

Cardoso expõe como objetivo maior 

do seu mandato acabar com o “legado 

da Era Vargas”. A expressão, de enor-

me impacto no imaginário nacional, 

revela uma interpretação do país que 

vê inegável permanência ao longo das 

últimas décadas da história nacional. 

Para além das inúmeras mudanças 

institucionais ao longo dos 64 anos 

que o afastam da chegada de Vargas 

ao poder, perduraria certo modelo de 

Estado construído pelo político gaú-

cho, responsável pela longevidade 

de muitos problemas pátrios. O fim 

enunciado poderia ser a remoção do 

entulho autoritário deixado pelos mi-

litares, mas enquanto o autoritarismo 

era tomado como “página virada”, 

que não mais polarizaria “as forças 

políticas ou o eleitorado”, as marcas 

dessa persistente herança varguista 

subsistiam de forma determinante 

para o porvir nacional: 

“A divisão histórica entre apoiadores e 

opositores do regime de 64, que de al-

gum modo sobreviveu ao pacto da Aliança 

Democrática, também não vigora mais. 

Não polariza as forças políticas nem o 

eleitorado. As tentativas de restabelecer 

esse divisor de águas no processo eleitoral 

frustraram-se. (...) Eu acredito firmemente 

que o autoritarismo é uma página virada 

na história do Brasil. Resta, contudo, um 

pedaço do nosso passado político que ain-

da atravanca o presente e retarda o avanço 

da sociedade. Refiro-me ao legado da Era 

Vargas – ao seu modelo de desenvolvim-

ento autárquico e ao seu Estado Interven-

cionista.”12

A declaração de Fernando Hen-

rique ecoa as formulações de Faoro, 

ao identificar na atuação do Estado os 

males que assolam a trajetória nacio-

nal. Parte significativa desse sucesso 

residiria na habilidade dos homens 

de Estado em evitar as rupturas mais 

profundas, que poderiam levar a so-

ciedade civil, sufocada pela malha 

das instituições, ao protagonismo.13 

Deve-se ressaltar, por outro lado, que 

as declarações de princípio do presi-

dente, mesmo próximas no diagnósti-

co, apontam para soluções em muito 

diversas do jurista gaúcho, este sem-

pre atento a uma difícil distinção en-

tre liberalismo político e liberalismo 

econômico.14 

Mais próxima de certa tradição 

liberal brasileira, a argumentação 

se encontra, por outro lado, com al-

gumas formulações uspianas, que 

tiveram no presidente eleito um dos 

seus principais expoentes em outros 

tempos. A ausência, de enorme rele-

vância, fica por conta do marxismo, 

que com seu método dialético desem-

penhava papel central nas constru-

ções teóricas dos jovens professores 

e pesquisadores da USP de então.15 

As reflexões de intelectuais, como 

Fernando Henrique e Maria Sylvia 

de Carvalho Franco, defendiam que 

os motivos de 1964, e do fracasso da 

última experiência democrática bra-

sileira que o antecedeu, encontram-se 

não apenas em 1930, mas também na 

sociedade sobre a qual se erigiram os 

regimes políticos e nos seus modos de 

interação com o Estado. As raízes do 

autoritarismo brasileiro, tema clássi-

co da reflexão sobre o país ao longo 

dos anos 1970,16 estariam no tipo de 
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relação entre Estado e sociedade que 

se estabeleceu nessas plagas, com a 

ausência de uma dinâmica social or-

ganizada a partir do interesse e a fra-

queza da burguesia nacional, assim 

como a precariedade da organização 

do proletariado, a permitirem a cons-

trução de um Estado hipostasiado, 

hábil na arte do dirigir e limitar os 

impulsos que emergem da sociedade 

civil.17 

c om a eleição de 1994, 

chegava ao poder um dos 

protagonistas de certa 

interpretação de enor-

me sorte entre os anos 1950 e 1980, 

marca de forte crítica à República de 

1946 e responsável pela divulgação 

de conceitos de enorme influência no 

debate público brasileiro, como o de 

populismo18,19, mas sua vitória eleito-

ral não caminhava em plena conso-

nância, como, aliás, era de se esperar, 

com obra teórica que o celebrizou. As 

razões passam, em parte, pela nature-

za e momento do discurso, em nada 

semelhantes a produção de textos 

acadêmicos por um professor univer-

sitário, incomparáveis às conjunturas 

e formas de expressão. O diagnósti-

co surgia então mais simplista e, por 

consequência, mais facilmente vin-

culado a uma ação política concreta. 

Aproximava-os, todavia, a crítica ao 

getulismo, muitas vezes tratado sob 

o mesmo epíteto, mas de forma me-

nos refletida que outrora, como popu-

lismo. Getúlio e o seu legado eram o 

símbolo maior de certa tradição bra-

sileira que precisava ser destruída.

Distante do poder após 2002, 

Fernando Henrique Cardoso se afasta 

do exercício direto de cargos políticos 

e assume o papel de porta-voz, prova-

velmente o mais eloquente, da oposi-

ção. O contexto é marcado pela cres-

cente polarização entre PT e PSDB, e 

a representação crítica do adversário 

recorre, quase sempre, à velha ideia 

de populismo, mesmo que outra vez 

despido de maior elaboração concei-

tual. O termo mantém alguns elemen-

tos do seu campo semântico, como o 

papel passivo das massas e a centrali-

dade do líder carismático, mas deixa 

de lado a reflexão a partir da categoria 

de classe, que marcava, por exemplo, 

a análise de Weffort. O termo assume 

cada vez mais o caráter de contracon-

ceito20 do institucionalismo, como o 

retrata Laclau,21 o que, em um cená-

rio que vê as definições liberais da de-

mocracia cada vez mais hegemônicas, 

acaba por retratá-lo como o oposto, 

ou patologia, do regime democrático. 

Um bom exemplo é seu artigo 

“Esquerda e Populismo na América 

Latina”, publicado no Estado de São 

Paulo em 2006, no qual o sociólogo 

aponta o populismo como “uma for-

ma insidiosa de exercício de poder 

que se define essencialmente por 

prescindir da mediação das institui-

ções, do Congresso, dos Partidos e 

por basear-se na ligação direta do 

Governante com as massas, cimenta-

da na troca de benesses”.22 Para FHC, 

essa “forma insidiosa” ameaçava re-

cuperar sua predominância em ter-

ras latino-americanas, onde mais do 

qualquer emergência da esquerda se 

fortalece um “antiamericanismo com 

um retorno gradual ao populismo”.23 

Três anos mais tarde, em texto 

dessa vez publicado em O Globo, as 

ideias permanecem, mesmo que o 

termo “populismo” esteja ausente. 

Uma série de pequenos episódios, 

como a ação governamental na Vale 

do Rio Doce, a nova legislação do 

petróleo, os contatos diplomáticos 

com Ahmadinejad e supostas viagens 

políticas financiadas com dinhei-

ro público, são relacionados como 

indícios de um processo no qual o 

“DNA do ‘autoritarismo popular’ vai 

minando o espírito da democracia 

constitucional”,24 que “supõe regras, 

informação, participação, represen-

tação e deliberação consciente”.25 Re-

tornam “formas políticas do tempo 

do autoritarismo militar”,26 mas sua 

versão popular “não põe ninguém 

na cadeia”. Seus recursos pernicio-

sos, não de pequena monta, incluem 

“impropérios para matar moralmente 

empresários, políticos, jornalistas ou 

quem quer que seja que ouse discor-

dar do estilo ‘Brasil-potência’”, saídos 

da “própria boca presidencial”.27 O 

“autoritarismo popular” ganha, en-

tão, um sinônimo importante no ar-

tigo, de modo a não deixar dúvidas 

sobre seus vínculos com o populismo: 

“subperonismo lulista”. Seu cenário, 

segundo o ex-presidente, é desolador: 

“Se há lógica nos despautérios, ela 

é uma só: a do poder sem limites. 

Poder presidencial com aplausos 

do povo, como em toda boa situa-

ção autoritária, e poder burocráti-
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co-corporativo, sem graça alguma 

para o povo. Este último tem mé-

todo. Estado e sindicatos, estado e 

movimentos sociais estão cada vez 

mais fundidos nos altos-fornos do 

Tesouro. (...) Partidos fracos, sin-

dicatos fortes, fundos de pensão 

convergindo com os interesses de 

um partido no governo e para eles 

atraindo sócios privados privilegia-

dos, eis o bloco sobre o qual o sub-

peronismo lulista se sustentará no 

futuro, se ganhar as eleições.”28

 

Os governos petistas represen-

tam a permanência do pior passado 

brasileiro, completamente distante 

dos preceitos efetivamente ociden-

tais, única via para a construção do 

moderno. Contra o governo limitado, 

marca do Estado de Direito, emergia 

um “poder sem limites”, no lugar da 

prevalência dos partidos, destaca-

vam-se os sindicatos. O cenário não 

apenas repetia o terrível passado 

continental, mas o fazia de forma far-

sesca e anacrônica, por isso o prefixo 

“sub”, a condicionar a emergência 

desse novo peronismo. Democracia 

liberal ou autoritarismo, institucio-

nalismo ou populismo, essas as duas 

opções do presente e do futuro latino-

-americano. 

O recurso retórico ao populismo 

não se restringe, todavia, apenas aos 

atores mais ligados ao PSDB, mas es-

palha-se pelo campo político, usado 

como patologia institucional ou des-

vio social. Quando, em 2006, Guido 

Mantega, hoje ministro da Economia 

de um governo populista segundo al-

guns, como vimos acima, busca criti-

car a taxa de câmbio do governo Fer-

nando Henrique ao longo de 1998, ele 

não tem dúvidas em falar de um “po-

pulismo cambial”.29 Plínio de Arruda 

Sampaio, candidato à Presidência da 

República pelo PSOL, em 2010, não 

hesita em recorrer também ao vocá-

bulo para falar da nova relação entre 

Lula e o PT após a crise política de 

2005, quando o então presidente se 

aproximaria do “populismo clássico”.

Os vários recursos ao 

termo se aproximam 

do seu uso por Fernan-

do Henrique, mesmo 

que com vista a caracterizar e contes-

tar outros adversários na atual con-

juntura. O sentido atual do populismo 

guarda, entretanto, relação ambígua 

com o conceito tal como construído 

por Weffort. Se o olhar do cientista 

social paulista, mais preocupado com 

as estruturas e classes, em muito dife-

re dos usos contemporâneos mais co-

muns do termo, é inegável, por outro 

lado, que relevantes pressupostos e 

consequências da sua análise perma-

necem. A crítica da tradição nacional, 

uma dessas semelhanças, já tratada 

no início deste texto, resvala, mesmo 

que de forma distinta entre os dois 

casos, para um descrédito da própria 

atividade política. O elogio da “física 

dos interesses”, com o predomínio 

da sociedade civil, em contraponto à 

“metafísica brasileira”30 e ao seu elo-

gio da política, permanece, agora com 

outra roupagem. Os que criticavam 

o Estado que, sob a lógica da técnica 

e da administração, se punha no lu-

gar dos cidadãos e retirava qualquer 

protagonismo à sociedade civil, agora 

fazem o elogio da administração, só 

que compreendida em uma perspecti-

va distinta. Antes vista como forma e 

técnica de governo, ela passa a ser de-

finida pela ótica da iniciativa privada, 

como meio de garantir a maximização 

de interesses. A política permanece, 

entretanto, a vilã, que atrapalha o 

melhor desenvolvimento da socieda-

de e expõe os piores vícios nacionais. 

o retorno do udenisMo 

O Partido dos Trabalhadores 

surge sob o signo da ruptura com o 

passado. Sua identidade se constrói a 

partir das críticas à tradição sindical 

brasileira, com manifesto desprezo 

ante marcos relevantes desse ideário, 

bem explícito na famosa declaração 

de Lula, que caracteriza a CLT como o 

“AI-5 dos trabalhadores”. A condena-

ção às grandes linhagens da esquerda 

nacional, o trabalhismo e o comunis-

mo, se faziam presentes, com as expe-

riências de PTB e PCB lidas sob uma 

perspectiva de fortes tons negativos.31 

A hegemonia deveria partir da socie-

dade, não de uma esfera política au-

tônoma e hipertrofiada, que há muito 

dominava a realidade nacional e que 

sempre pautou, ao menos segundo a 

ótica petista, a esquerda brasileira.

Não sem motivo, havia, por outro 

lado, enorme resistência de grandes 

representantes dessas tradições ante 

o emergente partido paulista, perfei-

tamente ilustrada pela blague de Le-

onel Brizola, que retratava o PT como 
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“a UDN de macacão”. Brizola queria 

atingir com sua ironia o decantado 

moralismo dos petistas, que faziam 

do discurso sobre a “ética na política” 

uma das suas principais plataformas. 

O sentimento de superioridade mo-

ral em relação à classe política, com 

toda a heterogeneidade, aproximaria 

o novo partido paulista daquela que 

foi a legenda com maior responsabi-

lidade no fim da última experiência 

democrática brasileira, encerrada 

pelo Golpe de 1964: a UDN. A enorme 

distância, em quase todos os aspec-

tos, entre o PT e o partido dos bacha-

réis liberais e do lacerdismo, tomado 

como quase sinônimo do golpismo, 

elitismo e anticomunismo na políti-

ca brasileira, dava à bem-humorada 

expressão força ainda maior, já que 

não apenas destacava com precisão o 

elemento a ser atacado, no caso a re-

tórica moralista, como sugeria certa 

inconsistência entre os discursos e a 

concepção de mundo do Partido dos 

Trabalhadores: será que as consequ-

ências dessa insistência nos temas 

morais não seria o mesmo elitismo e 

a mesma inconformidade com as ins-

tituições democráticas do udenismo? 

Será que esse elogio da sociedade civil 

não recaía no liberalismo que os tra-

balhistas tanto criticavam?

O contexto dos ataques era dispu-

ta em torno da hegemonia no campo 

da esquerda, futuramente conquista-

da de forma manifesta pelo PT – do 

qual Brizola aceita, inclusive, ser vice 

na chapa de 1998 –, mas então forte-

mente indefinida, como demonstram 

os apertados resultados no primeiro 

turno da eleição presidencial de 1989. 

A expressão demonstra também algu-

mas perspectivas dos remanescentes 

do trabalhismo, que continuavam a 

dividir o campo político pela dicoto-

mia UDN-PTB, a qual tomava a inter-

pretação da obra e herança getulista 

um dos seus critérios de diferencia-

ção. Críticos do campo político do 

getulismo e das suas realizações, os 

petistas incorreriam, quase que ne-

cessariamente, no udenismo. Mesmo 

influenciado pelas experiências so-

cialdemocratas europeias, elogiosas 

de uma ideia de terceira via,32 e envol-

vido em um esforço de “modernizar o 

trabalhismo”, Brizola ainda percebia 

a política brasileira como dividida en-

tre os dois lados antagônicos.

As naturais mudanças na atu-

ação e no discurso do PT após seu 

reincidente protagonismo nas dispu-

tas eleitorais mudaram, entretanto, 

de forma decisiva sua relação com a 

tradição.33 A permanência da ideia de 

ruptura no discurso,34 evidenciada no 

famoso bordão de Lula – “nunca an-

tes na história deste país” – convive 

com um constante esforço de vincular 

as realizações dos governos a uma de-

terminada tradição nacional, outrora 

negada pelo partido. 

Quando da efeméride de 500 

anos da chegada dos portugueses, 

em 2000, Marilena Chauí conclui seu 

livro Mito fundador e sociedade au-

toritária – exemplar tardio de certa 

perspectiva uspiana que vê na socie-

dade brasileira as raízes do autorita-

rismo estatal35 – com uma frase que 

toma os últimos cinco séculos de ex-

periências acumuladas nessas terras 

como carentes de qualquer aspecto 

positivo: “Como se vê, não há o que 

comemorar.”

 Uma das mais relevantes inte-

lectuais petistas, Chauí expõe uma 

interpretação do passado nacional 

que, mesmo com as mudanças que, 

ao menos desde 1995 o partido atra-

vessava, ainda permanecia forte, se-

não hegemônica na instituição. Anos 

mais tarde, próximo ao fim do segun-

do mandato presidencial petista, em 

julho de 2010, Emir Sader, também 

importante figura do partido,36 intro-

duz um livro sobre a conjuntura bra-

sileira37 com um sintomático texto, no 

qual se estabelece uma clara continui-

dade entre Getúlio Vargas e Lula. As 

mudanças não decorrem apenas das 

sucessivas vitórias eleitorais, anterio-

res e provavelmente responsáveis por 

esses triunfos, mesmo que recebam 

inequívoco impulso desses eventos. 

Os tempos, de todo modo, eram ou-

tros e o partido que surgiu da propos-

ta de um novo sindicalismo e marca-

do pela teoria do populismo, do seu 

então secretário-geral Weffort, agora 

reclamava integrar a linhagem do ou-

trora repelido Vargas:38

“Como resultante, o governo Lula 

representa uma nova expressão do 

campo popular, que teve nos gover-

nos de Getúlio e de Jango seus ante-

cedentes mais próximos. Governos 

de coalizão de classes, pluriclassis-

tas, que assumem projetos de uni-

dade e desenvolvimento nacional, 

com forte peso das políticas sociais. 
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Da mesma forma que os governos 

anteriores, cruzados por uma sé-

rie de contradições, agora produto 

mais direto da era da globalização 

neoliberal. O povo brasileiro mu-

dou, o campo popular também, o 

próprio Brasil é outro. Mas há uma 

linha de continuidade que permite 

dizer que a luta de hoje é, no essen-

cial, a mesma de há oito décadas, 

quando o Brasil contemporâneo 

começou a ser construído.”39 

As permanências, entretanto, não 

se limitariam ao “campo popular”, 

onde Lula representaria uma “nova 

expressão” da perspectiva que teve 

por antecedentes Getúlio e Jango, 

mas se estenderiam também ao lado 

oposto. Haveria, nesse sentido, uma 

continuidade entre os responsáveis 

pelo golpe e os arautos do neolibera-

lismo, muitos deles outrora famosos 

pela resistência à ditadura, unidos 

pelos interesses que os apoiam, como 

o “capital financeiro” e a “mídia oli-

gárquica”.

“Pode-se dizer que as forças que 

levaram Getúlio ao suicídio, que 

deram o golpe contra Jango e que 

se opõem ao governo Lula são 

as mesmas forças de direita que 

foram hegemônicas durante a dita-

dura militar e que instauraram e 

promoveram o neoliberalismo no 

Brasil. E que sobrevivem no tempo, 

porque são os mesmos que ganham 

com a hegemonia do capital finan-

ceiro, com o agronegócio, com a 

mídia oligárquica.”40

O liberalismo uniria em um mes-

mo lugar a oposição ao projeto getu-

lista e a vaga neoliberal, fenômenos 

separados por algumas décadas. O 

ideário não teria em terras latino-ame-

ricanas o mesmo significado que teve 

em plagas europeias,41 aqui expressão 

de uma elite econômica dissociada da 

sociedade e representante de interes-

ses econômicos do grande capitalismo 

internacional. O liberalismo político, 

com seu papel de emancipação das 

forças sociais, mesmo que apenas em 

um primeiro momento, não se vincu-

lava ao seu homônimo econômico na 

periferia, despida a ideologia das bases 

sociais que a mobilizaram no contexto 

norte-atlântico. 

A oposição entre liberais e cam-

po popular, ou, melhor dito, campo 

nacional-popular, não estaria relega-

da ao último interregno democrático 

brasileiro, mas permaneceria central, 

segundo Sader, para compreender a 

sociedade brasileira contemporânea. 

As mudanças no PT levam líderes 

e militantes do partido a adotarem 

como arma política para designar 

seus adversários o conceito do qual 

ele foi alvo nos idos de 1980: o ude-

nismo.42 O campo semântico no qual 

se insere o termo se enquadra perfei-

tamente nos atuais desafios políticos 

do partido. Ele não apenas expõe, 

como já dito antes, alguns dos prin-

cipais problemas da tradição liberal 

brasileira, à qual se vincula expres-

samente seu principal adversário, o 

PSDB – como o elitismo, o golpismo 

e o moralismo –, mas também expli-

cita os vínculos entre tal postura e 

os insucessos da última experiência 

democrática brasileira. Algumas se-

melhanças entre a ação da atual e da 

antiga oposição, como o discurso mo-

ral e o tom duro da grande imprensa, 

ajudam a dar maior força à expressão, 

que se faz presente nos discursos de 

figuras influentes do partido, como 

José Dirceu, de diversos intelectu-

ais, como o já mencionado Sader, e 

da ampla rede de blogs que apoiam 

o governo e possui significativa audi-

aS MUDaNçaS NO 
PT LEvaM LíDERES 
E MILITaNTES DO 

PaRTIDO a aDOTaREM 
cOMO aRMa POLíTIca 
PaRa DESIgNaR SEUS 

aDvERSáRIOS O 
cONcEITO DO qUaL 

ELE fOI aLvO NOS 
IDOS DE 1980:  
O UDENISMO

LaCERDINha



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

49abril•maio•junho 2014

ência na internet. O recurso ao termo 

vem quase sempre acompanhado de 

prefixos como “neo” ou “sub”, que 

pretendem expor o caráter farsesco 

dessa nova manifestação de um anti-

go fenômeno. 

André Singer destaca como para 

o PT pós-2002, marcado pelo “lulis-

mo”, é extremamente funcional re-

tomar os símbolos e a gramática po-

lítica dos anos 1950 e 1960, perfeitas 

para um momento no qual o que ele 

chama de “Espírito de Sion”, aquele 

que presidiu a fundação do partido, 

dá lugar no imaginário partidário ao 

“Espírito de Anhembi”, marca da gui-

nada do partido rumo ao centro po-

lítico, ou em outros termos do autor, 

quando o “reformismo forte” é subs-

tituído por um “reformismo fraco”.43 

Nas palavras do cientista político:

“(o lulismo) ... achou em símbo-

los dos anos 1950 a gramática 

necessária para a sua construção 

ideológica. A velha noção de que o 

conflito entre um Estado popular e 

elites antipovo se sobrepõe a todos 

os demais cai como uma luva para 

um período em que a polaridade es-

querda/direita foi empurrada para 

o fundo do palco. Enunciado por 

um nordestino saído das entranhas 

do subproletariado, o discurso pop-

ular ganha uma legitimidade que 

talvez não tenha tido na boca de 

estancieiros gaúchos. Não espan-

ta que o debate sobre populismo 

tenha ressurgido das camadas pré-

sal anteriores a 1964, onde parecia 

destinado a dormir pra sempre.”44

O uso do conceito, já em seu 

primeiro momento, na conjuntura 

dos anos 1950 e 1960, era marcado 

por grande imprecisão e indefectível 

tom personalista, como se as ques-

tões suscitadas pelo termo pudessem 

ser atribuídas à vontade política dos 

entusiastas, ou membros da UDN, 

já que não se tratava de um vocábu-

lo com maior grau de generalidade, 

mas de um conceito que não apenas 

se identificava expressamente a um 

determinado contexto, como era so-

mente inteligível quando remetido a 

um ator específico. Trata-se, sem dú-

vida, de característica da linguagem 

política, antes preocupada, e orienta-

da, com a ação do que voltada para in-

terpretações supostamente coerentes 

e sistemáticas. A recuperação do vo-

cábulo, que sempre esteve presente, 

mas agora se faz ainda mais central 

no debate público, expõe, por sua vez, 

importantes permanências no cenário 

político brasileiro, interessantes para 

compreendê-lo, ao mesmo tempo em 

que sugere continuidades que, se não 

forem bem matizadas, correm o risco 

de recair no “hiper-historicismo”45 

mencionado no início deste texto. 

os resquíCios de 1946: qual repúBliCa 

perManeCe?

Mais do que identificar a perma-

nência dos conceitos de populismo e 

udenismo no debate brasileiro con-

temporâneo, e do imaginário a eles 

vinculado, é importante destacar as ra-

zões e consequências desse fato. Uma 

resposta simplista, que vincula ideias 

a supostas estruturas que as conferi-

riam sentido, concluiria que tais ter-

mos permanecem porque as coisas, 

ou relações, que eles denominam tam-

bém perdurariam. O raciocínio apon-

ta, quase que necessariamente, para 

a constatação de que as mudanças de 

superfície na sociedade brasileira es-

condem uma continuidade de fundo, 

mais relevante para a compreensão 

dessa sociedade. A força do raciocínio 

reside justamente na inegável existên-

cia de resquícios e permanências do 

nosso passado, que são, ademais, re-

forçados pela nossa tradição de raras 

rupturas. Os problemas começam a 

surgir quando a continuidade é toma-

da por imutabilidade e se oculta que 

as transformações sociais não depen-

dem apenas das grandes erupções de 

superfície, mas passam também por 

andamentos e revoluções mais lentos, 

moleculares como no eloquente con-

ceito gramsciano.

a s transformações da 

sociedade brasileira ao 

longo das últimas dé-

cadas são profundas e 

evidentes, mesmo que tenham pres-

cindido de grandes rupturas ou revo-

luções. As usuais referências a uma 

natureza nacional perene antes atra-

palham do que auxiliam a compreen-

der o complexo país que hoje se vê. O 

passado permanece, todavia, como 

elemento fundamental para compre-

ender esse presente, não porque as 

relações sociais, instituições ou atores 

sejam os mesmos, mas sobretudo pela 

singular continuidade de certos tipos 

de relação e concepções de mundo.46 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

50

O conceito de populismo percebe 

a República de 1946 sob perspecti-

va crítica, antes preocupado com os 

problemas do que com as novas pers-

pectivas então abertas pelo período. 

A época não seria marcada pela efe-

tiva implantação de uma democracia 

de massas no país ou pela singular 

vitalidade das demandas de setores 

historicamente excluídos da política 

formal brasileiras, mas pelas imper-

feições e faltas que definem o termo. 

Mais sofisticado em sua versão de 

corte marxista, mesmo que também 

problemático, ele retorna à arena po-

lítica em formulação empobrecida, 

aprisionado em uma dicotomia, bem 

identificada por Laclau, que tem na 

ação racional-legal do institucionalis-

mo o polo desejável, com todo o resto 

a se aproximar de decaídas formas de 

legitimação e ação coletiva. 

O conceito, todavia, assume fei-

ção diversa em alguns esforços de 

interpretação da conjuntura brasilei-

ra contemporânea.47 Autores como 

André Singer,48 Ruy Braga49 e Marcos 

Nobre50 assumem, expressa ou taci-

tamente, o populismo como dado da 

trajetória histórica brasileira, mais 

ou menos persistente nos dias atu-

ais. Singer, por exemplo, identifica no 

“realinhamento eleitoral” promovido 

pelo “lulismo” um retorno à polari-

zação entre ricos e pobres, que seria, 

em suas palavras, “parecida com a do 

período populista”.51 Tal transforma-

ção decorre dos crescentes vínculos 

entre o PT e uma fração de classe que 

o autor, inspirado em Paul Singer, 

intitula subproletariado, cujo papel 

de destaque nas iniciativas e no ima-

ginário governamental tornaria o 

partido “menos dos trabalhadores”,52 

“se assemelhando a um ‘partido dos 

pobres’”.53 Por outro lado, a longeva 

exclusão dessa parcela da população, 

o bom cenário da economia interna-

cional e a habilidade política de Lula 

garantiriam que a ascensão econômi-

ca desse enorme contingente não li-

mitasse os ganhos do grande capital, 

muito pelo contrário, garantidos pela 

permanência de inúmeros marcos 

macroeconômicos instaurados quan-

do dos governos FHC.

Os limites do “reformismo fraco” 

do lulismo, segundo Singer, decor-

rem, em parte, da sua escassa iden-

tidade classista. O subproletariado 

seria a massa, marcada pela insta-

bilidade e propícia aos feitiços do 

bonapartismo, nos termos descritos 

por Marx no 18 de Brumário, sem as 

possibilidades típicas do proletaria-

do para a construção de uma política 

consciente e com viés de esquerda.54 

A sequência, habilmente construída 

pelo cientista político paulista, logo 

aponta para um suposto “conserva-

dorismo popular”,55 que garantiria 

a plataforma de mudanças gradu-

ais do governo Lula, mas impediria 

qualquer movimento mais brusco de 

transformação social, à moda do PT, 

onde ainda prevalecia seu espírito de 

fundação, “alma de Sion”. 

A formulação evoca os fantasmas 

criados por célebres interpretações 

da República de 1946 para explicar 

problemas contemporâneos e incide 

em dificuldades semelhantes. Apesar 

de suas interessantes reflexões sobre 

tema e da importância da sua inter-

venção, certamente uma das mais 

instigantes do debate contemporâ-

neo, Singer acaba reincidindo em um 

dos principais problemas da obra de 

Weffort: seu difícil uso do conceito de 

classe.56 O problema passa, sobretu-

do, pela naturalização das expressões 

ideológicas classistas,57 que são quase 

sempre normativamente vinculadas a 

um suposto dever ser político, como 

se da sociologia decorresse uma de-

terminada política. Pobre se anali-

sada como um mundo isolado, onde 

ideias e interesses acabam sempre 

domesticados pelas instituições, a 

política também perde sua comple-

xidade quando lhe é negada alguma 

autonomia. O argumento acerca do 

conservadorismo do subproletariado, 

fundado nas razões acima expostas, é 

um bom exemplo desse procedimen-

to, já que vincula determinada pos-

tura perante a realidade política – o 

conservadorismo – a certo tipo de in-

serção social.58 

O pressuposto não somente rela-

ciona os excessos de moderação à base 

social do governo, mas superestima o 

papel do subproletariado nos limites 

e problemas do governo. As transfor-

mações do PT, anteriores à própria vi-

tória de 2002, o papel do “mensalão” 

e, sobretudo, o lugar do PT no sistema 

politico são ofuscados pelo destaque 

dado ao papel dos subproletários, um 

dos polos do “pacto conservador”, 

sendo o outro a burguesia, estabeleci-

do por Lula. Se o caminho para o cen-

tro, a vitória do “espírito de Anhem-
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bi” no PT, antecede o realinhamento 

eleitoral de 2006, identificar a opção 

pelo “reformismo fraco” como uma 

estratégia, construída, sobretudo, en-

tre 2003 e 2005, para conquistar esse 

eleitorado supostamente conservador 

dificilmente explica as relevantes dis-

tinções entre o primeiro e o segundo 

mandatos de Lula. Uma análise mais 

ampla sobre a trajetória do PT daria 

mais vida às transformações descri-

tas,59 as quais, diga-se de passagem, 

Singer reconstrói sem recorrer a fá-

ceis mecanicismos.

O principal problema, contudo, é 

a ausência do PSDB na análise. O par-

tido surge como simples outro do PT, 

natural destino das classes médias 

ressentidas com o “mensalão” e te-

merosas de ameaça de proletarização, 

delineada pelo sucesso dos programas 

sociais petistas. A maior vítima do re-

alinhamento eleitoral, que alimenta 

o lulismo, não merece mais detida 

atenção, assim como a polarização do 

qual é um dos maiores protagonistas. 

Singer destaca o recurso à “gramática 

dos anos 1950” e a “existência de uma 

polarização social talvez até mais in-

tensa do que a dramatizada por PTB 

e UDN”, mas não reflete sobre as con-

sequências do fenômeno. O raciocínio 

ganha contornos ainda mais difíceis, 

mesmo que não incoerentes com seu 

andamento anterior, quando a orga-

nização do campo político a partir do 

embate entre ricos e pobres é vista 

como oposta à polarização entre di-

reita e esquerda. Nesse ponto fica cla-

ro que Singer não comunga com We-

ffort apenas seu conceito de classe ou 

o adota como marco historiográfico 

da República de 1946: os pressupos-

tos sob os quais ele analisa a realida-

de brasileira contemporânea são em 

muitos momentos semelhantes aos 

adotados por Weffort em seus textos 

clássicos sobre o populismo. 

O problema passa, so-

bretudo, pelo olhar 

excessivamente crí-

tico às massas, per-

cebidas sob o viés da passividade, e 

pela pouca atenção dada aos limites 

do atual arranjo político, que convive, 

como junho bem demonstra, com um 

amplo número de descontentes com a 

colonização da política pelo paradig-

ma da administração. O olhar desa-

tento aos “tucanos” remete à análise 

sumária de Weffort sobre a UDN e 

não atenta para relevante fenômeno 

da política brasileira contemporânea, 

central para a conjuntura contem-

porânea: a mútua determinação, no 

campo do discurso e da ação política, 

entre PT e PSDB. A polaridade entre 

os dois partidos tem por consequên-

cia não apenas sua manutenção no 

centro das disputas políticas nacio-

nais, já que constrói a imagem de que 

apenas os dois representam votos 

“úteis”, como leva o Partido dos Tra-

balhadores a um progressivo percur-

so rumo ao centro do campo ideoló-

gico, ante o temor de que qualquer 

excessiva radicalização possa lhe tirar 

os votos necessários à sua permanên-

cia no poder.

 O processo ganha tintas ainda 

mais fortes com a crescente guinada 

do PSDB rumo a uma direita mais 

clássica. O partido que flertava com a 

ideia de terceira via, à moda dos tra-

balhistas britânicos, no fim dos anos 

1980, e que, no início dos anos 1990, 

assumiu fervorosamente a ortodoxia 

neoliberal quando à frente da presi-

dência, flerta cada vez mais, ao me-

nos desde a campanha de 2006, com 

temas clássicos do conservadorismo 

moral. Em cenário bipolar, a radicali-

zação pelo lado da direita e o temor, no 

campo da esquerda, de qualquer signo 

que remeta a mudanças mais bruscas 

acaba por limitar as ações mais pro-

gressistas em meio à ordem vigente. 

Eleitoralmente vantajosa, aos 

menos no curto prazo para o PT, tal 

perspectiva binária da política acaba 

por desnaturar seu caráter inovador, 

que outrora o caracterizava. Se as di-

ferenças entre tucanos e petistas ain-

da são palpáveis, a ideia do PT como 

anti-PSDB torna os termos do debate 

cada vez mais marcados pelos termos 

da direita. As comparações de Singer 

entre a República de 1946 e a atual 

conjuntura reforçam tal perspectiva 

bipolar da política, ao retratar o país 

como dividido em dois campos. Mui-

to mais sofisticada, e comprometida 

com mudanças, sua análise comunga, 

todavia, com diversos pressupostos 

enunciados por Emir Sader em sua 

interpretação do Brasil contemporâ-

neo. Intelectual público, Singer expõe 

os termos em que se trava o debate 

político contemporâneo no Brasil. 

Debate que tem nas interpretações 

da experiência democrática de 1946 

ponto central. Juarez Guimaraes, em 
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artigo recente na imprensa,60 ressal-

ta os efeitos do debate intelectual no 

bicentenário da Revolução Francesa, 

com a “hegemonia” da tese revisionis-

ta de François Furet, que lê a revolu-

ção a partir do terror, para os rumos 

da política gaulesa contemporânea. A 

releitura extremamente conservadora 

do passado se mostrou central para o 

desenrolar das disputas contemporâ-

neas. Um olhar mais complexo sobre 

última experiência democrática bra-

sileira pode, nesse sentido, não ape-

nas lançar luz sobre o passado, mas 

também propor novos olhares para o 

presente.

Seria absurdo sugerir um olhar 

apenas elogioso à experiência de 

1946, especialmente em razão da per-

manência de muitos de seus proble-

mas. A construção de um constante 

sentimento de crise e decadência, 

consequência da ação histriônica da 

mídia e de grande parte da direita, 

traz, por exemplo, lembranças dire-

tamente relacionadas à vaga udenista 

que assolava a época e foi responsá-

vel, mesmo que não exclusiva, pelo 

longo eclipse democrático iniciado 

em 1964. A persistência de tal con-

cepção, mesmo distante do mundo 

que a viu nascer, sugere muito não 

apenas ante a análise do passado, 

mas sobre a difícil inserção de muitos 

setores sociais pátrios em uma ordem 

republicana. 

Em artigo publicado no ultimo 

mês de março, na Folha de São Pau-

lo, Marcelo Ridenti destaca que 1964 

foi mais do que uma simples ruptura 

institucional, das muitas que mar-

cam a história brasileira: “esteve em 

jogo uma modernização alternativa, 

cujos contornos estavam apenas es-

boçados e eram objetos de disputas 

políticas, mas o sentido geral era o de 

alargar os direitos dos trabalhadores 

do campo e da cidade, politizando-

-os e diminuindo as desigualdades 

sociais”.61 Esse campo não era, con-

tudo, unitário ou homogêneo, mas 

constituído das mais diversas prá-

ticas e ideias sobre o país que então 

se construía. Decorria desse aspecto 

grande parte da sua potência. O olhar 

sobre o caráter inédito e complexo da 

dinâmica política de 1946, para além 

da visão de uma época de erros, limi-

tações e inautenticidade, é capaz de 

sugerir caminhos interessantes para 

o cenário de impressionante escassez 

de alternativas que se delineiam no 

horizonte. Sobretudo porque, mes-

mo passados 50 anos, boa parte das 

pautas da esquerda, que motivaram 

diretamente o Golpe, ainda possuem 

forte caráter progressista na atual  

conjuntura. Tal esforço pode até 

mesmo contribuir para a reflexão so-

bre os relevantes feitos petistas, res-

ponsáveis por importantes transfor-

mações na vida nacional, sem recair, 

todavia, na estéril reiteração dos fei-

tos que caracteriza grande parte dos 

intelectuais e da militância partidária 

nos dias atuais. 
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1. O manifesto de fundação do PT afirmava: “Em 
oposição ao regime atual e ao seu modelo de desenvol-
vimento, que só beneficia os privilegiados do sistema 
capitalista, o PT lutará pela extinção de todos os meca-
nismos ditatoriais que reprimem e ameaçam a maioria 
da sociedade.” Já o PSDB, fundado alguns anos de-
pois, justificava o impulso da sua constituição, como 
cisão do PMDB, a partir da adesão do Governo Sarney 
aos mais negativos aspectos da tradição nacional, após 
um primeiro ano em que mudanças foram ensaiadas: 
“Desafortunadamente, o impulso de mudança parou 
aí. Porque preferiu aderir às estruturas autoritárias do 
Estado em vez de reformá-las, o Governo deixou que 
as políticas sociais alardeadas se esvaíssem na inefi-
ciência burocrática, no empreguismo, no clientelismo 
e na corrupção.” No mesmo sentido, Mário Covas 
destacava em discurso no Senado, em junho de 1989: 
“temos que reformar o Estado no Brasil (...) Basta de 
tanto subsídio, de tantos incentivos, de tantos privi-
légios sem justificativas ou utilidade comprovadas. 
Basta de empreguismo. Basta de cartórios. Basta de 
tanta proteção à atividade econômica já amadurecida. 
Mas o Brasil não precisa apenas de um choque fiscal. 
Precisa também Þ um choque de capitalismo (...)”. 

