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Recado
“Meu ilustre amigo. Conservador e liberal, monarquista e democrata, católico e
protestante, eu tenho por base de todas as minhas convicções a contradição, não a

contradição mais palavrosa do que inteligível das antinomias de Proudhon, porém

a contradição entre duas ideias que na aparência se repelem mas na realidade se

completam, a contradição, finalmente, que se resolve na harmonia dos contrastes. Eu declaro
francamente que não sacrifico a lógica das teorias extremas. Guio-me pelos fatos, combino

os opostos, encadeio as analogias e construo a doutrina. Não tenho um sistema preconcebido.
Não idolatro o prejuízo. Aceito o sistema que os acontecimentos me impõem”.
Tavares Bastos, 1862
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Entrechat, cabriole, plié... Arabesque, tendu, echappé...
Inteligência faz um rodopio no tempo, na ponta da sapatilha.
Os melhores lugares do Teatro Mariinsky estão reservados
para nossos patrocinadores. Vire a página e confira.

Vaslav Nijinsky
Le Dieu Bleu, 1912

Alexandra Danikova e Serge Lifar
Zéphyr et Flore, 1925

Lubov Tchernicheva
Cleopatra, 1918

Michel Fokine e Vera Fokina
Schéhérazade, 1914

Tamara Karvasina e Vaslav Nijinsky
Giselle, 1910

Anna Pavlova
The dying swan, 1905

Alice Nikitina e Serge Lifar
La Chatte, 1928

Anatole Vilzak
Les Tentations de la Bergère ou l’Amour Vainqueur, 1924

Quando tradição e
caminham lado a la
Quem sai ganhando

Era 1944, e Stephan Zweig já havia escrito o livro
que viria a se tornar epíteto do Brasil pelas décadas
seguintes: País do Futuro.
Criada com o objetivo de formar líderes para o setor
público e privado, a Fundação Getulio Vargas logo
avançou para se tornar referência em ciências sociais
e econômicas. Em 1951, lançou o Instituto Brasileiro
de Economia, o FGV/IBRE. Passou a calcular os
nossos índices econômicos e se tornou referência
para a compreensão da economia brasileira, no país
e no exterior. Em 1952, veio a primeira Escola de
Administração Pública e de Empresas da América
Latina, a FGV/EBAPE.
Em 1954, a FGV/EAESP, Escola de Administração de
Empresas de São Paulo. Em 1965, a Escola Brasileira de
Economia e Finanças, a FGV/EPGE.
Tempos depois, ampliou suas funções e se tornou
referência em pesquisa e produção de conteúdo. Em

inovação
do,
é o Brasil.

1973, lançou o FGV/CPDOC, maior centro de referência
da história contemporânea do país. Em 2002, fundou
suas escolas de Direito no Rio e em São Paulo. Em 2004,
lançou sua Escola de Economia de São Paulo, a
FGV/EESP. Em 2011, a FGV/EMAp, Escola de
Matemática Aplicada.
Hoje, a FGV figura entre os 25 principais think tanks
do mundo, produz estudos que guiam políticas
públicas e orientam empreendimentos privados, e sua
atuação abrange as mais diversas áreas, de finanças a
desenvolvimento sustentável.
A FGV nunca se acomodou com o sucesso de cada
nova empreitada, e mantém firme a mesma crença que
a trouxe até aqui: tradição e inovação não são opostos,
mas complementares.

fgv.br
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O marco regulatório
das conquistas sociais

a
jabuticaba
e o ajuste
dos rentistas
LUIZ CESAR FARO
rubeny goulart
JORNALISTAs

A

economia vai bem, mas o
povo vai mal, disse o ex-presidente Emílio Garrastazu
Médici durante uma visita
ao Nordeste, naqueles anos plúmbeos do milagre econômico, quando o
Brasil crescia a taxas elevadíssimas e,
aparentemente, sustentáveis, da ordem de 7%. Se vivo fosse, Médici, o
mais linha dura dos generais que governaram o país durante o ciclo mili-

tar, provavelmente pensaria hoje que
a economia vai mal, mas o povo, este
vai muito bem, obrigado. Poderia
errar acertando. Ou vice-versa. País
de contradições ou do contraditório,
o Brasil vai bem e mal, dependendo
dos olhos de quem vê.
É indiscutível, contudo, o fato
de o país ter-se tornado, hoje, mais
justo socialmente. O bem-estar da
população mais pobre aumentou

independentemente de qual seja o
índice de aferição. O Brasil não tem
mais por que se envergonhar da sua
face indigente em meio ao concerto
das Nações, não só ricas, mas também as pobres de marré, marré.
No cume do “tempo dos generais”,
se estivesse com a janela do futuro
aberta aos seus olhos, o velho ditador enxergaria o inimaginável: o
crepúsculo do PIB, a condenação do
julho • agosto • SETEMBRo 2014
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milagre econômico induzido e a vitória da “democracia social”.
Melhor iniciar desde já com as
ressalvas que permearão este texto de
alto a baixo. Primeiramente, “o PIB
morreu, viva o PIB!”. O índice vem
sendo duramente questionado como
medida de aferição da qualidade de
vida. A regra de que quanto maior
o PIB, maior o bem-estar social está
se tornando um arranjo cognitivo
ultrapassado. Mas a validade da métrica como medida da soma do valor de tudo o que se produz e todo
serviço prestado comercialmente no
país continua inabalável, a despeito
do julgamento sobre a arbitrariedade
da sua construção. Um PIB elevado
indica prosperidade e opulência; ambos certamente para o capital, não
necessariamente para o trabalho, e
ainda menos para a população dos
excluídos do mercado de consumo.
O PIB não é métrica de felicidade,
estamos de acordo. Mas é o índice
que menos pior, digamos assim,
mensura a quantidade de riqueza
econômica de um país.
Esse mesmo PIB, que vem sendo
infiltrado com estatísticas do valor
da prostituição na economia (na Inglaterra) e, provavelmente, tráfico
de drogas, além das abstrações métricas do comércio informal, sofre
da “crônica do raquitismo anunciado”. É melancólico o consenso
de que as taxas de crescimento do
passado não mais ocorrerão, ou pelo
menos até que uma nova fronteira
tecnológica substitua as amarras da
queda do crescimento demográfico,
22 e vai que dá certo?
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da exaustão ambiental, da desindustrialização, da saturação do aumento de produtividade com os mesmos
materiais e do próprio processo de
destruição criativa engendrado pelo
salto tecnológico. O avanço da ciência poderia, sim, turbinar a soma das
riquezas, ocorrendo, entretanto, sem
maior capilaridade com o social, o
que, aliás, já vem sendo provado
nesse amanhecer da era digital. Nas
palavras do economista André Lara
Resende, é preciso ter em vista “que
o progresso tecnológico continua a
aumentar a produtividade do capital, impedindo a queda da sua taxa
de retorno, mas não é mais capaz
de sustentar a demanda e o emprego”. O resultado são PIBs menores,
com mais concentração de renda e
de riqueza. Um PIB de 2% será até
festejado.