2. “A linguagem comum dos dois grandes partidos 
que surgem em São Paulo a partir da redemocratiza-
ção do país – o PT e o PSDB – é a da sociedade civil. 
Para o primeiro, dominada pela gramática do social, 
e o segundo, pela do mercado. Sob essa chave geral, 
de serventia para ambos os partidos, guardadas as 
diferenças entre eles, fixa-se o imperativo de começar 
ex-novo a história do país, que deveria se desvenci-
lhar da anacrônica tradição republicana brasileira.” 
(VIANNA, Luiz Werneck. Esquerda brasileira e 
tradição republicana: estudos de conjuntura sobre 
a era FHC-Lula. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 9). 
A linha construída por Werneck Vianna nessa obra, 
sobretudo na apresentação e nos dois primeiros arti-
gos – “Sobre a transição inconclusa” e “O coroamento 
da Era Vargas e o fim da História do Brasil – inspira 
os primeiros argumentos do presente texto.

3. Ibidem, pág. 19.

4. O pessedista Tancredo Neves falava ironicamente 
em um “Estado Novo da UDN”.

5. Em sua tese sobre a ARENA, Lúcia Grinberg mostra 
como permanecia nas principais figuras do partido, 
e mesmo na correspondência de eleitores que a ele 
se dirigiam, a referência às identidades formalmente 
extintas pelo AI-2. (GRINBERG, Lucia. Partido polí-
tico ou bode expiatório: Um estudo sobre a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA), 1965-1979. Rio de 
Janeiro: Mauad X, 2009).

6. FAORO, Raymundo. Os donos do poder: a for-
mação do patronato político brasileiro. São Paulo: 
Globo, 2000.

7. TELLES, Edson e SAFATLE, Vladimir. O que resta 
da ditadura? São Paulo: Boitempo, 2010, p. 9.

8. A expressão é de DOMINGUES, José Maurício. 
O Brasil entre o presente e o futuro. Rio de Janeiro, 
Mauad, 2013, p. 74.

9. A tese de Domingues, mesmo instigante, precisa ser, 
contudo, mais bem debatida, já que se pode, sem mui-
to esforço, listar o longo repertório de práticas típicas 
da modernização conservadora que ainda pernaceu 
nos governos FHC, Lula e Dilma Roussef.

10. DOMINGUES, José Maurício. O Brasil entre o 
presente e o futuro, p. 74.

11. É interessante nesse sentido a argumentação de 
CALHOUN, Craig. The Roots of Radicalism: Tradi-
tion, the Public Sphere, and Early Nineteenth-Century 
Social Movements. Chicago: University of Chicago 
Press, 2012. Sem falar na clássica passagem de Marx: 
“A tradição de todas as gerações mortas oprime como 
um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quan-
do parecem empenhados em revolucionar-se a si e às 
coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente 
nesses períodos de crise revolucionária, os homens 
conjuram em seu auxílio os espíritos do passado, 
tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guer-
ra e as roupagens...” (MARX, Karl. O 18 de brumário. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007, p. 21.)

12. CARDOSO, Fernando Henrique. Discurso do Se-
nado Federal, 14 de dezembro de 1994. Agradeço ao 
amigo Pedro Lima a indicação desse texto.

13. Uma interessante interpretação da obra de Faoro 
sob essa perspectiva se encontra em VIANNA, Luiz 
Werneck. “Raymundo Faoro e a difícil busca do mo-
derno no país da modernização.” In: André Botelho; 
Lilia Moritz Schwarcz (org.). Um enigma chamado 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, v., 
pp. 364-377.

14. FAORO, Raymundo. “Existe um pensamento 
político brasileiro?” In: República inacabada. São 
Paulo: Globo, 2003.

15. Sobre o marxismo uspiano, ver SCHWARZ, 
Roberto. “Um seminário de Marx.” In: Sequências 
brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

16. VIANNA, Luiz Werneck. A modernização sem o 
moderno: análises de conjuntura na era Lula. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2011,pp. 15-16.
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Na manhã do dia 

15 de setembro de 

2008, o senador 

John McCain, en-

tão candidato do 

Partido Republicano à Casa Branca, 

durante um comício em Jacksonville, 

capital da Flórida, disse aos presen-

tes que os fundamentos da economia 

americana estavam sólidos. Na tarde 

do mesmo dia, Richard Fuld, CEO 

do Lehman Brothers, quarto maior 

banco de investimentos dos Estados 

Unidos, vinha a público para dizer 

que a casa bancária estava entrando 

com um pedido de concordata, após 

registrar perdas de 639 bilhões dóla-

res. O índice Dow Jones despencou 

500 pontos, na maior queda desde o 

11 de Setembro de 2001. Se, em 1929, 

A filosofiA e A

a terça-feira negra, de 29 de outubro, 

marcou o início da Grande Depres-

são, o 15 de setembro de 2008 foi o 

início da Grande Recessão, como al-

guns economistas, entres eles os prê-

mios Nobel Paul Krugman e Joseph 

Stiglitz, nomearam, a primeira gran-

de crise capitalista do século XXI.

A Grande Recessão é, a exemplo 

da Depressão dos anos 1930, uma cri-

se nascida com a especulação finan-

ceira, a qual atinge a economia real 

via retração na oferta de crédito, com 

efeitos negativos sobre a demanda 

agregada. Nesse ambiente, o sistema 

financeiro reduz a disponibilidade de 

crédito e eleva os custos dos emprés-

timos, o consumo se inibe, as empre-

sas aumentam sua capacidade ocio-

sa e demitem pessoal, os preços dos 

do monetArismo 
AnArquistA

práxis
mAuricio 
lustosA dA 
costA
internAcionAlistA 
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imóveis caem, a inadimplência das 

famílias cresce e o consumo se inibe 

ainda mais, em um círculo vicioso.

Apesar da crise, a circulação de 

notas de 100 dólares aumentou nos 

Estados Unidos, como lembrou Krug-

man recentemente (Krugman, 2013). 

Em uma crise de demanda agregada, 

o dinheiro existe e não deixa de cir-

cular, mas as imagens de despejos, 

de desempregados, de empresas fe-

chando, todas contribuem para au-

mentar a aversão ao risco. Acabam 

funcionando como uma trava contra 

o crescimento da economia. Mesmo 

quando há estímulos governamen-

tais e transferência de renda, o gasto 

das empresas e das famílias não se 

amplia. Desde 2007, por exemplo, o 

Federal Reserve emitiu US$ 2,3 tri-

lhões dentro do pacote de estímulos à 

economia e de resgate de instituições 

financeiras, mas 85% desses recursos 

foram retidos pelos bancos! (Crespo, 

2012)

Há possibilidade de fugir desse 

círculo vicioso de recessão, aversão 

ao risco e entesouramento?

Ao longo das últimas décadas, 

diversos experimentos realizados em 

países, como Áustria, Canadá, Ar-

gentina e mesmo no Brasil, parecem 

mostrar que existem tais alternati-

vas e que elas podem oferecer bons 

resultados. O objetivo deste artigo é 

discutir essas possibilidades a partir 

do exame da obra de dois pensadores 

anarquistas. Para além das perspec-

tivas liberal, marxista e keynesiana, 

os trabalhos de Silvio Gesell e David 

Graber estão na base dos movimen-

tos sociais que agitaram Nova York 

e outras capitais ao redor do mundo 

e podem ser úteis à compreensão do 

mundo contemporâneo.

teoria e prátiCa do  

“MonetarisMo” de silvio Gesell

Em 1932, em plena Grande De-

pressão, na Áustria, a pequena cidade 

de Worgl, de pouco mais de 4 mil ha-

bitantes, conseguiu fugir dessa adver-

sidade. Em um período de treze me-

ses, a cidade construiu casas novas, 

um reservatório de água, uma pista 

de esqui, uma ponte, entre outros 

equipamentos urbanos. O desempre-

go, antes na casa dos 30%, transfor-

mou-se em pleno emprego. À época, 

o primeiro-ministro da França, Edou-

ard Dalladier, fez uma visita à cidade 

especialmente para testemunhar o 

Milagre de Worgl (Lietaer & Dunne, 

2013: 178).

Na verdade, o chamado “mila-

gre” de Worgl eram 32 mil cédulas de 

“moeda local” emitidas pelo gover-

no municipal, com paridade com o 

schilling austríaco e nele lastreadas, 

Elas podiam ser descontadas, a qual-

quer momento, com deságio de 5%. 

Os moradores da cidade não eram 

obrigados a aceitá-las. As cédulas 

emitidas pela Prefeitura continham 

espaços para marcação de carimbos. 

A cada nova transação, a cédula de-

veria ser carimbada na Prefeitura. 

Caso o dinheiro de Worgl não circu-

lasse, perdia automaticamente 1% de 

seu valor ao mês. Quem não quisesse 

gastar, podia guardá-lo no banco com 

rendimento anual de 0%. O banco, 

porém, não tinha razão alguma para 

entesourar o dinheiro de Worgl, já 

que sobre os depósitos em seu poder 

incidiam taxas de armazenamento 

(Borusso, 2002).

No dia 15 de Setembro de 1933, 

no momento em que outras cidades 

da Áustria queriam repetir o experi-

mento, o Banco Central cessou o mi-

lagre de Worgl. Com base no artigo 

122 de seu estatuto, decretou que a 

prerrogativa de emissão de moeda ca-

bia exclusivamente à autoridade mo-

netária do país (Borusso, 2002).

A experiência de Worgl foi ideia 

do prefeito Michael Unterguggen-

berger, que se inspirou na obra do 

economista alemão Silvio Gesell, um 

intelectual anarquista, praticamente 

esquecido nos dias de hoje. Nascido 

em 1867, Gesell viveu durante muitos 

anos em Buenos Aires, onde fez fortu-

na como comerciante. Com o dinhei-

ro acumulado, migrou para a Suíça 

em 1900, onde foi viver numa fazen-

da, dedicando-se a escrever artigos 

que enviava para jornais, políticos, 

professores e profissionais liberais. 

Em 1919, foi por sete dias Comissário 

do Povo para as Finanças na insur-

gente República Soviética da Bavie-

ra. Julgado por traição,foi impedido 

de voltar para sua fazenda na Suíça. 

Vagou durante toda a década de 1920 

entre a Europa – onde ainda se dedi-

cou à agricultura experimental – e a 

Argentina, até morrer de pneumonia, 

em 1930, aos 67 anos.

Seu principal livro, A Ordem Eco-

nômica Natural, publicado em 1916, 

está hoje praticamente fora de catá-
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logo, sendo reeditado apenas por pe-

quenas editoras da Europa e dos Es-

tados Unidos. É uma compilação de 

seus principais textos, que traz alguns 

vaticínios surpreendentes. Gesell 

propôs a extinção do padrão-ouro, 

55 anos antes que Richard Nixon to-

masse a decisão de abolir o lastro do 

dólar. Elaborou 21 regras para a cria-

ção de uma União Cambial Universal, 

onde previa que todos os Estados que 

a ela aderissem deviam se compro-

meter com a manutenção de uma po-

lítica monetária comum. As moedas 

nacionais continuariam a existir, mas 

haveria uma moeda internacional 

chamada IVA (de International Valu-

ta Association), possuindo paridade 

com as moedas locais. Ou seja, todas 

teriam o mesmo valor no plano inter-

nacional (Gesell, 1936 II: 76).

Baseando-se em um artigo do 

economista Gustav Von Schmoller, 

sobre o comércio no século XIX, Ge-

sell mostrou que o setor secundário 

gerava a maioria dos novos empregos, 

mas também era o maior responsável 

pela elevação dos preços. Essa per-

cepção é bastante atual se considerar-

mos, como já se fazia então, o setor 

de serviços como parte do comércio, 

hoje o principal gerador de empregos 

e de inflação de preços (Gesell, 1936 

I: 106).

Ele acreditava que a humanidade 

pertence a todos os povos, indepen-

dentemente de sexo, raça, cor, classe 

ou religião, pregando a superação das 

prerrogativas de sexo. Também idea-

lizava a abolição de todas as frontei-

ras. Concebeu uma espécie de bolsa 

família ainda mais feminista, pois 

pensava que toda mulher deveria ter 

direito a uma quantia fixa de dinheiro 

por filho, livrando-se da obrigatorie-

dade do matrimônio para o sustento 

dos menores.

em uma carta ao jor-

nal Berliner Zeitung 

am Mittag, em 1918, 

Gesell também pre-

viu outro fato inte-

ressante. Ele afirmava que, entre as 

massas descontentes, formar-se-ão 

movimentos revolucionários selva-

gens, e florir-se-á a planta venenosa 

do extremo nacionalismo. “As nações 

não se entenderão umas com as ou-

tras e, por fim, poderá explodir uma 

nova guerra” (Borusso, 2002).

Gesell sustentava que o motor 

da divisão do trabalho é a necessi-

dade do trabalhador adquirir meios 

de troca, vale dizer, o dinheiro para 

sua sobrevivência, o que só pode ser 

feito alugando sua força de trabalho 

aos donos dos meios de troca (quer 

dizer, do dinheiro). O Estado tende-

ria a concentrar grande parte desses 

meios de troca, pois, na visão de Ge-

sell, é justamente aí que residiriam os 

poderes fundamentais de dominação 

do Estado.

Segundo a visão de Gesell, o di-

nheiro deveria ser apenas meio de 

troca e não um fim em si mesmo. No 

livro A Ordem Econômica Natural ele 

defende o regaste dessa condição do 

dinheiro, a fim de que as mercadorias 

possam seguir seu caminho “natural” 

de produção e consumo imediato.

É curioso que o pensamento de 

Gesell continue extremamente mo-

derno. Ele propõe uma solução enge-

nhosa para um problema que os ban-

cos centrais enfrentam em momentos 

de contração econômica – como 

inibir o entesouramento? A propos-

ta de Gesell era de que os sistemas 

monetários fluíssem livremente, Não 

se tratava de uma concepção liberal, 

mas de uma filosofia anarquista, que 

o transformaria no principal teórico 

da economia política do anarquismo, 

o Marx do pensamento econômico li-

bertário. O marxismo não se aprofun-

dou no estudo do monetarismo puro 

e erigiu como dogma – o que o coloca 

em contraposição ao anarquismo – 

que qualquer mudança nas condições 

sociais está na tomada do controle do 

Estado.

A experiência de Worgl e outras 

similares basearam-se nessas ideias. 

Por isso, Gesell pode ser considerado 

o “pai” das experiências com moedas 

alternativas e locais praticadas ao 

redor do mundo, desde a década de 

1930.

O WIR Bank da Suíça foi fundado 

em 1936, sob a inspiração das ideias 

de Gesell. Uma rede de empresas ca-

dastradas junto ao banco pode tomar 

empréstimos, mas eles não são credi-

tados em franco-suíços e sim em cré-

ditos WIR, os quais podem ser usados 

como moeda, na aquisição de serviços 

ou insumos fornecidos por outras 

empresas participantes do sistema. 

Segundo a filosofia dos fundadores do 

banco, empresas em geral, não pre-

cisam do dinheiro em si, mas do que 
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ele pode comprar. Os juros cobrados 

variam sempre entre 1% e 1,5% a.a. 

O WIR Bank conta com 16 mil mem-

bros e 3 bilhões de francos suíços em 

ativos. Os créditos do Banco têm pa-

ridade com o franco suíço, mas não 

podem ser convertidos. O banco é 

mais procurado em momentos de es-

tagnação na economia suíça (Lietaer 

& Dunne, 2013: 100).

O LETS (Local Exchange Tra-

ding System) surgiu em 1982, no 

vale do Cometz, perto de Vancouver, 

no Canadá, idealizado por Michael 

Linton. Ele notou que havia uma sé-

rie de coisas a serem feitas na região, 

mas faltavam os recursos para os in-

vestimentos. O LETS foi criado para 

comunidades, vizinhos ou pequenos 

municípios e permite a troca de cré-

ditos auferidos com a prestação de 

serviços diversos. Por exemplo, se 

um membro da rede sabe cortar ca-

belo, ele pode receber 15 LETS por 

um corte masculino. Esse “dinheiro” 

pode ser utilizado, dentro do Sistema, 

para a aquisição de outros serviços 

de que esteja necessitando. Esse tipo 

de experiência foi reproduzida em 

outros países, sendo hoje praticada, 

por exemplo, na Áustria, Bélgica, Chi-

le, Colômbia, El Salvador, Finlândia, 

França, Alemanha, Hungria, Japão e 

Estados Unidos dentre outros (Lieta-

er & Dunne, 2013: 75-78).

Na crise Argentina de 2001, com 

a economia dolarizada e os bancos 

fechados durante o “Corralito”, os 

clubes de troca de bens e serviços 

chegaram a ter 7 milhões de usuários. 

Ainda durante a crise, a Argentina vi-

veu o que se pode considerar o maior 

experimento de moedas locais do 

mundo contemporâneo, quando as 

províncias passaram a emitir seu pró-

prio dinheiro. Títulos da dívida das 

províncias circulavam como cédulas, 

entre os quais o Patacón, da Provín-

os governos, 
mesmo quAndo 

se dizem 
progressistAs, 

são AcusAdos 
de rendição 

às velhAs 
formulAções 

econômicAs 
liberAis
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cia de Buenos Aires, e o Quebracho, 

da Província do Chaco. Em março de 

2003, quando a Argentina lançou seu 

Programa de Unificação Monetária, 

esses títulos representavam 40% do 

total do dinheiro circulante (Lavagna, 

2013: 283).

Crise de deMoCraCia

Além da Grande Recessão, vive-

mos também uma crise de represen-

tatividade, vale dizer, da democra-

cia representativa. Do Occupy Wall 

Street às jornadas de junho no Brasil, 

os manifestantes não se sentem re-

presentados pelos partidos políticos, 

nem pelas lideranças tradicionais. O 

próprio pensamento dominante nos 

meios intelectuais está em crise, pois 

não consegue interpretar o sentimen-

to das ruas. O discurso de esquerda é 

demasiadamente parecido com o da 

direita – corte nos gastos públicos, 

reformas estruturais, incentivos ao 

investimento privado. As diferenças 

ideológicas entre as propostas que os 

partidos “liberais” e “progressistas” 

defendem são mínimas. As pessoas 

não se sentem estimuladas a votar, e 

a abstenção eleitoral cresce em todos 

os países.

Em quase todos os países, os go-

vernos ditos de esquerda estão pro-

fundamente desacreditados como 

veículos de transformação efetiva. Na 

França, François Hollande chegou ao 

poder prometendo fazer uma con-

traposição ao poderio alemão e seu 

regime de austeridade. No entanto, 

as últimas medidas anunciadas pelo 

governo francês vão ao encontro das 

proposições de ajuste fiscal e monetá-

rio. Na Itália, o Partido Democrático, 

herdeiro dos comunistas, aceitou um 

governo de coalização com Silvio Ber-

lusconi. Nos Estados Unidos, Obama 

é acusado de não ter interferido nos 

interesses de Wall Street e mantido 

o gigantesco aparato de segurança e 

espionagem herdado dos republica-

nos. Na Alemanha, o SPD também 

preferiu um governo de coalizão com 

a Dama da Austeridade do que uma 

tentativa coalisão com a esquerda 

(Die Linke) e os verdes. No Brasil, os 

governos Lula e Dilma nunca conse-

guiram ferir os interesses do rentis-

mo financeiro, ancorado nas taxas de 

juro pagas pelo governo para rolagem 

da dívida pública, nem escaparam de 

formar uma coalizão com partidos de 

centro-direita.

O crescimento das 

bandeiras anar-

quistas nos mo-

vimentos sociais 

e suas estraté-

gias de luta – associação voluntária, 

autonomia, autogestão e democracia 

direta – são uma reposta ao imobilis-

mo do campo progressista e a inca-

pacidade dos governos por ele eleitos 

de atender às demandas populares. 

Os desafios impostos pelo mundo de 

hoje, seja nos campos do feminismo 

ou do ecologismo, seja nos campos 

econômico ou social, não podem ser 

superados unicamente na esfera es-

tatal, que não tem mais condições de 

produzir mudanças de largo alcance. 

O projeto de democracia direta realça 

o poder dos indivíduos e comunida-

des nas transformações que se dese-

jam para o mundo.

Desde o colapso dos regimes so-

cialistas e, sobretudo, a partir da es-

tratégia do Occupy, os movimentos 

sociais mudaram radicalmente, alte-

rando suas estratégias de ação. Em 

1994, na Revolta dos Chiapas, uma 

das primeiras grandes revoltas do 

novo ativismo pós-União Soviética, 

liderada pelo Exército Zapatista de 

Libertação Nacional, o grupo que o li-

derava nunca pretendeu a tomada do 

poder central, mas o fortalecimento 

das comunidades indígenas e rurais, 

de forma que tivessem mais autono-

mia e capacidade de autogoverno. As 

proposições contêm maior afinidade 

eletiva com as teses anarquistas do 

que com aquelas defendidas pelos 

herdeiros de Kautsky, Lenin, Stalin e 

Mao.

Uma das críticas mais contun-

dentes feitas ao Occupy e a outros 

movimentos sociais de oposição é a 

de que lhes faltariam propostas con-

cretas para mudanças nas condições 

sociais. O que muitos críticos se per-

guntam é por que esses movimentos 

não criam uma organização partidá-

ria para lutar na arena politica tradi-

cional, pois seria justamente aí onde 

residiriam as crises de legitimidade 

dos governos do mundo ocidental, 

seja na Europa, nos Estados Unidos 

ou na América Latina. Os governos, 

mesmo quando se dizem progres-

sistas, são acusados de rendição às 

velhas formulações econômicas libe-

rais, ressuscitadas desde a chegada 
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de Margaret Thatcher e de Ronald 

Reagan ao poder, bem como ao velho 

e desgastado modo de fazer política. 

A resposta desses movimentos pode 

ser resumida no famoso bordão dos 

manifestantes das jornadas de junho 

no Brasil – Ninguém me representa.

entretanto, cabe exa-

minar com cuidado 

o contexto do mundo 

capitalista atual, quer 

dizer, verificar em 

que medida tais ideias críticas encon-

tram ressonância e se impõem como 

programa de ação contra um siste-

ma regulado de modo inteiramente 

novo. Com efeito, o desenvolvimen-

to das tecnologias de informação e 

comunicação, colocadas a serviço da 

“segurança global” e dos interesses 

econômicos a ela associados, estabe-

lecem enormes desafios na luta por 

um mundo melhor.

O antropólogo e ativista anar-

quista, David Graeber, professor da 

London School of Economics and 

Political Sciences, pode auxiliar nes-

se esforço de compreensão. Em 2005, 

foi demitido de maneira polêmica da 

Universidade de Yale (NYT, 2005). 

Participante ativo do núcleo de for-

mação do Occupy Wall Street, em 

Nova York, Graeber escreve artigos 

para a revista Adbusters, periódico 

anti- consumista que lançou o mo-

vimento em suas páginas (de sua re-

dação em Vancouver, saiu a imagem 

da bailarina sobre o touro de Wall 

Street). Em seu último livro, The De-

mocracy Project, Graeber descreve o 

processo de renovação da democracia 

na América de hoje – e nos demais 

centros de agitação social – e as cir-

cunstâncias da Formação do Occupy, 

nos primeiros dias em Zuccoti Park.

Em seu livro anterior, Debt (Dívi-

da), de 2011, Graeber mapeara a for-

mação dos sistemas econômicos para 

mostrar que, diferentemente do que é 

ensinado pelo pensamento econômi-

co clássico, as relações de endivida-

mento surgiram antes das relações de 

troca. Isso parece fazer sentido ainda 

hoje, pois cada emissão de novas no-

tas de dólares serve para dar conta do 

aumento do teto da dívida americana. 

Na verdade, cada uma dessas novas 

cédulas é um pequeno pedaço da dí-

vida. No mesmo livro, Graeber traça 

um retrato do atual período histórico 

norte-americano:

[...] estamos olhando para os 

efeitos finais da militarização do 

próprio capitalismo americano. 

Na verdade, pode-se dizer que 

nos últimos trinta anos houve a 

construção de um vasto apare-

lho burocrático para a criação 

e manutenção da desesperança, 

uma máquina gigante concebi-

da em primeiro lugar, para des-

truir qualquer possibilidade de 

futuros alternativos.

Nascida da obsessão por parte 

dos governantes do mundo em 

dar uma resposta às revoltas 

dos anos 1960 e 1970, como ga-

rantia de que os movimentos so-

ciais não podem ser vistos como 

capazes de crescer, florescer ou 

propor alternativas para os atu-

ais arranjos existentes e em hi-

pótese alguma serem percebidos 

como capazes de vencer.

Fazer isso requer a criação de 

um vasto aparato de exércitos, 

prisões, polícia, empresas priva-

das de segurança e aparelhos de 

inteligência militar e uma infin-

dável máquina de propaganda 

criada para atacar quaisquer 

tipos de possibilidades alterna-

tivas e criar um clima genera-

lizado de medo, conformismo e 

chauvinismo, fazendo parecer 

qualquer tipo de preposição de 

mudar o mundo uma fantasia.

O raciocínio de David Graeber 

pode parecer paranoico. Entretanto, 

convém recordar que Debt foi lança-

do em julho de 2011, dois anos antes 

de Edward Snowden vazar os docu-

mentos sobre o programa PRISM e 

o aparelho de espionagem americana 

instalado na NSA (National Security 

Agency). A companhia para a qual 

Snowden trabalhava, a Booz Allen 

Hamilton, é uma das várias empresas 

de segurança prestadoras de serviço 

ao governo americano. Somente em 

2012, ela teve um faturamento de 5 

bilhões de dólares.

o futuro CheGou

Occupy Wall Street talvez seja a 

versão mais bem modelada de uma 

estratégia de luta contra o domínio 

do poder financeiro e monetário. Por 

OCCUPy
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isso, não é à toa que o movimento te-

nha surgido exatamente do lado de 

Wall Street. O Occupy estabeleceu al-

gumas de suas estratégias refletindo 

na financeirização do poder. Em no-

vembro do ano passado, após arreca-

dar US$ 400 mil, o grupo conseguiu 

comprar no mercado secundário 15 

milhões em dívidas e, assim, perdo-

ar os devedores. Para 2014, o grupo 

planeja lançar seu próprio cartão de 

débito, o Occupy Card, que cobra 

taxas mínimas de administração, e 

deve se transformar em um meio de 

pagamento para quem não consegue 

acesso ao sistema bancário. O cartão 

está dentro de um projeto do Occupy 

Money Cooperative.

O desenvolvimento das tecnolo-

gias de informação e comunicação, 

ao mesmo tempo em que reforça a 

hegemonia ideológica da burguesia, 

aumenta consideravelmente, em 

contrapartida, o poder de organiza-

ção de microrredes, tornando pos-

sível o estabelecimento de pontes 

comunitárias para a associação e o 

coletivismo, como mostram as inicia-

tivas de crowdfunding, com as flash 

mobs (convocações de manifestações 

em massa pelo Facebook), a econo-

mia criativa e o surgimento na Inter-

net de artistas descolados de grandes 

cadeias comerciais. Nesse contexto, 

a audiência das redes de televisão 

aberta vem caindo gradualmente, 

conforme aumenta a disponibilida-

de de acesso à Internet. As tiragens 

de jornais impressos também dimi-

nuem consideravelmente, reduzindo 

sua importância sobre os partidos e 

os governos. Há uma nova estrutura 

de formação e transmissão de ideias 

e de capacidade de organização dos 

grupos sociais.

A Grande Recessão coloca em 

xeque concepções firmemente cris-

talizadas, seja nas premissas do li-

beralismo, do marxismo, ou do key-

nesianismo. Neste tempo histórico, 

parece fazer todo sentido construir 

uma nova utopia, alicerçada no hu-

manismo radical, como no passado, 

mas materializada em práticas coe-

rentes com os valores inscritos nesse 

humanismo radical. Teoria e práxis 

transformadoras poderão se tornar 

uma só, fazendo da utopia um lugar 

real. 
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E
m interpretação original sobre o processo de for-

mação nacional do Brasil, o sociólogo baiano Alber-

to Guerreiro Ramos elaborou, em meados dos anos 

1960, algumas hipóteses para explicar o nosso histórico 

pendor para o formalismo.1 Uma delas, em específico, ajuda 

a jogar luz sobre o atual momento vivido pelo Itamaraty, o 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro.

Guerreiro Ramos argumentava, fundamentalmente, 

que o formalismo podia funcionar como uma estratégia de 

inserção de sociedades periféricas no mundo. O caso do 

Brasil, no século 19, seria exemplar de tal modalidade de 

ação governamental. 

O surgimento do País, sua colonização e sua eman-

cipação de Portugal compreenderam diferentes estágios 

de sua integração à sociedade dos Estados. Essa última 

etapa, a independência nacional, impôs pesados ônus ao 

Brasil, tanto políticos quanto econômicos. Havia uma ex-

pectativa, por parte da comunidade internacional, de que 

o recém-emancipado Estado sul-americano se adequasse 

ao rol das formalidades praticadas internacionalmente – 

no âmbito de um sistema internacional que, sempre é bom 

lembrar, fora talhado à silhueta de nações europeias.

O tratamento concedido pela Inglaterra à instituição 

do escravismo no Brasil dava mostra dessa submissão na-

cional aos ditames das potências coloniais. Para ser aceito 

no condomínio dos países livres, o País foi uma coisa no 

tocante às suas condições internas, e outra, bem distinta, 

quanto às suas relações externas. Logo, a mundialização 

do Brasil teve de absorver uma dualidade essencial: a for-

ma discrepante do conteúdo.
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Na missão de apresentar ao mundo essas qualidades 

que ainda não tínhamos, a diplomacia brasileira foi ins-

trumental. Membros do serviço exterior eram preparados 

para desempenhar as suas funções de representação em 

alto nível: tinham ampla cultura jurídica, conheciam as 

modas intelectuais, emulavam a etiqueta mais refinada e 

falavam com desembaraço as línguas do Velho Mundo. 

Eram, para recorrer à expressão de Oliveira Vianna, ho-

mens que valiam por mil.2

O formalismo do Itama-

raty foi responsável, dentre 

outras coisas, pela manuten-

ção de notável estabilidade de 

princípios na política externa 

brasileira, em quase dois sé-

culos. Além disso, vários cra-

ques da política, da estratégia, 

da cultura e das artes têm sido 

gestados no interior de tal elite 

burocrática. Ao longo dos anos, 

mais de uma dezena de juízes e 

secretários-gerais – com passa-

gem pelas fileiras da academia 

diplomática nacional – foram 

cedidos a prestigiosas institui-

ções internacionais. Como sal-

do, nossa chancelaria goza de boa reputação no exterior e 

de um sólido patrimônio institucional.

Não obstante todo o acumulado histórico, a pasta ora 

chefiada por Luiz Alberto Figueiredo encontra-se pressio-

nada pela sociedade, ciosa de que a diplomacia possa, en-

fim, compatibilizar-se com as práticas políticas do século 

21. A seguinte formulação crítica – cuja autoria é atribuída 

à presidente Dilma Rousseff – vai direto ao ponto: “O Ita-

maraty faz muita diplomacia e pouca política externa”.3

Em bom português, o modelo formalista de inserção 

do Brasil no mundo, de enorme importância para a pró-

pria edificação da identidade nacional, está em xeque, 

prestes a caducar. O rápido adensamento do debate públi-

co sobre os caminhos da política externa brasileira, hoje, 

dita o tom dos tempos. São sinais eloquentes da mudança 

experimentada no País os ataques sofridos pelo Itamaraty, 

na grande imprensa, sob os mais variados pretextos – dos 

crimes de improbidade administrativa à suposta ideologi-

zação partidária.

esqueletos no arMário

A rigor, esta não é a primei-

ra crise de imagem experimen-

tada pelos filhos de Rio Branco 

e, talvez, nem seja a mais grave 

da sua história. Logo na alvo-

rada da Nova República brasi-

leira, repercutiu bastante um 

caso de corrupção – conhecido 

como “a conexão Cabo Frio” – 

em que diplomatas de alta pa-

tente haviam sido flagrados em 

transações ilegais. Gilberto Di-

menstein, então jovem repórter 

da Folha de S. Paulo, trouxe ao 

conhecimento do público um 

complexo esquema de desvio de verbas e lavagem interna-

cional de dinheiro, por intermédio da Fundação Visconde 

de Cabo Frio, estrutura vinculada ao Ministério das Rela-

ções Exteriores.4

Naquela época, o céu desabou sobre o Itamaraty, que 

veio a ser retratado por redações dos grandes jornais como 

corporação opaca e propensa a burlas.5 O episódio enre-

dou até o poderoso secretário-geral da Casa, embaixador 

Paulo Tarso Flecha de Lima. Tragado para o olho do fura-

cão, foi fustigado e politicamente exposto pela investiga-
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WaspisMo nos trópiCos?

Os anos Rousseff, contudo, têm rendido dores de ca-

beça redobradas para o pessoal do Itamaraty. Há pano 

para muitas mangas.

Comecemos pela seriíssima acusação, feita pelo mi-

nistro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, de 

existência de racismo no Ministério do Exterior brasilei-

ro. Em entrevista concedida à jornalista Míriam Leitão (O 

Globo, 28/07/2013), o magistrado mencionou a experiên-

cia como aspirante à carreira diplomática. Em trecho po-

lêmico, chegou a afirmar que, embora reunisse condições 

objetivas para ser admitido no Instituto Rio Branco, havia 

sido barrado na prova oral do certame, por conta da cor de 

sua pele. Ao que Barbosa aduziu: “[o Itamaraty é] uma das 

instituições mais discriminatórias do Brasil”.

A documentação relativa ao exame – datada de 7 de ju-

lho de 1980 – trazia, de fato, referência à cor do ministro. 

No relatório de avaliação do candidato reprovado, lia-se 

textualmente: “[Joaquim Barbosa] tem uma autoimagem 

negativa, que pode parcialmente ter origem na sua condi-

ção de colored”.10 O emprego da expressão “colored”, além 

de mostrar o raci(ali)smo latente do examinador, evocava 

tristes reminiscências dos regimes de apartheid estaduni-

dense e sul-africano. A reação do ministro Antonio Patrio-

ta à estocada do presidente do STF foi protocolar.11 Disse 

que o episódio remetia a uma “outra era” do MRE. Deu 

a entender, ainda, que a questão racial estava superada, 

dado o esforço institucional para enfrentar a discrimina-

ção, visível a partir da implantação do programa de bolsas 

para afrodescendentes no Itamaraty.12

Entretanto, ainda que liminarmente descartada, a de-

núncia de Barbosa descortinou o déficit de representação 

da população negra entre os nossos diplomatas. Bem co-

nhecida era a técnica utilizada pelo Barão do Rio Branco 

para recrutar jovens para a carreira: seus favoritos eram os 

moços altos, bem nutridos e, sobretudo, brancos de pele.13 

ção da Polícia Federal. Embora o seu envolvimento com 

a trama não tenha sido comprovado, jamais recuperaria o 

status de “ministeriável” em Brasília.6

Outra torrente de críticas ao MRE houve no início do 

segundo mandato presidencial de Lula da Silva. Na oca-

sião, o jornalista Claudio Dantas Sequeira, do Correio 

Braziliense, bombardeou a corporação com acusações 

duras, relativas à atuação de quadros diplomáticos na cri-

minosa Operação Condor e em espionagem de exilados e 

estrangeiros. Conforme os relatos publicados, os “facilita-

dores” do Itamaraty (também chamados, no dialeto inter-

na corporis, de “lixeiros”) teriam sido responsáveis, por 

exemplo, pela vigilância de João Goulart e Leonel Brizola 

no Uruguai, bem como pela criação de um serviço de inte-

ligência informal – o Centro de Informações do Exterior 

(CIEX), que se constituiu, eventualmente, em engrenagem 

da máquina de repressão do regime militar.7

O conjunto de reportagens, que fartamente documenta 

as mazelas do Itamaraty sob a ditadura, foi contemplado com 

o Prêmio Esso – a maior honraria do jornalismo nacional – 

no ano de 2007. Questionado sobre o teor das denúncias de 

Sequeira, o chanceler Celso Amorim limitou-se a expressar 

satisfação com a superação daquele estado de coisas.8

Numa dessas ironias que a vida promove, o mesmo 

Amorim – que enfrentou dificuldades com os militares em 

sua passagem pela presidência da Embrafilme e cogitou 

abandonar a carreira de Estado – é hoje o chefe do Minis-

tério da Defesa, institucionalmente incumbido de super-

visionar os trabalhos de Comissão Nacional da Verdade 

(CNV), instância constituída pela Presidência da Repúbli-

ca para passar a limpo os crimes cometidos pelo Estado 

brasileiro durante o período de 1946 a 1988. Dentre os 

grupos de trabalho da CNV, existe um voltado justamente 

para o estudo das “violações de direitos de brasileiros no 

exterior e de estrangeiros no Brasil”, do qual Claudio Dan-

tas Sequeira é membropesquisador.9
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Surpreende e choca, porém, que somente um século após a 

morte do patrono da diplomacia pátria se tenha registrado 

o primeiro caso de embaixador negro forjado no interior 

do Itamaraty – Benedicto Fonseca Filho, promovido ao 

posto em dezembro de 2010.14

Outro problema crônico está relacionado com o esta-

tuto de mulheres e de homossexuais dentro da corporação.