O

utra ressalva a ser feita é a
utilização do termo “democracia social”, já extensamente usado, e que
melhor seria aplicado nesse texto em
forma do epíteto “economia da democracia social”. E o que vem a ser o
novo clichê? Algo mais tenro, ainda
em busca de sistematização, pertencimento e proteção. O principal benefício dessa economia humanizada é a
combinação entre aumento do bem-estar do povo, distribuição de renda
e fortalecimento da democracia. A
economia da democracia social é um
modelo híbrido, que integra suaves
matérias-primas da social-democracia de inspiração nórdica com espes-

so molho de jabuticaba, carregado de
políticas de inclusão social, sobre as
quais estão assentados o crescimento
do salário mínimo real, taxas de desemprego baixas e um processo crescente de distribuição de renda, todos
sem perder de vista o imperativo de
um controle da inflação em um nível
satisfatório.
Não existe nenhum índice ou
coeficiente desta cesta de conquistas
sociais calculado até os dias de hoje,
não obstante pulularem métricas
sobre felicidade e satisfação. Essa
lacuna talvez exista porque possivelmente nos deixaria em uma situação
bem melhor frente ao comparativo
com governos anteriores de pedigree
neoliberal e, ça va sans dire, com o
resto do mundo. Isso, na conjuntura recente, não interessa aos sequiosos pela alternância do poder. Seria
curioso ver como os relatórios de
grandes consultorias de organismos
multilaterais classificariam o Brasil nos rankings de produtividade e
eficiência, competitividade etc. caso
as variáveis da economia da democracia social fossem incorporadas na
ponderação de um índice que também desse peso ao social. Imagine o
que não revelaria o último Relatório
de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial, que rebaixou o Brasil de 56º para 57º, atrás
do Panamá (48º), Costa Rica (51º) e
Bulgária (54º), só para citar alguns
exemplos mais palpitantes. Ficaria claro que essa competitividade
celebrada com fogos de artifício é
movida com o combustível da baixa

I N S I G H T

remuneração, falta de proteção social e iniquidade.
Os dados da insuspeita Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) mostram como
critérios bem-intencionados podem
torturar a realidade até fazê-la sangrar. Basta observar o seu último
relatório sobre o crescimento dos
países da América Latina, conforme
os parâmetros de medição pelo PIB.

INTELIGÊNCIA

De acordo com as estatísticas, os números referentes ao governo Dilma
– período de 2011/13 – somente não
são piores do que os de El Salvador.
Para ter uma ideia mais precisa, nosso PIB cresceu menos do que o grande campeão Panamá (9,8%), Equador (5,8%), Paraguai (5,1%), Costa
Rica (4,4%), Haiti (4,2%), Nicarágua
(2,8%). O Brasil bateu 2,8%, ultrapassando por menos de 1% o último da

fila, El Salvador (2,1%). Se a rigorosa
Cepal tivesse como aplicar uma métrica cruzando o indicador e/ou indicadores da economia da democracia
social com o índice de crescimento
do produto convencional, os “novos
e caquéticos tigres latino-americanos” desceriam ladeira abaixo no
ranking.
Vão pelo mesmo caminho os
dados compilados pela empresa de

julho • agosto • SETEMBRo 2014
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pesquisa Austin Rating, com um
comparativo da posição do Brasil
no ranking “pibolesco”, após o politizado, decantado e sorvido em
canudinho recuo de 0,6% do PIB
brasileiro no segundo trimestre. De
acordo com a agência de classificação de risco, estamos na vice-lanterna, somente acima da Ucrânia, com
queda de 4,7%. Grécia, Portugal e
Espanha caíram menos no ranking
e por isso devem estar muito felizes,
todos com salários decrescentes, desemprego em uma faixa superior a
12%, os pobres procurando fonte de
renda como quem busca oxigênio
e a juventude desesperançada. E,
mesmo assim, o que se pode dizer
desse PIB brasileiro, magrinho, do
segundo trimestre, que será outro
após a revisão do cálculo, a ser feita pelo IBGE, no mesmo período
de 2015, e elevará o índice para um
patamar superior, conforme asseguram os especialistas? Pode se dizer que não sabemos sequer qual é
o PIB, ou que um Produto Interno
tão apertadinho não suportaria esse
espetáculo do pleno emprego. Mas é
presumível que o atual PIB medido
seja inferior ao PIB real, pois como
uma economia tão magra pode ter
proteína para alimentar uma taxa de
desemprego de 4,4%.
Um dado interessante é que o
Brasil, mesmo com um crescimento
nanico para seus padrões históricos,
aumentou sua participação na renda
mundial e vem mantendo-se como
o sétimo PIB do mundo. Não é tão
mau assim para quem vinha festejan24 e vai que dá certo?
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do as suas vantagens comparativas
em um banquete de demanda exuberante e altos preços das commodities
nos mercados internacionais e de
repente se viu com o prato vazio na
mesa. Uma boa notícia, pode vir nos
próximos anos, exatamente do setor
que mais nos afetou os bolsos desde
a crise das subprimes em 2008. Projeções feitas pelo economista Bernardo
Grüs, do FMI, com base nas cotações
dos mercados futuros, são alvissareiras para o comércio exterior brasileiro. Elas indicam que, comparados a
2013, no período 2014-2019, os preços
spot cairão 15% no caso do petróleo,
12% no dos alimentos e 6% no dos
metais. Como a perspectiva de preços é ligeiramente negativa entre
2014 e 2019, os países da América Latina crescerão em média um ponto
percentual menos do que antes. O
Brasil? É exceção e terá crescimento
superior, por volta de 3% ao ano. Isso
é o que diz o Fundo, pois as projeções do mercado financeiro chegam
a 1,5%. E olhe lá!

M

as qual o significado desse crescimento de 3% ao
ano, do Fundo, ou que
seja de 1,5% ao ano, do
mercado financeiro, sobre o PIB brasileiro, em média, até 2019? Como ele
será distribuído entre os PIBs das regiões Norte e Nordeste? Qual será a
porção do PIB pertencente aos mais
pobres? E como estarão distribuídos
os pilares da economia da democracia social na soma da renda nacional?
Para os “pibólatras” o importante é

mais produto na veia, a despeito da
maior ou menor distribuição. São os
defensores do “development target”,
versão pós-moderna da “teoria do
bolo” do período do milagre econômico. Crescer é o que importa, e
ponto final. Distribuir é um detalhe.
Ao que consta, não estão disponíveis cálculos que permitam ao menos inferir o efeito multiplicador sobre o PIB do quantum dos recursos
alocados aos gastos com excluídos
(políticas compensatórias), caso fossem dirigidos ao capital e suas subseções, digamos assim. Quanto cresceria o Pib se o Bolsa família e seus
congêneres fossem alocados diretamente na produção e nos serviços?
Em função das maiores sinergias do
capital com o PIB, ele provavelmente funcionaria como uma batedeira
elétrica mais eficiente para geração
da riqueza. Lula inovou trazendo o
assistencialismo para o PIB em uma
nova perspectiva, incorporando-o
como sustentação da absorção doméstica e do gasto com as famílias.
Mas arriscamos a afirmar que no horizonte de tempo do governo Lula, o
PIB médio seria maior se não fossem
as transferências aos mais pobres.
Grande coisa, dizemos nós, os articulistas, pois o grande mérito macroeconômico dos gastos sociais foi criar
um colchão amortecedor de flutuações do mercado interno de consumo e da taxa de desemprego.
O mesmo método de cálculo,
com a deflação do social nos PIBs dos
demais países conforme o diferencial
do gasto no Brasil, provavelmente
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reduziria a “pibada” internacional,
numa toada de quanto mais pobre o país e mais insignificante suas
políticas compensatórias, menor o
PIB. Muito país emergente também
exibiria musculaturas mais flácidas.
A priori, o bem-estar da população
de menor renda, proporcionado por
políticas de inclusão social, não é injetável na veia do aumento da produção, da soma de recursos gastos com
prestação de serviços e da ampliação
da taxa de formação do capital fixo.
Que bate no crescimento do PIB
bate, mas bate pouquinho.
Entre os novos “pibólatras” estão os economistas Jeffrey Frankel e
Pranjul Bhandari, da Harvard School. Segundo eles, economias como
as dos Brics deveriam adotar metas
de crescimento nominal para o PIB.
A meta alternativa superaria em diversos pontos o regime de target da
inflação, tais como: menor risco de
descumprimento da meta, reduzindo
seu impacto nefasto sobre as expectativas e perda de credibilidade da
política monetária, já que o PIB nominal combina duas variáveis (crescimento real do PIB e inflação) que
podem caminhar em sentido oposto
diante de choques; maior maleabilidade para absorver choques de oferta e de mudança de termos de troca
(que ocorrem com mais frequência
nas economias emergentes), diminuindo o espaço para reações pró-cíclicas. Engenhoso, não? Mas onde
está explicitamente contido o social
nesse novo modelo de elogio do PIB
nominal.