Mulheres são flagrantemente sub-representadas na 

Casa de Rio Branco. Malgrado os avanços reportados – e 

é bem verdade que hoje existem muito mais mulheres a 

ocupar o posto de Ministra de Primeira Classe (e a chefiar 

missões diplomáticas) do que havia duas décadas atrás –, 

elas raramente assumem posições na cúpula do MRE, em 

Brasília. Ora: não tivemos até o momento uma Madeleine 

Albright, uma Condoleezza Rice ou uma Hillary Clinton 

à testa do Ministério do Exterior, tampouco uma Susan 

Rice, uma Anne-Marie Slaughter ou uma Samantha Po-

wer a cargo da sua secretaria-geral. Comparado aos Esta-

dos Unidos (ou a países europeus), nosso serviço exterior 

segue patriarcal e machista. Seja na base, seja no topo da 

pirâmide organizacional.15

Para mais, o experiente embaixador Marcos de Azam-

buja lembra que, desde a década de 1950, os exames 

psicológicos conduzidos pelo Itamaraty para selecionar 

diplomatas brasileiros “tinham um objetivo acessório ve-

ladamente homofóbico”.16 Durante a vigência do regime 

militar, a situação agravou-se: avaliações chegaram ao 

cúmulo de associar homossexualidade a “atitude subversi-

va”. Obviamente, a criminalização da sexualidade do pos-

tulante reproduzia a homofobia/misoginia emanada dos 

quartéis. Mas não era só isso. A estereotipagem do diplo-

mata ideal (homem, branco, bem-nascido e heterossexual) 

também atendia diretamente aos critérios do formalismo 

como estratégia de inserção do Brasil no mundo.

Para a perplexidade geral, até bem pouco tempo atrás 

ainda se podia encontrar nos manuais para aspirantes à 

carreira diplomática referência a critérios de operaciona-

lização duvidosa, a serem avaliados pelas bancas por meio 

de entrevista, tais como o “currículo oculto” e a “captação 

de benevolência” do candidato.17 As regras do certame se-

guiam reféns de preconceitos arraigados e de subjetivida-

des não republicanas.

Males de oriGeM

O drama não se resume à inclusão de minorias políti-

cas, bem entendido. Mesmo em face da aprovação da Lei 

de Acesso à Informação – celebrada como marco do incre-

mento da transparência pública no Brasil – e da pressão 

exercida pelo Tribunal de Contas da União, o MRE deu de 

ombros. Evitou revelar vencimentos de seus funcionários 

no estrangeiro. Não satisfeito, conservou pontos cegos em 

seu orçamento, descaracterizando, da perspectiva contá-

bil, as despesas com aluguéis e recepções. 

Essa opacidade nos métodos tem, no entanto, se vol-

tado contra a própria corporação. A desforra da opinião 

pública é comandada pelos órgãos da imprensa. Jornais 

e revistas, nacionais e estrangeiros, vêm noticiando siste-

maticamente as extravagâncias do serviço exterior brasi-

leiro – com denúncias de fazer corar até aqueles saudosos 

do ancien régime de Versalhes. O alvo das investidas é o 

persistente rasgo de aristocratismo que embala a Casa de 

Rio Branco. Porque, afinal, entre a vizinhança VIP do ex-

-chanceler em Manhattan,18 o soldo mensal de R$ 59 mil 

pago ao embaixador no Congo19 e os castelos nababescos 

que acolhem nossas representações diplomáticas na Euro-

pa,20 existe algo em comum: o financiamento público. 

Já se disse mais de uma vez que o Itamaraty foi o 

último refúgio da nobreza imperial brasileira. A asserti-

va tem lá as suas razões de ser. O cientista social Pierre 

Bourdieu lembra que a gênese do “campo burocrático”, 

na Europa dos séculos 16 e 17, deixou os antigos corte-

sãos sem lugar na estrutura social emergente.21 Com o 

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

RUa LaRga



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

71abril•maio•junho 2014

advento da modernidade, prerrogativas antes validadas 

pelo critério do “sangue real” eram gradualmente subs-

tituídas pela perícia. Frente às constantes ameaças de 

destronamento, a técnica deveria ser posta a serviço da 

manutenção dos reinos. Foi só então que a diplomacia 

começou a se profissionalizar, deixando de ser praticada 

por indivíduos leais ao monarca para compor, em base 

permanente e impessoal, os quadros funcionais do Esta-

do nacional.22 No caso do Brasil oitocentista, essa trans-

fusão da nobiliarquia parece 

ter sido direta e imediata: do 

antigo Conselho de Estado de 

Dom Pedro II para o nascente 

Ministério de Relações Exte-

riores da República Velha.23

No que toca aos privilé-

gios conservados desde os idos 

do “Império do Brazil”, com-

para-se com alguma frequên-

cia o estamento diplomático 

brasileiro ao Poder Judiciário. 

A aproximação é cabível, 

sobretudo porque ilumina o ce-

nário mais amplamente. O Ita-

maraty não é – e nem deve ser 

tratado como – teratologia no 

seio da República. Ele está in-

serido em um caldo de cultura que, por séculos e séculos, 

manteve a sociedade brasileira apartada do seu Estado. 

Nesse sentido, é mais a regra do que a exceção. No entan-

to, pondere-se, até os bacharéis do Judiciário souberam 

desenvolver, ao longo do tempo, instâncias de monitora-

mento e controle democrático – tais como o combativo 

Conselho Nacional de Justiça24 – que indiciam alguma 

evolução institucional. No organograma do MRE, não se 

encontrará nada parecido.

Historicamente, os gestores do Itamaraty foram pouco 

premidos pela população. A bem da verdade, nunca houve 

demanda de prestação de contas. Isso, presumivelmente, 

porque não se percebia relação significativa entre diplo-

macia e eleições. Assim, fez-se da Casa de Rio Branco uma 

caixa-preta. Durante o regime militar no Brasil, a corpora-

ção diplomática conviveu bem com o modelo da “delegação 

presidencial” de competências em política externa. Tanto 

que, indicativamente, o período compreendido entre 1964 

e 1985 correspondeu àquele de 

maior expansão e concentra-

ção de poderes nas mãos dos 

diplomatas de carreira – que 

ocuparam por diversas vezes e 

por bastante tempo a chefia do 

MRE (ver Gráficos 1 e 2). Em 

interessante contraponto, nos 

dois últimos regimes demo-

cráticos brasileiros (1946-1964 

e 1985 até os dias correntes) 

os políticos de carreira foram 

mais frequentes (embora, na 

Nova República, menos longe-

vos) como titulares da pasta do 

exterior.

O professor Zairo Cheibub 

alega que, a partir da década de 

1960, os diplomatas brasileiros do Itamaraty pararam de 

se preocupar com aspectos meramente organizacionais ou 

estilísticos para centrar o foco de sua atuação profissional 

na formulação da política externa. Isso teria colaborado 

para o fechamento da corporação em torno de si, bem 

como para a emergência de um senso comum entre os di-

plomatas de carreira de pertencimento à elite burocrática 

da nação. Muito esclarecedora é a opinião de Vasco Leitão 

da Cunha, o primeiro chanceler dos militares. Em depoi-
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mento ao CPDOC da Fundação Getulio Vargas, já aposen-

tado, dizia preferir o Ministério das Relações Exteriores 

nas mãos de políticos profissionais a ter de vê-lo coman-

dado por um integrante da carreira, pois “o ministro de 

carreira tende a ser um supersecretário-geral, e não um 

ministro verdadeiro”.25

A propósito das relações entre política externa e regi-

me político, Leitão da Cunha – que comandou o Itamaraty 

entre 1964 e 1966 – posicionou-se de forma provocadora, 

mas não insincera: “[O Itamaraty] sempre esteve ao lar-

go das coisas da política interna (...) sempre achei que as 

relações diplomáticas não têm nada a ver com a política 

interna”.26 O equacionamento proposto pelo chanceler não 

soou como uma novidade. Com o intuito de se “preserva-

rem”, diplomatas abstêm-se, em regra, de fazer interven-

ções na cena política doméstica. Toda exposição (excessi-

va) é desencorajada. Em textos publicados por membros 

da corporação na grande imprensa, é recorrente o uso do 

Dados extraídos do sítio do Ministério de Relações  
Exteriores do Brasil (http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/ 

galeria-de-autoridades/ministros). Acesso em 24/02/2014. 

Dados extraídos do sítio do Ministério de Relações Exteriores 
do Brasil (http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/galeria-de-

autoridades/ministros). Acesso em 24/02/2014.
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disclaimer – de que “o texto não expressa a posição oficial 

do Brasil, mas as opiniões pessoais do seu autor”. Na con-

tramão dessa tendência, é comum encontrar diplomatas 

que se dedicam a escrever romances, crítica de arte, cine-

ma, fotografia e quejandos. Trata-se, provavelmente, do 

mais puro escapismo. Afinal, a carreira é longa e a vigilân-

cia pode ser implacável entre os colegas. Em todo caso, é 

forçoso reconhecer que as táticas escapistas acarretaram, 

como desdobramento perverso, uma despolitização (da 

política externa) pela forma. Mesmo que nos tenham le-

gado, em contrapartida, um belo repertório de títulos e até 

algumas obras-primas (sobretudo na literatura).27

A promulgação da Constituição Federal de 1988, em 

cujo artigo 4º se arrolaram os princípios norteadores da 

política externa brasileira, não constituiu um efetivo me-

canismo de controle democrático. As normas programáti-

cas, porquanto amplíssimas no escopo e não hierarquiza-

das entre si, continuaram a permitir todo tipo de licença 

hermenêutica por parte dos seus aplicadores. A alternân-

cia entre os partidos políticos no poder federal também 

deu ensejo a ressignificações e interpretações “criativas” 

para respaldar as diversas estratégias de inserção interna-

cional do País. 

As fichas dos entusiastas da democratização da polí-

tica externa estão, hoje, empilhadas sobre o famigerado 

“Livro Branco da Política Externa” – documento que tra-

ria, de modo mais refletido e circunstanciado, as diretrizes 

diplomáticas do Brasil, num contexto de plena vigência 

das instituições democráticas e de aprofundamento da in-

terdependência entre os países. O “Livro Branco” simboli-

zaria, para mais, um esforço da administração federal pelo 

aggiornamento das condutas da nossa chancelaria – tal 

como ocorreu com os militares, que divulgaram, em 2012, 

a primeira versão do seu “Livro Branco de Defesa Nacio-

nal”. Porém, até o presente instante, pouco se sabe sobre o 

andamento desse projeto.28

pra não dizer que não falei das flores

Em autores clássicos da literatura nacional, o métier 

diplomático esteve atrelado a determinadas marcas. O con-

selheiro Aires, de Machado de Assis, representava a fleuma 

aristocrática e o peso das memórias. O secretário d’el Rei, 

de Oliveira Lima, reproduzia o sentido do dever e o nacio-

nalismo ingênuo de certos homens de Estado. Já Castelo, 

personagem de Lima Barreto,29 era malandro e superficial 

– tendo sido promovido a cônsul do Brasil em Havana por 

dominar, supostamente, a exótica arte de falar javanês. 

Se a vida imita a arte ou vice-versa, é difícil saber. O 

curioso é que, não raramente, os cacoetes e frivolidades 

dos personagens acima mencionados teimam em encarnar 

nos domínios da Casa de Rio Branco. A última ocorrência 

digna de registro deu-se há bem pouco: segundo reporta-

gem de capa da Folha de S. Paulo (edição de 12/02/2014), 

o Ministério das Relações Exteriores, no afã de recepcio-

nar calorosamente os plenipotenciários estrangeiros que 

virão ao Brasil em 2014, publicou edital para a aquisição 

de 660 arranjos florais.

Até aí, business as usual. É natural imaginar que uma 

agência governamental – que tem no cerimonial um de 

seus trunfos históricos – necessite, em algum momento, 

licitar adornos. Mas havia pontos no edital que geravam 

estranhamento. O primeiro era o valor do empenho: mais 

de R$ 461 mil de previsão orçamentária para a compra das 

flores. De acordo com a reportagem do jornal, os tais ar-

ranjos orçados pelo MRE podiam ser encontrados, na ci-

dade de São Paulo, por valores até 40% mais baixos.

O elemento mais peculiar do edital, porém, era a jus-

tificativa para a aquisição dos arranjos. Num evidente 

simulacro de linguajar burocrático, podia-se ler: “as flo-

res contribuem para que seja transmitida às autoridades 

estrangeiras uma melhor impressão do país anfitrião, o 

que se traduz por ganhos institucionais para o governo 

brasileiro”. Adiante, o redator do documento desdobrava-
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-se para concluir logicamente o argumento: “como não se 

conhecem, de antemão, as sutilezas da percepção dos visi-

tantes, deve-se, preferencialmente, pecar pelo excesso de 

zelo”. O texto ainda informava que, para a confirmação do 

negócio, as encomendas – devidamente certificadas pela 

Academia Brasileira de Artistas Florais – teriam de passar 

pelo crivo de um diplomata, que poderia rejeitar o arranjo 

“que não fo[sse] confeccionado 

com espécies viçosas (...) e que 

est[ivesse] fora de padrão esté-

tico compatível com o evento 

realizado”. Em parágrafo final, 

a matéria trazia ao conheci-

mento do leitor que, em adição 

às flores, medalhas de conde-

coração, no valor estimado de  

R$ 847,5 mil, também seriam 

licitadas em 2014. 

Por razões que nos esca-

pam, um dia após a divulgação 

do conteúdo, a mesma Folha de 

S. Paulo noticiou o cancelamen-

to do edital das flores. É razoá-

vel supor, diante de tudo o que 

se vem expondo neste texto, que 

a repercussão negativa junto à opinião pública tenha pre-

cipitado a revisão da medida.

O ofício diplomático passa por questionamentos exis-

tenciais – não só aqui, mas em todo o mundo. Numa era de 

comunicação instantânea e massiva, na qual indivíduos, 

munidos de seus dispositivos portáteis, trocam informa-

ções em qualquer ponto do planeta, ao passo que sofistica-

das redes de espionagem e contraespionagem são estrutu-

radas pelos Estados – trazendo para o conhecimento geral 

aquele conteúdo antes classificado como confidencial –, 

passa a fazer menos sentido para o contribuinte o finan-

ciamento de funcionários públicos para a execução de ta-

refas aparentemente singelas como o envio de telegramas 

oficiais ou a promoção de cortesias entre países.

À luz desse novíssimo quadro, os elementos listados 

no decorrer do ensaio podem ser sugestivos de uma ina-

dequação estrutural entre os velhos hábitos da Casa de 

Rio Branco e o regime político instaurado neste País desde 

1985. Afinal, nem o republica-

nismo imperturbável dos aris-

tocratas de antanho tem re-

sistido à sede por democracia 

dos manifestantes do tempo 

presente.

O recado que veio das 

ruas em junho de 2013 foi es-

tridente e não poupou sequer 

as esculturas modernistas do 

Palácio do Itamaraty. A ponto 

de um dos mais importantes 

guardiães da arca de tradições 

riobranquenses, o embaixador 

Rubens Barbosa, ter sentencia-

do de modo categórico: “Para 

voltar a desempenhar o papel 

de relevo que sempre teve, o 

Itamaraty terá de adequar a política externa aos novos 

desafios internos e externos com dinamismo e inovação. 

Ao renovar-se e atualizar-se, atendendo às demandas dos 

novos tempos, terá de deixar para trás formalismos”.30 

Chegou a hora de mostrar que – como dizia o chanceler 

Azeredo da Silveira – a melhor tradição da diplomacia 

brasileira é saber reinventar-se. 
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N a galeria de grandes 
ícones do pensamento 
e da prática políticos, 
Maquiavel e Mandela 

não inspiram comparações. O abis-
mo entre eles é temporal, geográfi-
co, linguístico e civilizacional, para 
dizer o mínimo. A se considerarem 
as ideias comuns sobre ambos, o 
contraste acolhe ainda sinais morais 
tão avessos quando o bem e o mal, 
fundados nos princípios de concilia-
ção e violência na política. Na estei-
ra dualista, de um lado, na longínqua 

Florença renascentista, o criador da 
política moderna – conforme lugar-
-comum da disciplina – subordina 
a vida e a liberdade dos homens aos 
interesses de ordem dos governantes. 
De outro lado, na época contem-
porânea, o pacificador sul-africano 
– segundo consenso pós-Apartheid 
– advoga a liberdade e a dignidade 
de seu povo, indistintamente, como 
fundamento da política. 

Se não há equívoco no viés con-
trastivo, ele tampouco esgota as pos-
sibilidades da imaginação em tela. 

cRISTINa bUaRqUE
cIENTISTa POLíTIca

NELSON MaNDELa 
ENTRE

Neste artigo, eu proponho pensar 
os dois personagens a partir de um 
ângulo de aproximação, que não sig-
nifica supor um Mandela leitor de 
Maquiavel ou inspirado na persona 
do Príncipe. Nos relatos biográficos 
e autobiográficos de Mandela não 
consta que ele tenha se debruçado so-
bre a obra do diplomata florentino, 
embora esse “encontro” não seja de 
todo improvável, dada a surpreen-
dente erudição do líder sul-africano 
em meio à vida na clandestinidade e 
no cárcere. De todo modo, a fami-

a vIRTù E a  
fORTUNa
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liaridade ou não de Mandela com o 
repertório de princípios políticos de 
Maquiavel é indiferente para os fins 
do argumento aqui proposto. Essa 
hipótese comparativa, cujos funda-
mentos são puramente imaginativos, 
tem o objetivo de modular, sem re-
futar, o acordo tardio em torno da 
narrativa do Mandela peace maker. 

P ara avançar nessa refle-
xão, proponho um olhar 
para a biografia de Man-
dela a partir de um pre-

ceito maquiaveliano fundamental, 
dirigido aos operadores da política: 
a necessidade de ajustar suas ações à 
variedade dos tempos e realidades. 
Explico: na obra inescapável de Ma-
quiavel, O príncipe, esse personagem 
virtuoso, erudito para fins práticos, é 
um intérprete privilegiado da histó-
ria, com habilidades para reconhecer 
a natureza das circunstâncias e agir 
de acordo com elas. Há nele uma 
qualidade metamórfica essencial: é 
capaz de transitar da prudência ao 
ímpeto e/ou do ímpeto à prudência, 
a depender das formas cambiantes 
do acaso ou, no vocabulário de Ma-
quiavel, dos humores da fortuna, que 
recebe a representação clássica e pagã 
de uma deusa-mulher, a mais capri-
chosa do Olympo. 

O realismo de Maquiavel não 
inibe, portanto, a imaginação de um 
personagem-modelo, que não se dá 
à observação. O triunfo suposto das 
personalidades maleáveis, fiéis à os-
cilação do real, vem acompanhado, 
contudo, de um lamento cético: essa 

potência mutável parece ser, afinal, 
mais uma capacidade de deuses que 
de homens. Fixados nos seus modos 
de ser e ver, os homens são pouco 
afeitos aos movimentos do espíri-
to. Os príncipes virtuosos saberão 
melhor lidar com esse vício de na-
tureza, mas sua condição falível é 
insuperável. Mesmo Cesar Borgia e 
Roma, o Príncipe e a República vir-
tuosos, um dia ruíram como resulta-
do de um mau passo. 

Nesse tópico do engano como 
condição da política – posto que 
matéria humana –, Mandela conver-
ge francamente com Maquiavel. Para 
ele, a urgência tem conciliação tensa 
com a reflexividade: 

“Somente políticos de gabinete 
são imunes ao erro. Quem está 
no centro da luta política, tendo 
que lidar com problemas práti-
cos e prementes, dispõe de pou-
co tempo para a reflexão, não há 
precedentes para guiá-los e estão 
sujeitos a errar muitas vezes.” 
(Mandela, 2010, p. 55)

Ainda com Maquiavel, o diag-
nóstico da falibilidade humana não 
esteriliza a imaginação sobre a polí-
tica, que também é passível de acer-
tos, afinal. Em meio a um mundo 
incerto, a história deve servir como 
repertório de bons e maus exemplos 
para a ação. Em cartas, entrevistas e 
notas esparsas, reunidas em arquivo 
pessoal, Mandela organiza impres-
sões sobre os bons termos de uma 
ação revolucionária, e observa: “te-

mos que fazer um estudo completo 
de todas as revoluções, inclusive as 
que fracassaram”. Não fosse o aspec-
to inacabado das suas reflexões sobre 
o tema, teriam aspecto análogo aos 
manuais de aconselhamento típicos 
do medievo e do Renascimento – 
dos quais O príncipe, de Maquiavel, 
é peça exemplar –, com a diferença 
de serem dirigidas aos antiPríncipes, 
isto é, àqueles que ocupam o lugar 
avesso da autoridade. 

No devido tempo, prossegue 
Mandela a respeito da serventia do 
exame histórico, “desde que sejam 
flexíveis e preparados para um exa-
me crítico do próprio trabalho”, os 
homens da política “adquirem a vi-
são necessária para evitar as ciladas 
mais comuns, e podem seguir adian-
te em meio à palpitação dos eventos” 
(idem, p. 55). Atento ele próprio às 
condições e experiências da história, 
Mandela soube variar os meios con-
forme a fortuna, sem perder de vista 
o ponto de chegada que imaginava 
para a política. 

Este artigo dedica-se justamente 
a elucidar os contornos do percurso 
sinuoso do líder sul-africano, que, 
ao longo de uma biografia pública 
longeva, a depender da natureza dos 
tempos, lançou mão de diferentes 
métodos de ação política: a resis-
tência não violenta, a luta armada, 
a negociação política e a democracia 
formal. O pano de fundo histórico 
dessa sequência, digamos, metodo-
lógica foi a transição, com nuances, 
avanços e retrocessos, do autoritaris-
mo extremo – voltado para o con-
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trole social e violento da população 
sul-africana não branca – à experiên-
cia democrática, afinada com o pa-
radigma político ocidental contem-
porâneo. Para os fins deste artigo, os 
instrumentos de ação de Mandela, 
sempre referidos a certo estado da 
arte da política, virão organizados 
em torno de três eixos, que grosso 
modo acompanham sua biografia: 
da não violência à resistência arma-
da, da resistência armada à “conversa 
com o inimigo” e, por fim, da “con-
versa com o inimigo” à democracia.

da não violênCia à resistênCia arMada 

A militância política de Mandela 
antecede o regime do apartheid, que 
não inventou, mas continuou e apri-
morou as rotinas de segregação ra-
cial na África do Sul. Desde o domí-
nio inglês sobre as antigas repúblicas 
boer e a fundação do país, em 1910, 
as práticas de discriminação por 
atribuição de raça ganharam estatu-
to formal em leis que previam acesso 
diferenciado a terras, remuneração e 
transporte. Nos anos e décadas sub-
sequentes, as fronteiras entre grupos 
populacionais ganharam contornos 
mais rígidos e motivaram vigoroso 
embate político por direitos. Já em 
1912, os negros marcaram seu ingres-
so na cena política institucional com 
a criação do Congresso Nacional 
Nativo da África do Sul (CNNAS) 
[South African Native National 
Congress], que em 1923 se converteu 
no Congresso Nacional Africano 
(CNA) [African National Congress], 
de formação multiétnica. 

Foi num boicote pacífico orga-
nizado pelo CNA contra o aumen-
to de tarifas por empresas de ônibus 
que Mandela estabeleceu sua primei-
ra aproximação com uma causa pú-
blica, em agosto de 1943, quando já 
contava 25 anos de idade. A ação foi 
vitoriosa e os empresários retroce-
deram do aumento. Em relato auto-
biográfico, Mandela afirma que essa 
experiência o teria sensibilizado para 
uma das convicções políticas que o 
acompanhou vida afora: uma massa 
de homens, quando organizada, tem 
elementos para reagir à ação de mi-
norias poderosas. “Lenta, mas firme-
mente” ele teria se iniciado na “luta 
por liberdade”, que assumiu formas 
variadas ao longo de sua trajetória 

política (Mandela, 2004, p. 21). 
Na altura do protesto, Mande-

la já havia deixado definitivamente 
a vida no campo e se fixado em Jo-
hannesburgo, onde dividia seu tem-
po entre os estudos de Direito na 
University of the Witwatersrand, o 
trabalho e a luta política. Filho de 
um chefe da família real de Thembu, 
em Transkei, e criado depois do fa-
lecimento do pai pelo homem mais 
poderoso da mesma tribo, Mandela 
frustrara as expectativas de retorno 
à terra da infância, onde de certo 
encontraria acolhimento como li-
derança tradicional. A socialização 
na cidade aproximou-o de valores 
políticos modernos, grosso modo 
avessos às práticas tradicionais nos 
campos. Mas o contraste de mundos 
não chegou a ser lido por ele como 
tensão insuperável: “um corpo letra-
do de líderes tradicionais com boa 
formação terá toda probabilidade 
de aceitar o processo democrático”. 
A conciliação parecia inescapável 
ao curso histórico: “o complexo de 
inferioridade que os leva a se aferrar 
desesperadamente às formas feudais 
de administração irá, no seu devido 
tempo, desaparecer” (Mandela, 2010, 
p. 35). Nesse panorama político-
-sociológico, Mandela se eximia da 
função de liderança tradicional para 
qualificar-se, na cena urbana, como 
operador do “devido tempo”. Sua te-
leologia histórica – que supunha ine-
xorável a superação do legado feudal 
– não prescindia da agência humana 
como motor da política. 

Convertido à vida na cidade, 

O LíDER  
sul-africano 
LaNçOU MãO 

DE DIfERENTES 
MÉTODOS DE 

açãO POLíTIca: 
a RESISTêNcIa 
NãO vIOLENTa, 

a LUTa aRMaDa, 
a NEgOcIaçãO 

POLíTIca E a 
DEMOcRacIa 

fORMaL



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

82

Mandela integrou, junto a Walter 
Lambede e Oliver Tambo, um im-
portante movimento de renovação 
do CNA, com a formação de uma 
liga jovem alinhada com os princí-
pios e as causas do partido, mas crí-
tica de sua forma “pouco combativa 
e cansada”. A nova organização não 
tinha intenção de ruptura, mas, ao 
contrário disso, firme propósito de 
revigoramento da estrutura partidá-
ria, abatida pela dificuldade da resis-
tência travada em ambiente político 
cada vez mais fechado e hostil. 

Entre as afinidades dos jovens 
militantes com o partido esteve a 
recusa do paradigma racial na com-
posição de seus quadros. Avesso à 
raça como categoria operativa para 
a política, Mandela afirmava a “exi-
gência de uma sociedade não racial” 
e definia a identidade partidária a 
partir de uma dupla negação: “não 
somos multirracialistas, somos não 
racialistas”. Segundo ele, “quando 
se fala de multirracialismo, você 
está multiplicando raças, está dizen-
do que existem muitas raças neste 
país” (idem, p. 125). No lugar de 
endossar o argumento da multipli-
cidade, seu discurso político tendeu 
a uma narrativa sobre a nação que 
privilegiava um sentido de unidade, 
sem que isso significasse, é certo, a 
negligência do viés racial na discri-
minação do regime. 

O princípio não racialista re-
sistiu, na história de Mandela e do 
partido, à flutuação das estratégias 
de resistência, mesmo décadas de-
pois, quando na maior parte dos 

países africanos o nacionalismo 
africano firmara o elemento racial 
como condição necessária e incon-
tornável da luta política contra a 
opressão dos brancos. Em princípio 
dos anos 1960, quando viajava por 
12 Estados africanos em busca de 
apoio à luta sul-africana, Mandela 
foi duramente questionado sobre a 
composição plural do CNA, mas se 
manteve fiel a ela. 

O mesmo sentido de permanên-
cia não é verdadeiro para descrever 
a aproximação de Mandela – e de 
outros membros da recém-consti-
tuída liga jovem – ao princípio da 
não violência, outro traço identitá-
rio do CNA até os anos 1960. Des-
de sua criação, os meios políticos 

fundamentais eram passeatas, greves 
e boicotes pacíficos. Na perspecti-
va de Mandela, desde fins dos anos 
1940, o recrudescimento das ações 
do governo parecia justificar nova 
postura militante. Entre os incon-
táveis exemplos de violência contra 
a população, sobretudo de negros 
e indianos, faço notar as remoções 
forçadas, intensificadas na altura da 
defiance campaign, em princípios 
dos anos 1950, quando voluntários 
do CNA e do Congresso Indiano 
[Indian Congress] desobedeciam 
leis discriminatórias e faziam uso de 
banheiros, calçadas, salas de espera, 
compartimentos de trem e entra-
das de correios vetadas a seu acesso. 
Alinhado então com essa orientação 
não violenta, Mandela aderiu à cam-
panha e recebeu sua primeira conde-
nação: nove meses de prisão e traba-
lho pesado. 

Naquela altura, junto a outros 
colegas de partido, amadureceu o 
diagnóstico que serviria à impor-
tante inflexão nos métodos de re-
sistência política ao regime: não era 
mais possível lutar contra o gover-
no com greves, discursos, marchas 
e toda sorte de meios pacíficos. A 
luta dos negros, lançada à ilegalida-
de, não poderia mais ser conduzida 
à “maneira antiga”, alheia às novas 
circunstâncias da repressão (idem, 
p. 89). As “regras da batalha” exi-
giam agora “usar fogo contra fogo”. 
Mandela empenhou-se no objetivo 
de fazer convergir condições e mé-
todos de ação. Em fala retrospectiva 
sobre este momento-encruzilhada 

SEU DIScURSO 
POLíTIcO TENDEU 
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na resistência ao regime, afirmou: 
“onde as condições exigissem o uso 
da não violência, era o que faríamos; 
onde as condições exigissem sair da 
não violência, era o que faríamos”. 
À moda maquiaveliana, era preciso 
“ser criativo” e “mudar de atitude” 
quando as condições – ou os tempos 
– mudam (Mandela, pp. 89-90). A 
virada violenta era justificada como 
necessidade política. A esse propósi-
to, em conversa com um carcereiro 
boer em uma de suas jornadas no 
cárcere, lançou mão da autorida-
de da história: “Você não conhece 
sua própria história. Quando vo-
cês eram oprimidos pelos ingleses, 
faziam exatamente aquilo que fa-
zemos. E essa é a lição da história” 
(Mandela, p. 211). 

Ainda com Maquiavel, aficiona-
do dos exemplos históricos, Mande-
la coleciona eventos e personagens 
que corroboram o que seria um 
princípio de plasticidade na política, 
isto é, a recusa de orientações duras e 
apriorísticas em favor da sensibilida-
de às circunstâncias várias e móveis. 
Numa sociedade com marcada vo-
cação cristã, Mandela evoca Cristo e 
sua sensibilidade às inflexões do real: 

“Se você tem que usar métodos 
pacíficos ou violentos... é deter-
minado puramente pelas condi-
ções... Cristo usou a força por-
que naquela situação era a única 
linguagem que podia usar. E... 
portanto não há um princípio de 
que a força não deve ser usada. 
Depende das condições.” 

E conclui propondo validade 
universal do seu argumento: “é uma 
lição da historia, através dos séculos 
e... em toda parte do mundo”. A pre-
missa generalista não cancela as di-
ficuldades da escolha violenta. Para 
tomá-la, era preciso ter a “coragem 
de aceitar que haverá represálias con-
tra a população” e também “planejar 
e providenciar substituições, sim-
plesmente porque se perdem muitos 
homens em combate” (idem, p. 109). 

E mbora o paradigma da 
violência como estraté-
gia de ação encontrasse 
eco entre os militantes 

mais próximos a Mandela, suscitou 
franca resistência no CNA. Não fo-
ram poucas as acusações de que o 
líder colocava em risco a segurança 
do partido, desde sempre compro-
metido com a luta pacífica e institu-
cional. No ambiente mais amplo da 
militância política contra o regime 
também havia desconfiança: Moses 
Kotane, secretário-geral do Parti-
do Comunista Sul-Africano [South 
African Communist Party] afirmava 
ainda a validade dos antigos méto-
dos, desde que usados com criativi-
dade e determinação suficientes. 

Para Mandela, a persistência nas 
formas pacíficas de resistência po-
deria selar um descompasso entre 
o partido e suas bases, que já come-
çavam a se organizar em unidades 
militares, “a fim de iniciar atos de 
violência”. O curso livre e espontâ-
neo das massas era arriscado: “elas 
[as pessoas] não têm os recursos, não 

têm experiência, não têm máquina 
política para levar adiante essa de-
cisão.” Era preciso garantir o curso 
institucional dessa tendência incon-
tornável: “a única organização que 
pode fazer isso [levar adiante a de-
cisão da luta armada] é o CNA, que 
comanda as massas”. 

A construção da alternativa 
violenta não foi trivial: passaram-
-se cerca de dez anos até que o CNA 
consentisse com a formação de um 
braço armado. Os incessantes e cres-
centes episódios de violência física e 
moral contra não brancos pouco a 
pouco converteram a militância ao 
argumento de Mandela. As políticas 
sistemáticas de encarceramento da 
oposição e remoções forçadas foram 
pontuadas por picos de violência, 
como o massacre de Shaperville, em 
21 de março de 1960, quando 69 pes-
soas foram mortas em um protesto 
contra os passes, símbolo do estri-
to controle demográfico do regime 
nos espaços urbanos. Além desse 
evento, a emissão do Suppression 
of Communism Act criminalizava 
a filiação a quaisquer grupos iden-
tificados com o comunismo. Entre 
eles, o CNA, que naquela altura ha-
via extrapolado as fronteiras de um 
partido convencional e se convertido 
num movimento de massas. 

Diante da fúria repressiva, a de-
fesa dos dispositivos pacíficos como 
recursos exclusivos de luta perdera 
fôlego. Não sem relutância, sobretu-
do dos indianos, admitiu-se a forma-
ção de um segmento armado do par-
tido, independente dele, mas sob seu 
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controle. Em 1961, após 50 anos de 
afirmação política do princípio da 
não violência, o CNA consentiu com 
a criação do Umkhonto we Siswe 
(MK) – numa tradução aproximada, 
Lança da Nação – e inaugurou o ca-
pítulo organizado da resistência ar-
mada ao regime. Mandela assumiu a 
responsabilidade de instalar e chefiar 
o exército contra o regime e foi peça-
-chave dessa mudança de orientação. 
Os tempos eram de ímpeto e havia 
de se agir de modo impetuoso. 

a nova missão de Man-
dela lançou-o, sob o 
nome falso de David 
Motsamayi, em ex-

cursão ao continente africano e a 
Londres com o objetivo de recrutar 
aliados à causa sul-africana, reunir 
suporte para o novo braço armado 
do CNA e receber treinamento de 
guerrilha após uma longa trajetória 
de militância pacífica. Passou pelo 
Egito, por Marrocos (à época um 
ponto de encontro de lutas pela li-
berdade em toda a África, sede, por 
exemplo, do Algerian Revolutiona-
ry Army), Mali, Guinea, Sierra Leo-
ne, Libéria e Ghana. Na companhia 
de Oliver Tambo foi para Londres, 
por dez dias, e, de volta à Etiópia, 
deveria cumprir seis meses de treina-
mento militar. A estada foi abrevia-
da, contudo, em oito semanas, pois 
a luta armada já começava no país 
e, acéfala, representava um grande 
risco às possibilidades de êxito. A 
partir de Botswana dirigiu de volta 
a Johannesburgo simulando ser mo-

torista de Cecil Williams, diretor de 
teatro branco e membro do CNA. 

De volta às atividades do partido 
e à vida clandestina, disfarçado em 
funções subalternas, não tardou a ser 
preso novamente. A acusação era de 
incitação de greve e viagem com falsa 
documentação. O regime ainda não 
havia descoberto seu envolvimento 
com o MK e condenou-o a apenas 
três anos de prisão. Como praxe en-
tre seus companheiros de infortúnio, 
reconheceu todas as acusações de que 
foi objeto e afirmou a injustiça das 
leis vigentes. Privados de canais for-
mais de comunicação com o regime 
e expressão política em geral, os réus 
usavam o tribunal como lugar de de-
núncia pública. Ressignificavam suas 
causas individuais como questão de 
interesse coletivo e sistematicamente 
recusavam a caracterização priva-
da da dor e do sofrimento. No seu 
discurso, a experiência do infortúnio 
não era particular à condição de um 
ou outro militante, mas própria de 
toda a nação. 

Antes que alcançasse o cumpri-
mento da pena, foi acusado de alta 
traição depois de a polícia sul-afri-
cana ter invadido o local de reuni-
ões do MK e reunido documentos 
que incriminavam todo o grupo. A 
condenação perpétua de toda cúpula 
do MK, num julgamento que ficou 
conhecido como Rivonia Trial, foi 
recebida com alento em face da ex-
pectativa de enforcamento, pleitea-
do pelos acusadores. Mais uma vez, 
os réus afirmaram coletivamente o 
envolvimento com a guerrilha e re-

conheceram ter matado pessoas ino-
centes. Recusaram, contudo, a culpa 
pela virada violenta do partido, im-
putada ao regime. 

De volta ao cárcere, sem hori-
zonte de liberdade, Mandela e tantos 
outros presos políticos eram subme-
tidos a rotina de trabalhos forçados 
e confinados à desinformação, sem 
permissão para ler jornais e com 
acesso esporádico a cartas de fami-
liares – a depender dos caprichos 
dos censores. As visitas escassas e o 
suborno dos guardas eram o único 
vínculo possível com o mundo além-
-ilha. Na dieta modulada de acordo 
com a raça atribuída ao preso, Man-
dela e seus companheiros negros re-
cebiam as refeições menos nutritivas, 
claramente aquém do que lhes con-
sumiam as 15 horas de jornada diária. 
No inverno rigoroso, eram providos 
com shorts e camisetas. 

Do lado de fora da prisão, o go-
verno persistia na repressão violenta. 
Nos idos dos anos 1970, a estrita ro-
tina de controle social da população 
não branca era combinada a eventos 
extremos, como foi o caso do assassi-
nato de quatro jovens estudantes em 
Soweto, quando protestavam contra 
o uso do idioma afrikaans nas esco-
las dos negros. A despeito dos sinais 
inequívocos de permanência dos ter-
mos do regime, o governo ensaiava 
diálogos com a resistência, buscando 
atraí-la para seu projeto de nação. 

Em 1976, Mandela recebeu a pri-
meira proposta de anistia, condicio-
nada à moradia em Transkei, uma 
das homelands criadas pelo apar-
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theid. Recusou e afirmou, na hipótese 
da liberdade, seu firme propósito de 
residir em Johannesburgo. Catorze 
anos ainda se passaram antes que ele 
fosse solto, tempo em que recebeu – 
e rejeitou seguidamente – outras seis 
propostas condicionadas de liberda-
de. A respeito de uma delas travou 
sério embate com Winnie Mandela, 
sua esposa, que o estimulava a acei-
tar os termos de liberdade propostos 
pelo governo. Em carta redigida na 
prisão, disse: 

“Você sabe perfeitamente bem 
que passamos essa última parte 
de nossa vida na prisão exata-
mente porque nos opomos à 
ideia mesma de assentamentos 
separados, que nos torna estran-
geiros em nosso próprio país, 
e que permite ao governo per-
petuar a opressão até os dias de 
hoje. Pedimos que desista desse 
plano explosivo e esperamos 
sinceramente que seja a última 
vez que venha a nos aborrecer 
com isso.”

Conversa CoM o iniMiGo

As tentativas de aproximação e 
acordo, por parte do regime, inicial-
mente não faziam nenhuma conces-
são às demandas da resistência. Os 
acenos com propostas de liberdade 
eram individuais e, na hipótese de 
serem aceitas, tinham a intenção de 
contribuir para o esvaziamento polí-
tico da oposição e quiçá para o revi-
goramento das bases de justificação 
do apartheid. 

A despeito da insistência na 
conveniência do regime, os tempos 
pareciam se mover: os termos de 
reprodução política do regime da-
vam sinais de esgotamento. Na cena 
africana, Namíbia, Moçambique e 
Zimbábue travaram lutas de liber-
tação bem-sucedidas. A imaginação 
da liberdade assumia contornos con-
cretos e a luta antiapartheid ganha-
va fôlego, agora endossada por seg-
mentos expressivos da comunidade 
internacional. A reação ao massacre 
de Soweto, entre outros episódios de 
intransigência e violência policial, 
motivou inúmeras ações de repúdio 
ao regime em curso na África do Sul. 
Entre elas, a proibição aos times sul-
-africanos de participarem em com-

petições esportivas internacionais, a 
iniciativa de bloqueios comerciais, 
as resoluções das Nações Unidas de 
condenação ao regime e em favor da 
libertação de Mandela e as duas edi-
ções da Conferência Mundial contra 
o Racismo, em 1978 e 1983, dedica-
das, sobretudo, ao caso sul-africano.

Num mundo que ensaiava sair 
da guerra fria, a linguagem dos di-
reitos humanos contornava as tintas 
fortes do socialismo e se estabelecia 
como vocabulário de consenso po-
lítico. No lugar de uma reforma ra-
dical da sociedade, postulavam-se os 
direitos à integridade física e à par-
ticipação política. Em meados dos 
anos 1980, em meio à onda de rede-
mocratização de países latino-ame-
ricanos e descolonização de países 
africanos, a experiência sul-africana 
divergia francamente do novo reper-
tório moral que ganhava fôlego no 
Ocidente e se expandia também para 
o mundo não Ocidental. A África do 
Sul não pôde seguir alheia aos movi-
mentos da cena internacional. Pouco 
a pouco, alguns fios de comunicação 
começaram a se estabelecer e se con-
solidar entre atores políticos tradi-
cionalmente antagônicos. 

Nesse momento de inflexão, 
Mandela estava entre o restrito gru-
po de prisioneiros reconhecidos pelo 
regime como interlocutores com a 
resistência. Transferido de Robben 
Island para a Pollsmoor Prison, em 
Pretória, suas condições de encarce-
ramento melhoraram a olhos vistos. 
Depois de 21 anos sob regime de du-
ras privações, ganhou direito a ba-
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nheiro com chuveiro, cama, lençol 
e toalhas, além de espaço amplo e 
limpo. E mais: teve autorização para 
pegar nas mãos de Winnie Mandela, 
a quem podia agora encontrar sem 
os vidros grossos e sujos da prisão, 
que embaçavam a visão e impediam 
o contato. 

Em 1985, em face das investi-
das armadas da oposição, uma das 
ofertas de liberdade feita pelo go-
verno de W.P. Botha exigia como 
contrapartida a rejeição pública e 
incondicional do líder sul-africano 
à violência como instrumento polí-
tico. Diante da negativa de Mandela, 
o então presidente afirmou: “agora 
não é mais o Estado que se coloca 
como obstáculo à liberdade Mande-
la, mas ele próprio”. Além da recusa 
em aderir ao paradigma individual 
e condicionado da liberdade, caro 
aos interesses de prolongamento 
do regime, Mandela avaliava que as 
circunstâncias da política, embora 
trouxessem novidades promissoras, 
ainda não permitiam retroceder da 
estratégia armada. Esse passo não 
poderia ser dado antes que fossem 
dadas garantias à democracia. 

Para voltar ao vocabulário ma-
quiaveliano, os tempos ainda exi-
giam ação impetuosa. Mandela era 
ainda o antiPríncipe, mas a tomada 
do poder exigia igualmente a sensibi-
lidade para o caráter dos tempos. A 
qualidade maleável dos personagens 
virtuosos é estéril se não tiver ajuste 
fino com a ocasião e flutuar simples-
mente ao sabor dos caprichos indi-
viduais. Sem prejuízo do lugar de 

agência do líder e, portanto, da sua 
capacidade de inventar realidades, o 
vínculo com a história é condição de 
seus movimentos. Agir contra seus 
sinais é antecipar a ruína. 

No momento em tela, a estraté-
gia de Mandela parecia equilibrar-se 
entre o ímpeto e a cautela. Isto é, não 
retrocedia do apoio à luta armada, 
mas aderia ao novo espaço de diá-
logo e empenhava-se em alargar as 
suas bases. Embora tenha sido um 
dos principais defensores dos mé-
todos violentos como estratégia de 
resistência à opressão, não recusou 
a hipótese do caminho institucional 
para a liberdade dos não brancos. 
Muito pelo contrário: aderiu com 
vigor a ela. 

O Ministro da Justiça de Botha, 
Kobie Coetsee, fora designado para 
o diálogo com Mandela. Apesar do 
isolamento no cárcere, Mandela foi 
feito mediador do governo com o 
CNA. Realocado numa casa de três 
quartos e cozinha, nos limites do 
presídio em Pretória, Mandela teve 
autorização para entrar em conta-
to com companheiros de partido, 
jovens e velhos. Em acordo com o 
CNA comunicou a Coetsee a possi-
bilidade de suspensão da luta arma-
da na hipótese de retirada das tropas 
das townships. A proposta foi rejei-
tada, mas as conversas seguiam, com 
avanços e retrocessos na delicada 
produção de confiança entre grupos 
antagonistas de longa data. O minis-
tro chegou a intermediar encontro 
de Mandela com W.P. Botha, pouco 
antes de ele se retirar do governo por 
motivos de saúde. A principal in-
quietação de Coetsee era com as ga-
rantias à minoria branca numa cena 
política e social reconfigurada pela 
liberdade dos negros. 

A partir de 1989, com a posse 
de Klerk, Mandela ganhou ouvidos 
mais atentos. O novo presidente afir-
mava a disponibilidade para diálogo 
com todos os grupos que quisessem 
paz. Não tardou a receber Mandela, 
que dessa vez estabeleceu, ele pró-
prio, condição para sua liberdade: 
o retorno do CNA à legalidade. Em 
fevereiro do ano seguinte, caíram as 
proibições ao Partido Comunista, ao 
CNA, ao Congresso Pan-Africano 
(PAC) [Pan-African Congress] e a 
mais 31 organizações ilegais no país. 
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Houve ainda anistia incondicional 
aos presos políticos e suspensão da 
pena de morte. 

Enfim liberto do cárcere, quan-
do contava 71 anos de idade, Man-
dela lançou-se à atividade política 
incessante. Vinte e seis anos depois 
da distância imposta com as bases 
do CNA, dedicou-se ao reencontro 
com companheiros e ao contato com 
as novas gerações do partido. Apesar 
da reverência à sua figura, havia dú-
vidas sobre os termos de suas con-
versas com o governo e sobre sua 
fidelidade de fato aos objetivos do 
partido. A inflexão radical na polí-
tica do regime vinha acompanhada 
de grande incerteza sobre o futuro 
próximo. Sua liberdade, em feverei-
ro de 1990, não havia inaugurado 
um caminho direto e inequívoco 
para a democracia. Os quatro anos 
seguintes, que precederam as eleições 
democráticas, incluíram avanços, re-
trocessos e ambiguidades no diálogo 
entre o governo e os vários atores 
coletivos que disputavam uma nova 
versão para a política. 

Em 26 de março de 1991, a po-
lícia matou 12 militantes do CNA 
em Sebokeng, uma township em 
Vanderbijlpark, na província do 
Gauteng. Em retaliação, o partido 
retrocedeu da aproximação com o 
governo, mas Mandela empenhou-se 
em não suspender os canais abertos 
de interlocução. Com autorização do 
CNA, encontrou-se privadamente 
com de Klerk e acordou nova jorna-
da de conversas com o partido. 

Em agosto do mesmo ano, Joe 

Slovo, então uma das lideranças do 
CNA, propôs a Mandela que consi-
derassem a suspensão da luta armada. 
Essa reorientação do partido poderia 
superar o impasse nas negociações 
com o governo. Levaram o tema à 
executiva nacional do partido e afi-
nal houve convergência em torno da 
proposta. Governo e partido assina-
ram acordo nesse sentido e Mandela 
empenhou-se em reiterar que a sus-
pensão não era a priori definitiva: 
o partido seguiria atento à postura 
do governo e poderia recuperar a 
violência como método de ação, se 
assim julgasse oportuno. A adesão 
absoluta do partido era aos objetivos 
da luta, e não a um ou outro meio 
de ação. Mandela recusara militante 
e persistentemente a não violência 
quando reconheceu nela ineficiência 
para lidar com a cena política em 
pauta. Agora retornava a ela [a não 
violência] pelo mesmo motivo: uma 
avaliação de oportunidade. Nos no-
vos termos que se anunciavam para 
a vida pública, a luta armada não ca-
bia mais na política. Abertas as vias 
institucionais, mais interessante que 
recusar sua validade seria reformar o 
regime pelas entranhas. 

Aos olhos de Mandela, aquele 
era um passo fundamental na dire-
ção da democracia, mas havia ainda 
outros problemas que se impunham 
à agenda política. O país se via imer-
so em violência, com múltiplos – e 
por vezes obscuros – vetores. Além 
da violência policial de praxe, a ri-
validade do CNA com o Inkatha 
[Inkhata Freedom Party] tinha custo 

humano elevado. Apesar de acordo 
firmado entre Mandela e Buthelezi, 
líder do partido, as agressões mútuas 
persistiam, sobretudo na província 
de Natal e nas townships ao redor de 
Johannesburgo, e havia suspeitas de 
que o governo fosse também opera-
dor oculto dessa cena. 

O s laços de confian-
ça entre governo e 
oposição, fragmen-
tada em grupos nem 

sempre convergentes entre si, eram 
extremamente frágeis. Apesar dis-
so, Mandela considera que em de-
zembro daquele ano as “verdadeiras 
conversas” tinham começado, com 
a realização da primeira Convenção 
por uma África do Sul democráti-
ca [Convention for a Democratic 
South Africa], que reuniu represen-
tantes do governo e de um conjun-
to de organizações de resistência ao 
apartheid, à exceção do Inkatha e do 
Pan-Africanist Congress. Em maio 
de 1992, nova edição do evento deu 
seguimento ao diálogo, mas a cena 
política e social seguia convulsio-
nada. Quarenta e seis membros do 
CNA foram mortos por partidários 
do Inkahta. A polícia e o presiden-
te negligenciaram o evento: nada 
foi feito para impedi-lo, nenhum 
pronunciamento formal a seu res-
peito. Em setembro, novo massacre 
protagonizado pela polícia do regi-
me contra militantes reunidos em 
estádio na província do Ciskei. Os 
sinais do governo eram ambíguos: 
os movimentos de aproximação vi-
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nham entrecortados por episódios 
de brutalidade policial. 

No CNA, muitos achavam que 
era o caso de retornar à luta armada. 
Nessa altura, Mandela havia aderi-
do, contudo, firmemente ao cami-
nho das negociações institucionais. 
Em resposta ao governo hesitante, 
contornou o enfrentamento armado 
e liderou a volta aos antigos méto-
dos: passeatas, boicotes, ocupação 
dos prédios públicos de Pretória e 
dois dias de greve nacional. 

Para lidar com a crise instalada, 
o líder do CNA enfim retomou con-
versas com de Klerk, que resultaram 
no acordo sobre a criação de um 
grupo independente para observar 
o comportamento da polícia, o que 
contribuiu para superar a situação 
de impasse nas negociações. O pas-
so seguinte foi a aceitação, por parte 
do governo, da eleição livre de uma 
assembleia constitucional única que 
deveria propor nova constituição ao 
país e servir como governo de transi-
ção. Inkhata pronunciou-se contra o 
acordo e anunciou retirada de todas 
negociações futuras. Apesar dessa 
baixa, o processo de democratização 
seguiu seu curso. 

da Conversa CoM o iniMiGo  

à deMoCraCia

Em 27 de abril de 1994, acon-
teceram as primeiras eleições livres 
na África do Sul e delas resultaram 
maiorias do CNA em sete das nove 
províncias sul-africanas, com ocupa-
ção de 252 das 400 cadeiras da As-
sembleia Constituinte. Em 9 de maio 

no mesmo ano, Mandela foi eleito 
presidente da República. 

Em novo lugar e sob novo con-
texto político, Mandela, que na ju-
ventude transitou da cautela ao ím-
peto, completou o ciclo de retorno à 
cautela – para voltar ao vocabulário 
de Maquiavel. Concebida como aves-
so da experiência segregacionista, a 
delicada arquitetura institucional da 
democracia acomodou a permanên-
cia de atores políticos do apartheid e, 
na arena judicial, contornou o princí-
pio duro de reciprocidade em relação 
aos antigos violadores de direitos. 

Para os adeptos da nova pers-
pectiva cautelosa, o novo governo 
deveria, a um só tempo, produzir 
legitimidade para o regime demo-

crático e lidar com a condição tácita 
dos militares para a transição: a re-
cusa de processos criminais contra 
eles. Para tanto, deveria contornar o 
modelo dos tribunais internacionais, 
que ocupava lugar importante no 
imaginário político da época, entre 
outros motivos, pela experiência do 
Tribunal Internacional de Crimes 
de Guerra de Ruanda, instalado no 
mesmo ano das eleições livres na 
África do Sul com o objetivo de atri-
buir culpas e imputar penas a viola-
dores de direitos. 

Se o paradigma da justiça retri-
butiva, focado na punição ao agres-
sor, não era adequado ao perfil con-
ciliador do governo de transição, 
tampouco a anistia ampla e irrestrita 
era bem ajustada a ele, visto que su-
prime a pena sem contrapartidas à 
“memória nacional”. As possibilida-
des-limite de retribuição ou perdão 
incondicional colidiam francamente 
com os interesses e as expectativas 
políticas de brancos e negros, res-
pectivamente. Nesse contexto, foi 
criada a Comissão de Verdade e Re-
conciliação [Truth and Reconcilia-
tion Comission] com a prerrogativa 
de permutar anistia por “verdade” e 
contornar os cenários extremos re-
feridos. A justificação que os comis-
sionários – endossados por Mandela 
– produziram para essa experiência 
institucional foi a de instituir uma 
dimensão pública de diálogo e reco-
nhecimento que contornasse a con-
dição rígida e impessoal do aparelho 
burocrático de Estado. Chamadas 
a sessões públicas em todo o país, 
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transmitidas em rede nacional de 
rádio e televisão, um grupo de pes-
soas reconhecidas como vítimas do 
regime narravam suas histórias de 
infortúnio. Nessas rotinas de catarse 
pública, supunha-se que os sul-afri-
canos em geral seriam conduzidos ao 
desafio de colocar-se no lugar do ou-
tro, sofrer o sofrimento alheio e, en-
fim, reconhecer o outro como igual. 
Essa seria a condição de um novo 
tempo da política no país.

notas finais

A biografia de Mandela tem 
uma coisa qualquer de Michael K1, o 
personagem de Coetzee que persiste 
na existência, a despeito das experi-
ências reiteradas de subjugação. K é 
um jardineiro simplório em torno 
dos 30 anos de idade que decide dei-
xar o emprego em Cape Town para 
levar a mãe doente de volta para 
sua cidade natal, Prince Albert. O 
pano de fundo é uma África do Sul 
convulsionada por uma guerra civil 
imaginária, na altura dos anos 1980. 
O percurso é tortuoso e o retorno a 
Prince Albert tem um ressignificado: 
depositar as cinzas da mãe, que su-
cumbiu à doença durante a viagem. 
Sem documentos de viagem, K se 
esquiva da polícia, vive em fazendas 
abandonadas, cavernas e, quando 

capturado, em campos de trabalho 
forçado. Arredio a toda dominação, 
foge, esconde-se, come raízes, insetos 
e, excepcionalmente, um cabrito que 
mata afogado no açude. Animaliza-
-se para não renunciar à humanida-
de. Há nele uma teimosia essencial 
pela liberdade. Mesmo submetido, 
persevera: a condição de dominado 
não esmorece seu sentido de digni-
dade pessoal.

Tal como K, Mandela afirmou 
sua condição de sujeito, mesmo sob 
domínio. À diferença de K, imagi-
nou, por meio da política, ultrapas-
sar as fronteiras do indivíduo e ex-
pandir a condição desejada para o 
povo. Movido por essa ideia, e sem-
pre por ela, oscilou nos métodos. Ao 
definir os contornos da ação política, 
reconheceu, a um só tempo, as deter-
minações do real sobre si e suas pos-
sibilidades de determinação do real. 

N a biografia de Mande-
la – e também na obra 
política de Maquiavel 
–, a política reside 

justamente no lugar intermediário 
entre o poder ilimitado da vontade 
e a fortuna que cancela a agência hu-
mana. Um e outro extremo condu-
zem ao voluntarismo e à omissão. 
Como operador virtuoso da política, 

Mandela soube bem equilibrar-se 
na corda bamba das circunstâncias, 
atento aos menores movimentos 
do ambiente e ciente da sua condi-
ção de objeto e sujeito-potencial da 
história. A síntese delicada dessas 
duas dimensões nunca se cristalizou 
em forma fixa e a política sempre 
foi concebida por ele como matéria 
em movimento. O fazedor de paz 
um dia fez guerra. O político cau-
teloso, um dia impetuoso, aplicou 
à fortuna a fórmula de Maquiavel: 
segurou-lhe pelos cabelos, bateu-lhe 
e contrariou-a. A permanência que 
atravessou a flutuação – e carregou-
-a de sentido – foi a mesma de K: a 
busca de dignidade. 
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“Caiu. Não, atirou-se ao chão, porque um cão dos infer-

nos chega uivando, um enorme obus, um asqueroso pão 

de açúcar, saído das trevas. Acha-se estendido, comprim-

indo o rosto no barro frio com as pernas escancaradas e 

os pés torcidos, colados ao chão. O produto de uma ciên-

cia barbarizada abate-se como o diabo em pessoa a trinta 

passos dele, penetrando obliquamente no solo, onde ex-

plode com espantosa violência e joga à altura de uma casa 

um jorro de terra, fogo, chumbo, ferro e de humanidade 

despedaçada...” (801)

A
ssim Thomas Mann narrou a última 

cena de Hans Castorp, protagonista de 

A Montanha Mágica, obra finalizada 

em 1924. O jovem alemão, da cidade de 

Hamburgo, formado em Engenharia, 

permanecera por sete anos no sanatório Berghof tratan-

do de uma pequena lesão no pulmão. Nada o fizera deixar 

aquele lugar até a eclosão da Grande Guerra. Só então se 

viu livre, não pela força de um desejo interior, mas “por 

forças elementares exteriores” (796). Forças que mobili-

zaram igualmente os demais habitantes do sanatório, que 

desceram em alvoroço para a planície, e de lá para as fren-

tes de batalha. Até o iluminista Settembrini, personagem 

que representa a fé no racionalismo e na civilização que o 

Ocidente criara, admitiu que utilizaria as poucas energias 

que lhe restavam para concitar o seu país à luta (797). E foi 

assim que, no final do romance, Thomas Mann delineou 

a questão que mobiliza o pensamento ocidental desde a 

Grande Guerra. Como foi possível que o progresso técnico 

tenha se transformado nesse “cão dos infernos”, saído das 

trevas? Que condições prepararam o terreno da “guerra 

total”, aceito como a natureza das coisas, como inevitável, 

apoiado pelas comunidades nacionais, embora destruísse, 

no seu percurso, todas as certezas e valores da “civilização” 

racionalista que supostamente levaria a humanidade a um 

futuro de paz, prosperidade e bem-estar?

Quase quarenta anos depois, outro escritor contem-

porâneo à Grande Guerra, e vítima de seus efeitos, diria 

que se procurasse o porquê da Europa ter se lançado à 

guerra em 1914, não encontraria “nenhum motivo razoá-

vel e nem mesmo um motivo” (ZWEIG, 1953: 181). O que 

ocorreu a Stefan Zweig, na tentativa de desvendar alguma 

lógica no processo, foi supor que o excesso de força e o 

dinamismo econômico, que envolveram disputas de ter-

ritórios, serviço militar obrigatório e interesses da grande 

indústria armamentista levaram a um desastre de propor-

ções jamais previstas. De outro lado, havia um otimismo 

coletivo baseado na confiança, na razão e na crença de que 

os partidos socialistas com seus milhões de seguidores, 

que combatiam a guerra em nome do internacionalismo, 

jamais aceitariam participar de conflitos. Essa confiança 

na civilização teria iludido os pacifistas, os racionalistas, 

e a totalidade das nações, na medida em que a extensão e 

magnitude do conflito não foram previstas (ZWEIG, 1953).

Cada uma das potências europeias aceitou a guerra em 

julho de 1914. Nenhum esforço de mediação ou negocia-

ção aconteceu entre o ultimato da Áustria-Hungria à Sér-

via e as declarações de guerra. Ao contrário, o que se viu 

foi uma série de conferências entre aliados e a mobiliza-

ção imediata dos exércitos de todos os membros das duas 

alianças militares, com exceção da Itália, que entraria no 

conflito meses mais tarde. O que levou um conflito locali-

zado à mobilização geral e à “guerra total”? O que explica a 

disponibilidade de todos os recursos em todas as potências 

europeias?

Neste artigo eu pretendo abordar alguns argumentos 

desenvolvidos pela historiografia sobre as condições polí-

ticas que levaram à guerra generalizada na Europa e, como 

consequência, nas colônias e mares da Ásia e da África, 

bem como sobre a dinâmica da “guerra total”, uma guerra 

de objetivos ilimitados e de mobilização total dos recur-

sos materiais e humanos de cada nação envolvida. O ar-

gumento principal é o de que as rupturas provocadas pela 

Grande Guerra forjaram as condições do desenvolvimento 

histórico do século XX, o que implica uma breve análise 

dos impactos do conflito na parte final.

anteCedentes: as deterMinações da “Guerra total”

Antes de 1914 a paz era o cenário esperado para a 

maioria dos europeus. Desde 1815 não houvera um conflito 

envolvendo todas as potências. A partir da virada do sécu-
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guerra poderia se afigurar como o único meio de conquis-

tar o seu “espaço vital”.

Os preparativos para a guerra tornaram-se progressi-

vamente mais caros, na medida em que os Estados com-

petiam uns com os outros para manter a primeira posi-

ção, tanto em números quanto em inovações tecnológicas. 

A dependência dos Estados em relação às condições de 

produção da guerra alteraram suas relações com a grande 

indústria. Esta passou a constituir uma necessidade políti-

ca vital (HOBSBAWM, 1988).

E se a competição interimperialista a partir de 1880 

ampliou a centralidade da indústria armamentista na vida 

política das potências industrializadas, com destaque para 

a produção naval, é fundamental que se considere também 

o papel econômico que a espiral armamentista desempe-

nhou na superação da Grande Depressão iniciada em 1873. 

A atividade dessa grande indústria, cujo principal cliente 

era o Estado, teve papel crucial na alta dos preços e na re-

tomada dos lucros por volta de 1896, iniciando o período 

conhecido como a Belle Époque. De acordo com Giovanni 

Arrighi, a alta dos preços refletiu não a superação da com-

petição que levara à depressão, “mas uma mudança do seu 

lócus primário da esfera das relações interempresariais 

para a das relações interestatais” (1996: 277).

Entre as potências que se industrializaram a partir 

dos meados do século XIX, e tiveram papel destacado na 

lo XX, entretanto, a preocupação com a guerra industria-

lizada era notória e se expressou por meio de uma agenda 

de conferências para a paz entre as potências e da criação 

do prêmio Nobel da Paz. O equilíbrio europeu, construído 

por meio de difíceis negociações na Conferência de Viena, 

após a derrota de Napoleão, parecia estar por um triz.

A relação entre o imperialismo e a guerra foi aponta-

da por Lenin em 1916, e se tornou a interpretação clássica 

sobre a causa da Grande Guerra. Na fase monopolista do 

capitalismo, a concentração do capital havia gerado verda-

deiros comitês de negócios, amplamente dominados pelo 

setor financeiro. Esses comitês passaram a governar de 

fato as nações industrializadas, traçando seus objetivos ge-

opolíticos. As relações entre Estados e empresas passaram 

a ser de interdependência e, nesse sentido, as necessida-

des do capital se transformaram em agenda principal dos 

governos, incluindo a expansão de mercados exclusivos 

fora da Europa. Quando o mundo estivesse devidamente 

repartido, as nações disputariam as mesmas regiões, num 

processo dinâmico que acompanhava as transformações 

econômicas, tecnológicas e militares levadas a cabo por 

cada Estado (LENIN, 2011). Embora para inúmeros ho-

mens de negócios a guerra fosse um mal a ser evitado, em 

benefício do comércio – como se observa na agenda norte-

-americana nas conferências de paz (LAIDLER, 2010) – 

para os que chegaram atrasados à partilha do mundo, a 
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competição por mercados, a Alemanha e os Estados Uni-

dos figuram como as principais, por seu rápido desenvol-

vimento. A Alemanha despontou como potência militar e 

industrial de primeira linha em 1870, quando derrotou a 

França de Napoleão III no conflito que significou o arre-

mate do processo de unificação dos povos de língua ale-

mã da antiga Confederação Germânica, sob a liderança da 

Prússia. Em seguida teve um crescimento industrial mais 

rápido do que o das demais potências europeias. Enquan-

to a política externa levada a cabo por Bismarck foi cui-

dadosa em relação às outras potências, buscando limitar 

os objetivos do Estado alemão na Europa ao espaço da 

antiga Confederação, e negociando concessões no mundo 

colonial – esforço que foi demonstrado quando Berlim se-

diou a Conferência que decidiria os destinos do Congo e as 

condições da exploração da África (BARBOSA, 2008) – o 

equilíbrio europeu parecia preservado. Além disso, a riva-

lidade anglo-russa no Oriente Médio e na Ásia, afastavam 

as atenções dessas potências da questão da Alsácia-Lorena 

e de um possível expansionismo alemão.

Com Guilherme II, Imperador alemão que governou 

entre 1888 e o final da Grande Guerra, a insatisfação ale-

mã “com a ordem internacional estruturada com vanta-

gem para as potências mais velhas, consolidadas” passou a 

se manifestar sem censuras ou cuidados. A Alemanha foi, 

progressivamente, construindo um discurso para mostrar 

a capacidade e poder que já era capaz de ostentar frente 

aos pares na Europa (KENNEDY, 1989: 209).

Os objetivos expansionistas que pareciam resultar da 

ideia darwinista de um processo de contínuo aperfeiçoa-

mento da raça, que implicava a eliminação dos mais frá-

geis, tinha como fundamento a história, o modelo empíri-

co dos expansionismos e impérios, destacando-se, naquele 

contexto, a expansão do império britânico. A história dos 

dois séculos anteriores fora a da escalada do progresso 

técnico relacionado à ideia de civilização, e encontrou o 

seu apogeu no domínio dos mais fracos e atrasados pelos 

mais avançados do ponto de vista tecnológico (LAIDLER, 

2010).

Em 1912, o general historiador prussiano Friedrich 

Von Bernhardi, publicou Deustchland und der nächste 

Krieg, expressando, com firme convicção, a contradição 

entre um propalado pacifismo e as exigências do nacio-

nalismo, alimentado pela competição entre as nações co-

lonialistas no contexto de ampla dominação britânica e 

francesa sobre vastas regiões do globo, o que lhes garantia 

vantagens competitivas e a manutenção da supremacia 

política e militar a despeito das condições reais de seu po-

der relativo. De acordo com Bernhardi:

“Todos os acordos firmados nas Conferências de Paz de 

Haia, em sua limitada esfera de ação, merecem o reco-

nhecimento universal, como qualquer iniciativa possível 

de humanização da guerra. Mas uma questão totalmente 

diferente é a abolição total da guerra, ignorando seu pa-

pel necessário no desenvolvimento histórico.

Essa aspiração antagoniza diretamente as grandes leis 

universais que regulam toda a vida. A guerra é uma ne-

cessidade biológica de primeira importância, um ele-

mento regulador na vida da humanidade que não pode 

ser dispensado, sem o qual um desenvolvimento doentio 

se seguirá, excluindo todos os avanços da raça, e, conse-

quentemente, toda a real civilização.

[...]

Por fim, em todos os tempos o direito à conquista por 

meio da guerra foi admitido. Quando um povo cresce e 

não pode adquirir colônias de raças não civilizadas, logo 

o Estado precisa reter uma população excedente que 

não conseguirá alimentar. Então o único caminho a ser 

seguido é a aquisição do território necessário por meio 

da guerra. Assim, o instinto de autopreservação conduz 

inevitavelmente à guerra e à conquista do solo estrangei-

ro. Quem tem o direito é o vitorioso, e não o que tem a 

posse”1

O livro de Bernhardi expressava uma concepção da 

guerra como elemento fundamental da dinâmica evoluti-

va das sociedades, concepção que dificilmente poderia ser 

contestada pelos fatos, sintetizando a dinâmica histórica 

Na TRINChEIRa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

95abril•maio•junho 2014

dos impérios que está na base do conceito de “espaço vi-

tal”. Mas não foi apenas entre os alemães que o darwinis-

mo prosperou como alicerce científico das ideologias ex-

pansionistas. Mesmo na França, um símbolo da esquerda 

como Émile Zola, declarou em 1908 que

“a guerra é a própria vida! Na Natureza, nada existe que 

não tenha nascido, crescido ou se multiplicado por meio 

do combate. É necessário comer ou ser comido para que 

o mundo possa viver. Somente as nações guerreiras pros-

peraram; uma nação morre assim que se desarma”.2

A impossibilidade de serem obtidos acordos sobre de-

sarmamento ou sobre a obrigatoriedade da arbitragem nas 

conferências de paz que aconteceram antes do conflito é a 

prova de que a guerra era entendida pelos Estados sobe-

ranos como um instrumento legítimo da política. O fato a 

ser destacado é a mudança do discurso alemão, assumida-

mente expansionista em nome de uma divisão do mundo 

que fizesse jus ao poder relativo das nações naquele con-

texto. A retórica acompanhava a trajetória ascendente do 

poderio econômico e militar alemão. O país que fizera a 

chamada “revolução militar” nos anos de 1860, amplian-

do o recrutamento e passando o controle do exército ao 

Estado-Maior, começou uma corrida naval em 1898 sob 

o comando do almirante Alfred Von Tirpitz, obrigando os 

britânicos a reposicionarem sua armada no mundo a fim 

de guarnecerem o Mar do Norte (KENNEDY, 1989).

Em 1882, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro 

firmaram uma aliança militar que visava à preservação 

de ambos diante de desafios internos e externos. A Ale-

manha nascera cercada por grandes potências rivais, e a 

Áustria-Hungria administrava com dificuldades os proble-

mas próprios de um império multiétnico, agravados pela 

questão dos Bálcãs, que a mantinha como rival do Império 

Russo. Embora a aliança de 1882 tenha significado a sua 

contrapartida por meio da aliança entre a França e Rússia, 

o equilíbrio europeu só começa a ser desmantelado quando 

a Grã-Bretanha deixa a sua posição de neutralidade e, rom-

pendo rivalidades históricas, estabelece uma aliança com 

a França, em 1904, e com a Rússia, em 1907. Não fossem 

esses compromissos, os problemas da Monarquia Dual 

com a Sérvia em nada afetariam a Alemanha ou a Fran-

ça. E ainda assim, o fato determinante para a extensão da 

guerra, quando eclodiu o conflito, foi a tomada de posição 

britânica, que só pode ser explicada em face do avassalador 

desenvolvimento econômico e militar da Alemanha.

E
ric Hobsbawm apontou outros ele-

mentos daquele contexto em que a 

Europa escorregou rapidamente para 

a “guerra total”. A derrota russa para 

o Japão em 1904 foi um fator adicional 

de grande importância para a ruptura do equilíbrio de po-

der na Europa. As crises e revoluções de 1905 teriam enco-

rajado os alemães em suas reivindicações coloniais, como 

se viu nas investidas sobre o Marrocos. O recuo de Berlim 

na Conferência de Algeciras (1906) foi forçado pelo apoio 

britânico aos franceses, o que se repetiu em 1911 (HOBS-

BAWM, 1988). O aumento da tensão entre a Grã-Bretanha 

e a Alemanha, se por um lado favoreceu a França, por ou-

tro foi uma fonte de preocupação. O governo francês per-

cebia que o abandono da posição de balança de poder por 

parte da Grã-Bretanha a levaria a um conflito caso a Fran-

ça se decidisse em qualquer tempo por uma guerra contra 

a Alemanha, o que determinaria um conflito de grandes 

proporções (MAcMILLAN, 2013).

Da mesma forma que encorajou os alemães em suas 

pretensões, a fragilidade do Império Russo favoreceu a 

Áustria-Hungria, que decidiu a anexar a Bósnia em 1908 

por ocasião da revolução turca.

E a questão mais controversa nos debates entre os his-

toriadores diz respeito às influências da política interna 

para a guerra. Afinal, a fragilidade de governos em pro-

cessos agudos de crises, como as vividas pela autocracia 

russa após 1905 ou pela monarquia Áustro-Húngara, po-

deria levar a decisões dos governos em favor da guerra. 

Para Hobsbawm, a Áustria-Hungria tinha o maior inte-

resse na guerra, uma vez que estava ameaçada de desin-

tegração pelos nacionalismos que tinham como exemplo 

a luta e a vitória dos pequenos países dos Bálcãs contra 

o Império Turco. Da mesma forma, depois de 10 anos da 
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derrota para o Japão, os russos não podiam demonstrar 

fraqueza, além disso, em 1913 e 1914 viviam a proximidade 

de uma nova onda de revoluções que certamente foi desa-

tivada pela lealdade militar. Apesar da constatação de que 

as crises internas e externas fundiram-se, alimentando-se 

mutuamente, o autor rejeita a hipótese de que a guerra te-

nha sido usada para desativar crises internas. No máximo 

essas crises seriam um dos elementos do cálculo político 

(HOBSBAWM, 1988).

O fato significativo é que a lealdade nacional não fa-

lhou. Apenas em 1917 haveria a primeira ruptura de uma 

das frentes internas, na Rússia. Nem mesmo os socialistas 

mantiveram a unidade em defesa do internacionalismo. 

Os exemplos são inúmeros, destacando-se Jean Jaurès3 

e Benito Mussolini. Segundo François Furet, 1914 foi um 

“plebiscito dessa invenção europeia por excelência que é a 

nação”. Naquele contexto, a pertença nacional permanecia 

sendo o sentimento mais bem partilhado entre os euro-

peus (FURET,1995: 53).

Outro elemento que parece ter centralidade para com-

preender o que chamo de lealdade nacional é o exército. O 

recrutamento e o serviço militar obrigatórios foram, sem 

dúvida, um importante fator da unidade nacional. A edu-

cação, ou formação, do cidadão ou súdito se completava 

de forma a homogeneizar valores e tradições nacionais. 

Se considerarmos que os exércitos eram ainda caminhos 

possíveis de reconhecimento e ascensão social, é possível 

concluir sobre a função integradora que cumpriram na 

composição dos nacionalismos no final do século XIX.

a Guerra total

Em junho de 1914, o arquiduque do Império Áustro-

Húngaro, Francisco Ferdinando, viajou à Bósnia a fim de 

inspecionar manobras que o exército da monarquia reali-

zaria na região. Tratava-se de uma demonstração do poder 

da monarquia sobre uma área em disputa que havia sido 

anexada em 1908. Na visita que fez à capital Sarajevo, no 

dia 28, o arquiduque foi vítima de dois atentados. Sobrevi-

veu ao primeiro, mas não ao segundo. Francisco Ferdinan-

do e a mulher Sophie foram mortos a tiros. O assassino, 

Gravilo Princip, foi preso ainda na cena do crime. Outros 

dois conspiradores da organização conhecida como Mão 

Negra foram presos no mesmo dia. Todos eram bósnios, 

portanto súditos da Áustria-Hungria, mas as autoridades 

da monarquia suspeitavam do envolvimento de oficiais da 

inteligência militar da Sérvia, o que se confirmou depois 

da guerra (SONDHAUS, 2013).

O atentado em si dizia respeito unicamente à Áustria-

-Hungria, à Sérvia, e, possivelmente, à Rússia, para a qual 

não seria interessante se abster mais uma vez de uma 

disputa regional, como fizera na guerra dos Bálcãs de 1912. 

Mas o conflito local estrito não afetava em nada a França 

ou a Alemanha. Está claro hoje que a Áustria-Hungria de-

sejou uma intervenção militar a fim de impedir sua desin-
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tegração pelos nacionalismos, mesmo correndo o risco de 

ter que enfrentar uma guerra contra a Rússia. Mas antes 

de começar seus preparativos, a monarquia procurou a 

Alemanha a fim de saber se podia contar com o seu apoio. 