INTELIGÊNCIA

Fica desde já o desafio
acadêmico para
centros de pesquisas,
desses especializados
em índices e contas
nacionais: criar uma
métrica que incorpore
esse tripé da economia
da democracia
social na soma das
riquezas totais

Imagina-se, neste artigo, que
o índice de crescimento necessário
para a proteção dos avanços obtidos
por meio da economia da democracia social seria algo como o “PIB de
equilíbrio para manutenção das políticas sociais”. Esse aparente bicho de
sete cabeças é autoexplicativo. Seria a
soma de riquezas capazes de atender
as despesas com o crescimento do salário mínimo real, a taxa de desemprego próxima do pleno emprego e
a distribuição de renda com inclusão
social, além da poupança dirigida às
necessidades de sempre voltadas ao

crescimento do capital. Como diz a
professora Maria da Conceição Tavares, não se trata mais de “PIBão”,
nem de “PIBinho”, mas, sim, o PIB
em que caibam as exigências de uma
sociedade mais justa; algo que, aliás,
estamos tateando. Sim, há um bocado de Thomas Piketty nesse conceito
com gosto de limonada amarga para
os rentistas mais inveterados.
Fica desde já o desafio acadêmico para centros de pesquisas, desses
especializados em índices e contas
nacionais: criar uma métrica que
incorpore esse tripé da economia
da democracia social na soma das
riquezas totais. De qualquer forma,
vale mencionar que, para Dilma
Rousseff, o seu PIB de equilíbrio,
nesses quase quatro anos de governo, foi em média 1,73%, combinado
com um superávit fiscal médio de
1,9% e uma inflação média de 6%,
uma conjugação pautada por tempos
de crise, mas que deu para pagar o
custo do “social target”. Ressalva: o
Produto Interno de Dilma não foi
o almejado, é claro, pois foi abatido
por acidentalidades e erros de política econômica, mas ainda assim deu
para o gasto. Agora tem que avançar. O passo seguinte seria substituir
o alquebrado “development target”
pelo “social target”, que perseguiria
o tríptico do salário em alta, distribuição da renda e baixo desemprego. As eventuais políticas de ajuste
econômico, necessárias à correção
do manejo equivocado dos instrumentos macroeconômicos e da má
gestão microeconômica, assim como
julho • agosto • SETEMBRo 2014
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de crises sistêmicas internacionais,
teriam que absorver o “social target”
e não o contrário. Hoje, as terapias
ortodoxas hegemônicas desfiadas
pelos esculápios de plantão da economia colocam as conquistas sociais
como as primeiras na fila da degola.
Na nova ordem que propomos, elas
sequer estão na fila do sacrifício.
O fato é que a chegada improvável de um torneiro mecânico à Presidência da República, sucedido por
uma senhora de feições germânicas,
rígida como mármore nos seus compromissos, fez com que o fator trabalho caminhasse na direção inversa
do que ocorre no resto do mundo,
segundo o blockbuster “Le Capital

au XXI siècle”. O estudo The Global Decline of the Labor Share, feito
pelos economistas Loukas Karabarbounis e Brent Neiman, da Universidade de Chicago, demonstra que,
desde o início dos anos 80, o fator
trabalho vem sendo substituído pelo
fator capital na participação na riqueza global. O fenômeno deve-se
ao menor custo do capital, causado
pela redução nos preços dos bens
de investimento (computadores e
outros equipamentos ligados à TI),
em comparação com os preços dos
bens de consumo. O Brasil, porém, é
um ponto fora da curva da pesquisa.
Os prognósticos apontam para uma
expansão da fatia correspondente ao
trabalho no PIB do país, nos próximos anos.
Fora da ribalta da mídia, em
conversas privadas e mais honestas,
os doutores da academia consideram
26 e vai que dá certo?
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factível inverter a ordem do modelo;
ou seja, as variáveis fiscal, monetária
e cambial, além da gestão microeconômica, se adequariam à preservação das conquistas sociais, e não o
contrário. E entenda-se como conquista social também, é claro, uma
inflação controlada em um patamar
razoável, no nível, por exemplo,
das metas atuais. Inteligência ouviu
mais de uma dezena de economistas,
e apenas dois consideraram o modelo inexequível. Os demais, mesmo
torcendo o nariz e não concordando
com a ideia, a consideraram viável,

E o que falta para
seguir em frente?
Primeiramente, uma
dose maciça de vontade
política, sem a qual
nada acontece – até
porque, como diz o
cientista político
Wanderley Guilherme
dos Santos, “vivemos em
um mundo de antipatia
pelo social”