Entre os militares alemães, que se preparavam para uma 

guerra necessária a fim de reordenar a hierarquia entre as 

potências, havia duas avaliações distintas. A do Estado-

-Maior do exército comandado pelo general Moltke, de 

que quanto mais cedo a guerra viesse maior seria a van-

tagem alemã diante dos russos. E a do almirante Tirpitz 

que não tinha a mesma segurança e preferia sua poster-

gação, uma vez que sua principal rival num conflito po-

dia ser a marinha britânica. A resposta da Alemanha foi 

positiva, garantindo apoio à Áustria-Hungria. Começaram 

então os preparativos para cumprir o antigo Plano Schlie-

ffen, que previa uma vitória alemã rápida sobre a França, 

garantindo a retaguarda, para que então fosse lançada a 

ofensiva contra a Rússia. Com a carta branca da Alema-

nha, o governo austríaco preparou um ultimato à Sérvia 

em termos que garantissem a sua rejeição, incluindo o 

direito de autoridades austríacas atuarem na supressão 

de movimentos “subversivos” contra a monarquia em 

território sérvio. A partir desse momento, o castelo de car-

tas começou a desabar. Em 28 de julho a declaração de 

guerra do Império Áustro-Húngaro foi enviada à Sérvia, 

e em apenas uma semana oito países estavam em guerra 

(SONDHAUS, 2013).

O que se viu então foi um empreendimento militar sem 

precedentes na história humana. Milhões de homens ves-

tiram fardas. A Grande Guerra sintetizaria as transforma-

ções pelas quais o mundo havia passado no século XIX. A 

industrialização da guerra transformara a guerra limitada 

em guerra total. Os novos meios de transporte e comunica-

ção, a profissionalização dos exércitos nacionais, com recru-

tamento obrigatório, e a indústria armamentista em aliança 

com o Estado foram ingredientes de uma nova dinâmica da 

guerra, na qual todos os recursos humanos e materiais de 

uma nação podiam ser mobilizados e coordenados para a 

conquista dos objetivos militares (GIDDENS, 2001).

Os primeiros cinco meses de conflito desenganaram 

aqueles que acreditaram em uma guerra rápida. As perdas 

foram gigantescas, e em cada uma das frentes não havia vi-

toriosos ou derrotados, havia apenas o impasse que deter-

minou a continuidade da guerra pelos quatro anos seguin-

tes. Na frente ocidental, os avanços iniciais dos alemães 

foram contidos na vitória francesa no Marne. As baixas fo-

ram surpreendentes. Entre mortos, feridos e prisioneiros, 

a Grã-Bretanha perdera 85 mil homens, a França, 850 mil, 

e a Alemanha, 677 mil. Boa parte da Força Expedicionária 

Britânica havia sido destruída nos meses iniciais, sendo 

recomposta por novos corpos, divididos em dois exércitos 

já guarnecidos por tropas coloniais, e contingentes expres-

sivos da Austrália, do Canadá, e da Nova Zelândia.

N
os Bálcãs, a Sérvia perdera 113 mil 

soldados, mais da metade de seu 

exército. Este foi o custo para re-

cuperar Belgrado. Depois disso, a 

frente sérvia foi desativada porque 

a Áustria-Hungria precisou remanejar exércitos para 

a frente italiana. Na frente russa, os alemães consegui-

ram vitórias, mas, sem vencer na frente ocidental, não 

tinham forças suficientes para empreender uma ofensiva 

definitiva. Na Galícia, os russos venceram os austríacos. 

Da mesma forma como ocorria na frente ocidental, não 

havia vitórias definitivas, e as perdas eram monumentais. 

As baixas austríacas somavam 618 mil homens, e as rus-

sas, 250 mil (SONDHAUS, 2013).

No final de 1914 os beligerantes compreenderam me-

lhor a magnitude do esforço que seria necessário para a 

manutenção das frentes de guerra. Todos estavam sem 

suprimentos, e a indústria ampliou a sua produção, na 

Europa e nos Estados Unidos. O conflito se estendeu pelo 

mundo colonial e, é claro, pelo Oriente Médio, que seria 

incorporado aos impérios britânico e francês após a der-

rota do Império Turco. O desafio de romper o impasse do 

equilíbrio de forças em cada uma das frentes foi acompa-

nhado de uma série de inovações na indústria militar. A 

aviação desenvolveu-se rapidamente. Em princípio, de 

grande valor na observação aérea e na produção fotográ-

fica, passou a ser utilizada também no bombardeio estra-

tégico, ampliando sua capacidade de transporte já no final 
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da guerra. O tanque foi aos poucos sendo adequado aos 

terrenos mais apropriados para o seu uso. E o submari-

no tornou-se a arma mais temível no ataque à navegação. 

(ARARIPE, 2008).

Nos meses finais de 1915, a frente ocidental estava es-

tabilizada numa linha de 800 km que ia do mar do Norte 

à fronteira suíça. Ao longo da linha os dois lados cavaram 

trincheiras para que as posições fossem mantidas duran-

te o inverno. As trincheiras permaneceriam por três anos, 

sem avanços ou recuos significativos (ARARIPE, 2008). 

Uma máquina de moer carne humana. Além da artilha-

ria pesada, principal responsável pelas baixas da guerra, o 

terror foi ampliado com o uso do gás tóxico, outra inova-

ção da guerra, e com as doenças.

No final do ano de 1916, os alemães decidiram arriscar 

mais, retomando a guerra submarina indiscriminada que 

haviam abandonado no início do conflito. A Alemanha so-

fria com o bloqueio a seus portos e com a falta de alimen-

tos no país. Temia que a população deixasse de sustentar o 

esforço de guerra. O risco que assumia com essa retomada 

era o da entrada dos Estados Unidos na guerra, o que de 

fato ocorreria em 6 de abril de 1917.

M
il novecentos e dezessete foi um 

ano de mudanças no equilíbrio de 

forças. O regime czarista desabou 

sob o peso dos enormes custos 

impostos à população. O desabas-

tecimento generalizado era resultado direto da mobiliza-

ção de milhões de camponeses. Os custos da guerra tam-

bém eram sentidos na sobrecarga de trabalho nas fábricas 

do país. Uma grande greve em Petrogrado, em janeiro, foi 

seguida de agitação que se espalhou pelo país. Em feve-

reiro, a grande manifestação de 200 mil trabalhadores 

recebeu a adesão das guarnições internas, formadas por 

novos recrutas e soldados convalescentes. A essa altura, a 

Rússia já havia perdido 2,7 milhões de homens, mortos ou 

feridos, além de 4 milhões de prisioneiros (SONDHAUS, 

2013: 276). Era uma sangria. O motim foi seguido da pro-

clamação do governo provisório pela Duma, e este decidiu 

pela continuidade na guerra, preparando nova ofensiva. O 

apoio francês, por meio do envio de armas e equipamen-

tos, era uma garantia. O problema era o contingente, a de-

serção e a desorganização da cadeia de comando naquelas 

circunstâncias. A “ofensiva Kerensky” foi desastrosa, e o 

comando do exército russo acusou os efeitos da propagan-

da bolchevique, que teria alterado profundamente o moral 

das tropas na linha de frente. Crescia o apoio, entre os sol-

dados e entre os russos em geral, à proposição bolchevi-

que de encaminhamento imediato de negociações de paz, 

ainda que à custa de perdas territoriais. A ascensão dos 

bolcheviques ao poder, em outubro, daria início às nego-

ciações de paz que retirariam definitivamente a Rússia da 

guerra, desativando parte importante da frente oriental.

Ainda em 1917 as primeiras tropas norte-americanas 

começaram a chegar à Europa. A maior parte desembarca-

ria apenas em 1918, quando o contingente que atravessou 

o Atlântico chegou a 2 milhões de homens. Elas também 

levaram para a Europa a pandemia que ficou conhecida 

como Gripe Espanhola. O vírus havia se manifestado pela 

primeira vez em março de 1918, na base militar de Fort 

Riley, no Kansas. As transferências de soldados dentro 

dos Estados Unidos, e de lá para a Europa, rapidamente 

transformaram a mortífera gripe em pandemia mundial, 

contribuindo para o aumento da mortalidade nos campos 

de batalha, sobretudo na frente ocidental.

Depois do desastre de Caporetto, que reduziu o 

exército italiano à metade, do fracasso da ofensiva Nivel-

le, que deixou o exército francês assolado por motins, e 

da revolução na Rússia, seguida de sua saída da guerra 

– fato que daria vantagem decisiva à Alemanha na fren-

te ocidental –, a chegada do grande contingente militar 

norte-americano foi absolutamente determinante para o 

fim do impasse europeu e a vitória da Entente. Também 

significou a possibilidade de permanência de mais de 500 

mil soldados britânicos e coloniais no Oriente Médio até 

a completa derrota do Império Turco e a consecução do 

acordo de divisão da região entre a França e a Grã-Breta-

nha (SONDHAUS, 2013).

No final de setembro de 1918, Guilherme II foi avisado 

da necessidade do armistício, pois o exército alemão não 

podia mais sustentar suas posições. Diante da crise ine-

Na TRINChEIRa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

99abril•maio•junho 2014

vitável, o imperador entregou o governo aos partidos que 

haviam apoiado uma resolução de paz no Reichstag em 

julho de 1917, para que eles fossem responsabilizados pe-

los termos do acordo de paz que certamente seriam muito 

desfavoráveis à Alemanha. Este desfecho foi responsá-

vel pelo mito da “punhalada nas costas”, que funcionaria 

como um motor para nacionalistas e veteranos inconfor-

mados (SONDHAUS, 2013: 474). A suposta traição seria 

atribuída aos internacionalistas – socialistas e judeus.

Impactos da Grande Guerra: uma nova ordem  

para o século XX

A Grande Guerra teve impactos profundos e dura-

douros, criando condições sociais, políticas e econômicas 

absolutamente novas no mundo. Não é exagero afirmar 

que ela forjou a ordem mundial que se impôs no século 

XX, tanto mais se considerarmos, como afirma boa par-

te da historiografia, que as duas guerras mundiais são o 

mesmo conflito, dividido por uma trégua de vinte anos. 

A Conferência de Paz de Paris estabeleceu a responsabi-

lidade alemã pelo conflito, obrigando-a ao desarmamento 

e ao pagamento de todos os prejuízos. A Alemanha viveu 

profunda crise, administrada após os Tratados de Locarno 

(1925) e sua admissão na Liga das Nações (1926) por meio 

de empréstimos norte-americanos. Após a crise de 1929, 

as condições econômicas do país se deterioraram rapida-

mente com o fim da entrada daqueles recursos. Quatro 

anos depois Hitler assumiria o governo do país, disposto a 

rearmá-lo, contrariando as imposições do tratado de paz, e 

a retomar o expansionismo que garantiria ao povo alemão 

seu “espaço vital”.

Nos tratados que se seguiram à Conferência de Paz, o 

mapa europeu foi alterado pelos vencedores. Também fo-

ram modificadas as fronteiras coloniais, com a repartição 

das antigas colônias alemãs e do Império Turco. Os gran-

des impérios desmoronaram, pondo fim às dinastias Ro-

manov, Habsburgo e Hohenzollern. Mas não se pode dizer 

que os vitoriosos europeus tenham obtido ganhos absolu-

tos. Cada um deles saiu do conflito com dívidas vultosas, 

enfrentando a revolução, os movimentos nacionalistas nas 

colônias, e dependente da ajuda financeira e apoio político 

dos Estados Unidos, o maior vencedor de fato. A fragilida-

de da França e da Grã-Bretanha era evidente.

A revolução se espalhou. Marcaria decisivamente a 

história do século XX. Pouco mais de três décadas depois 

da chegada de Lenin à Estação Finlândia, em Petrogrado, 

um terço da humanidade estaria vivendo sob regimes de-

rivados, de alguma forma, da revolução bolchevique. Sua 

origem está na desestruturação da ordem social europeia 

em razão do esforço de guerra. Ainda em 1917, diante da 

exaustão das sociedades envolvidas na guerra e da revolu-

ção que acontecia na Rússia, o desejo de paz e a revolução 

social haviam se fundido (HOBSBAWM, 1995: 66). A tese 

de Lenin relacionando a guerra ao imperialismo tornara-

-se um novo combustível para os movimentos revolucio-

nários. Em janeiro de 1918, as manifestações antiguerra 

varreram a Europa. Começaram em Viena, chegaram às 

regiões tchecas da Alemanha, e culminaram com a revolta 

dos marinheiros austro-húngaros no Mar Adriático. Em 

setembro foi a vez da Bulgária, quando soldados desmobi-

lizados marcharam sobre a capital e proclamaram a repú-

blica. Em novembro, os soldados da base de Kiel começa-

ram o movimento que se espalharia pela Alemanha, com a 

proclamação de uma república socialista na Baviera. Ou-

tra experiência foi a breve república soviética de Munique, 

na primavera de 1919 (HOBSBAWM, 1995: 73).

A onda revolucionária foi contida, mas deixou um 

aprendizado de resistências e lutas com duas consequên-

cias muito perceptíveis, ambas relacionadas à necessida-

de de recomposição da ordem ou da criação de uma nova 

ordem. De um lado, houve a incorporação de cidadãos 

– incluindo as mulheres – ao processo político, ou seja, 

a ampliação dos direitos como forma de domesticar as for-

ças sociais. Esse processo foi mais profundo entre os vito-

riosos e beneficiários das indenizações de guerra, situação 

na qual os vínculos nacionais se mantiveram mais fortes 

na medida em que os indivíduos podiam se ver recompen-

sados pelo esforço de guerra. Além disso, a construção do 

discurso dos vitoriosos sobre a culpa dos perdedores cami-

nhou no sentido de uma legitimação do conflito. Nesses ca-

sos, a ampliação da democracia foi um processo necessário 

e suficiente para a reconstrução da ordem. De outro lado, 
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onde a desordem econômica e social se agravou no pós-

-guerra, como nos casos da Áustria, Alemanha e também 

Itália (esta absolutamente desestruturada, apesar de vito-

riosa), houve um recrudescimento das forças revolucioná-

rias e da reação contrarrevolucionária, com o surgimento 

dos partidos ultranacionalistas, como o Partido Fascista, 

e o Partido Nacional Socialista. A radicalização em torno 

desses dois polos políticos rompeu os constrangimentos 

liberais dos regimes representativos que existiam antes de 

1914 na Itália, na Alemanha e também na pequena Áustria, 

onde parte significativa da população apoiava o Anschluss 

desde a Conferência de Versalhes.

Apesar de não ter havido a revolução mundial que os 

comunistas entendiam ser a condição para a própria manu-

tenção de um programa revolucionário na Rússia, os par-

tidos comunistas ganharam importância, notadamente nas 

lutas anti-imperialistas e de independências das colônias, 

como na China e na Indochina. Dessa forma, mesmo antes 

da ascensão soviética e da vitória contra o nazismo na Se-

gunda Guerra Mundial, que determinariam a ordem bipo-

lar da Guerra Fria, a influência de Lenin e da alternativa re-

volucionária foi um fenômeno novo cuja importância pode 

ser comprovada pelo surgimento dos partidos vinculados 

ao Comintern (1919-1943) em todas as regiões do mundo.

Os maiores benefícios da Grande Guerra foram colhidos 

pelos Estados Unidos. Antes do conflito, eram devedores do 

sistema financeiro britânico, cujos investimentos haviam 

permitido um desenvolvimento industrial e de infraestru-

tura sem paralelo no período. Tornaram-se credores dos 

Estados europeus, sua capacidade industrial foi ampliada 

pelas demandas da guerra, e, como consequência, passaram 

a força política central para a construção da ordem do pós-

-guerra. Além da atuação vitoriosa no campo de batalha, 

que lhes garantiu os direitos dos vencedores, constituíam, 

em 1919, a única nação com poder de dissuasão capaz de 

monitorar e defender a ordem estabelecida em Versalhes.

As condições da paz foram baseadas no programa 

dos 14 pontos do presidente Wilson, embora muitos dos 

pontos relacionados a fronteiras coincidindo com unida-

des étnicas não pudessem ser levados a cabo. A crônica 

do período e a historiografia passaram a atribuir a Wilson 

um idealismo kantiano, que informaria seu projeto para 

a constituição de uma instituição internacional capaz de 

garantir a paz entre as nações, mediando os conflitos e de-

mandas a partir de um conselho.

H
á duas observações importantes a 

serem feitas com relação ao Pacto da 

Liga das Nações, instituição imagi-

nada por Wilson com o objetivo de 

garantir a paz entre as nações. A pri-

meira é que havia um histórico anterior de negociações em 

favor de uma instância internacional garantidora da paz, 

que se materializou no Tribunal de Arbitragem, mais tar-

de transformado em Corte Internacional de Justiça, com 

sede em Haia. Este Tribunal teve sua origem no mesmo 

contexto de negociações internacionais que aprovou con-

venções fixando o direito da guerra ou direito de Haia, e, 

na origem, suas atribuições eram exatamente a resolução 

de conflitos entre as nações (LAIDLER, 2010). Uma se-

gunda observação é quanto ao interesse norte-americano 

mais notório. Suas preocupações com a paz e com a manu-

tenção de um relativo poder sobre a nova ordem, obtido 

desde logo por meio da condução do processo de paz, e, 

por conseguinte, de desmembramento e fragilização dos 

antigos impérios, eram a garantia de um mundo de paz 

e portas abertas para o comércio. Wilson havia sido um 

promotor das portas abertas, e até arrombadas, em casos 

de necessidade, de sorte que a nova ordem estabelecida 

era baseada não num idealismo de paz perpétua, mas num 

idealismo liberal cujo desenho institucional correspondia 

aos interesses da maior nação produtora de manufaturas 

do mundo, naquele contexto transformada também em 

centro financeiro.

Os termos de Versalhes foram os melhores para os pro-

pósitos do livre comércio, na medida em que determinou o 

surgimento de novos Estados cuja independência política 

dependia da proteção e favores das potências vitoriosas. 

Apesar das excepcionais condições de saída do conflito, 

o Senado norte-americano rejeitou a ratificação do Pacto 

da Liga e o comprometimento direto dos Estados Unidos 

com a manutenção da nova ordem. Mais tarde, os Estados 
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Unidos estariam novamente em posição de neutralidade, 

sem responsabilidades para com as necessidades da Liga 

diante da quebra dos termos do Tratado de Versalhes por 

parte da Alemanha. A ausência da maior potência econô-

mica e militar fragilizou a Liga das Nações, que passou a 

depender da atuação das antigas potências, traumatizadas 

e imobilizadas pelo terror de uma nova guerra.

O plano de Wilson foi diferente dos projetos anteriores 

de constituição de uma instituição internacional que ga-

rantisse a manutenção da paz. Estritamente político, o sis-

tema de segurança passou a ser integrado não por juízes, 

mas pelas nações, por meio de uma assembleia. O poder 

decisório, no entanto, se concentraria no Conselho execu-

tivo, composto por quatro nações permanentes (as vitorio-

sas) e outras quatro eleitas pela assembleia (BANDEIRA, 

2005: 82). Dessa forma foi constituída a Liga das Nações, 

antecedente da ordem igualmente hierárquica estabeleci-

da pela Organização das Nações Unidas, no pós-Segunda 

Guerra Mundial. Mesmo fora da Liga, não há dúvidas de 

que os Estados Unidos saíram da guerra com vantagens 

econômicas comparativas que os definiam como player 

central no cenário mundial.

Por fim, é preciso mencionar o desequilíbrio que a po-

tência norte-americana significou para o capitalismo como 

sistema que integrava os diversos mercados do mundo. A 

concentração da produção, a paulatina recuperação eco-

nômica das nações europeias e a bolha de crédito do mer-

cado interno dos Estados Unidos foram elementos gerado-

res da grande crise de 1929 que se espalhou rapidamente 

pelo mundo, deixando um rastro de desemprego e miséria, 

tanto nas nações industrializadas quanto nas colônias e 

nações dependentes. Este novo fenômeno foi decisivo para 

a radicalização política na Europa. Cresceram as mobili-

zações revolucionárias e trabalhistas, e os nacionalismos, 

com destaque para a ascensão do nazismo na Alemanha, 

entoando o discurso darwinista expansionista e denun-

ciando os traidores internacionalistas de 1918.

ConClusão

A Grande Guerra, cuja duração e impactos não fo-

ram previstos por seus promotores, criou os desafios que 

pautariam a dinâmica política de todo o século XX. A re-

volução se espalhou pela Europa, deixando um rastro de 

radicalização e polarização política, com o surgimento dos 

novos partidos comunistas e de extrema direita, na década 

de 1920. Este fato foi motor para a negociação de inúme-

ros direitos sociais em sociedades marcadas pelas pressões 

de soldados desmobilizados e de mulheres trabalhadoras.

O amargo sabor da guerra ilimitada, sem vencedores 

possíveis por mais de quatro anos de combates impiedo-

sos, permaneceu como memória e angústia. Como podia 

ter ocorrido aquele fenômeno devastador, assassino, irra-

cional? O temor da repetição do massacre levaria a França 

a recusar-se ao enfrentamento de um segundo confronto 
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notas de rodapé

com a Alemanha. Já para o povo alemão, ou pelo menos 

parte dele, a necessidade de uma compensação das per-

das e da humilhação alimentou a ilusão de que um novo 

esforço, empreendido sob o comando do ultranacionalis-

mo, podia ser a chance de retomar o antigo projeto de ex-

pansão. A Segunda Guerra Mundial ocorreu, dessa forma, 

como a etapa final do conflito anterior. Dela sairiam con-

solidadas as duas forças emergentes da primeira Grande 

Guerra: Estados Unidos e União das Repúblicas Socialis-

tas Soviéticas. Como Trotski profetizara, “o bolchevismo e 

o americanismo imperialista eram os dois fatores da histó-

ria contemporânea” (BANDIERA, 2005: 83).

“Ah, toda essa juventude, com suas mochilas e baione-

tas, com as capas e as botas enlameadas! Sonhando de 

modo humanístico-estético, poderíamos imaginá-la num 

quadro diferente. Poderíamos ter a seguinte visão: esses 

jovens montando e banhando cavalos numa enseada do 

mar, caminhando pela praia em companhia da namorada, 

achegando os lábios à orelha da meiga noiva, ou talvez 

ensinando uns aos outros, numa amizade feliz, o tiro de 

arco. Em lugar disso, jazem ali, com o nariz no barro bom-

bardeado. Que façam isso com alegria, ainda que transi-

dos de medo e cheios de saudades da mãe, é assunto à 

parte, que nos orgulha e envergonha, mas nunca nos de-

veria induzir a colocá-los nessa situação.” (Mann, 800) 
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A história do pensamento so-

ciológico no Brasil, a despei-

to das interpretações vigen-

tes, pode ser narrada – e não 

unilateralmente – com base 

em seus processos dinâmicos 

de construção, por seus pró-

prios usos e decisões. Nesses marcos, é possível delimitar 

as condições e formas do advento do pensamento socioló-

gico no Brasil e sua conformação inicial, compreendendo 

suas características, fundamentos e paradigma dominan-

te, no caso, um modelo vigente desde os primórdios do sé-

culo XIX, extraído da tradição sociológica europeia, mor-

mente francesa, tendo acentuado seu cunho mecanicista 

e expurgados seus caracteres mais historicistas: um tipo 

de “ciência natural” da sociedade, assimilada aqui com a 

enxurrada de positivismo, evolucionismo, cientificismo e 

naturalismo. Tal paradigma predominou nesse primeiro 

estágio de criação no Brasil, tendo sido aqui identificado 

com a própria ciência da Sociologia, legitimado como in-

terpretação, naturalizado como modelo e ratificado como 

inexorabilidade histórica. 
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a soCioloGia e suas histórias

A história da Sociologia tem sido narrada de várias 

formas: com base na continuação/imbricação com o pen-

samento social; do estudo dos fatos sociais sem uma cabal 

ruptura com o pensamento social; da ruptura com a filoso-

fia social por meio da seção entre comunidade e socieda-

de; a partir do rompimento das formas de sociabilidade e 

conexão; dos modos de institucionalização, da capacidade 

de distinção em relação à filosofia social e à análise autô-

noma dos processos de socialização; da distinção positiva 

em relação a uma metafísica do social; das tradições e suas 

conexões nacionais e teóricas; da criação e fundamenta-

ção científica da investigação empírica; da relativamente 

diversa contribuição fundamental dos seus clássicos; da 

importância explicativa de temas por autores e escolas 

na atualidade; da construção das teorias sociológicas sis-

temáticas e suas formas de explicação/compreensão; das 

grandes tipologias de abordagem da sociedade; das for-

mas fundamentais de construção da totalidade social; da 

tipologia da teoria sociológica; das estruturas normativas 

subjacentes às teorias sociais; da interpretação sociológica 

da infraestrutura da criação teórica; do desenvolvimento 

e evolução das ideias sociais; da reflexão filosófica a res-

peito do fenômeno social e a interpretação do mundo; das 

práticas do pensar (em termos de abordagens e temas) em 

determinadas condições sociais, intelectuais e institucio-

nais; da competição explicativa entre as culturas de uma 

sociedade; da competição institucional e status acadêmico 

e social; da evolução histórica e nacional; das etapas do 

pensamento sociológico em termos de autores clássicos; 

da forma orgânica de intervenção político-cultural na re-

alidade social; dos fundamentos ideológicos do debate 

intelectual; da evolução dos fatores epistemológicos de 

organização da ciência. E, ainda, narrada em termos de 

continuidades e descontinuidades; de evolução históri-

ca da sociedade como totalidade; de mudança social; de 

construção prático-cultural a partir da institucionalização, 

relação empírica com o objeto, conhecimento, interesse, 

gestão e transformação da sociedade; de redescoberta do 

“espírito fundador” e desafios dos pioneiros; das conquis-

tas do Iluminismo e da tirania do progresso; da descoberta 

da sociedade por meio dos autores clássicos; da evolução 

histórica no Ocidente e por meio dos principais autores; 

e mesmo das raízes da Sociologia na antiguidade clássica 

grega. A profusão de percursos, enredos e narrativas, em 

geral controversas, aponta para a relativa imaturidade da 

Sociologia como ciência e, simultaneamente, para sua ri-

queza e complexidade como fenômeno histórico, a despei-

to de sua compartimentação como disciplina e um quase 

total desprezo pela produção exterior aos EUA e Europa.

Todavia, no Brasil, as narrativas do desenvolvimento 

da Sociologia são exíguas e circunstanciais, a maior prova 

disso é a inexistência ainda de uma obra orgânica e sis-

temática sobre a Sociologia brasileira. Por que ainda não 

existe uma história da Sociologia, ou do pensamento so-

ciológico, no Brasil (ou brasileira)? Tal ausência deve-se 

ao desdém para com a empreitada ou ainda à descrença 

na existência do objeto? O evidente menosprezo à tarefa 

refere-se à desconfiança na importância desta, à inexis-

tência de uma história sua (em sentido pleno) autônoma 

ou, no limite, à desconfiança na própria existência de uma 

Sociologia brasileira?

H á, entretanto, tentativas de esboçar 

um quadro das ideias sociológicas 

no Brasil. A começar por Chacon 

(1977), que expõe em análises es-

tanques alguns autores e ideias em 

relativa desarticulação entre si. Em uma das primeiras 

tentativas de sistematização, Andrade (1941) intentou um 

esboço da formação da Sociologia brasileira em uma obra 

interrompida, que nunca ultrapassou o primeiro volume 

– sobre os primeiros estudos sociais (cronistas, historia-

dores) no Brasil, alcançando até o século XVIII. Já Bastide 

(1947), abordando a Sociologia brasileira no contexto de 

uma “Sociologia da América Latina”, embora condene o 

exercício de simples importação de modelos, demonstra 

certo otimismo (quase sem continuadores) nas possibili-

dades de desenvolvimento de um pensamento sociológico 

fecundo e original, lapidado no estudo de temas e proble-

mas próprios.
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Os balanços sociológicos da Sociologia no Brasil – que 

emergem nos anos 1950 – são frutos de uma disciplina que 

se institucionalizava, buscava consolidação metodológica 

e, sobretudo, prestígio e influência – senão prerrogativa – 

na explicação social da vida social no país. Com a criação, 

nos anos 1930, das universidades, faculdades e cursos de 

Ciências Sociais (na Escola Livre de Sociologia e Política 

e Universidade de São Paulo, em São Paulo, em 1933, e 

na Universidade do Distrito Federal, depois Universida-

de do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1934), assim como da 

primeira revista acadêmica da área (Sociologia, da Escola 

Livre de Sociologia e Política, por iniciativa de Emilio Wil-

lems e Romano Barreto), aflui a ideia legitimadora de que 

naqueles anos está o marco inicial da produção científica 

e que a institucionalização é o processo por excelência do 

amadurecimento e desenvolvimento da Sociologia no Bra-

sil.1 Tal avaliação é expressa por Djacir Menezes (1956), e 

também por Costa Pinto e Edison Carneiro (1955), estes 

últimos, elaboradores de um pioneiro balanço institucio-

nal e temático da produção sociológica brasileira. Com-

partilha também desse ponto de vista Ferreira (1958a, 

1958b), segundo o qual as ciências sociais tomaram rumo 

“impressionante” e os estudos adquiriram tom científico e 

construtivo somente após 1930, dando início à “fase mo-

derna da Sociologia brasileira”.

De modo análogo, Fernando de Azevedo (1973, p. 317)2 

analisa a questão na América Latina e, particularmente, 

no Brasil, conferindo à Sociologia “no Brasil” três fases: 

uma primeira fase, anterior ao ensino e à pesquisa, na qual 

as obras são “antes literárias e históricas que sociológicas”, 

estendendo-se da segunda metade do século XIX até 1928; 

uma segunda fase de introdução do ensino de Sociologia 

nas escolas do país, de 1928 a 1935; e, finalmente, a da 

associação do ensino e da pesquisa nas atividades univer-

sitárias, após 1936. 

Também Florestan Fernandes (1958, p. 190), de modo 

semelhante, seguirá tal curso ao indicar três épocas de de-

senvolvimento da reflexão social no Brasil: 1ª) na qual tal 

reflexão é usada como recurso parcial de explicação e de-

pendente de outros instrumentos; 2ª) na qual predomina 

No Brasil, as narrativas do 
desenvolvimento da Sociologia 

são exíguas e circunstanciais
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o uso dessa reflexão como forma de consciência e explica-

ção das condições histórico-sociais de existência; e 3ª) na 

qual vige a subordinação do labor intelectual aos padrões 

de trabalho científico sistemático por meio da investiga-

ção empírico-indutiva. A nova geração de sociólogos bra-

sileiros,3 principalmente em São Paulo, esforçava-se por 

distinguir-se do que chamavam “ensaísmo” dos analistas 

sociais que lhes eram antecedentes, desvalendo assim in-

teressantes contribuições anteriores, como as de Tavares 

Bastos, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto, Sílvio Romero, 

Alberto Torres etc.4

A busca da originalidade e da distinção nacional da 

Sociologia brasileira será perseguida por Guerreiro Ra-

mos, iniciador de uma ampla revisão da Sociologia bra-

sileira que, ao final, permeará toda sua obra; para ele, a 

existência de uma produção sociológica local advém dos 

trabalhos de Tobias Barreto, Sílvio Romero, Euclides da 

Cunha, Alberto Torres etc. (RAMOS, 1953, p. 11-2), porém, 

seria necessário consolidar uma “Sociologia nacional”, não 

alienada e criadora da forma da sociedade brasileira, de 

“molduras intelectuais da nação”, bem como difundi-las 

para que se tornassem comportamentos automáticos e ge-

neralizados (RAMOS, 1953, p. 40). Aflorava ali a ideia de 

Sociologia como consciência social e forma de moderniza-

ção das mentalidades, comum naqueles anos 1950, entre-

tanto, agora também como “saber de salvação”. 

M ais intensivo e equilibrado, 

recuperando nomes e contri-

buições para a Sociologia no 

Brasil, é o trabalho de An-

tonio Candido (Formação 

da Literatura Brasileira), redigido em 1956 e publicado 

originalmente em 1959. Nele, o autor resgata a produção 

sociológica, desde o final do século XIX até os anos 1950, 

com acurado senso histórico, sem pretensões de contesta-

ção (anacrônica) das explicações da vida social com base 

num instrumental posterior. Todavia, não obstante a ideia 

de sistema que subjaz ao texto, falta ao relato mais orga-

nicidade, os autores sucedem-se de modo um tanto frag-

mentário, subsumida a tênue linha que os agrupa em ter-

mos de continuidade das ideias.

Autores mais recentes ocuparam-se da periodização 

da Sociologia no Brasil, dos primeiros autores e de debates 

intelectuais relevantes, da busca de uma eventual heran-

ça relegada e o desenvolvimento e enraizamento social da 

Sociologia brasileira. Trabalhos de maior envergadura têm 

sido feitos nos últimos 30 anos, ainda assim, a temática 

de uma historicidade da Sociologia brasileira foi posta em 

segundo plano, sendo valorizada a abordagem ideológica 

(em termos de método) de autores significativos e da pes-

quisa dos fundamentos sociais da produção sociológica, ao 

modo de uma “Sociologia da Sociologia”.5

Uma iniciativa de vulto foi a organização de uma 

História das ciências sociais no Brasil (MICELLI, 1989, 

1995), que reuniu diversos autores na abordagem de as-

pectos relacionados à constituição e à institucionalização 

das ciências sociais no país. O amplo painel ilumina várias 

particularidades da vida acadêmica e das circunstâncias 

de produção intelectual, empreende uma Sociologia da ci-

ência, das instituições, dos intelectuais e até da clientela, 

mas não se aprofunda na gênese, sistematização, articula-

ção e desenvolvimento histórico das ideias sociológicas e 

seus respectivos autores.

Assim, a abordagem do processo histórico da Sociolo-

gia brasileira – ou no Brasil, como prefere a maioria dos 

autores6 – tem sido frequentemente omitida ou relegada, 

todavia, quando não o foi, vigeu a narrativa segundo uma 

interpretação da produção das ideias no Brasil historica-

mente recorrente conforme – nas palavras de Tobias Bar-

reto – certo “complexo de Penélope”, segundo o qual se 

desfaz de noite o que se produz de dia (BARRETO, 1977b), 

acrescida da interpretação de que os autores estariam co-

mumente lançando mão de ideias “importadas” ou des-

contextualizadas, o que inviabilizaria a consolidação de 

uma produção articulada, no limite, de uma tradição inte-

lectual (e sociológica) brasileira. 

Mesmo que sob o risco de perseguir a própria som-

bra, cabe perscrutar a existência de tal tradição socioló-

gica brasileira, ainda que sua realidade última possa ser a 

produção e/ou reprodução do efêmero e do reflexo de ou-
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trem. O fato é que a Sociologia brasileira, por meio de seus 

intérpretes e autores, ainda não se reconhece no próprio 

espelho de sua produção.

paradiGMa e heGeMonia

Na lacuna deixada pela vaga historicidade predomi-

nou a percepção da Sociologia brasileira como dotada de 

uma trajetória errante, culturalmente deslocada, mas pos-

sível pelo espelhamento de modelos cientificamente reco-

nhecidos, e cujo exemplo prestigiado advinha da influên-

cia da Sociologia europeia, particularmente a francesa, em 

parte devido à ostensiva presença da cultura francesa na 

elite cultural brasileira, à influência das ideias (políticas, 

científicas e literárias) e dos intelectuais franceses, ao ensi-

no da língua, às missões culturais vindas ao Brasil, ao mo-

delo de ensino e acadêmico adotados e, notoriamente, ao 

caráter do ensino de Sociologia na universidade brasileira 

(a Universidade de São Paulo, em especial), cujas cátedras, 

não só de Sociologia, mas nas Ciências Sociais e filosofia 

em geral, estiveram sob a regência de professores fran-

ceses ou forjados pela tradição sociológica francesa. Tal 

tradição era caracterizada pelo essencialismo social, pelo 

realismo e holismo analíticos, bem como pela forte preo-

cupação com a ordem social e a coesão moral – tradição 

iniciada por Montesquieu e consolidada por E. Durkheim, 

passando por Condorcet, Saint-Simon e A. Comte. Tam-

bém, predominavam concepções organicistas, funcionais 

e estruturais que traziam – ainda que às vezes de modo 

recôndito – aspectos naturalistas e positivistas.7

A Sociologia, como afirmou Wiese (1932, p. 3), não 

tem uma só raiz, germinou de diversos modos em diversos 

solos, embora só surja quando a sociedade alcança certo 

grau de “progresso”, certa complexidade social moderna. 

Destarte as várias tradições sociológicas existentes – em 

geral relativa, circunstancial e temporariamente ligadas a 

tradições históricas e socioculturais nacionais – o paradig-

ma hegemônico que dominou a Sociologia brasileira em 

seus primórdios no século XIX foi extraído da tradição so-

ciológica francesa, acentuado seu cunho mecanicista e ex-

purgados seus caracteres historicistas: um tipo de ciência 

natural da sociedade, assimilada aqui com a enxurrada de 

positivismo, evolucionismo, cientificismo e naturalismo 

que impregnou o último quartel do século XIX no Brasil, 

e filtrada pelos anseios de contestação política e social ao 

conservadorismo do antigo regime – monárquico, antide-

mocrático, escravocrata, centralizador, católico, territoria-

lista e estamental.

E sse paradigma sociológico hegemôni-

co, obviamente, servia à conveniência 

no momento; entretanto, tornou-se o 

círculo de ferro que fixou os limites 

da legitimação da produção socio-

lógica desde o último quartel do século XIX até, pratica-

mente, a metade do século XX no Brasil, quando já havia 

sido duramente criticado e estava em franca decadência 

na própria França e no restante da Europa. Tornou-se a 

gênese, o percurso e a história da Sociologia brasileira, 

principalmente com a institucionalização das ciências so-

ciais – e ainda hoje é visto como parte essencial do cânone 

da interpretação social.

Outrossim, nesse interregno entre o nascimento e a 

consolidação da Sociologia no Brasil, tal paradigma domi-

nou a produção sociológica e quase esterilizou as tentati-

vas de renovação e construção de outras sociologias que 

não a chancelada pelo modelo dominante – modelo esse 

com o qual, a partir dos anos 1930, a institucionalização, 

o ensino e a pesquisa universitários, contestadores do en-

saísmo anterior, corroboraram largamente, até mesmo 

estreitando seus limites.8 Assim, não há, na história da So-

ciologia no Brasil, uma necessária eficácia em termos de 

interpretação dos fatos da “realidade”, mas algo de compe-

tição entre paradigmas e explicações antagônicas.

Trata-se, sobretudo, de problematizar a gênese e o de-

senvolvimento da Sociologia, particularmente no Brasil, 

por meio de processos socioculturais e políticos de opção, 

seleção, assimilação, adequação e hegemonia a partir de 

distintos paradigmas explicativos provenientes de diferen-

tes matrizes culturais. O paradigma positivista e naturalis-

ta do século XIX, extraído da matriz francesa, malgrado as 

várias raízes por meio das quais tomou corpo a árvore da 
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Sociologia, predominou nesse primeiro estágio de criação 

desta ciência no Brasil, tendo sido aqui identificado com a 

própria ciência da Sociologia, legitimado como interpre-

tação, naturalizado como modelo e ratificado como inexo-

rabilidade histórica por meio da produção sociológica de-

rivada e da narrativa não crítica do advento da Sociologia 

no Brasil.

A Sociologia brasileira e seu pensamento formou-se a 

partir de condições nacionais e de absorção de ideias cons-

truídas nos países centrais, nos quais o desenvolvimento 

do capitalismo proporcionou primeiramente o advento da 

sociedade burguesa, trazendo à tona um esboroamento do 

antigo regime, suas ordens relativamente estáveis e seus 

laços de solidariedade; houve uma cisão entre Estado e so-

ciedade civil, bem como uma oposição entre comunidade e 

sociedade e uma crise de valores tradicionais. No Brasil, o 

início de tal processo remonta ao último quartel do século 

XIX, e o advento da Sociologia é um dos indicativos desse 

processo histórico.

Entretanto, a gênese da Sociologia brasileira não pa-

rece poder ser simplesmente explicada com base em pro-

cessos de imitação, importação ou transplantação, embora 

houvesse um componente de apropriação (por vezes não 

crítica) das ideias dominantes na Europa; a escolha, a se-

leção e a assimilação dessas ideias pelos pensadores foram 

histórica e socialmente condicionadas (logo, politicamen-

te) e feitas conforme as deliberações dos sujeitos. Isso não 

significa que as ideias têm tempos e espaços sociais ab-

solutamente definidos, mas que, em última instância, têm 

delimitadas suas circunstâncias de produção e adequação 

conforme condições limítrofes de aceitação, atuação e per-

manência, dentre as quais atua a volição das escolhas teó-

ricas, sociais e políticas.

A história da Sociologia brasileira, a despeito da adoção 

não crítica de ideias, merece ser revista por meio de seus 

processos dinâmicos de construção, pois seus próprios 

usos e decisões, formas e conteúdos – ainda que talvez não 

completamente originais – podem mostrar-se passíveis 

A história da Sociologia 
brasileira merece ser revista 
por meio de seus processos 
dinâmicos de construção
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de análise baseada na estruturação e no desenvolvimento 

históricos e socialmente particulares, ainda que, no limite, 

submetidos à totalidade do processo de desenvolvimento 

do capitalismo e sua evidente mundialização. 

Nesses marcos, é possível delimitar as condições e for-

mas do advento da Sociologia no Brasil e sua conformação 

inicial, compreendendo suas características, fundamentos 

e paradigma(s) dominante(s). 

diáloGos CoM as vozes do passado

O desenvolvimento da Sociologia no Brasil não está 

relacionado apenas à influência de escolas e autores, à re-

cepção e à assimilação das teorias, à adoção e à refuncio-

nalização dos conceitos e à própria criação – organização e 

imaginação – de formas de explicação sociológica dos fenô-

menos sociais, há de se considerar também a construção e 

legitimação das teorias, difusão e disputas por hegemonia 

na explicação social. Essas implicações demandam conhe-

cimento das condições sociais, políticas, culturais (particu-

larmente intelectuais) e seus conflitos, cujos balizamentos 

impõem também um conhecimento das estruturas sociais, 

dos grupos sociais envolvidos, seus conflitos de interesse e 

culturais, construções intelectuais e visões de mundo.

 Por outro lado, se a história (inclusive a história inte-

lectual, das ideias) não segue uma linha reta e providen-

cialmente articulada de modo causal, também o passado 

não é a justificação do presente, assim como o devir não é 

simples desenrolar do presente histórico; o acontecer não 

supõe nem uma absoluta conexão factual e causal, nem 

uma imanência, nem uma articulação mecânica e/ou tele-

ológica: há que se resguardar o terreno das possibilidades 

históricas, dos anseios, da consciência antecipadora, da 

aposta, do efêmero, do provisório, do inacabado e mesmo 

do imponderável. 

Não se pode tomar a história das ideias como uma 

corrente, elo a elo articulada, sob pena de entregar a au-

tonomia duramente conquistada pelas ciências humanas 

à férrea (e frágil) lógica dos fatos, fatos estes narrados 

conforme a visão de mundo e os interesses de sujeitos e 

grupos sociais que criaram muitas das condições em que 

desenrolaram tais fatos, ou mesmo construíram os pró-

prios fatos. A crítica se anula quando a história torna-se 

justificação, já que não cabe à crítica legitimar o dado, mas 

“escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1987).

O objetivo do estudo das condições de afluência e 

construção da Sociologia no Brasil (ou brasileira) e uma 

eventual alternativa ao paradigma e seus cânones não 

podem ter caráter simplesmente estético, perseguir uma 

originalidade que se autoconsome no próprio processo de 

criação da novidade; ao revés, prende-se à necessidade de 

tornar o conhecimento social permeável à diversidade, às 

outras possibilidades de construção da explicação socioló-

gica e suas consequências. 

O estudo da formação da Sociologia brasileira, lon-

ge de ter um caráter arqueológico ou excêntrico de res-

gatar um componente residual e perdido, visa entender 

as próprias condições (e ações subjacentes) a essa per-

da, os fatores que levaram tal formulação a ser relegada, 

pois as motivações e condições desse desprezo são parte 

da argamassa da construção dominante, seus interesses, 

argumentos e formas de legitimação. Não cabe à crítica 

sociológica flertar com o moralismo ingênuo, promoven-

do cruzadas para reabilitar os “vencidos” e sua versão da 

história, empreendimento tão ideologicamente canhestro 

quanto a justificação do passado, mas compreender os 

conflitos e contradições constituintes das sociedades e de 

sua história, notoriamente aqui, da história das ideias e da 

Sociologia em particular.

S em compreender o desenvolvimento da 

Sociologia no Brasil, sua história, suas 

contradições, seus discursos e seus si-

lêncios, não se pode fazer Sociologia no 

Brasil. Os mortos já não governam os 

vivos e não cabe mais lhes render homenagem; cumpre, 

sim, entender sua existência social e tomá-los como cons-

trutores de seu tempo e interlocutores do nosso, ambos os 

tempos ainda abertos a interpretações. 

Assim, quando nos detemos sobre a história da Socio-

logia brasileira, notamos que as ideias não estão fora do 

lugar, nem o autor está fora do seu tempo, o que não equi-
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1. Apesar disso, o ensino de Sociologia já havia sido proposto nas faculda-
des de direito por Rui Barbosa (1879) e no ensino regular por Rocha Vaz 
(1925), já eram ministradas aulas desde 1912 por Soriano de Albuquerque, 
na Faculdade de Direito do Ceará, e a disciplina já havia sido introduzida, 
em 1928, como cadeira no Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro (a 
cargo de Delgado de Carvalho), na Escola Normal de Recife (com Gilberto 
Freyre) e do Distrito Federal (com Fernando de Azevedo). Nos anos 1950 
ocorreram no Brasil as primeiras reuniões de organizações de classe: em 
1953, o II Congresso Latino-Americano de Sociologia, e em 1954, o I Con-
gresso Brasileiro de Sociologia, realizado na Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras da Universidade de São Paulo, e promovido pela Sociedade 
Brasileira de Sociologia, fundada em 1948.

2. Em apêndice inicialmente publicado em 1954 à 6ª edição de seu com-
pêndio (publicado originalmente em 1935).

3. Mais tarde, Fernandes (1977) voltará ao tema e – de modo amargo – 
fará um balanço de sua trajetória e da de sua geração intelectual, que no-
meou “geração perdida”, devido ao suposto fracasso em instrumentalizar 
o saber em benefício da transformação social de cunho popular. 

4. Segundo Ortiz (1990, p. 165), “[...] não há solução de continuidade te-
mática entre os velhos pensadores e a escola de Sociologia paulista”; já 
para Vianna (1994, p. 364), a institucionalização das ciências sociais não 
se aproveita da existência prévia do trabalho científico, nem tem como se 
vincular diretamente à tradição da forte ensaística que lhe antecede, as 
ciências sociais surgem “ex-novo”, “por cima”, mormente “pela mão das 
oligarquias paulistas, então dissidentes do governo federal – com quem 
chegam à guerra civil em 1932”. 

5. Extensivo levantamento bibliográfico – orientado para a política e que 
contempla também a Sociologia – foi produzido por Santos (2002) e uma 
bibliografia do pensamento social brasileiro está em Aguiar (2000); de 
modo condensado, uma bibliografia básica do estudo de temas na pro-
dução sociológica brasileira está em Micelli (1999) e um recenseamento 
bibliográfico da produção do ISEB e sobre o instituto e seus principais 
autores está em Bariani (2005).

6. A opção dos autores pela designação de Sociologia no Brasil e não So-
ciologia brasileira, mais que um posicionamento sobre o caráter univer-
sal da Sociologia, denota a desconfiança em relação à relativa autonomia 
ou mesmo existência histórico-genético-evolutiva da Sociologia como ci-
ência no Brasil. Assim, não se poderia fazer referência a uma Sociologia 
brasileira como, frequentemente, se faz a uma sociologia francesa, alemã, 
norte-americana ou mesmo inglesa (que nos parece um caso muito inte-
ressante e peculiar). 

7. De modo análogo, tal influência cultural francesa pode ser notada tam-
bém em outras manifestações, notoriamente na literatura brasileira do 
período, não somente no Romantismo brasileiro do século XIX, mas, so-
bretudo, nas manifestações realistas e naturalistas e suas interpretações 
da vida social no Brasil. 

8. A esse respeito, lembremos a conceituação naturalista de Sociologia 
elaborada por Florestan Fernandes (1974, 1991), tomando-a por ciência 
eminentemente empírica e indutiva, que se ocupa da interação dos se-
res vivos nos diversos níveis de organização da vida, compreendendo as 
três grandes formas da vida social, materializadas nas comunidades “ani-
mais”, “vegetais” e “humanas”. 

notas de rodapé

vale a dizer que há um tempo e lugar exatos para ambos; 

também as ideias não são selecionadas absolutamente de 

modo instrumental para consecução de objetivos políticos, 

o que não equivale a dizer que a escolha, os desejos, os 

anseios e a política são exteriores às ideias científicas. As 

ideias não são apenas importadas, nem a originalidade é 

uma virtude por si, o que não autoriza uma contextualiza-

ção férrea que encurte o horizonte das possibilidades do 

pensamento. 

Nesse sentido, dialogar com o passado, de autores 

mortos e ideias vivas, não é misticamente evocar espíri-

tos dos condenados ao limbo da história das ideias, nem 

sequer desenterrar cadáveres de impossibilidades, mui-

to menos prestar homenagens no cemitério das utopias. 

É ouvir as vozes caladas pelo silêncio da unanimidade e, 

sobretudo, desmascarar as narrativas míticas da história 

indefectível e os vaticínios dos profetas dos fatos consu-

mados, até porque tal mística reside no fato de que estes 

são criadores e legitimadores desse passado que acorrenta 

o presente a uma suposta linha da história. 

O autor é doutor em sociologia pela Universidade Estadual Paulista 
Julio de Mesquita Filho (UNESP).

edisonbariani@gmail.com
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à luz da 
neurociência 

D evido ao progresso tecnológi-

co (principalmente graças ao 

desenvolvimento da pesquisa 

genética e das imagens fornecidas por 

ressonância magnética ou por tomogra-

fia por emissão de pósitrons), as neu-

rociências modernas nos propiciaram, 

na última década, uma visão bem mais 

diferenciada sobre o funcionamento do 

nosso cérebro. Assim, muitas hipóteses 

obtidas somente por observação foram 

empiricamente confirmadas, descarta-

das ou relativizadas. 

O pressuposto básico das neurociên-

cias é: se fazemos, pensamos ou senti-

mos algo, se registramos sensações ou 

executamos movimentos – tudo ocorre, 

decorre e transcorre sempre por meio de 

procedimentos de ativação padronizados 

dos nervos e do cérebro. 

Curiosamente, um dos objetos favo-

ritos de estudo dos neurocientistas é o 

cérebro dos músicos… Por qual motivo? 

E qual a influência das conclusões desses 

estudos para os músicos, para os profes-

sores e alunos de música e para os leigos?

a música

Felipe cattapan
músico 

Katja cattapan
psiquiatra
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fina). Funcionalmente encontra-se, em 

particular, um aumento de atividade na 

região do córtex motor (reponsável pelo 

controle e coordenação da motricidade). 

Além disso, ao realizarem tarefas 

complexas, os músicos utilizam menos as 

áreas motoras secundárias, pois as áreas 

motoras primárias lhes são suficientes para 

atingirem uma maior eficiência no controle 

motor. Uma descrição das singularidades 

estruturais e funcionais dos cérebros dos 

músicos pode ser encontrada em Jäncke, 

2002.

Consequentemente surge a questão 

etiológica: de onde provêm essas dife-

renças comprovadas por tantas pesquisas? 

Nascerão os músicos já com um cérebro 

diferente (explicação genética associada ao 

conceito de “talento”), conduzirá a prática 

musical durante a primeira infância a uma 

diferenciação específica do cérebro ou será 

a prática musical durante a idade adulta 

responsável por tais diferenças?

Naturalmente não existe uma solução 

única e simples, provavelmente cada uma 

das três respostas acima corresponde a 

uma parte da verdade. A maioria dos neu-

rocientistas, no entanto, parte do princípio 

de que essas diferenças são o resultado 

de um treinamento (prática) musical e, 

o ConCeito de neuroplastiCidade

Os cérebros dos músicos (princi-

palmente dos músicos profissionais) se 

diferenciam, em média, dos não músicos. 

Nas imagens dos cerébros dos músicos se 

encontram, particularmente, ampliações 

morfométricas no córtex motor primá-

rio (responsável pela função motora), 

no plano temporal (responsável pelos 

intervalos musicais), na parte frontal do 

corpo caloso (reponsável pela interação 

entre os hemisférios), no giro de Heschl 

(responsável pela percepção consciente 

de sons – veja a Figura 1) e no cerebelo 

(responsável pela coordenação motora 

nascerão 
os músicos 
já com um 

cérebro 
diFerente?
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portanto, representam um exemplo de 

“neuroplasticidade”. (A suposição comum 

de “genialidade” ou “talento” sendo assim 

fortemente relativizada). Em seguida apre-

sentaremos algumas pesquisas relativas 

a este tema. Mas antes é importante nos 

determos um pouco mais no conceito de 

“neuroplasticidade”.

Um treinamento (ou prática) que seja 

exercido durante um longo período de 

tempo conduz a adaptações neurofisioló-

gicas específicas do sistema nervoso cen-

tral, com consideráveis modificações em 

diferentes funções cerebrais e até mesmo 

na estrutura do cérebro. Esse fenômeno 

é chamado de “neuroplasticidade”. A 

neuroplasticidade descreve a capacidade 

do cérebro de se adaptar continuamente 

às modificações do meio em que ele se 

encontra. Nessa adaptação, pode haver 

no cérebro um aumento de eficiência 

nas conexões entre os neurônios (células 

nervosas), os sistemas neuromoduladores 

podem se modificar e até mesmo novas 

células nervosas podem se formar. Espe-

cialmente o conhecimento da possibilida-

de de formação de novas células nervosas 

representou uma grande mudança de 

paradigma nas neurociências.

Neuroplasticidade depende de ati-

vidade: circuitos de sinapses (ligações 

entre neurônios) que são usados mais 

frequentemente tornam-se maiores (as 

ligações tornam-se mais densas), ao passo 

que os menos usados são “apagados” e 

“morrem”.

Após alguns trabalhos sobre neuro-

plasticidade em animais, somente em 

2000 (apenas 11 anos atrás!) a pesquisa 

de neuroplasticidade em seres humanos 

ganhou a importância que merece – não 

com um trabalho sobre músicos, mas 

sobre taxistas londrinos (Maguire et al., 

2000). Esse trabalho mostra, por meio 

de imagens por ressonância magnética 

estrutural, que uma estrutura (o hipo-

campo posterior) no cérebro dos taxistas 

se apresenta significativamente maior do 

que nos não taxistas. E quanto mais tempo 

de profissão tinham os taxistas, maior era a 

estrutura cerebral supracitada. Lembremos 

que o hipocampo posterior é responsável 

pela representação espacial do meio e, 

portanto, fundamental para os chamados 

“navigation skills” (capacidade de se orien-

tar em espaços de alta complexidade). A 

conclusão é óbvia: pessoas que treinam 

de um modo especial uma determinada 

função – no caso dos taxistas: o senso de 

orientação espacial – desenvolvem de um 

modo especial a região cerebral responsá-

vel por tal função. O fato dos cérebros de 

crianças, jovens e adultos estarem aptos a 

desenvolver tal processo de adaptação – e 

da realização desse processo poder ser 

demonstrada por meio de imagens (por 

ressonância magnética) – garantiu a este 

trabalho o merecido reconhecimento.

A neuroplasticidade é agora plena-

mente reconhecida e está sendo inves-

tigada em diversos setores; os exemplos 

clínicos são a neuroreabilitação (depois 

de acidentes ou derrames cerebrais) ou 

a psicoterapia. 

treinaMento (ou prátiCa) MusiCal

O exemplo clássico da neuroplastici-

dade, no entanto, são os músicos. O que 

é tão especial no treinamento (ou prática) 

musical? Praticar música é um processo 

altamente complexo, no qual as mais 

variadas funções cerebrais são ativadas… 

Vejamos alguns exemplos. 

Normalmente, a prática musical tem 

início já na infância e, no decorrrer deste 

processo, há uma uma forte estimulação 

do sistema nervoso antes e durante a 

puberdade (na infância e na juventude o 

cérebro é especialmente “maleável”). O 

alto controle espaço-temporal, necessário 

para a prática musical, exige um rápido 

processamento de informações, o que leva 

à formação de fibras nervosas mais rápidas 

e eficientes. Em concursos e audições 

ocorre a liberação dos neurotransmissores 

dopamina e adrenalina, que favorecem a 

neuroplasticidade. Praticar música já é em 

si mesmo um forte estímulo emocional, 

ocasionando a liberação dos neurotrans-

missores dopamina e endorfina, que 

aumentam a neuroplasticidade. 

Em seguida apresentamos, de forma 

bem sucinta, duas pesquisas sobre neuro-

plasticidade e música.

1) Schlaug et al., 2009, demonstraram 

que o treinamento musical induz à neu-

roplasticidade. Foram examinadas crianças 

(de 5 a 7 anos de idade) antes e após um 

treinamento musical de, em média, 29 

meses. As crianças que absorveram este 

treinamento musical apresentaram, após 

a finalização do mesmo, modificações no 

corpo caloso (estrutura já mencionada 

neste texto em “O conceito de neuroplas-

ticidade”). Estas modificações não foram 

encontradas em crianças sem treinamento 

musical. Como já mencionamos em “O 

conceito de neuroplasticidade”, os cére-

bros dos músicos apresentam um corpo 

caloso maior; com a pesquisa supracitada 

foi demonstrado cientificamente que esta 

ampliação está correlacionada ao treina-

mento musical.
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2) Em Herdener et al., 2009 (uma pes-

quisa nossa), foi estudado o treinamento 

musical em adultos. Em um estudo lon-

gitudinal, demonstramos empiricamente 

que ocorreram modificações funcionais 

nos cérebros de adultos decorrentes de 

um treinamento musical. Estudantes de 

música (com no mínimo 18 anos de ida-

de) foram examinados (por ressonância 

magnética funcional) antes e após um 

curso intensivo de percepção musical. 

Um grupo de controle com leigos (que 

não frequentou o curso supracitado) 

foi examinado paralelamente. Como 

paradigma, foi escolhido um teste capaz 

de medir variações sutis da percepção 

auditiva (“temporal novelty”). Após 2 

semestres de curso de percepção musical, 

o teste acusou nos estudantes de música 

um aumento de atividade no hipocampo 

(estrutura já mencionada neste texto em 

“O conceito de neuroplasticidade”); no 

grupo de controle com leigos, no entanto, 

não ocorreu tal aumento de atividade. 

Análises suplementares demonstraram 

que o efeito supracitado ocorreu em fun-

ção de um treinamento (no caso: o curso 

de percepção musical) e não somente 

devido a uma predisposição genética. 

 Uma visão geral de pesquisas sobre 

neuroplasticidade e música pode ser 

encontrada em Jäncke, 2009.

influênCia dos ConheCiMentos das 

neuroCiênCias soBre a atitude dos 

MúsiCos e dos professores e alunos de 

MúsiCa perante a prátiCa MusiCal

Além das pesquisas supracitadas, 

gostaríamos também de mencionar 

brevemente mais outras três. Todos nós 

sabemos pela experiência própria – e isto 

já foi cientificamente comprovado (Jäncke, 

2002) – que quanto maior a intensidade 

e a duração de um treinamento musical, 

maior a sua probabilidade de sucesso… 

mas será que isto basta para garantir a 

eficiência deste treinamento?

1) A chamada regra de Hebb (já for-

mulada em 1949!) corresponde à visão 

moderna de neuroplasticidade (Hebb, 

1949). Esta regra diz que o aprendizado 

se dá sobretudo por meio da formação 

de redes de neurônios; isto é, através de 

um grupo de neurônios interligados entre 

si por diversas sinapses. Aplicando esta 

regra à prática musical, isto significa que 

um treinamento puramente “mecânico” 

estimula menos a formação destas redes 

do que um treinamento realizado através 

de diversos canais sensoriais e/ou diversas 

formas diferentes; este último tipo de 

treinamento garante um aprendizado mais 

sólido. Alguns exemplos de aplicações 

práticas desta outra forma de treinamento 

seriam: o treinamento mental, a busca de 

soluções criativas (incomuns), o cantar de 

um trecho instrumental etc.

2) Schmidt e Lee, 1999, demonstraram 

que a motivação positiva é um fator essen-

cial para o êxito de um treinamento. Um 

treinamento praticado com entusiasmo 

favorece inclusive a memorização, ao con-

trário do mesmo treinamento praticado de 

maneira entediada. 

3) Kawashima et al., 2000, demonst-

raram que um outro fator essencial para 

o êxito de um treinamento é a existência 

de um feedback a quem pratica este 

treinamento.

Após nos debruçarmos sobre as 

neurociências e as suas correlações com 

o treinamento musical, seria importante 

e estratégico, agora, saber qual a conse-

quência prática desses conhecimentos 

para os músicos e para os professores e 

alunos de música. Na nossa opinião, as 

pesquisas e os conhecimentos mencio-

nados neste texto podem exercer uma 

forte influência na nossa atitude enquanto 

músicos, professores e alunos. 

Como nós já vimos, o nosso cérebro é 

“maleável” e “flexível” (também na idade 

adulta) – e esta flexibilidade aumenta 

ainda mais quando praticamos um de-

terminado treinamento com frequência, 

intensidade, motivação positiva, feedback 

e através de diversos canais sensoriais e 

diversas formas diferentes! Mas quantas 

vezes estes aspectos não são negligen-

ciados na prática musical cotidiana!... O 

treinamento (prática) musical merece, 

no mínimo, uma atitude mais consciente 

da nossa parte. O sucesso de um músico 

não depende somente da quantidade 

de horas dedicadas à automatização e à 

repetição mecânica, mas principalmente 

do reconhecimento e da modificação 

conscientes dos seus defeitos e qualidades 

individuais (por exemplo: por meio de um 

feedback construtivo), bem como da 

sua disposição em buscar novas soluções 

criativas (veja regra de Hebb)! Porém, tais 

soluções não advêm simplesmente graças 

à mera repetição mecânica de um mesmo 

trecho musical… este tipo de repetição 

é sem dúvida necessária no dia a dia de 

qualquer músico – mas somente numa 

etapa posterior: durante a automatização 

de uma solução encontrada. Primeiramen-

te precisamos encontrar tal solução (caso 

contrário corremos o risco de automatizar 

involutariamente um erro). A busca de 

uma solução adequada é sempre um ato 

TICO E TECO
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individual, mas, durante o processo de 

formação, um bom professor pode ajudar 

muito. Além da consulta externa, há tam-

bém outras ideias e métodos que podem 

nos auxiliar nesta busca tão complexa; no 

momento nos limitamos a citar somente 

alguns deles, a título de exemplo:

a) A busca intuitiva de movimentos 

adequados (Biesenbender, 2007), em 

que a atenção do aluno é canalizada pri-

meiramente para a meta do movimento 

(no caso: a qualidade do som) e não 

diretamente para a coordenação motora 

do movimento em si.

b) A diferenciação das diversas formas 

de repetição de um trecho musical (Ernst, 

2007), em que, por uma análise compara-

tiva, pretendem-se elucidar as diferenças 

sutis entre as diversas possibilidades de 

repetição – para somente depois se decidir 

qual delas seria a mais conveniente no tra-

tamento de uma determinada dificuldade.

c) O treinamento mental (Pohl, 2007), 

com diversas sugestões de como se 

praticar sem o instrumento – por meio 

de várias técnicas imaginativas, que aliás 

também propiciam uma memorização 

mais eficaz da obra a ser executada.

d) A correlação entre a fala e a prática 

musical (Mantel, 2007), em que o próprio 

aluno, por meio de diversos recursos 

verbais (inclusive o diálogo consigo 

mesmo), tenta chegar às suas soluções 

e conclusões.

Reparem que as quatro alternativas aci-

ma propõem uma mudança de perspecti-

va, passo inicial para se tentar encontrar 

a solução desejada; uma mera insistência 

repetitiva em uma perspectiva antiquada 

demonstra-se com frequência insuficiente 

para resolver as nossas dificuldades... Ou 

seja: a mudança de perspectiva nasce de 

uma atitude mais flexível e aberta perante 

a prática musical, pois uma nova solução 

não surgirá simplesmente de uma repe-

As imagens acima mostram diferenças anatômicas no giro de Heschl 
(em azul no córtex auditivo esquerdo, em vermelho no córtex auditivo 
direito) entre músicos e não músicos. Estas imagens são resultado de 
uma pesquisa nossa ainda não publicada (imagens de Peter Schneider, 
Heidelberg). O giro de Heschl se encontra no centro do córtex auditivo e 
é responsável pela percepção do som (percepção das alturas sonoras e 
processamento das informações auditivas). Nos músicos, o giro de Heschl 
se apresenta maior e mais amplo do que nos não músicos. Nos músicos, 
o volume de massa cinzenta no giro de Heschl se apresenta (em média) 
mais de duas vezes maior do que nos não músicos.

FIGURA 1

MÚSICO NÃO MÚSICO
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tição mecânica por meio de um método 

ou técnica já rotineiros.

Em vez da atitude fatalista “eu não ten-

ho talento suficiente” emerge uma outra, 

baseada no “novo conhecimento” de que 

podemos atingir algo de grandioso ao 

desenvolvermos e expandirmos as nossas 

habilidades musicais com criatividade, 

reflexão, motivação positiva, disciplina, 

perseverança, um feedback construtivo e 

o apoio de bons professores. 

outros ConheCiMentos das 

neuroCiênCias e da psiColoGia CoM 

relevânCia para MúsiCos 

A neuroplasticidade é somente um dos 

conhecimentos atuais que podem ser úteis 

aos músicos. Vejamos, brevemente, alguns 

outros exemplos.

A profilaxia e o tratamento da distonia focal 

(uma doença típica de músicos, em que os mo-

vimentos tornam-se caóticos e descontrolados, 

devido a um “ajuste incorreto” entre os siste-

mas sensorial e motor no cérebro) fazem parte 

das neurociências. Muitos músicos sofrem 

de medo e nervosismo excessivos no palco; 

em casos extremos, esse medo e nervosismo 

preenchem os critérios para um diagnóstico de 

uma fobia social específica. Um treinamento 

de palco supervisonado por um especialista, 

bem como técnicas cognitivas de terapia 

comportamental são algumas das alternativas 

adequadas para se tratar essa “fobia”. Outros 

temas relevantes para músicos são a gestão do 

MAtEriAl didátiCO dO CurSO “téCNiCAS dE APrENdizAdO MuSiCAl”: 
Proposta de modelo para a visualização do processo geral do treinamento 
(prática) musical. Com a ajuda da proposta de modelo acima, estimula-se uma 
maior sensibilização à conscientização do processo geral de treinamento (prática) 
musical como um todo. Problemas particulares bem como as possibilidades de 
modificá-los podem e devem ser trabalhados individualmente.

FIGURA 2
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tempo, o controle do “estresse” e as técnicas 

de relaxamento. Conhecimentos da psicologia 

da aprendizagem (como, por exemplo, o já 

mencionado treinamento mental) podem 

facilitar e melhorar a prática musical.

No nosso curso no Departamento de 

Música da Universidade das Artes de Berna 

ensinamos aos estudantes de segundo 

ano “Técnicas de Aprendizado Musical”. A 

nossa aula interdisciplinar é também um 

seminário, combinando os conhecimentos 

das neurociências e da psicologia com 

exercícios práticos musicais. As nossas prin-

cipais metas são uma maior sensibilização 

para o processo de prática musical como 

um todo (veja a Figura 2), um trabalho 

de assistência individual às dificuldades 

particulares dos alunos e a apresentação 

de possíveis soluções fundamentadas em 

conhecimentos teóricos e na experiência 

prática. Os conhecimentos provenientes 

da neuroplasticidade são, para nós, um 

aspecto essencial do saber e da experiência 

que procuramos transmitir aos estudantes.

ConClusão – para MúsiCos e leiGos

Citando o neurocientista Richard 

Davidson (Bures, 2007), professor do De-

partamento de Psicologia da Universidade 

de Wisconsin-Madison (Estados Unidos): 

“O cérebro é o órgão que foi feito 

para se modificar reagindo a experiências 

mais do que qualquer outro órgão. (…) 

Estruturalmente e funcionalmente ele se 

modifica em função de novas informações 

e novos aprendizados. (…) Se os nossos 

cérebros podem se modificar, nós pode-

mos nos modificar (…).
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poesia e
heráldica

camilo pessanha ocupa um lugar à parte na li-
teratura portuguesa. por motivos diversos e 
desiguais no que respeita à profundidade das 
causas: umas ligadas à rareza da sua obra po-

ética – das poucas inseríveis na corrente simbolista – con-
densada num único livro, clepsidra; outras derivadas da 

carga exótica do escritor imbuído de civilização chinesa, 
que viveu e produziu no clima insólito de Macau, onde 
morreu em meio a fumos de incenso (entre outros) e fama 
cultivada de escritor maldito. a sua poesia – densa, com-
plexa, evocativa – manteve por isso até aos nossos dias um 
fascínio indiscernível da aura do autor.

Miguel Metelo de seixas
historiador

eM caMilo pessanha

interseções analógicas: 
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a minha presente indagação acerca de pessanha não 
partiu, contudo, da sua obra poética: derivou mais prosai-
camente de uma visita ao cemitério de são Miguel, em Ma-
cau, onde jaz seu corpo em campa singela. a laje tumular 
apresenta uma figuração das armas do seu nome de família. 
ao contemplá-la, formulei a pergunta: porque estão aque-
las armas ali? Que relação haveria entre camilo pessanha e 
a heráldica? e foi ao tentar responder que me deparei com 
um tema cuja complexidade primeiro me intrigou, para 
depois me espantar e finalmente me maravilhar. Para essa 
viagem convido o leitor.

comecemos com um pouco de heráldica pura 
e dura. não obstante a ausência de colorido, 
a leitura das armas inscritas na pedra está ao 
alcance de qualquer heraldista: um campo 

de prata, uma banda dentelada de vermelho carregada de 
três flores-de-lis do campo; virol de prata e de vermelho; 
timbre, uma asa de vermelho carregada de uma flor-de-lis 
de prata. Tampouco se afigura difícil a sua identificação: 
são as armas dos pessanhas, tal como se conhecem desde 
o século xiV, e vêm iluminadas, desenhadas ou descritas 
em armoriais, tratados heráldicos e nobiliários. o exem-
plar mais remoto das armas desta família de que tenhamos 
notícia em portugal data de 1364 e consiste no selo de lan-
çarote pessanha, almirante de portugal (havia então ape-
nas um almirante em todo o reino: para designá-lo, dizia-
-se simplesmente o almirante, por antonomásia). o selo 
de lançarote pessanha apresenta já uma banda dentelada 
carregada de três flores-de-lis. Estes Pessanhas eram de 
origem genovesa, não sendo claro se o nome original seria 
pessagno ou passano; as fontes portuguesas grafam o nome 
de formas variadas (pessagno, pezagno, pizagno), só com o 
tempo estabilizadas em pessanha e passanha. nas grandes 
compilações de armas da nobreza portuguesa, os armoriais 
mandados reunir pelos reis da casa de avis nos século xV 
e xVi, lá constam as armas destes pessanhas, verdadeira-
mente belas na sua simplicidade hierática, de significado 
impenetrável.

o chantre eborense severim de Faria, querendo des-
lindar o mistério, fornece uma explicação curiosa: “teem 

por armas, em campo de prata, huma banda sanguinha, 
com dentes de serra, pelo solar em genova se chamar pe-
nha ou serra roxa, que em nossa linguagem é vermelha, 
com tres flôres de liz, de prata”. Não nos iludamos: este 
gênero de explicações deve ser entendido como um esforço 
de filologia imaginária. Sem desprimor para a erudição, por 
vezes crédula, do erudito chantre.

Mas a mera identificação das armas representadas na 
campa de Camilo Pessanha revela-se insuficiente, por si só, 
para compreender como foram elas ali parar. procuremos 
averiguar as circunstâncias da feitura da lápide. 

camilo pessanha morreu a 1º de Março de 1926, quan-
do a tuberculose pulmonar ceifou o seu corpo debilitado 
por anos de fraqueza constante e imoderado consumo de 
ópio. o enterro foi simples, de acordo com a vontade ex-
pressa no testamento do defunto: nem música, nem coroas, 
nem acompanhamento religioso; a mortalha foi transpor-
tada num armão militar, coberto pela bandeira nacional, e 
desceu à terra entre os discursos da praxe. esses, não logrou 
o poeta evitá-los.

a campa foi construída a mando de João Manuel de 
Almeida Pessanha, único filho do sepultado. Que razões 
terão influído na escolha de João Manuel? Para responder, 
talvez seja necessário voltar um pouco atrás, até ao enqua-
dramento familiar do sepultado. camilo pessanha nasceu 
em 1867, filho natural de Francisco Antônio de Almeida 
Pessanha (ele próprio filho ilegítimo de José Benedito de 
almeida pessanha), então estudante de direito em coim-
bra, e de sua criada Maria do espírito santo duarte pe-
reira. pelo lado paterno, camilo entroncava numa antiga 
linhagem transmontana, com acrisolada consciência da sua 
fidalguia; por via materna, tinha o poeta raízes populares 
beirãs. Esse desnível ficou patente no fato de Maria do Es-
pírito Santo ter seguido sempre Francisco Antônio, desde 
os tempos de estudo em coimbra até ao culminar da car-
reira de magistratura, pela vida fora e ao sabor das suas co-
locações, não, porém, como legítima mulher: apenas como 
criada e depois governanta. isso não obstante ter sido mãe 
dos sucessivos e únicos filhos do magistrado, sempre per-
filhados pelo próprio, o que prova a constância de uma re-
lação afetuosa nunca transposta para a conformidade das 
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convenções sociais. logo à nascença, encontramos assim 
em camilo o desequilíbrio entre origens nobres e humil-
des, entre vivências públicas e privadas, produtor de uma 
consciência de grandeza marcada pelo ferrete da bastardia.

tal ambiguidade foi transmitida por camilo pessanha 
à sua descendência. o poeta não chegou a casar, mas ad-
quiriu uma concubina chinesa, a qual recusou separar-se 
de uma filha que já tinha. Dessa concubina, com quem 
camilo manteve uma relação difícil, nasceu em data in-
certa o seu único filho, João Manuel. Este, por sua vez, 
teve de Francisca xavier de sousa do espírito santo uma 
filha, chamada Maria Rosa dos Remédios do Espírito San-
to, nascida em 1915 (ainda em vida do poeta, portanto). 
após a morte da sua concubina, cami-
lo tomou por companheira Kuoc ngan 
Ieng (Maria Ieng pelo batismo), filha 
da mesma. Esta sequência de filiações 
terá levado o poeta a comentar, com 
ácida ironia, que a ilegitimidade pare-
cia hereditária na família.

no caso de João Manuel pessanha, 
o peso da bastardia era acrescentado 
pelo da mestiçagem. a relação existen-
te entre pai e filho estava longe de ser 
boa. alguns biógrafos dão a entender 
que Camilo não confiava no comporta-
mento da mãe de João Manuel e que nutria sérias dúvidas 
acerca da paternidade deste. os relatos da época mostram 
sempre camilo a tratar com extrema dureza, senão mes-
mo desprezo, aquele seu filho. Não será pois de estranhar 
que João Manuel tenha sentido necessidade de compensar 
a ilegitimidade e a falta de afeto do pai, recorrendo ao em-
polamento da nobreza da sua linhagem. daí a escolha da 
campa armoriada, desprovida de referências sentimentais 
ou mesmo de alusões à condição literária, em que apenas 
avultam as armas dos Pessanhas, numa afirmação tão pom-
posa quão frágil.

podemos, entretanto, indagar qual terá sido a fonte a 
que João Manuel recorreu para a figuração destas armas. 
a resposta é fácil: as armas da campa são diretamente co-
piadas da capa ou folha de rosto da noticia historica dos 

almirantes pessanhas e sua descendencia dada no anno 
de 1900, da autoria de José Benedito de Almeida Pessanha, 
primo coirmão de camilo. creio que tal livro desempenhou 
um papel até agora insuspeito na vida e obra do poeta. e, 
afinal, acompanhou-o também depois da morte. Sabe-se 
que camilo possuía um exemplar desta obra, que lhe fora 
oferecida pelo autor, seu parente próximo e íntimo. apesar 
de Camilo ter doado a sua livraria ao Estado Português, afi-
gura-se natural que a noticia historica, dado o seu cunho 
familiar, tenha transitado para as mãos de João Manuel, e 
que este se tenha socorrido dela para a encomenda da laje 
armoriada com que quis ornamentar o sepulcro do pai.

explicada, assim, a presença das armas na campa de 
camilo pessanha, mantém-se contudo 
uma questão subjacente: qual terá sido 
a relação do poeta com a heráldica? não 
duvidemos que os seus primeiros con-
tatos com este saber se tenham origi-
nado no âmbito familiar e pelo viés da 
genealogia. a esse respeito, as ligações 
familiares parecem ter desempenhado, 
para camilo, um papel da maior impor-
tância, não só no seio do inusitado lar 
formado pelo pai e pela mãe, como na 
proximidade para com os irmãos (qua-
tro ao todo) resultantes desta união, 

como ainda nas relações com a sua tia Maria augusta (irmã 
do pai), com o seu primo direito José Benedito (filho desta) 
e com o seu primo afastado alberto osório de castro e res-
pectiva descendência (sobretudo a filha Ana, que Camilo 
chegou a pedir em casamento).

pouco sabemos, é certo, do teor do convívio de ca-
milo com estes seus parentes, com exceção da relação de 
amizade com os primos osórios de castro, amplamente 
descrita e analisada por se ter revestido de carácter literá-
rio. será porém de realçar um nítido sentimento de cons-
ciência de linhagem que perpassa pela correspondência 
trocada com José Benedito. Tal sentimento desenvolve-se 
sobretudo em redor do solar da família, a casa de Marme-
los, junto a Mirandela, em trás-os-Montes, da qual cami-
lo fala com apaixonada devoção e saudade. Foi aliás para 
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Mirandela que camilo obteve a sua primeira colocação 
oficial, como subdelegado do procurador régio, no ano de 
1892; teve portanto ocasião para aprofundar os laços com 
esses seus parentes, e sentir como sua a casa histórica da 
sua família, então pertença de sua tia, a morgada d. Maria 
augusta pessanha. o seu grau de intimidade com seu pri-
mo José Benedito era de tal ordem que, numa carta de 25 
de outubro de 1905, camilo considerava “desnecessário 
que me convidasses para ir passar convosco uma tempora-
da: era esse o meu propósito desde Macau, se, porventura, 
e contra grande número de probabilidades, chegasse ao 
reino”.

a noção de pertença ao solar transmontano leva o po-
eta a afirmar, nessa mesma carta: “Par-
ti de Macau sem esperanças de arribar 
a este torrão das minhas saudades, ao 
qual exclusivamente a minha alma per-
tence, como bem sabes... os ossos mes-
quinhos, ai de mim!, esses pertencem, 
por um destino invencível e absurdo, ao 
chão antipático do exílio. tantas vezes o 
tenho dito: quanto eu não desejaria vir 
a morrer aí, nessa velha e afetuosa casa 
de Marmelos, de caquexia como o d. 
Roberto!...” Para além da ideia de per-
tença e de identidade traduzida no de-
sejo expresso de vir a morrer na casa de 
Marmelos, onde chegou a passar largas temporadas, existe 
neste trecho um resquício de lenda familiar, mesmo que 
seja um mero episódio anedótico do falecimento de um pa-
rente distante (cujas circunstâncias, não explicitadas nem 
por Camilo nem por José Benedito, permanecem alheias ao 
nosso conhecimento). ora, essas lendas familiares funcio-
nam como consciência de linhagem, cimentando as rela-
ções entre os membros de uma casa mediante referências a 
um passado comum, que os distingue de todas as restantes 
famílias. Acresce que Carolino Pessanha, pai de José Bene-
dito, havia mandado construir um palacete no centro de 
Mirandela, na praça do Município, dotando-o de uma pe-
dra de armas de pessanhas (cremos, portanto, semelhante 
à iluminura da capa e folha de rosto da obra de seu filho).