desde que com correções de regras,
mudanças de faixas, negociação com
a sociedade, flexibilização do orçamento, mudança nas políticas de
crédito e fomento, aumento temporário da carga tributária, engenhosidade na atração dos investimentos,
reformas, ousadia, negociação com
a sociedade, aperfeiçoamentos, mais
qualidade técnica no governo, etc.
Ufa! Mas que dá, dá.
Nos programas de campanha
eleitoral, o que se tem ouvido, invariavelmente com exuberante arrogância, é que tudo se cala em face da
irrefutabilidade e da imponência do
tripé da política macroeconômica –
sistema de metas de inflação, câmbio
flutuante e uma política fiscal compatível com a sustentabilidade da
dívida pública – e que o social será
aquele que couber no fiscal. Vem do
presidente da Vale, Murilo Ferreira,
a mais contundente resposta a esse
suspeito determinismo da economia
política: “Não se pode mais trabalhar focado somente em PIB, inflação, déficit público ou câmbio. Até
na Alemanha essa receita está sendo
revista. Não dá para achar que funciona tomar os mesmos remédios
utilizados no passado. Uma receita
clássica pode levar à infelicidade os
brasileiros. As políticas devem estar
voltadas para que a população viva
melhor. Que política econômica
maravilhosa é essa que só aumenta a
disparidade”, disse Ferreira.
A mestra Conceição Tavares,
que não se encontra mesmo muito
animada devido aos ventos contra-
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cionistas que sopram da economia
internacional, ao grave padecimento
da indústria, à ameaça à espreita no
déficit de conta corrente e, principalmente, à falta de ousadia nas ideias,
oxigena suas esperanças de um porvir com cada vez menos excluídos.
Segundo Conceição, “essa foi a primeira vez que se tentou de fato colocar o social na frente e subordinar
o resto, e não o contrário como se
fazia, de colocar a economia na frente e o social no que sobrava”.
E o que falta para seguir em frente? Primeiramente, uma dose maciça de vontade política, sem a qual
nada acontece – até porque, como
diz o cientista político Wanderley
Guilherme dos Santos, “vivemos
em um mundo de antipatia pelo
social”. Ato contínuo, construir o
modelo, sistematizá-lo, protegê-lo e
regulamentá-lo à luz das premissas
dadas. Falta um marco regulatório
para as conquistas sociais. Não estamos falando da constitucionalização de certos benefícios, repetindo
o engessamento que foi feito em
1988 com o contingenciamento de
recursos no orçamento, um acinte
à lógica, por tornar as prioridades
imutáveis e os percentuais de
repasse de verbas mais dogmáticos
do que a irrefutabilidade papal. O
marco regulatório é essencial para
a constituição do “social target”; ou
seja, os graus de avanço ou preservação nas políticas sociais que irão ser
perseguidos sempre em sintonia com
o ótimo de saúde macroeconômica
cabível na equação.
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O economista Aloísio Araújo, rigoroso matemático, acha que a regra
do salário mínimo, uma dos grandes responsáveis pelos espetaculares
aumentos da distribuição de renda
no país, precisaria ser mudada para
encaixar na ditadura dos grandes
números. Nada que doa muito. Provocado pela ideia do “social target”,
Aloísio plantou uma sementinha.
Segundo ele, no próximo ano deixa
de vigorar a lei do salário mínimo. A
regulamentação, com a aspiração de
justiça de direito, repõe a correção
da variação dos dois índices de crescimento do PIB somados, acrescidos
da correção pelo INPC. Em 2015,
o governo, de braços dados com a
sociedade no Congresso Nacional,
terá de discutir uma nova lei que irá
vigorar durante determinado prazo
de tempo. Seria conveniente que ela
já fosse discutida no âmbito de um
marco regulatório do social.

A

loísio concorda com a proposta de que o rendimento
mínimo seja um dos vértices
do “social target”, mas pondera que a velocidade das correções
precisa ser adequada a outros compromissos também de caráter social,
leia-se, prioritariamente, a previdência social. Majorações do salário
mínimo que busquem repor o rendimento defasado da renda do trabalhador em uma velocidade sem freio
de segurança, das duas uma: precisa
ter minimizado o seu impacto como
despesa da previdência – seria o
caso de antecipar de postergar um

pouquinho a aposentadoria de moços e moçoilas – ou reduzir o ritmo
de recuperação do poder aquisitivo
histórico dos menos aquinhoados,
mesmo mantendo o crescimento em
termos reais.
O economista Mansueto Almeida, um produtor de estatísticas e tabelas a granel, é aziago em relação à
proposta do “social target”. Ele vê
um toró de problemas e aparenta ter
pouca disposição para acomodar um
modelo de arrumação da tradicional disciplina fiscal e orçamentária
com a dignidade das conquistas do
povo. Diz Mansueto: “São, portanto,
21 milhões de brasileiros ganhando
um SM no sistema previdenciário e
de assistência social. No RGPS, ele
engloba 67% dos benefícios e 48% do
total gasto. Na LOAS e na RMV, há
indexação total ao SM. Mas a conta
não para aí. No seguro-desemprego,
o piso dos benefícios é indexado ao
SM, e, no programa de abono salarial, há indexação total. Neste segundo caso, existe atrelamento também
do público-alvo, composto pelos
trabalhadores formais que ganham
até dois SM”.
O economista prossegue com seu
ceticismo: “Independentemente do
crescimento do PIB, com a regra de
reajuste de salário mínimo em vigor
no Brasil, é impossível estabilizar a
despesa primária como percentual
do PIB. A única forma da despesa não crescer como percentual do
PIB é se ele fosse sempre crescente,
o que é impossível. A Lei nº 12.382,
que estabelece a regra atual de reajulho • agosto • SETEMBRo 2014
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juste do SM, vale até 2014. Assim,
em 2015, a sociedade terá que decidir se mantém ou não a regra atual.
Caso a regra atual seja mantida, é
praticamente certo que precisaremos
de uma carga tributária maior para
arcar com o seu custo”. Nada que já
não tenha sido feito por causas bem
menos justas.
Uma deficiência hepático-neurológica dos economistas mais ortodoxos é a repetição, monotemática, do
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“é impossível”, a “essa é única forma”
e “é praticamente certo”. Ninguém
acredita no ato transformador da
vontade política. Ou mesmo na
viabilidade de modelos teóricos na
fronteira, que, de alguma forma, é
o que nos traz André Lara Resende,
com a sua economia de crescimento soft. Mansueto detona o que seria uma discussão mais franca sobre
uma regra nova para o salário mínimo, se fechando em uma armadura

fiscal e abatendo com uma espingarda de calibre 12 a espinha dorsal do
“social target”.
O professor Aloísio Araujo, de
uma forma até singela, reabre o debate. O mínimo, segundo ele, poderia até continuar tendo sua correção
pelo PIB do ano vencido, mas desde
que fosse descontada a taxa de crescimento demográfico do período.
O ideal seria que ele fosse calibrado
com um pequeno ajuste previdenciá-
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rio, com alguma elevação da idade de
contribuição de homens e – elas que
nos perdoem – de mulheres, mantido, é claro, todos os direitos adquiridos. Uma regra de salário mínimo
em ritmo de marcha forçada levaria
ao córner notadamente as prefeituras menores, com menos recursos
para arcar com a despesa. Puxa um
pouquinho dali, puxa um pouqui-

com água oxigenada aplicado na ferida da população de baixa renda.
“O que é o salário mínimo em um
país onde as pessoas se aposentam
aos 50 anos e se casam aos 80, onde
aparecem pescadores artesanais em
Brasília, recebe-se abono salarial por
trabalhar um mês, e se ganha mais
com o desemprego na informalidade”. Montero somente acredita na

nho daqui, seria possível prosseguir
com uma política de ganhos reais
nos salários, com previsibilidade e
sustentabilidade.
Entre os economistas, o ex-secretário adjunto de política econômica
do Ministério da Fazenda, Fernando
Montero, é quem coleciona o maior
arsenal de dados, números e estatísticas contrárias à sustentação de políticas sociais e de preservação do bem-estar da população. Montero desce
ainda mais embaixo na escala dos
menos favorecidos, com uma peixeira na mão. Segundo ele, o impacto
primário da regra do salário mínimo
não é mais o grande foco de pressão
(fiscal).
“No cômputo das despesas, a
correção do mínimo tornou-se secundária diante do persistente avanço na quantidade das transferências
de renda. No intervalo de 2003 e
2013, o número de beneficiários de
programas federais (Bolsa Família,
seguro-desemprego, abono salarial,
previdência etc.) passou de 38 milhões de pessoas para 75,6 milhões”,
diz. Montero prossegue valorizando
mais as facadas com a lâmina cega
no Estado brasileiro do que algodão

versão hawk de política econômica,
com garras afiadas.
As considerações ácidas do economista não ferem a proposta de
criação de um marco regulatório das
conquistas sociais, mas, ao contrário,
reforçam o debate sobre as mudanças e limpezas de procedimentos e
cálculos necessárias ao modelo de
transferências em vigor. As vedações
dos vazamentos e coibição de sem-vergonhices são fundamentais para
lubrificar o conceito de “social target” e viabilizar o financiamento das
verbas para os programas de baixa
renda em bases compatíveis com um
fiscal equilibrado. A resposta à provocação de Montero é também prosaica: o sistema de metas sociais não
prescinde da qualidade das decisões
regulatória, gerenciais e administrativas. Pelo contrário, a revisão de
equívocos quantitativos e atuariais é
fundamental para que a acomodação
das conquistas sociais seja mais fácil,
exigindo menos déficit público ou
aumento da carga tributária.
O ex-secretário executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, talvez o mais ativo reformista
entre os economistas ligados ao atual

governo, faz das críticas de Montero
sua vitamina para fortalecer a economia da democracia social. Correção
das distorções do sistema é sua palavra de ordem. Segundo Barbosa,
é natural que um modelo de “social
target” vá seguindo pela margem do
rio das contas públicas, procurando
a redução do desperdício e a eficiência da alocação justamente para
evitar um trade off, o que não seria
aceitável, já que não está em negociação o desmonte da edificação social.

S

egundo o economista, que
agora bate ponto no IBRE-FGV, “uma abordagem
factível, em um programa de aumento da despesa pública
em ritmo igual ou menor do que o
crescimento do PIB seria o aperfeiçoamento do que já existe, filtrando
redundâncias, fraudes e injustiças.
Há distorções conhecidas na rede
de transferências que precisam ser
corrigidas. As pensões por morte
no país têm regras muito generosas.
Idosos se casam com pessoas muito
jovens, que vão desfrutar de benefício vitalício. O seguro-desemprego
expandiu-se justamente na faixa do
quase pleno emprego”. Nada joga
contra a lógica de implementação de
um “social target”, mas implica no
imperativo de correção dos desvios
e vazamentos.
Barbosa, escrevendo na carta de
conjuntura do IBRE, dá uma contribuição valiosa: o projeto estruturante da política de preservação das
conquistas sociais. Palavras do projulho • agosto • SETEMBRo 2014
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fessor: “Existe uma frente em que o
governo pode agir em termos puramente administrativos: a criação de
um cadastro geral que abrangesse
todos os tipos de transferências previdenciárias e de programas sociais.
A partir daí, seria possível eliminar
duplicidades ou o acúmulo de benefícios mutuamente excludentes”.
“Com um cadastramento geral
da política social, além do ganho
fiscal com a eliminação de distorções, o gestor público teria uma
noção precisa do histórico de cada
cidadão beneficiário e conheceria as
interações entre os diversos programas relacionados com o bem-estar
social. Por exemplo: a relação entre
combate à pobreza (Bolsa Família) e
crédito popular (Microcrédito Produtivo), o abono salarial (PIS-Pasep)
e a habitação (Minha Casa, Minha
Vida) e entre seguro-desemprego
(FAT) e a capacitação profissional
(Pronatec). Bem-vindas todas as sugestões, a sustentabilidade do social
precisa estar fundada em práticas de
transparência.”
O presidente da Fundação Getulio Vargas, Carlos Ivan Simonsen
Leal, é aristotélico e traz o bom senso
na sua alegação de como tratar a armadilha fiscalista: “As dificuldades e
dúvidas sobre as alocações de recursos deveriam ser discutidas pela sociedade, democraticamente, no orçamento da União. A distribuição dos
recursos escassos deveria ser considerada segundo o grau de prioridade da
Nação naquele momento, e não conforme um contingenciamento com
30 e vai que dá certo?
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Não dá para
transformar em pasto
árido as espetaculares
conquistas obtidas
junto aos grandes
setores populares,
por meio da economia
da democracia
social. Os números
são simplesmente
sensacionais

previsão de milênios de engessamento”. Simonsen Leal sabe que há no
meio do caminho uma pedra e, o que
é pior, uma Constituição, mas acredita que perseverar é solução. “Há
muito a se perder se retrocedermos
do ponto em que chegamos”.
O ex-ministro Delfim Netto
mantém sua flexibilidade mefistofélica de sempre. Ele não nega os frutos de um “social target”, mas traz o
exercício para o campo do cálculo
dos encargos capazes de compatibilizar todo o aggiornamento social
com políticas macroeconômicas,
ou seja, encontrar um status de dis-

tribuição da renda que não implique um retorno da macroeconomia
como um trem em direção contrária,
dentro de um túnel fechado. Delfim,
o mais fecundo economista do cenário nacional, não entendeu que o
social agora é o trem. E o túnel está
aberto, por definição. São as políticas de inclusão, o baixo desemprego e a distribuição de renda que se
tornaram o amortecedor da redução
do crescimento econômico e anteparo para que conjunturas altamente
adversas, como a atual, não se consubstanciem em recessões profundas.
A moça prendada atende por mercado interno. Mas Delfim sempre dá
uma no prego e outra na ferradura,
e contemporiza afirmando que é plenamente possível fazer uma regra de
expansão das políticas sociais com
um percentual mais baixo de participação do dispêndio no PIB, o que
permitiria prosseguir mantendo o
“tripé social”, com o crescimento
real das variáveis.
O lugar do social nas propostas
xifópagas de ajuste econômico de
Armínio Fraga e Eduardo Gianetti
não merece ser comentado. Os planos foram feitos em departamentos
de análise e estudo de bancos, ou,
pelo menos, inspirados nos seus relatórios. As recomendações são tão
novas quanto à goma arábica. Há
uma pletora de sugestões somente factíveis com o PIB dobrado ou
até triplicado no espaço de um governo. Puro populismo, já que até
a própria vida e sua essência está
subordinada ao tripé macroeconô-
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mico, mola mestra nessa concepção
do ajuste econômico e construção
nacional. A pancada fiscal seria a
mais rápida e dura possível. Só não
é dito com todas as letras o duro na
moleira de quem.

M

as com boa vontade é
possível aproveitar uma
das ideias desses pensadores com visões tão
distintas dos articulistas. Por mais
contraditório que possa parecer, a
igreja de ambos, o Banco Central
Independente, bem poderia servir
aos objetivos do “social target”. Na
realidade, o BC livre e solto é algo
inexequível, mas, em um universo
ideal, ele estaria mais para o modelo do Federal Reserve, que monitora
a inflação e o desemprego. No caso
do “FED made in Brazil”, o firme
compromisso com o acompanhamento da ocupação da mão de obra
evitaria que o banco fosse capturado
pelo mercado financeiro. A política
monetária e de intervenção cambial
teriam que estar também sintonizadas com o monitoramento da taxa
de desocupação no mercado de trabalho. Nessas condições, que venha
o BC independente, pois.
Há caminhos heterodoxos, e
nem por isso menos duros, para
ajustar a economia. São os modelos
chamados de morte súbita com ressurreição mais rápida ainda. O economista Luiz Carlos Bresser Pereira,
um neo-keynesiano assumido, faz
uma inflexão radical e afirma que a
apreciação cambial é a pedra filoso-
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fal do nosso imbróglio econômico e,
notadamente, da desindustrialização
acentuada, com impacto negativo
nos saldos da balança comercial e nas
transações correntes. Bresser afirma
também que o câmbio desvairadamente alto também deprecia a qualidade do emprego, na medida em
que arrasa a indústria e seus postos
de trabalho de melhor qualidade.
A receita do professor vai na
direção diametralmente inversa da
proposta de “social target”. Bresser
daria um choque no câmbio, por
meio de um imposto sobre as exportações de commodities de 25%, além
de uma elevação da tarifa das importações até o limite máximo permitido pela OMC, retornando com
o regime de draw back verde-amarelo (importações condicionadas a
exportações). Seu modelo segue a
máxima de Mario Henrique Simonsen, de que “a inflação aleija, mas o
câmbio mata”. Bresser acha que no
curto prazo estaremos mortos. Os
ricos talvez não, mas os pobres, estes certamente sim. Isso porque, ato
contínuo à violenta desvalorização
cambial, o governo teria que produzir um tremendo ajuste fiscal, e
o BC colocar os juros onde forem
necessários para debelar o surto inflacionário provindo do novo patamar do câmbio. Não há lugar para
a preservação das conquistas sociais
nesse modelo de Exchange Killer
proposto pelo professor Bresser, que
garante que a recessão, desemprego e
concentração de renda serão breves
e pagos mais à frente com os juros