Tanto Camilo como o seu primo José Benedito par-
tilhavam assim a consciência de linhagem, tanto mais 
aguda quanto, em ambos os casos, havia que compensar a 
ilegitimidade das filiações (no caso de Camilo, tanto pelo 
pai como pelo avô paterno; no caso de José Benedito, pelo 
avô paterno). A obra de José Benedito, dada à luz no ano 
de 1900, traduz de forma inequívoca esse desejo de exal-
tação da estirpe dos pessanhas, realçando o prestígio dos 
primeiros membros da família implantados em portugal, 
enaltecendo a importância do cargo de almirante do rei-
no, vincando o entronque dos pessanhas transmontanos 
nessa linhagem de almirantes, salientando os cargos, fo-
ros e carreiras dos ascendentes mais próximos, ilustrando 

as loas genealógicas com a singeleza 
hierática das suas vetustas armas.

Sabemos que José Benedito ofere-
ceu a camilo um exemplar deste seu 
trabalho. o poeta só veio a agradecê-
-lo cinco anos mais tarde, pois nesse 
mesmo ano de 1900 sofrera a perda da 
sua mãe, que o deixara muito abalado. 
Quando finalmente se recompôs, vol-
tou a comunicar com seu primo: “de-
certo suspeitaste da longa e dolorosa 
tragédia espiritual, cujo resultado fatal e 
final foi a lamentável ruína que há dois 
anos eu sou. não terás, pois, estranhado 

que eu não te agradecesse a tua memória sobre os pessa-
nhas; e terás adivinhado que foi através de lágrimas que 
eu a li e li a dedicatória amorável do meu exemplar. o que 
eu apreciei esse teu trabalho paciente, antecipadamente o 
sabias pelas minhas vivas instâncias para que tu não desa-
nimasses de o fazer, e para que o publicasses: eu tenho tão 
intensa como tu a devoção do passado, das almas mortas, 
de todas as coisas mortas e abandonadas”. Além da alusão 
às lágrimas com que leu o trabalho, percebe-se que havia 
entre Camilo e José Benedito conversas costumeiras acerca 
de temas genealógicos familiares, aos quais o poeta parece 
ter dedicado alguma atenção, encorajando as investigações 
do primo. na devoção ao passado, ou a um passado comum, 
estavam pois irmanados os dois autores.
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outrossim, quando se refere a relação de camilo com 
alberto osório de castro (e seus descendentes), é habi-
tual considerá-la sob o ângulo das relações literárias e 
de amizade. Mas convém lembrar que existiam também 
relações de parentesco e, sobretudo, que esse parentesco 
incluía a consciência de descenderem ambos de detento-
res da dignidade de almirante do reino, pois os osórios 
de Castro provinham comprovadamente de D. Antônio 
Benedito de Castro, quarto conde de Resende e titular da-
quele prestigioso cargo áulico. Mais uma vez, embora os 
laços de parentesco não fossem tão próximos quanto os 
que uniam Camilo e José Benedito, também com Alberto 
osório de castro existia a comunhão de uma mitologia 
familiar, um passado glorioso entendido como próprio e 
idiossincrático.

nutrida nestes devaneios nobiliárquicos, não 
espanta que a pena de camilo pessanha te-
nha desde cedo exprimido apetência pelos 
temas heráldicos. após a chegada a Macau, 

ao relatar as suas primeiras impressões em carta dirigida 
ao pai, Camilo afirmava: “Ninguém na Europa imaginará o 
que é uma procissão portuguesa na china, o pálio com as 
armas de portugal bordadas, embandeirados os fortes e dois 
pobres chavecos do porto, um exército de trezentos trans-
montanos, beirões e graves maratas bronzeados da Velha 
Goa”. Mesmo na sua observação da cultura chinesa, o olhar 
de camilo era irresistivelmente atraído pelas imagens em-
blemáticas; assim, a primeira das oito elegias chinesas que 
traduziu, intitulada “Ascensão ao Mirante do Kiang”, co-
meça deste modo:

“este altíssimo torreão abandonado foi outrora célebre
aqui plantou seus estandartes, ornados de dragões, o 
fundador da dinastia han.”

o fascínio pela emblemática chinesa está patente no 
fato de camilo pessanha ter escolhido para seu ex-líbris 
um carimbo quadrangular, a tinta vermelha, com caracte-
res chineses arcaicos que significam “Selo da antiga biblio-
teca ‘Ramos entrelaçados de ameixoeira’ de Pui-sane-Ngá” 

(representação fonética de pessanha), conforme descober-
ta de Danilo Barreiros.

Esta mesma atenção pelas figurações heráldicas transpa-
rece num dos primeiros poemas escritos por camilo e mais 
tarde inseridos em clepsidra, intitulado “Castelo de Óbidos” 
(originalmente, tinha por título “Quando?”), vila onde exer-
ceu o seu ofício entre a colocação de Mirandela e de Macau:

“Quando se erguerão as seteiras
outra vez, do castelo em ruína,
e haverá gritos e bandeiras
na fria aragem matutina?

se ouvirá tocar a rebate
sobre a planície abandonada?
e sairemos ao combate
de cota e elmo e a longa espada?

Quando iremos, tristes e sérios,
nas prolixas e vãs contendas,
soltando juras, impropérios,
pelas divisas e legendas?

e voltaremos, os antigos,
e puríssimos lidadores,
(Quantos trabalhos e perigos!)
Quase mortos e vencedores?

e quando, ó doce infanta real,
nos sorrirás do belveder?
– Magra figura de vitral,
Por quem nós fomos combater...”

É notório o fascínio de pessanha pelas “imagens guer-
reiras, sugerindo a força, a energia e a coragem” (como 
assinala christine pâris-Montech) numa evocação ansiosa 
de um passado revoluto. a poesia de camilo pessanha é 
atravessada por imagens colhidas no imaginário heráldi-
co: em “Depois da luta e depois da conquista”, surge um 
“leão armado, uma espada nos dentes”; ao passo que no 
poema “Porque o melhor, enfim” se evocam “choques de 
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armaduras/E tinidos de espadas”. Pessanha insere-se pois 
no movimento de contestação do “estado de torpor resig-
nado” que se sentia em Portugal na geração dos “Vencidos 
da Vida”, participando no desejo e esforço de renovação 
da consciência nacional. o passado glorioso era invocado 
como modelo moral para a regeneração da nação.

deve porém notar-se uma clara orientação do poeta, 
ao fio dos anos, para considerar com reserva esses alentos 
juvenis; a desilusão transmuta o entusiasmo em ironia. no 
término do processo que o levou a publicar o seu único 
livro de poemas, clepsidra, camilo elegeu a seguinte “ins-
crição” para abertura:

“eu vi a luz em um país perdido.
a minha alma é lânguida e inerme.
oh! Quem pudesse deslizar sem ruído!
No chão sumir-se, como faz um verme...”

reparemos no primeiro verso, e no ideário de saudade 
desesperada, de remissão para uma origem longínqua cujo 
fulgor se perdeu entretanto, deixando de estar ao alcance. 
O “país longínquo” pode ser entendido como a terra natal, 
certamente, mas também como o conjunto de sonhos de 
grandeza e de virtude que lhe estão associados. nesse sen-
tido se compreenderá que o primeiro dos poemas da clep-
sidra, logo a seguir à inscrição inicial, seja o soneto em que 
o poeta descreve o seu brasão:

“tatuagens complicadas do meu peito:
– trophéos, emblemas, dois leões aládos...
Mais, entre corações engrinaldados,
um enorme, soberbo, amor perfeito...

e o meu brazão... tem de oiro n’um quartel
Vermelho, um lys; tem no outro uma donzella,
em campo de azul, de prata o corpo, aquella
Que é no meu braço como que um broquel.

timbre: rompante, a megalomania...
divisa: um ai, – que insiste noite e dia
lembrando ruinas, sepulturas rasas...

entre castellos serpes batalhantes,
e aguias de negro, desfraldando as azas,
Que realça de oiro um colar de besantes!”

os estudiosos da poesia de pessanha apontam 
a importância deste soneto, pois ele abre – 
diríamos quase: explica – o teor do livro, 
fornecendo à partida um retrato moral e 

psicológico do autor, transmitido pelo seu brasão imaginá-
rio. antes de nos aventurarmos na interpretação do brasão, 
vejamos onde terá Camilo colhido inspiração para as figu-
ras heráldicas nomeadas no poema. para além das desig-
nações genéricas de troféus, emblemas e brasão, o poeta 
refere dois leões alados, uma flor-de-lis num campo de ver-
melho, uma donzela de prata em campo de azul, castelos, 
serpes batalhantes, águias de negro carregadas de besan-
tes de ouro. Ora, creio que todas estas figuras provêm de 
brasões existentes, conhecidos pelo autor e intimamente 
relacionados com ele. com efeito:

– O campo de vermelho carregado de uma flor-de-lis 
inspira-se diretamente na figura central das armas dos 
pessanhas, tendo ainda a vantagem de ser um tradicio-
nal símbolo da pureza (e como tal, atributo da Virgem). 
para além de ter estas armas presentes pela folha de ros-
to da noticia histórica dos almirantes pessanhas, cami-
lo conhecia forçosamente as pedras de armas familiares, 
quer da casa de Marmelos, quer do palacete de Miran-
dela, quer porventura do monumento fúnebre erigido 
à memória de Carolino Pessanha (pai de José Benedito, 
autor da noticia…), todas elas com as armas plenas de 
pessanhas;

– a donzela de prata, bem como as imagens dos dois 
leões alados e das serpes batalhantes, inspiram-se no brasão 
da cidade de coimbra, de onde camilo era natural e onde 
morou na sua juventude, tendo aí obtido o seu grau acadê-
mico. Para além da escolha radicar em motivos biográficos 
bem compreensíveis, camilo pode ter optado pela referên-
cia à donzela de prata e aos leões e serpes batalhantes pelo 
seu valor simbólico. na verdade, o brasão de coimbra foi 
amplamente estudado na época em que camilo se formou, 
e nos anos subsequentes; diversos estudiosos (como an-
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tônio Maria Seabra de Albuquerque e Augusto Simões de 
castro) chamaram a atenção para a dimensão simbólica ou 
mesmo esotérica destas armas, o que não deixaria de exer-
cer fascínio sobre o poeta simbolista, estando a atração de 
camilo pela dimensão esotérica outrossim em consonância 
com sua filiação maçônica.

– a torre provém das armas da família Morais, sobre-
nome tradicionalmente usado, segundo refere José Bene-
dito, pelos ascendentes de camilo desde o casamento de 
Francisco pessanha Vilhegas com d. Joana de sá Morais, 
do lugar de Arcas. O filho primogênito deste casamento 
chamou-se leandro de sá Morais e foi o primeiro adminis-
trador do vínculo da capela de são caetano, em arcas, cria-
do por seu avô materno Antônio de Sá 
Morais. É possível que a herança deste 
vínculo obrigasse ao uso de nome e ar-
mas de Morais, o que explicaria a conti-
nuidade deste sobrenome na linhagem;

– a águia de negro carregada de be-
santes de ouro representa o timbre das 
armas da família almeida. trata-se de 
um sobrenome usado pelos ascendentes 
de camilo desde o século xViii e que 
o poeta carregava no seu nome oficial, 
tendo-o transmitido ao seu filho e à 
respectiva descendência. a introdução 
desse sobrenome data do casamento de 
Francisco de lobão Morais pessanha (irmão de leandro de 
sá Morais, citado supra) com d. isabel de almeida, também 
de Arcas. O filho primogênito deste casamento chamou-se 
Francisco José de sá de almeida Morais pessanha e, além 
de administrar o vínculo de São Caetano, beneficiou tam-
bém de outro instituído por seu tio materno Antônio de Sá 
de almeida. Mais uma vez, é possível que a administração 
deste novo vínculo estivesse ligada à obrigação de uso de 
nome e armas, assim se explicando a permanência do so-
brenome almeida. o solar dos viscondes de arcas, no con-
celho de Macedo de cavaleiros, não longe de Mirandela e 
da casa de Marmelos, e que camilo pessanha deveria co-
nhecer, ostenta o escudo de almeidas no segundo quartel 
da sua pedra de armas.

– Por fim, retornemos às serpes batalhantes. Além de 
se terem eventualmente inspirado nas armas de coimbra 
(em que se afrontam um leão e uma serpe alada), estes seres 
fantásticos figuravam, tal como o autor os nomeia, como 
motivo gráfico da capa e da folha de rosto da obra genealó-
gica do seu primo José Benedito.

assim, o brasão imaginário de camilo pessanha é com-
posto de esmaltes e figuras inspirados nas armas de família 
da sua linhagem, nas da cidade de coimbra e em elementos 
heráldicos decorativos retirados da noticia historica. num 
primeiro nível de análise, as alusões heráldicas do soneto 
têm pois um valor de cariz genealógico e biográfico. Mas 
é óbvio que o brasão criado pelo poeta não se limita a re-

produzir de forma gratuita tais figuras: 
elas são decompostas e amalgamadas 
num novo ordenamento, dotado de va-
lor simbólico.

convém assinalar, antes de mais, 
que a colocação deste soneto no início 
da clepsidra pode ser entendido como 
uma declaração de intenções por parte 
do poeta. assim se deverá compreender 
o primeiro verso, um dos poucos que, 
na poética de pessanha, começa com 
um substantivo: “tatuagens complica-
das do meu peito” revela que as figuras 
heráldicas, de interpretação complexa, 

inacessíveis para aquele que não dispuser das ferramentas 
adequadas para as decifrar, se encontram entranhadas na 
pele, inserindo-se no peito, ou seja, no coração do poeta. 
note-se que pessanha não diz “no meu peito”, mas sim 
“do meu peito”: os emblemas não são exteriores, decora-
tivos, mas interiores; o poeta apresta-se a revelar o âmago 
do seu ser.

Entramos portanto numa “representação hieroglífica 
do poeta”, não tanto “no sentido de apontar para senti-
dos ocultos, como no de fazer aparecer no poema um ‘eu’ 
cuja configuração e natureza são originariamente gráficas 
[…] como se as imagens tatuadas resistissem à decifração 
e à descrição discursiva” (Gustavo Rubim). Desta forma, 
o poema não constitui uma mera alusão simbólica a uma 
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Cores Versos Poemas Páginas da 
edição de 1997

branco /
prata

“Em campo de azul, de prata o corpo, aquela” Tatuagens complicadas do meu peito 65
“Oh, vem, de branco
[...] Reflectir-te virgem e serena imagem” Desce em folhedos tenros a colina 73

“Tão branco o peito! – para o expor à Morte… Esvelta surge! Vem das águas, nua 75
“Tão branca do luar!” Se andava no jardim 119
“E os lábios, branca, do carmim desflora Ao longe os barcos de flores 131
“A sua carne branca e palpitante” Lúbrica e Desejos 161 e 189
“Outra vez vamos! Côncavas as velas,
Cuja brancura, rútila de dia” Vem conduzir as naus, as caravelas 155

“Na areia branca como em um lençol” Vida 179
“Cadaverina! – Branca flor do espinheiro” Cristalizações salinas 181
“Branco e vermelho”

Branco e vermelho

185
“A dor, forte e imprevista,
Ferindo-me, imprevista,
De branca e de imprevista”

185

“Como um deserto imenso,
Branco deserto imenso,
Resplandecente e imenso”

185

“A dor, deserto imenso,
Branco deserto imenso” 187

oiro/ 
amarelo

“E o meu brasão… Tem de oiro num quartel”
Tatuagens complicadas do meu peito

65
“Que realça de oiro um colar de besantes” 65
“clarim de oiro” Fonógrafo 69
“Longas teias de luar de lhama de oiro” Depois da luta e depois da conquista 77
“Depois das bodas de oiro” Depois das bodas de oiro 121
“Ou siga, maldito,
Coa bandeira amarela” Enfim, levantou ferro 165

azul “Em campo de azul, de prata o corpo, aquela” Tatuagens complicadas do meu peito 65
“Fulgurações azuis, vermelhos de hemoptise” Poema final 141
“Pútrido o ventre, azul e aglutinoso” À flor da vaga, o seu cabelo verde 157
“Mas sempre sob o azul do seu olhar” Lúbrica e Desejos 161 e 189
“Ondas do azul oceano, submergi-o” Enfim, levantou ferro 165
“De azul o brilho e a viva transparência” Vida 179

verde 
 

“Tudo verde, verde, a perder de vista” Depois da luta e depois da conquista 77

“À flor da vaga, o seu cabelo verde” À flor da vaga, o seu cabelo verde 157

vermelho “Vermelho, um lis;” Tatuagens complicadas do meu peito 65
“Fulgurações azuis, vermelhos de hemoptise” Poema final 141
“Branco e vermelho” Branco e vermelho 185
“Tudo vermelho em flor...” Branco e vermelho 187

negro “E águias de negro, desfraldando as asas” Tatuagens complicadas do meu peito 65
“Escravos condenados,
No poente recortados,
Em negro recortados,
Magros, mesquinhos, vis.”

Branco e vermelho 186

roxo 
 “Já roxos dos espinhos” Depois das bodas de oiro 121

cor-de-rosa 
 

“Com um aljôfar cor-de-rosa viva” Desce em folhedos tenros a colina 73

“Conchinhas tenuemente cor-de-rosa” Singra o navio. Sob a água clara 99

reFerências a cores na poesia de caMilo pessanha

Quadro 1
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realidade que se quer representar através de figuras alegó-
ricas; pelo contrário, a escrita do poema é entendida como 
uma transposição de imagens que formam a própria iden-
tidade gráfica ou emblemática do corpo do poeta: não do 
seu corpo pessoal, mas do seu corpo figurativo. Ao realizar 
esta projeção, “a figuração do poeta convertida em repre-
sentação de representações evoca direta ou indiretamente 
a tradição do poema emblemático e permite ao soneto de 
pessanha a disponibilidade para ganhar a dimensão de uma 
nova poética do emblema ou, pelo menos, de uma poética 
que revaloriza uma concepção emblemática da poesia” (no-
vamente rubim). tal concepção não é apenas válida para 
este soneto, ela abrange toda a obra de pessanha; na ver-
dade, ao escolher este poema para abrir a sua colectânea, 
o autor está a fornecer ao leitor a chave 
com que deve ser entendida toda a sua 
poética.

para compreender esta dimensão, 
vejamos o exemplo das cores. Já foi fei-
ta a análise da importância das imagens 
cromáticas na obra de pessanha: assim, 
por exemplo, o branco representa as no-
ções de infinito, de deserto, de pureza, de 
dor, podendo estabelecer-se simbolismos 
semelhantes para os restantes cromatis-
mos. há que notar, entretanto, que a 
poética de pessanha não se alimenta de 
variações cromáticas, o que é bastante 
curioso. apenas estão presentes cores essenciais, sem qual-
quer indicação de matizes. Vejamos o conjunto de referên-
cias a cores na poesia de camilo pessanha (Quadro 1).

e, notemo-lo agora, as cores de pessanha não só se li-
mitam a cores “puras”, isto é, não adjetivadas (A única ex-
ceção poderia ser a expressão “cor-de-rosa viva”; pensamos 
porém que o adjectivo viva se reporta somente a rosa, com 
cujo gênero concorda, e não a cor-de-rosa), como corres-
pondem também aos escassos esmaltes heráldicos: os dois 
metais: prata (branco) e ouro (amarelo); e quatro das cinco 
cores: vermelho, azul, verde, negro e púrpura (roxo). Figu-
ra por fim a carnação, isto é, o tom de pele (cor-de-rosa), 
também admitido e presente na armaria.

Tal como na heráldica clássica, verifica-se na poesia 
de pessanha um marcado predomínio dos metais (prata e 
ouro) com relação às cores (Quadros 2 e 3). notemos que, 
do rol dos esmaltes, há dois que desempenham um papel 
peculiar na poética de pessanha, pois são os únicos a cons-
tituir o título de um poema: Branco e Vermelho. eles cor-
respondem ao metal e cor das armas dos pessanhas, para 
além de serem a bicromia mais recorrente na heráldica 
medieval europeia.

numa poesia tão amplamente emblemática ou, se qui-
sermos, visual, esta limitação cromática pode espantar à 
partida. nesse sentido, já foi notado que “o valor das cores 
em pessanha é quase sempre mais emblemático, simbóli-
co, do que decorativo: a associação exerce-se neste aspecto 

como em tantos outros. são as cores 
lisas do brasão, cores heráldicas, mor-
tas; é o amarelo no tope do navio – cor 
convencional da maldição que lança o 
código aos barcos empestados:

‘ou siga, maldito,
co’a bandeira amarela…’
e o roxo, símbolo do martírio, nos pés 
lacerados do caminhante:
‘Meus pobres pés dorir,
Já roxos dos espinhos’”. 

(esther de lemos)

de igual forma, no poema Final, o vermelho reme-
te para expectorações de sangue, aludindo à doença e à 
morte que se encaminha; ao passo que o azul aparece em 
fulgurações que lembram experiências alucinogênias. 
Mas verdadeiramente característico da poesia de pessa-
nha é o fato de as cores não se limitarem a este aspecto 
simbólico, mas antes valerem como dimensão abstrata. 
daí a limitação do seu número e a falta de adjetivação: 
não são cores concretas, mas sim valores cromáticos abs-
tratos, criados com a intenção de provocar uma sugestão 
analógica na mente do leitor. o mesmo poema Final, 
com que pessanha quis encerrar clepsidra, declara-o ex-
pressamente:
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“ó cores virtuais que jazeis subterrâneas
– Fulgurações azuis, vermelhos de hemoptise,
represados clarões, cromáticas vesânias –,
no limbo onde esperais a luz que vos batize,as pálpe-
bras cerrai, ansiosas não veleis.”

assim, mais importante do que a sua dimensão simbó-
lica é a caracterização das cores como “virtuais”: elas jazem 
subterrâneas num limbo, à espera de uma “luz” que lhes 
dê vida. essa luz é, forçosamente, a leitura, interpretação, 
imagem própria que o leitor fará delas. são pois cores abs-
tratas, que lançam um apelo analógico à mente do leitor/
ouvinte.

os esmaltes heráldicos possuem, 
obviamente, um valor quer descriti-
vo, quer simbólico; porém a essência 
da cor heráldica não reside nem num, 
nem noutro. com efeito, aquilo que 
os esmaltes heráldicos apresentam 
como característica própria e singu-
lar é o fato de serem cores abstratas. 
assim, quando se descrevem umas 
determinadas armas dizendo que têm 
um campo de vermelho, não se está a 
aludir a nenhuma cor concreta (muito 
menos a um matiz), nem a fazer referência ao seu possí-
vel simbolismo; mas a referir um valor abstrato, perene, 
evocatório. desta forma, o brasão daquelas determinadas 
armas terá sempre um campo de vermelho, quaisquer que 
sejam as figurações concretas dessas armas (e as variações 
na representação da respectiva cor) e quaisquer que sejam 
as interpretações simbólicas que lhe forem conferidas ao 
longo dos tempos. a heráldica criou assim a noção de cor 
abstrata, não descritiva nem simbólica, mas evocativa. ao 
cristalizar uma descrição na imutabilidade dos seus termos 
heráldicos (ou seja, no brasão), a heráldica tornou-se res-
ponsável pela construção de uma noção de abstração, pois 
a figura heráldica deixa de depender da sua representação 
concreta.

Mais ainda: ao permitir a coexistência de um brasão 
teórico e de uma infinitude de representações, a heráldica 

estabeleceu uma relação como até então não existia entre 
a linguagem escrita, conceptual, e a linguagem gráfica, 
representativa. cada emblema heráldico existe forçosa-
mente no campo abstrato, que é a sua essência, e nas suas 
manifestações concretas, que por assim dizer ativam a sua 
aplicação. desse fato proveio o valor literário da lingua-
gem heráldica, já presente nos romances do século xiii; 
mais tarde, pela mesma lógica, a emblemática tão em voga 
no final da Idade Média e ao longo da Idade Moderna re-
tomou, em termos semióticos, este princípio posto em 
prática pela heráldica.

tal como incorporou a noção de cor heráldica ou abs-
trata, camilo pessanha apropriou-se 
também da linguagem e gramática pe-
culiares da heráldica, ou seja, daquilo a 
que tecnicamente se chama o brasão. 
como vimos, o poeta integrou na sua 
obra, em primeiro lugar, diversas figu-
ras e termos heráldicos, como as desig-
nações genéricas de troféus; emblemas; 
brasão; ou os elementos específicos 
quartel vermelho; lis; campo de azul; 
de prata o corpo; broquel; timbre; rom-
pante; entre castelos; serpes batalhan-
tes; águias de negro; asas de oiro; colar 

de besantes. Mas, além dessa apropriação circunstancial de 
mero vocabulário, camilo moldou a sua linguagem poética 
às normas gramaticais próprias do brasão. observe-se, por 
exemplo, o verso “De silva doida uma haste esquiva” do 
poema desce em folhedos tenros a colina, que se assemelha 
a um ordenamento heráldico. ou, nos três primeiros versos 
de Vermelho e Branco, o mais “heráldico” dos poemas não 
incluídos na clepsidra:

“a dor, forte e imprevista,
Ferindo-me, imprevista,
De branca e de imprevista”

assim, pessanha recorria amiúde à desarticulação 
sintática, à alteração da ordem das palavras típica da lin-
guagem heráldica. esta característica já foi apontada como 
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FreQuência das cores na  
poÉtica de caMilo pessanha

Quadro 2

Cores Número de referências Percentagem

Branco/prata 13 35,1%

Ouro/amarelo 6 16,2%

Azul 6 16,2%

Vermelho 4 10,8%

Verde 3 8,1%

Negro 2 5,4%

Púrpura 1 2,7%

Carnação 2 5,4%

Total 37 100%

FreQuência das cores na  
poesia de caMilo pessanha

Quadro 3

BRANCO/ 
prata
35,1%

ouro/ 
aMarelo

16,2%

aZul
16,2%

VerMelho
10,8%

Verde
8,1%

negro
5,4%

pÚrpura
2,7%

carnaçÃo
5,4%
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“aparentemente ligada ao gosto da época” (Barbara Spag-
giari). Creio, contudo, que ela significa mais.

para camilo pessanha, segundo esta mesma autora, “a 
dimensão metafísica do universo é recuperada através da 
poesia, à qual é requerida a função de decifrar o mistério 
da existência. Esta missão de gnose é confiada às forças ir-
racionais do homem, exaltando a intuição, a associação, a 
analogia, e descobrindo a magia do órfico, do esotérico e 
do inefável”. As palavras devem “sugerir e não descrever a 
realidade”. Ora, para esse efeito, Camilo procura uma lin-
guagem peculiar, que se distinga do uso comum e por isso 
funcione como veículo de associação e de abstração, com 
o objetivo de “subtrair a escrita à concepção que a encerra 
nos limites de um sistema convencional 
de signos” (Gustavo Rubim). 

esta linguagem não convencional 
e sugestiva foi a da heráldica. o brasão 
permite sintetizar em palavras, fixan-
do-a, uma realidade variável, mutan-
te e, em si mesma, inefável. o brasão 
é um criptograma de valor evocativo, 
que reenvia, em última instância, para 
uma realidade dupla e inacessível por-
que abstrata: a essência das armas e o 
conjunto de instrumentos teóricos usa-
dos como código para descrever (apre-
ender) essa realidade e transmiti-la. 
contraponhamos o verso inicial da clepsidra com outro 
colhido no poema final deste livro:

“Tatuagens complicadas do meu peito”
“Ó cores virtuais que jazeis subterrâneas”

Pessanha anuncia, no primeiro, que descreverá as figu-
ras que definem a sua essência (o que fará mediante recurso 
ao seu brasão imaginário ou, mais genericamente, ao có-
digo do brasão); e, no fim da obra, volta a advertir o leitor 
de que falou por imagens, recorrendo às tais cores virtuais 
– ou seja, heráldicas.

nesse sentido, a heráldica desempenha na obra de ca-
milo pessanha um papel semelhante ao do exotismo pois, 

como refere sara de almeida leite, “exotismo e sugestão 
têm em comum a faculdade, ou pressupõem o desejo, por 
parte do artista, de veicular a ideia de um espaço, de uma 
realidade, de uma situação, que se definam, paradoxalmen-
te, numa dimensão ideal em que conhecido/desconhecido 
se fundem misteriosamente”. Desta forma, “a sugestão e 
o exotismo convergem assim para uma intenção comum: 
a de apresentar uma visão interior, uma experiência sub-
jetiva, que através de uma linguagem particular consiga 
insinuar-se de tal modo na mente do leitor que este se sinta 
partilhar dessa experiência como se a tivesse vivido”.

a poesia é em si um processo semiótico, “Mas os signos 
da poesia (sinédoque) são de valor duplo ou duplo sentido, 

remetendo para um processo de inter-
pretação. pelo que os signos deixam de 
ser mera sinédoque (de pars pro toto) 
para se transformar em metonímia”, 
para perscrutar “a natureza íntima das 
coisas”, “tornar visível o invisível” (Gus-
tavo rubim). cria-se assim uma estru-
tura em abismo, generalizada e ilimita-
da, que nunca se esgota na intenção de 
produzir ou determinar um sentido. o 
símbolo vale não já por remeter para 
uma segunda realidade, mas pelo seu 
poder evocativo. compreende-se que 
essa capacidade de evocação ou sugestão 

seja essencial, pois a poética de pessanha centra-se preci-
samente na tentativa de captação do inefável, haurido em 
seus vértices transitórios.

Por isso, a poesia de Camilo Pessanha já foi definida 
como “poesia emblemática”. Mas num emblema, figuras e 
palavras escritas completam-se mutuamente, dependendo 
umas das outras para veicular ao leitor/observador uma de-
terminada mensagem simbólica. na heráldica, ao invés, a 
figura e o texto escrito podem ser totalmente independen-
tes, existindo entre eles uma relação de abstração: a figu-
ra representa um texto original cujo significado direto ou 
simbólico, por sua vez, não é evidente ou pode mesmo não 
existir. nesse sentido, a heráldica não é apenas simbólica, 
mas verdadeiramente abstrata.
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por isso, a heráldica assume em pessanha um carácter 
nuclear: o fenômeno da heráldica assemelha-se ao fenôme-
no da poesia. Verifica-se uma similitude de procedimentos 
de representação através de uma linguagem cujos signos 
não são necessariamente dotados de sentido, ou cujo senti-
do é múltiplo ou inacessível (porque essencialmente indizí-
vel). para o poeta, essa é a única forma de chegar ao âmago 
da realidade, para lá das convenções de representação e de 
escrita. de atingir o brasão para lá das suas representações.

nesta deambulação pelas armas de camilo pessanha, 
deparamo-nos assim com dois conceitos diferentes de he-
ráldica. o primeiro conota-a como código representativo 

de identificação e valor social. Nesse âmbito se inscreve 
a campa, cujas armas são da responsabilidade do filho do 
poeta. aí jaz o corpo pessoal, físico e perecível, de camilo 
pessanha. o segundo constitui um sistema de captação e 
representação da realidade mediante a capacidade de abs-
tração e de sugestão; de interseções analógicas. aí reside o 
corpo figurado, cuja perenidade se vê assegurada pelo poe-
ma. esse é, quanto a mim, o brasão de camilo pessanha. 
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E
ste artigo discute como as novas 

tecnologias de comunicação, es-

pecialmente a internet e, mais 

especificamente, as redes sociais, 

impactam o exercício de direitos, 

com repercussões nas interações 

sociais e nas relações políticas. 

Para tanto, parte-se da análise do 

caso “Praia da Estação”.

“Fica proibida a realização de eventos de qualquer na-

tureza na Praça da Estação, nesta Capital”, dispôs o art. 

1º do Decreto municipal 13.798, publicado em 9/12/2009. 

Com tais palavras, o prefeito de Belo Horizonte (MG), 

Márcio Lacerda, vetou a realização de eventos na espla-

nada de uma praça situada no centro daquela metrópo-

le – largo onde, desde 2003, grande número de pessoas 

costumava se reunir para assistir a apresentações culturais 

gratuitas ou participar de manifestações políticas.

Apenas cinco dias depois da edição do ato, o descon-

tentamento com a proibição foi tornado público pela cria-

ção de um blogue anônimo, que incitava à realização de 

um protesto no próprio local. A convocação repercutiu 

pela internet e provocou discussões acerca do decreto. A 

notícia espalhou-se por outros blogues e por redes sociais, 

como Twitter, Orkut e Facebook. Uma manifestação foi 

marcada para janeiro de 2010. O panfleto virtual estimu-

lava os manifestantes a comparecerem em trajes de ba-

nho, como se em uma praia: “Se nos é negado o direito de 

permanecer em qualquer espaço público da cidade, ocu-

paremos esses espaços de maneira divertida, lúdica e apa-

rentemente despretensiosa.” Na data definida, a praça foi 

ocupada por dezenas de pessoas trajadas como banhistas, 

apesar de Belo Horizonte localizar-se entre montanhas, a 

quilômetros do mar.

O inusitado da situação fez com que o evento fosse no-

ticiado pelas grandes empresas jornalísticas, predominan-

temente como deboche e brincadeira. No Twitter, o perfil 

@pracalivrebh, criado para dar voz ao movimento, batiza-

do de “Praia da Estação”, começou a retuitar informações 

sobre a manifestação. Diante da recepção maciçamente 

positiva, iniciou-se uma campanha para que as reuniões 

ocorressem semanalmente na esplanada e fosse mantida a 

imagem de verossimilhança com o ambiente de uma praia. 

Desafiar a proibição e ocupar a praça tornou-se uma atra-

ção semanal de jovens belo-horizontinos, e uma discussão 

sobre o uso dos espaços públicos da cidade instalou-se na 

blogosfera e nas redes sociais. Poderia a prefeitura proibir, 

por um decreto, o exercício de direitos fundamentais como 

o de reunião? Poderia o governo municipal impedir o uso 

de um bem público?

As ações virtuais e reais fizeram com que o prefeito 

criasse uma comissão especial para regulamentar os even-

tos na Praça da Estação. Todavia, as atividades do grupo 

não impediram a continuidade das manifestações e suas 

repercussões. As reuniões no largo foram suspensas du-

rante o inverno e retomadas no verão, de dezembro de 

2010 até março de 2011. As redes virtuais de articulação, 

porém, não se desfizeram. O perfil @pracalivrebh no 

Twitter e o blogue Praça livre BH continuaram a publicar 

manifestações críticas ao prefeito e ao tratamento dado 

aos espaços públicos de Belo Horizonte, além de divulgar 

e apoiar causas semelhantes de outras cidades e instâncias 

governamentais.

Por meio da análise desses fatos, procurou-se verificar 

como as novas tecnologias podem promover a reocupação 

dos espaços públicos e a recuperação da vida pública, em 

oposição à tendência de valorização da esfera da vida pri-

vada, observada durante o século XX. Examinou-se como 

a internet, no caso específico da proibição de eventos na 

Praça da Estação, pôde contribuir para a ação política. 

Partindo da premissa de que as redes sociais ampliam as 

possibilidades de interações humanas, pretendeu-se de-

monstrar que elas também afetam o exercício dos direi-

tos de manifestação e reunião e suscitam reflexões sobre 

antigos conceitos e institutos jurídicos – como o voto e a 

democracia representativa.

Hoje, esse espaço público não se limita à praça, ao lo-

cal tradicionalmente aberto ao povo, mas abrange também 

a internet. A hipótese é que as conexões entre as pessoas 

estabelecidas pela rede mundial de computadores consti-

tuem elas mesmas um fórum de discussões públicas entre 

iguais, apto a estimular o exercício público de liberdades 
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fundamentais, como as de reunião e manifestação. Nou-

tras palavras, as novas ferramentas de comunicação po-

dem assumir um importante papel contra a arbitrariedade 

e o abuso do poder governamental, por meio da criação 

de esferas virtuais e do incentivo à reocupação de espaços 

reais em que o cidadão pode participar mais diretamente 

do governo da coisa pública.

Advirta-se que, a despeito do que pode sugerir o título 

deste artigo, ele não se preocupou em refutar a teoria de 

Malcolm Gladwell (2010, tradução nossa) em “Pequena 

mudança: porque a revolução não será tuitada”, segundo 

a qual as conexões promovidas pelas redes virtuais são 

fracas. Nem foi intenção confirmar a tese de que, mesmo 

de laços sociais fracos, pode advir força (GRANOVETTER, 

1973). Na verdade, a intensidade das relações da rede não 

foi uma preocupação do artigo, ainda que algumas consta-

tações, contrárias às conclusões de Gladwell (2010), pos-

sam servir de dados para outras investigações acerca da 

questão.

o Caso “praia da estação”

Belo Horizonte é uma metrópole localizada a 853 m de 

altitude, a quilômetros de distância do mar. Oficialmente 

fundada em 12/12/1897, quando contava com dez mil ha-

bitantes, a cidade foi planejada para sediar a estrutura ad-

ministrativa do Estado de Minas Gerais. O plano original 

previa a construção de prédios públicos, largas avenidas, 

ruas arborizadas, parques e praças, e projetava para a futu-

ra capital uma população de 400 mil habitantes. Todavia, 

superando todas as expectativas da Comissão Construtora 

do século XIX, o município alcançou em 2010 a posição de 

sexta cidade mais populosa do país, com 2.375.151 habi-

tantes distribuídos por uma área de 331,4 km2. 

O acelerado crescimento populacional assistido por 

Belo Horizonte a partir da década de 1950 impactou di-

retamente sua estrutura urbana, que avançou desordena-

damente para além da área projetada e sobre o próprio 

plano original, que se viu descaracterizado. Já nos anos 

1960, várias das antigas casas haviam sido demolidas, e 

as áreas verdes, reduzidas, o que permitiu a construção de 

altos prédios. A verticalização se intensificou nas décadas 

seguintes, comprometendo o patrimônio arquitetônico e a 

qualidade de vida da capital que, no início do século XX, 

ficara nacionalmente conhecida como “Cidade Jardim”. 

Entre as áreas públicas que faziam parte do proje-

to elaborado para a cidade, uma das mais importantes e 

ilustrativas da história de Belo Horizonte é a Praça Rui 

Barbosa. O largo situado no centro da cidade é mais popu-

larmente conhecido como Praça da Estação, porque sedia 

o prédio da estação de um dos ramais férreos da Central 

do Brasil – nos séculos XIX e XX, uma das principais fer-

rovias do país, por ligar os estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais. Concebida como porta de entrada 

da cidade, a praça era um local de grande circulação de 

pessoas na primeira metade do século XX, antes da disse-

minação do transporte rodoviário. Contudo, já na década 

de 1960, o largo teve sua área reduzida para a construção 

de avenidas, e durante os anos 1980, chegou a servir de 

estacionamento para veículos.

Somente na década de 1990, o Governo Municipal co-

meçou a formular estratégias para a recuperação do uso 

público da Praça da Estação. Nos primeiros anos do sé-

culo XXI, mais exatamente em 2003, a esplanada foi res-

taurada, e, em 2005, o prédio da antiga Estação Central 

foi transformado em museu, o Museu de Artes e Ofícios 

(MAO). O largo tornou-se então um espaço tanto para o 

lazer contemplativo quanto para a realização de grandes 

eventos políticos – discursos, comícios e pronunciamentos 

públicos – e culturais – apresentações folclóricas, musicais 

e teatrais –, atraindo um número significativo de pessoas.

Segundo publicado pelo Poder Municipal à época, o 

projeto de requalificação da praça previa “[...] a revitali-

zação do espaço público, dotando-o de infraestrutura ade-

quada para manifestações culturais com grande aglomera-

ção de pessoas [...]”. As obras se inseriam num programa 

mais abrangente de recuperação do Centro de Belo Hori-

zonte e visavam a “[...] ampliar os espaços de convivên-

cia, valorizando o lazer e a qualidade de vida da população 

[...]”. Seguindo essas diretrizes, instalaram-se na esplana-

da fontes desligáveis, iluminação e piso adequados para 

compor um espaço destinado a pedestres e a realização de 

eventos.
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Não obstante o papel rapidamente assumido pela re-

cém-reformada praça, de local de grandes reuniões públi-

cas, e o fato de a restauração do largo ter-se voltado para 

atribuir-lhe essa finalidade, o prefeito de Belo Horizonte, 

Márcio Lacerda, fez publicar em 9/12/2009, no Diário 

Oficial do Município (DOM), o Decreto 13.789, que proi-

bia a realização de eventos “[...] de qualquer natureza [...]” 

na Praça da Estação, a partir do dia 1/1/2010”.

A decisão foi unilateralmente tomada pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal, que a anunciou no mesmo dia 

em que publicada no DOM. A forma dada a ela foi de um 

decreto, um ato administrativo infralegal, que independe 

de aprovação legislativa. Antes de sua edição, não houve 

discussão com representantes da sociedade civil, nem fora 

ouvida a Câmara Municipal. Os motivos oficiais para a 

adoção da medida constaram do próprio ato: a dificuldade 

de limitar o número de pessoas que se reuniam no local e 

garantir a segurança delas, e a ocorrência de depredação 

ao patrimônio público em alguns dos eventos realizados 

na praça. Conforme noticiado pelos periódicos locais à 

época, a decisão contou com o apoio de alguns dos mora-

dores das redondezas, incomodados com o barulho, e da 

diretora do MAO, Ângela Gutierrez.

A medida, porém, foi considerada excessiva e arbi-

trária por vários setores da sociedade, especialmente por 

movimentos culturais e sociais, que viam na praça um 

espaço adequado para dar publicidade a suas manifesta-

ções. Para expressar o descontentamento com o decreto, 

foi criado, em 14/12/2009, o blogue, de autoria anônima, 

Vá de branco. A página virtual trazia um pequeno texto 

explicativo acerca da proibição, acompanhado de links 

para o decreto e para matérias de jornais que haviam dado 

publicidade ao acontecimento. Além disso, formulava per-

guntas, como “Porque [sic] a Secretaria de Segurança Pa-

trimonial não propôs um debate com a população sobre a 

depredação na Praça da Estação?”, e convidava os leito-

res a participarem de um “Protesto em prol da cultura na 

Praça da Estação”, no dia 7/1/2010, a partir das 14 horas. 

O convite para a manifestação Vá de branco foi reprodu-

zido por outros blogues, como o Pedreira na vidraça e o 

Centro de mídia independente Brasil. O protesto ocorreu 

como planejado e reuniu cerca de 20 pessoas, sem atrair a 

atenção dos grandes veículos de comunicação.

A fim de garantir que o ato se repetisse no sábado 

seguinte e que se ampliasse o número de manifestantes, 

os responsáveis pelo Vá de branco fizeram divulgar pela 

internet um convite para nova reunião. Em 13/1/2010, o 

blogue Pedreira na vidraça publicou um post que concla-

mava os leitores a se reunirem na Praça da Estação, no 

dia 16/1/2010, às 9h30, trajando roupas de banho, e mu-

nidos de “[...] boias, cadeiras, toalhas de praia etc. [...]”, 

“[...] tambores e viola [...]” e “[...] comida para um banque-

te coletivo [...]”, a fim de participarem de um evento que 

denominou “Praça-Praia – A Ação”.

Um panfleto virtual de mobilização foi elaborado por 

alguém que se identificou como Luther Blisset e divulgado 

por blogues como o CMI Brasil. O folheto era ilustrado por 

uma fotomontagem de pessoas em trajes de banho e rou-

pas de mergulho diante do prédio do MAO, que se localiza 

no largo. Sob o título “Praia na Praça da Estação”, repro-

duziu-se o texto do art. 1º do Decreto 13.789/2009, segui-

do do convite ao debate da “Revitalização por ‘Decreto’” 

e a uma “conversa sobre o decreto que proíbe eventos de 

qualquer natureza na praça”. Novamente, os participan-

tes foram incentivados a comparecerem de “[...] bermuda, 

calção, biquíni, maiô, cueca [...]” e a levarem “[...] toalha 

de praia, bóias, guarda-sol, cangas, cadeira de praia, ins-

trumentos de percussão, viola [...]”. 

No mesmo dia 13/1/2010, foi criado no Twitter o perfil 

@pracalivrebh, autodescrito como “Movimento contra as 

medidas do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda”. 

Apoiadores do movimento passaram a usar a rede social 

para dar publicidade à realização do evento “Praia na Pra-

ça da Estação” e para reproduzir (ou, segundo o jargão 

apropriado, retuitar) os comentários de pessoas que se 

mostravam simpatizantes à causa em questão.

Divulgada somente três dias antes da data marcada 

para a manifestação, dessa vez, a iniciativa foi capaz de 

mobilizar um número maior de pessoas. Segundo dados 

da Prefeitura fornecidos pela imprensa, foram 70 os ato-

res, músicos, jornalistas, artistas plásticos e moradores 

de Belo Horizonte presentes ao “Praça-Praia – A Ação”. 

#DILMavTNC#
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Outras fontes, no entanto, chegam a falar em cerca de 300 

manifestantes.

A situação inusitada de dezenas de pessoas se reunirem 

em roupas de banho no hipercentro de uma grande cidade 

localizada a quilômetros do litoral atraiu os grandes veícu-

los de comunicação. A manifestação foi noticiada por jor-

nais locais, como o Hoje em Dia e O Tempo, e nacionais, 

como O Globo. Repercutiu também em portais de notícias 

como o R7, o G1 e o UOL, que publicou uma foto do evento 

como “Imagem do dia”. A cobertura desses veículos, contu-

do, centrou-se no caráter de “deboche” e “brincadeira” da 

reunião e não nas razões do protesto. Independentemente 

disso, a divulgação em jornais e portais de grande público 

ajudou a difundir mais rapidamente o movimento.

No Twitter, o @pracalivrebh teve consideravelmen-

te aumentado o número de seguidores já em 18/1/2010, 

quando, ao comentar a reunião ocorrida dois dias antes, 

usou pela primeira vez a expressão “Praia da Estação” para 

se referir ao evento. O nome foi escolhido pela semelhança 

do vocábulo “praça” com “praia”. A intencional troca de 

palavras teve por fim sugerir que a Praça da Estação po-

deria cumprir em Belo Horizonte o mesmo papel que as 

praias nas grandes cidades do litoral brasileiro, o de local 

de acesso livre às diferentes camadas sociais. O recurso 

linguístico se apoiou na ideia, consensual entre os parti-

cipantes do protesto, de que a capital mineira, afastada do 

mar, não dispõe de grandes espaços de lazer público gra-

tuito – e, portanto, acessível a todos.

À medida que o perfil @pracalivrebh retuitava fotos e 

comentários elogiosos de pessoas que haviam participado 

da manifestação anterior, e indicava blogues que infor-

mavam sobre o ocorrido, frases de efeito, como “Praia da 

Estação, o hit do verão” e “Praia da Estação, a nova onda 

do verão!” se espalhavam por blogues, como o Fórceps e 

o C.I.S.C.O. Diante da recepção maciçamente positiva ao 

movimento, iniciou-se uma campanha para que as reuni-

ões ocorressem semanalmente na praça, sempre aos sá-

bados, e para que os participantes ajudassem a manter a 

imagem de verossimilhança com o ambiente de uma praia.

A fim de centralizar informações sobre o movimento, 

no dia 20/1/2010, foi criado o site Praça Livre BH: Posta-

gens de “qualquer natureza” sobre a Praça da Estação. O 

primeiro post da página virtual era um convite para a ma-

nifestação a ser realizada no sábado seguinte, 23/1/2010:

E foi assim: descobrimos que BH também tem praia! Ag-

ora é aproveitar a onda para questionar os governantes e 

donos do poder:

- QUAL É A DESSE DECRETO! ESSA PRAÇA É NOSSA!

Para @s desavisad@s, caiu sobre a praça, na surdina da 

virada do ano, um decreto que proíbe “eventos de qual-

quer natureza” na praça da Estação. Qual a sua opinião?

Compareça para curtir a praça e conversar sobre isso!

Venha de roupas de banho, leve toalhas de praia, guarda-

sol…

não esqueça também bola, peteca…

Tambores, violão, trombone…

E protetor solar!

Cartazes, banners também são bem-vindos!

E mais o que você quiser! A praia é nossa!

OCUPE A PRAÇA COM EVENTOS DE QUALQUER NA-

TUREZA! 

Seguiu-se como planejado o evento nos dias 23 e 30 

daquele mês, com a participação de cerca de 200 pesso-

as em cada data. E, novamente, o protesto obteve reper-

cussão na edição virtual dos jornais locais. Então, no dia 

30/1/2010, foi publicado no DOM o Decreto 13.863/10, 

por meio do qual o prefeito de Belo Horizonte instituiu 

a “Comissão Especial de Regulamentação de Eventos na 

Praça da Estação”:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Especial de Regula-

mentação de Eventos na Praça da Estação, com a finali-

dade de definir regras especiais para a utilização desse 

espaço público para a realização de eventos, observado o 

disposto na Lei n° 9.063, de 17 de janeiro de 2005, e no 

Decreto n° 13.792, de 02 de dezembro de 2009. 

[...]

Art. 4º - Caberá à Comissão Especial de Regulamentação 

de Eventos na Praça da Estação, no prazo de 90 (noventa) 

dias, realizar os estudos técnicos necessários, bem como 
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promover os debates, audiências e consultas públicas so-

bre o assunto, a fim de estabelecer as regras de utilização 

da Praça da Estação para a realização de eventos.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pub-

licação. 

Nos termos da norma, a comissão, composta exclusi-

vamente por membros do Poder Executivo Municipal, de-

veria, em 90 dias, realizar os estudos técnicos necessários 

e promover audiências e debates públicos para subsidiar a 

adoção de novas regras para a utilização da Praça da Es-

tação. A edição do ato demonstrava, portanto, que a Pre-

feitura estava disposta a rever a decisão anterior, de proi-

bição da realização de “[...] eventos de qualquer natureza 

[...]” no largo.

Entretanto, enquanto duraram os trabalhos da comis-

são designada, continuaram a ocorrer manifestações cul-

turais e políticas na praça. No período, realizaram-se ali 

saraus (em 31/1/2010, 21/2/2010 e 11/4/2010) e “even-

tões” – o primeiro em 6/3/2010 e o segundo em 8/5/2010 

e 9/5/2010 –, com apresentações de músicos, dançarinos 

e grupos teatrais. Aos sábados, com relativa regularidade, 

os manifestantes continuaram a comparecer com trajes de 

banho, e às quintas-feiras, realizaram reuniões, a fim de 

discutir propostas para o futuro do movimento. A reper-

cussão na blogosfera e nas redes sociais crescia. A existên-

cia de uma teia virtual de pessoas que tinham em comum o 

fato de se interessarem por manifestações culturais e pela 

utilização dos espaços públicos da cidade foi utilizada para 

apoiar e receber o apoio de outros grupos sociais organiza-

dos em prol de causas semelhantes.

Em 24/3/2010, representantes dos manifestantes 

foram recebidos na Câmara Municipal de Belo Horizon-

te, para uma audiência perante a Comissão de Educação, 

Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, 

composta por membros do Poder Legislativo local. O tema 

tratado foi a utilização da Praça da Estação. Estiveram 

presentes também representantes da Prefeitura, morado-

res do entorno da praça e artistas. Diante das pessoas ali 

reunidas, o representante da “Praia da Estação”, Rafael 

Barros Gomes, afirmou que:

[...] esse movimento é pacífico, mas que possui forte 

embasamento político. [...] Disse não tratar-se, apenas, de 

uma luta contra a proibição de eventos de qualquer natu-

reza na Praça, mas também contra a forma como foi colo-

cada a proibição: o Prefeito, a partir de um instrumento 

legal, mas antidemocrático, proibiu, sem qualquer deba-

te sobre o assunto, a utilização da Praça. Informou que a 

legislação municipal estabelece que o termo “evento” en-

globa desde reuniões com a participação de poucas pesso-

as até grandes eventos. Avaliou, então, que o movimento 

Praia da Estação não poderia estar sendo ali realizado e, 

portanto, seria uma afronta ao decreto nº 13.798/09. Ra-

fael Barros Gomes ressaltou que a legislação municipal 

precisa respeitar as diferenças que existem dentro da so-

ciedade. [...] Registrou que o patrimônio é da população e, 

portanto, precisa ser utilizado. Lembrou que em várias ci-

dades históricas, onde há inúmeros patrimônios públicos, 

ocorre uma profusão de manifestações. [...] destacou, por 

fim, que não almeja contrariar os anseios da população 

que reside nas proximidades da Praça da Estação, mas que 

é preciso encontrar uma forma que permita a realização de 

eventos nessa Praça, sem causar problemas aos moradores 

e ao patrimônio público. 

Outro participante do movimento, Antônio Eduardo 

Silva Nicácio, também presente na audiência pública, de-

clarou que:

[...] esse Decreto [nº 13.798/09], “além de ser um desas-

tre”, é um equívoco jurídico, que pode ser atacado por 

diversas razões. Apontou que o Decreto nº 13.798/09 

estaria viciado, já que lhe falta motivação fática, fazendo 

necessária fundamentação. [...] o decreto nº 13.789/09 

é inconstitucional, pois fere o inciso XVI do art. 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil – CF –, e, 

nesse sentido, fez a leitura da Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade – ADIN – nº 1969/4, que tratou de problema 

semelhante no Distrito Federal e que foi aprovada por 

unanimidade. [...] Solicitou, ainda, uma relação que con-

tenha os últimos eventos realizados na Praça da Estação 

e na qual sejam indicados quais danos ocorreram nesses 
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eventos e se houve a abertura de processo administrativo 

ou inquérito judicial para apurar a responsabilidade por 

esses danos. Considerou que, caso não tenham sido aber-

tos processos para apuração de responsabilidade, pode-

ria se entender que ou não houve danos nesses eventos 

ou ocorrera o crime de prevaricação. Antônio Eduardo 

Silva Nicácio considerou decepcionante, arrogante e au-

toritária a posição da PBH, pelo fato de não dialogar com 

a sociedade civil sobre o uso da Praça da Estação.

Em 4/5/2010, foram publicados no DOM dois atos 

normativos que resultaram dos trabalhos desenvolvidos 

pela Comissão Especial de Regulamentação de Eventos na 

Praça da Estação. O primeiro, o Decreto 13.960/10 revo-

gou o Decreto 13.798/09, que havia proibido a realização 

de eventos de qualquer natureza na praça. Além disso, 

previu que, a partir da data de sua publicação, os eventos 

realizados no local deveriam “[...] ser licenciados confor-

me o estabelecido no Decreto 13.792, de 2 de dezembro 

de 2009, e em Portaria da Secretaria de Administração 

Regional Municipal Centro-Sul destinada a disciplinar a 

realização de eventos na Praça da Estação.” 

O segundo, o Decreto 13.961/2010, estabeleceu, 

para a “Utilização da Praça da Estação para a realização 

de eventos, proporcionalmente ao número de dias [...]”, 

as seguintes quantias a serem pagas: “1- De 1 a 2 dias, 

R$9.600,00; 2- De 3 a 4 dias, R$14.400,00; 3- De 5 a 6 

dias, R$19.200,00.”. Já em 5/5/2010, foi publicada a Por-

taria da Secretaria de Administração Regional Municipal 

Centro-Sul 2/2010, que “Regulamenta a realização de 

eventos na Praça da Estação”. 

Embora a publicação dos decretos e da portaria tenha 

posto fim à proibição da realização de eventos de qualquer 

natureza na Praça da Estação, ela fixou, como condição 

para que eles se realizassem, o pagamento de taxas nos 

valores previstos pelo Decreto 13.961/2010. A cobrança 

de valores considerados altos gerou protestos nas redes 

sociais, mas a realização da “Praia da Estação” ficou sus-

pensa a partir de maio, em parte devido à queda da tempe-

ratura na cidade, causada pelo inverno. As redes virtuais 

de articulação, no entanto, não se desfizeram. O perfil @

pracalivrebh no Twitter e o blogue Praça Livre BH con-

tinuaram a publicar manifestações críticas ao prefeito e à 

forma como eram tratados os espaços públicos e a cultura 

em Belo Horizonte. As reuniões na praça em que os parti-

cipantes comparecem em trajes de banho foram retoma-

das no dia 11/12/2010. Seguiram-se os eventos nos dias 

18/12/2010, 15/1/2011, 22/1/2011 e 28/1/2011 e, durante 

o carnaval, em 5/3/2011.

a BusCa de espaços para o eXerCíCio das liBerdades púBliCas

Uma primeira análise do movimento “Praia da Esta-

ção” pode levar à enganosa conclusão de que ele ficou mui-

to aquém de produzir os efeitos pretendidos pelos partici-

pantes. A publicação, em 4/5/2010, dos Decretos 13.960 e 

13.961, e, em 5/5/2010, da Portaria Sarmucs 2/2010, que 

estabeleceram regras para a realização de eventos na Pra-

ça da Estação, entre elas, o pagamento de taxas elevadas, 

pode ser vista como uma derrota, se se entende tratar a 

mobilização “[...] apenas, de uma luta contra a proibição 

de eventos de qualquer natureza na Praça [...]”. 

Todavia, a exclusividade dessa finalidade foi negada 

pelo representante do movimento Rafael Barros Gomes na 

audiência pública realizada na Câmara Municipal de Belo 

Horizonte em 24/3/2010. Segundo ele, também é causa 

da revolta “[...] a forma como foi colocada a proibição: o 

Prefeito, a partir de um instrumento legal, mas antidemo-

crático, proibiu, sem qualquer debate sobre o assunto, a 

utilização da Praça.” A julgar por essa fala, pode-se inferir 

que a proibição da realização de eventos naquela praça, 

antes de constituir a causa última contra a qual lutavam os 

manifestantes, fora o motivo imediato que desencadeou a 

mobilização. O fim a que visou é mais amplo.

De fato, a constitucionalidade do Decreto 13.789/2009, 

que proibiu a realização de “[...] eventos de qualquer natu-

reza na Praça da Estação [...]”, é questionável, o que auto-

riza cogitar se se está diante de um caso de abuso de poder 

cometido pelo prefeito de Belo Horizonte. No Direito bra-

sileiro, decretos são atos administrativos de competência 

exclusiva do Chefe do Poder Executivo de cada ente da fe-

deração – municípios, estados, Distrito Federal e União. 

Trata-se de disposições regulamentares, infralegais. A 
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validade de um decreto municipal, portanto, depende de 

sua conformidade com a legislação do município. Mas não 

só. Nos termos das regras do federalismo adotado no país, 

qualquer ato praticado pelas diferentes esferas de governo 

tem de estar de acordo com a Constituição da República 

Federativa do Brasil.

As condições para o livre exercício desse direito estão 

expressas no texto constitucional: o caráter pacífico (“sem 

armas”), a não frustração de outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local e o prévio aviso à autorida-

de competente. A autoridade avisada não tem competên-

cia para, cumpridos os requisitos expostos anteriormente, 

desautorizar a reunião. O inciso XVI do artigo 5º da Cons-

tituição Federal é claro acerca de ser esse direito exercido 

“independentemente de autorização”.

É importante reconhecer, portanto, que, se a reunião 

de pessoas para promover manifestações artísticas e po-

líticas – o que o Decreto 13.789/2009 designou eventos 

“de qualquer natureza” – constitui uma reunião no senti-

do constitucional, dificilmente podem ser sustentados os 

argumentos que motivaram a proibição de que tais mani-

festações ocorressem na praça. Os motivos alegados pelo 

prefeito, a dificuldade em limitar o número de pessoas, 

garantir a segurança delas e evitar a depredação do patri-

mônio público, não estão entre os indicados pela Consti-

tuição como condições para o exercício da liberdade. Tra-

ta-se, afinal, de um logradouro 

público, e as reuniões, pacíficas 

e comunicadas à Administração 

municipal, não frustravam outras 

previamente convocadas para o 

mesmo local.

Todavia, apesar de questio-

nável a constitucionalidade do 

Decreto 13.789/2009, limitar 

a “Praia da Estação” a um caso 

de perplexidade com um desvio 

de poder cometido pelo prefeito 

Márcio Lacerda implica descon-

siderar características peculiares 

do fenômeno – tratar elementos 

essenciais a ele como acessórios. Primeiro, porque a rede 

articulada na internet passou a abrigar as mais variadas 

manifestações sobre temas de interesse da cidade, des-

de o uso racional do automóvel a desocupações de mo-

radias populares consideradas irregulares. Depois, por-

que o movimento se posicionou não só contra atos tidos 

como abusivos do governo municipal de Belo Horizonte, 

mas também contra decisões de outras esferas governa-

mentais. Ilustrativo disso é o apoio dado a manifestações 

ocorridas em outras capitais brasileiras, como a dos estu-

dantes de Florianópolis (SC) contra o aumento da tarifa 

local de ônibus.

Esses fatos autorizam a conclusão de que a proibição 

da realização de eventos naquela praça, antes de constituir 

a causa última contra a qual lutavam os manifestantes, e 

a razão por que a rede virtual do movimento permanece 

articulada ainda hoje, fora o motivo imediato que desen-

cadeou a mobilização. O caráter autoritário que os parti-

cipantes atribuem ao decreto proibitivo não é, por si só, 

suficiente para explicar as reivindicações do grupo, que 

não são somente negativas – que as autoridades públicas 

deixem de praticar atos abusivos –, mas também positivas 

– p. ex., nas palavras de Rafael Barros Gomes, que a le-

gislação municipal respeite “[...] as diferenças que existem 

dentro da sociedade [...]” (BELO..., 2010a).

A difusão de ideias e propostas englobadas pela “Praia 

da Estação” dificulta que se en-

contre um sentido por trás das 

múltiplas ações dos participan-

tes. Isso não significa, porém, 

que esse sentido não existe. A 

própria dispersão é uma carac-

terística original do movimen-

to e o diferencia das passeatas e 

manifestações tradicionais. Ela 

decorre, principalmente, da au-

sência de líderes identificáveis ou 

de hierarquia definida. A maioria 

dos textos acerca do movimen-

to que circulam pela internet é 

anônima ou assinada sob pseu-
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dônimo. Nos blogues envol-

vidos, qualquer pessoa pode 

tornar públicas suas opiniões. 

Em última análise, a descon-

centração é consequência do 

modo como a rede mundial de 

computadores se organiza – 

da horizontalidade do fluxo de 

informações virtuais.

Não apenas inexiste uma 

cadeia de comando, como não 

há como diferenciar partici-

pantes ativos de simpatizan-

tes ou espectadores. Tanto o 

local das manifestações como 

o meio por que elas se divul-

garam são de acesso livre. E, apesar do caráter político dos 

protestos, eles não se vincularam a nenhum partido ou 

facção política. Isso permitiu que parte das pessoas que 

compareceu à “Praia da Estação” estivesse ali somente 

para usufruir da esplanada e da possibilidade de tomar sol 

com trajes de banho no centro de uma grande metrópole.

Outros, porém, foram à praça para atender à convoca-

ção para um “protesto”, um “debate” ou uma “conversa”. 

Essas palavras retiradas dos panfletos de divulgação da 

“Praia” e dos fóruns virtuais relacionados ao movimento 

indicam que a necessidade de falar sobre o ocorrido e de 

encontrar um espaço em que pudessem ser ouvidos são 

temas centrais para os participantes. Isso foi comprova-

do pelos dois representantes que compareceram diante da 

audiência pública na Câmara de Vereadores. Ambos de-

monstraram que, mais que a controvérsia legal suscitada 

pela publicação do decreto proibitivo, o que fez considera-

rem “[...] decepcionante, arrogante e autoritária a posição 

da PBH [...]”, foi o fato de a proibição ter ocorrido “[...] 

sem qualquer debate sobre o assunto [...]” e de o governo 

“[...] não dialogar com a sociedade civil [...]”.

Essas manifestações expõem a causa subjacente à in-

satisfação dos envolvidos na “Praia da Estação”: a ausên-

cia de um espaço onde pudessem falar sobre o governo da 

coisa pública. Num grau mais abstrato, portanto, o sen-

tido do movimento reside na 

vontade de participação direta 

nas decisões que afetam a res 

publica.

O fato de que as ações 

iniciadas na internet estejam 

desencadeando a expressão 

pública dos direitos políticos 

fora do ambiente virtual é, 

pois, compreensível, embora 

surpreenda e cause dificulda-

des às instituições políticas 

formais. A surpresa ocorre 

porque os acontecimentos 

desafiam a ideia até então do-

minante de que as novas tec-

nologias de comunicação provocariam a atomização das 

relações humanas. Já o conflito com as autoridades cons-

tituídas decorre de as mobilizações contrariarem a lógica 

intrínseca às democracias representativas organizadas sob 

os paradigmas dominantes até o século XX.

palavras finais

Três anos e meio antes dos protestos que tomaram 

conta do Brasil em 2013, o germe das questões trazidas 

à tona nas jornadas de junho já estava presente no movi-

mento de Belo Horizonte: o uso da internet e das redes so-

ciais como um fórum de discussão política que não se con-

tenta consigo mesmo, mas transborda para as ruas. Há, 

nas jornadas de junho, como havia na “Praia da Estação”, 

propósitos mais ou menos articulados de dar destinação 

democrática ao espaço público das cidades e de reeducar 

as autoridades constituídas para respeitar essa nova des-

tinação.

 “Nova”, aqui, é um adjetivo que faz sentido no contex-

to brasileiro, em que o convívio urbano se degradou nas 

últimas décadas do século XX. Na Europa, movimentos 

populares que pretendiam dar destinação democrática ao 

espaço público remontam pelo menos às revoluções do 

século XVIII, embora tenham ressurgido no século XXI, 

especialmente em Madri, como reação desencadeada pela 
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crise econômica europeia. Há algo em comum entre as re-

voluções iluministas e os occupies que, nos últimos anos, 

se estendem de Belo Horizonte a Nova York, passando 

pela Turquia. O vínculo que encontramos entre esses mo-

vimentos é o impulso para criar (ou refundar) uma esfera 

pública, no sentido que Hannah Arendt (1990) dá à ex-

pressão.

No caso da “Praia da Estação”, chama a atenção que, 

apesar de o movimento abrigar interesses diversos e pro-

postas difusas, os participantes e incentivadores têm em 

comum o ímpeto de adentrar o espaço público – seja con-

cretamente, por meio da ocupação física de uma praça, seja 

abstratamente, mediante a criação de esferas de discussão 

política. A maioria dos panfletos virtuais que convocava os 

leitores para a “Praia” reunia as duas posições: “Compare-

ça para curtir a praça e conversar sobre isso!”. Esse ímpeto 

pode ser explicado pelo sentimento, por vezes não articu-

lado, de que o cidadão a quem se garantem liberdades civis 

– entre elas, o direito periódico de voto –, tem limitadas 

as possibilidades de exercício público de suas faculdades 

políticas ou de liberdades como a de reunião.

Tais limitações podem ser consequência de atos de 

governo arbitrários – como, alegam os participantes da 

“Praia da Estação”, é o caso dos decretos que proibiram ou 

dificultaram a realização de eventos na Praça da Estação. 

E, de fato, o suposto abuso de poder foi, no caso analisado 

neste estudo, a causa imediata da revolta. Todavia, é ne-

cessário observar que, independentemente da boa-fé dos 

governantes, as Repúblicas democráticas contemporâne-

as contêm, em sua organização, elementos que favorecem 

essa sensação difusa de alienação da vida pública. O pró-

prio mecanismo da representação contribui para esse sen-

timento, na medida em que autoriza a efetiva participação 

no governo somente a uma reduzida elite política, e limita 

ao voto – que constitui, em larga medida, uma liberdade 

negativa – a possibilidade de influência dos cidadãos.

Assim, ainda que imediatamente motivados pela re-

volta contra um ato que consideraram abusivo, os parti-

cipantes do movimento “Praia da Estação” se mantiveram 

articulados devido à possibilidade de desfrutar da liberda-

de como um fenômeno político, agindo e alterando as con-

figurações do espaço público da cidade de Belo Horizonte. 

Mas a possibilidade só adveio porque já existiam laços en-

tre os indivíduos que se relacionam nas redes sociais e na 

blogosfera.

A liberdade transcende “[...] a idéia de uma vitoriosa 

libertação do jugo de tiranos, ou do jugo da necessidade 

[...]” (ARENDT, 1990, p. 187) e “[...] significa participação 

nas coisas públicas, ou admissão ao mundo político [...]” 

(ARENDT, 1990, p. 26). A era moderna teria experimen-

tado essa forma de liberdade – e a felicidade pública que 

dela advém – durante as revoluções oitocentistas. Depois 

delas, porém, deu-se o “[...] desaparecimento do ‘gosto 

pela liberdade pública’ como um recuo do indivíduo para 

uma ‘esfera interior da consciência’ [...]” (ARENDT, 1990, 

p. 112). Desde então, a felicidade passou a ser vista como 

um sentimento restrito à vida particular dos cidadãos, e 

a “[...] participação na gestão pública [...]” e “[...] as ativi-

dades ligadas a essa gestão [...]” têm sido encaradas como 

um ônus (ARENDT, 1990, p. 95).

Engajados na discussão do destino da coisa pública, 

e valendo-se das redes sociais e da blogosfera como espa-

ços para o discurso, os manifestantes demonstram ter re-

descoberto que tais atividades “[...] davam àqueles que as 

exerciam em público um sentimento de felicidade que não 

usufruiriam em nenhum outro lugar.” (ARENDT, 1990, 

p. 95). Eles perceberam que “Os únicos recursos contra o 

mau uso do poder público pelos indivíduos se encontram 

no próprio domínio público, na luz que exige cada ato efe-

tuado dentro de suas fronteiras, na própria visibilidade às 

qual ficam expostos todos os que lá penetram.” (ARENDT, 

1990, p. 202). Para combater o abuso, portanto, tinham 

de adentrar a esfera pública da qual estavam excluídos. 

Valendo-se do ambiente propiciado pelas novas tecnolo-

gias de comunicação, especialmente pelas redes sociais, 

construíram eles próprios um espaço de debate público e 

discussão aberta, em que os estados de ânimo puderam 

assentar-se em opiniões refletidas.1 Ao fazê-lo, experimen-

taram o que Arendt (1990, p. 102) chama de felicidade 

pública.

É natural, então, que o ímpeto dos manifestantes não 

ficasse restrito ao ambiente virtual e que o fórum de dis-
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cussão tenha sido levado para a praça pública, onde os 

participantes redescobriram o direito de reunião. É com-

preensível, também, que tais acontecimentos tenham sido 

recebidos com surpresa e perplexidade. No que se refere 

à primeira reação, ela é causada pela quebra da difundida 

imagem, baseada nos paradigmas do século anterior, de 

que as novas tecnologias de comunicação serviriam essen-

cialmente ao gozo das liberdades privadas, não ao exercí-

cio e à defesa de direitos públicos.

Quanto à segunda reação, uma fala do Secretário de 

Belo Horizonte Fernando Cabral ilustra as dificuldades 

que movimentos como a “Praia da Estação” suscitam nas 

autoridades constituídas. A publicação dos decretos que 

instituíram a cobrança de valores pelo uso da praça gerou 

protestos e motivou a publicação, em um jornal local, de 

críticas ao governo municipal: “Qual o sentido de uma pra-

ça para uma cidade? Mais especificamente, qual o sentido 

da Praça da Estação para Belo Horizonte? Essas perguntas 

vêm à tona diante da necessidade de debate que criam as 

decisões tomadas pela prefeitura.” Em resposta a elas, o 

representante do governo municipal afirmou: “Nós temos 

aí um prefeito legitimamente eleito, então não podemos 

abrir mão do papel de governar. Aqui não é uma democra-

cia grega de criar assembleia em praça pública e decidir os 

destinos da cidade.” 

Ao fazê-lo, denunciou, talvez intuitivamente, que a per-

plexidade trazida à tona pelos protestos é o conflito entre 

duas formas de democracia: a direta e a representativa. 

1. Segundo Arendt (1990, p. 214), “[...] onde não existe oportunidade para a formação de opiniões, o que pode haver são estados de ânimo – das 

massas ou dos indivíduos, esses não menos inconstantes e falíveis do que aqueles –, mas não opiniões”.
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