da prosperidade. O bônus, portanto,
viria em algum dia futuro. Para não
dizer que foi avaro, ele sugere que
uma parte do imposto de 25% seja
dirigida às políticas compensatórias.
Tá bom, professor, obrigado.
Não dá para transformar em
pasto árido as espetaculares conquistas obtidas junto aos grandes setores
populares, por meio da economia
da democracia social. Os números
são simplesmente sensacionais, por
qualquer parâmetro que se use para
medição. O diretor do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas, Luiz Guilherme Schymura, exulta o longo novelo
de feitos sociais desfiado pelos economistas Ricardo Paes e Barros e
Marcelo Neri, grandes especialistas
no assunto. Segundo Schymura, o
salto que o Brasil deu na distribuição de renda é referência mundial.
Em nove anos, os 60% mais pobres
da pirâmide social cresceram seis
pontos percentuais na renda nacional, enquanto os 1% mais ricos, apenas um ponto. Isso é revolucionário.
Este critério adotado para medição
é muito mais importante do que o
coeficiente de Gini.
Mais dados para comemorar.
“As nações da sigla (Brasil, Rússia,
Índia e China), hoje cinco com a entrada da África do Sul em abril deste
ano, mostraram que tinham potencial para crescer, mesmo em tempos
adversos. O Brasil, no período, não
registrou a maior expansão do PIB,
mas foi o único que conseguiu ampliar a distribuição de renda. É o
julho • agosto • SETEMBRo 2014
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que mostra estudo da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que
aponta que a desigualdade entre ricos e pobres recuou no país nos últimos 15 anos.”
O relatório da OCDE elucida
um bem guardado enigma sobre
parcela da superprodutividade dos
países da Ásia e da Região Oceânica do Pacífico. Na maioria deles, o
grande crescimento econômico não
foi transformado em distribuição de
renda e política sociais relevantes.
Entre esses países de destacam “China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia,
Rússia, Turquia e Vietnã. Para o coordenador residente do Programa
do Pnud, Jorge Chediek, os asiáticos não têm políticas ambientais e
sociais sustentáveis, e precisam fazer
grandes ajustes internos. O diretor
de estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, Fabio Veras, afirma
que a desigualdade nesses países,
“que era mais baixa há cerca de 10
anos, tornou-se crescente nos últimos anos a ponto de levar os governos a se preocuparem com a questão”. Chediek conclui informando
que a experiência de políticas sociais
do Brasil já está sendo requisitada
pelos países asiáticos e do Pacífico,
para desenvolver políticas de proteção social. Bingo!
A taxa de desemprego do país,
da ordem de 4,5%, é baixíssima até
para os mais elevados padrões mundiais de pleno emprego. O indicador
volta e meia é metralhado com críticas ao contingente de trabalhadores
32 e vai que dá certo?
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que desistem de procurar novos postos de trabalho, colocado em cheque
devido ao “efeito parasitário” das
políticas compensatórias e o turnover roedor do seguro-desemprego.
Mesmo assim, a taxa é muito baixa e
suportada por um PIB de equilíbrio
mais tímido do que os diagnósticos
furiosos da macroeconomia permitiam imaginar ser suficiente. Ela
resulta, de um lado, dos estímulos à
formalização da mão de obra contratada, decorrente, em parte da ação
fiscalizadora do governo, e em parte
de um efeito de psicologia comportamental que levou o empresariado
a descobrir que trocar empregados

A implementação
do regime de metas
sociais deve ser
complementado com a
“agenda da ousadia”,
um amplo estoque de
medidas que remexa
fundo nos territórios
macroeconômico,
regulatório e políticoinstitucional

treinados e especializados pode ser
muito mais caro depois na hora de
recontratá-los. Não se pode deixar
de enfatizar o papel das políticas
assistenciais na redução do desemprego. É o Bolsa Família e seus congêneres que expelem, por baixo das
camadas tectônicas da economia, as
lavas que vão sustentar o emprego e
o baixo índice de mão de obra desocupada, mesmo em tempos de vacas
magras.
O economista Mansueto de Almeida, um dos mais prolíficos geradores de dados do país e assessor
declarado do PSDB, mesmo considerando que a política de crescimento do salário mínimo real não
é palatável ao seu gosto, concorda
que ela é um sucesso como fator de
distribuição de renda. Segundo ele,
o salário mínimo no Brasil, pela
comparação internacional, tornou-se elevado. É isso mesmo. Aqui é
preciso fazer a diferença entre valor
absoluto e valor relativo em relação
à nossa renda mediana. Em termos
absolutos, é claro que o valor do salário mínimo no Brasil perto de US$
300 é muito inferior ao de vários países. Por esse critério, os EUA teriam
um dos maiores salários mínimos do
mundo – estaria entre os dez maiores – e a Austrália o maior de todos.
Porém, utilizando a renda mediana
das pessoas ocupadas no país, o mínimo brasileiro, equipara-se ao da
Alemanha e da França e é superior
ao dos Estados Unidos, cujo percentual corresponde a menos da metade
da renda mediana do país.
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Para enfrentar a travessia para
construção do marco regulatório do
social e a adoção do regime do “social target”, urge não tropeçar em pegadinhas ou cair em armadilhas, que
serão jogadas no meio do caminho
para destruir a força motivacional,
desviar a discussão e usar o velho expediente de corrosão da autoestima,
através da imposição patológica do
“complexo de vira-lata”. Será dito,
conforme os dados do Fundo, que
o Brasil terá que crescer o seu PIB
em quatro vezes por ano, durante 20
anos, para dobrar sua renda per capita. E daí? Qual o significado dessa
missão impossível? Que renda é essa?
De quem? A onipresente consultoria
McKinsey informará que caminha
na direção de dobrar a aposta. Segundo a empresa, para que seja dobrada a renda per capita brasileira,
atualmente em US$ 12 mil, em duas
décadas, teremos que crescer o PIB
em 4,9% ao ano. Já, já, uma consultoria qualquer multiplica por três (12%
ao ano) a nossa carência de dobrar
o PIB per capita em um período ao
gosto do freguês. Com relação ao panegírico macro e microeconômico
dos salvacionistas, somos a favor de
todas as medidas que possam azeitar
a passagem do “social target” sem ranhuras. Afinal, quem é contra a efi
ciência e a boa gestão.
A implementação do regime de
metas sociais deve ser complementado com a “agenda da ousadia”, um
amplo estoque de medidas que remexa fundo nos territórios macroeconômico, regulatório e político-
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-institucional, quebrando velhos
grilhões que acorrentam o país em
um passado socialmente injusto. Os
principais pilares da “agenda da ousadia” devem ser a rediscussão do
pacto federativo e o desengessamento do orçamento, com objetivo de
redimensionar toda a questão fiscal;
e um agressivo programa de estímulo
ao investimento em infraestrutura.
Sim, o investimento em capital fixo
é a pedra de toque do “social target”.

A

lgumas medidas inusitadas
deveriam ser implementadas, tais como a realização
de um extenso cadastro de
duas mil a três mil concessões, que
seriam licitadas com prazos dilatados (60 anos, 80 anos), taxas de retorno mais alentadoras e abono de
pagamento, no caso de estar previsto
algum prêmio para o governo. A modelagem das licitações seria feita por
instituições privadas com benchmarking no assunto. Milhares de obras
de logística portuária, rodoviária,
ferroviária, de geração de energia,
saneamento, etc. seriam estimuladas,
com um regime especial de desembaraçamento dos óbices burocráticos e
regulatórios. Seria proposto também
um convênio com a China, no qual
aquele país entraria com dezenas
de bilhões para o investimento em
infraestrutura e, em troca, o Brasil
aceitaria contingentes de trabalhadores chineses nas obras nacionais.
A exigência seria a China não repatriar seus dividendos, ou fazer isto
diferindo o pagamento longamente

no tempo. Os trabalhadores chineses
ficaram por aqui enquanto houvesse
obra. Se a China quisesse a permanência duradoura deles aqui, que
tratasse de arrumar obra para fazer.
O governo abriria o capital, em bolsa, da Caixa Econômica, Embrapa,
Infraero, Basa, BNB e todas as empresas passíveis de serem negociadas
no mercado, entre outras iniciativas.
Todas as obras e financiamentos do
setor privado ao governo seriam enquadrados em um novo modelo de
transparência ampliada, publicando
demonstrações detalhada do retorno
à sociedade daqueles gastos.
Não dá para se ter tudo, mas os
passos propostos permitem pensar
que a construção de uma sociedade
mais justa com uma economia sólida é exequível. A democracia social,
do ponto de vista de quem governa,
antes de ser ideológica, está no terreno da sabedoria política. Não é
reducionismo pensar que, mais do
que competência gerencial, o PT
está há três mandatos no poder pela
expansão dos programas sociais de
seu governo. O bem-estar dá voto.
O desafio será manter os benefícios
e, mais do que isso, ampliá-los, enquanto se enfrenta o elenco de problemas estruturais e conjunturais da
economia que urgem ser resolvidos.
E, se nesse caso, a decisão será política, ela fatalmente recairá sobre
o orçamento. Nele tem que caber o
“social target”.
luiz.faro@insightnet.com.br
rubeny.goulart@insightnet.com.br
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“Nunca
antes na
história
deste país”
A era Lula e as
interpretações do Brasil
contemporâneo
Marcelo Sevaybricker Moreira
Cientista político e filósofo

“Um fantasma ronda o Brasil: o fantasma do lulismo”.
Embora a expressão marxiana, aqui alterada, tenha sido
criada com outro fito, ela se adequa ao atual contexto
político brasileiro como uma luva. As eleições de 2014 se
aproximam, e a cada pesquisa de intenção de voto, em que
o segundo turno aparenta ser uma realidade pelo menos
possível, a figura de Lula é lembrada. Ele continua sendo

mencionado pelos eleitores (sobretudo, nas chamadas
pesquisas espontâneas), é constantemente sondado e
espicaçado por alguns políticos e lideranças para assumir
o posto de candidato do PT ao governo federal e, mais
recentemente, foi homenageado com uma estátua em
Washington ao lado de grandes personalidades da América,
como Abraham Lincoln e Simon Bolívar. Como disse Barack
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Obama a seu respeito em 2009, num tom que hoje pode
soar profético para uns, e uma maldição para outros: Lula
“é o cara”.
Além da presença de Lula no imaginário popular e na
disputa eleitoral do país, é preciso destacar que sua eleição ao cargo mais alto da República suscitou uma acirrada
polêmica entre os intelectuais sobre o significado de seu
governo. A ideia de que os mandatos do governo de Lula
representam um divisor de águas na história brasileira –
expressa igualmente pelo bordão, incansavelmente repetido pelo próprio ex-presidente, o “nunca antes na história
deste país” – encontra guarida em muitas interpretações
científicas da política nacional. E, o mais curioso, é que a
“novidade” da era Lula é destacada, mesmo por seus críticos
mais severos, isto é, mesmo os que condenam o seu governo como regressivo, populista, autoritário, etc., salientam
as diferenças entre seu mandato e de seus antecessores.
Para um leitor desavisado, que tome conhecimento do
debate recente sobre a era Lula, a sensação que fica é de
desorientação, dado que não apenas a pluralidade, mas
frequentemente o antagonismo de muitas dessas leituras
sobre Lula e seu governo. A dissonância interpretativa começa pelo próprio modo de se denominar o fenômeno: enquanto uns o caracterizam como “lulismo”, outros recusam
a alcunha, argumentando que falar em “lulismo” é personalizar injustificadamente um projeto político-partidário que
nasceu, inclusive, da confluência de diversos movimentos
sociais (Guimarães, 2013).1
Um aspecto relevante dessas interpretações é de que
elas foram formuladas por intelectuais, em sua maior parte
ligados ao próprio PT ou a outros partidos e a movimentos
sociais de esquerda. A polêmica sobre os significados do
lulismo mobiliza, em suma, a intelectualidade identificada
com a democratização do poder político, econômico, cultural, etc. no país. É, sobretudo, dentro desse grupo político
que, estranhamente, as divergências grassam.
Fica claro, no caso, que o exercício de reflexão não se
dissocia da biografia de muitos dos intérpretes da era Lula.
Longe disso implicar um determinismo social ou psicológico da obra desses autores (erro há muito combatido nas
ciências sociais), importa, aqui, realçar como a atividade
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do intelectual no Brasil está usualmente atrelada a alguma
forma de intervenção na prática política, como constatam
diversos estudos do pensamento político-social brasileiro.
Não se trata, assim, de um debate meramente “teórico”,
uma querela de intelectuais; ao contrário, esse debate é
parte inseparável dos projetos políticos em disputa e que
se enfrentarão novamente em outubro deste ano.
A proposta deste artigo é avaliar as recentes “leituras do
Brasil” que centram sua narrativa na performance política de
Lula e no grupo político que governou o país (e que continua
a governar), contrapostas aqui como num lusco-fusco, a fim
de aclarar quais são os principais pontos de convergência
e divergência do debate. Se vivemos sob a égide de um
governo neoliberal, ou se pelo contrário o que está a erigir
por aqui é um Estado de Bem-estar, eis alguns dos desdobramentos desse debate que, como se vê, vai muito além
de simplesmente “explicar” o lulismo.
Uma vez que a polêmica sobre o lulismo reúne a “fina
bossa” da intelectualidade de esquerda do país, retomaremos, ao final deste texto, os trabalhos de um dos
“pais-fundadores” dessa tradição, curiosamente também
vinculado em sua biografia ao PT, isto é, o sociólogo paulista e militante socialista Florestan Fernandes, para quem
a história brasileira estava repleta de eventos em que as
forças revolucionárias são amortecidas por tendências
conciliatórias, a fim de se evitar a democratização do país.
Será o lulismo mais um desses casos em que a transação
se sobrepôs à revolução?

O pós-neoliberalismo
O sociólogo Emir Sader defende a tese segundo a qual
a vitória do PT ao governo federal produziu uma nova fase
na vida política do país – o pós-neoliberalismo.
Depois de aproximadamente duas décadas sob o domínio das políticas de privatização, corte nas contas públicas,
inserção subalterna do país no cenário internacional (sobretudo, às diretrizes da política estadunidense), financeirização da economia, priorização da estabilidade econômica
(controle da inflação e superávit primário acrescidos de corte dos gastos públicos) e precarização das relações de trabalho (informalização, terceirização, contratos temporários,

I N S I G H T

banco de horas, etc.), em detrimento de políticas de promoção de empregos e de redistribuição de renda, o Brasil,
a partir de 2002, viveria uma nova era. Contrariamente ao
que fizeram Collor e FHC, Lula priorizou as políticas sociais,
a integração regional e o intercâmbio Sul-Sul, valorizando
os tratados internacionais com países subdesenvolvidos
ou em desenvolvimento (Ásia, África e América Latina) e,
por fim, retomou a orientação do Estado como indutor do
crescimento econômico e da distribuição da renda (como
preconizado no período do desenvolvimentismo), em vez
do Estado mínimo e da centralidade do mercado.
O mesmo pós-neoliberalismo teria emergido, argumenta esse autor, em outros países latino-americanos:
Hugo Chávez na Venezuela, Rafael Correa no Equador, Evo
Morales na Bolívia, Néstor e Cristina Kirchner na Argentina
são fenômenos políticos muito similares ao que ocorreu no
Brasil com Lula e Dilma. Vistos sob esse prisma, seríamos
uma experiência de vanguarda e de progressismo – algo
raro na história política do país, é preciso lembrar, sempre
interpretada sob a chave do atraso – na medida em que se
romperia com a hegemonia neoliberal iniciada na década de
80 e ainda forte na Europa e na América do Norte, mesmo
em tempos de crise mundial.
É verdade, reconhece Sader, que tudo isso foi viabilizado por meio de certas concessões feitas ao capital, paradigmaticamente expressas na “Carta ao Povo Brasileiro”,
documento veiculado pelo comitê de campanha de Lula,
pouco antes do pleito eleitoral de 2002, em que o então
candidato se “comprometia” com a ordem capitalista. Para
Sader, Lula, tendo em vista a promoção de um conjunto
de políticas contrárias ao neoliberalismo, fez concessões
pragmáticas às elites brasileiras e internacionais, tal como
a incorporação da estabilidade financeira e do combate à
inflação e o respeito aos compromissos estabelecidos com
o capital financeiro.
Também é verdadeiro, reconhece esse autor, que a
vitória de Lula não foi precedida de grandes mobilizações
sociais, contrariando o ethos original do partido. Mais do
que isso, Sader assevera que o governo lulista foi, de fato,
“desmobilizador”. Entretanto, para ele, isso é mais decorrência do impacto que as duas décadas de neoliberalismo
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teve sobre os movimentos sociais, do que propriamente
uma opção da era Lula. Tanto é que muitas das políticas
implementadas nesse governo visavam atender precisamente parte da pauta reivindicatória desses movimentos.
Pela leitura que Sader faz desse fenômeno, fica evidente que a ruptura com o neoliberalismo no Brasil deve ser
creditada, em grande medida, à inventividade do próprio
Lula: “a construção da hegemonia política do governo foi
produto da intuição e do pragmatismo do Lula como presidente” (Sader, 2013: 139).2 Parte dessa estratégia consistiu
em, inicialmente, contestar o neoliberalismo onde havia
menor resistência (políticas sociais e integração regional),
ao mesmo tempo em que tomava medidas preventivas
(ajuste fiscal e reforma da previdência, entre outras). Num
segundo momento, quando o candidato “paz e amor” já não
mais assustava o empresariado, Lula teria redirecionado
o seu governo segundo o ideário do desenvolvimentismo,
de acordo com o qual o “Estado é indutor do crescimento
econômico e garantidor dos direitos sociais” (Sader, 2013:
141). Não é demais notar que se o carisma e a virtú excepcionais de Lula foram fatores determinantes no sucesso
desse projeto no Brasil, fica a indagação de como o mesmo
processo ocorreu em outras nações sul-americanas, como
Sader mesmo argumenta.
Mas nem tudo são flores, reconhece esse autor, ponderando acerca de uma década de pós-neoliberalismo.
Sob a gestão de Dilma Rousseff, alerta ele, o país vive um
processo crescente de desindustrialização pari passu ao
seu protagonismo como exportador primário, a sustentar o
nosso crescimento econômico. Além disso, o lulismo revela
seus limites ao não ter criado uma política de tributação progressiva, não ter democratizado os meios de comunicação
– um oligopólio a serviço das elites tradicionais, na opinião
de Sader – e tampouco reformado o sistema político, por
meio da adoção do financiamento exclusivamente público
das campanhas.

O ornitorrinco e a hegemonia às avessas
Quando o pacato cidadão brasileiro se depara, para seu
espanto, com a interpretação de outro sociólogo paulista
sobre o mesmo objeto, ele pode jurar que está diante de
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uma conversa de surdos. Francisco de Oliveira formula,
talvez, a interpretação mais crítica e precipuamente negativa sobre o lulismo que se pode encontrar, em nada
consonante com o diagnóstico de Sader, a não ser – como
já se pontuou – pela caracterização do lulismo como algo
“novo” na política brasileira.
Já antes da primeira vitória eleitoral de Lula, e posteriormente ao seu desligamento do PT, Chico de Oliveira,
como é conhecido, caracterizaria em tons fortes o cenário
brasileiro pós-2002 como um “ornitorrinco”, em virtude de
suas características esdrúxulas. Diz esse autor:
“Como é o ornitorrinco? Altamente urbanizado, pouca força
de trabalho e população no campo, dunque nenhum resíduo
pré-capitalista; ao contrário um forte agrobusiness” (Oliveira,
2003: 132-133).

Conciliando a princípio aquilo que deveria se inconciliável – uma economia industrializada, mas em condição
de subordinação financeira (devido ao volume da dívida
externa), elevada urbanização e domínio político dos ruralistas, etc. – o ornitorrinco brasileiro é um ser híbrido que
desafia a imaginação sociológica.
Não para por aí o rol de ambiguidades e contradições
que animam, supostamente, o animal brasileiro. Mais do
que enumerá-las, cumpre destacar que, para esse autor, por
trás da aparente contradição do governo Lula, o que ocorria,
com efeito, é que esse favoreceria de modo espetacular a
acumulação capitalista. Por isso ele afirma que, depois de
viver décadas de crescimento econômico, o Brasil continua
a ser um dos países mais atrasados do ponto de vista da
distribuição da riqueza, e a solução encontrada por Lula, as
políticas sociais, não apenas não solucionam o problema
– mas, ao contrário, o agravam –, pois funcionam como o
“mais poderoso narcótico social” (Oliveira, 2003: 144).
Na mesma toada pessimista, Chico de Oliveira denuncia
a convergência programática entre PT e PSDB e afirma que
Lula realizou o programa neoliberal de FHC de modo ainda
mais radical. Dessa forma, para esse intelectual brasileiro,
o país vive, após a eleição do ex-metalúrgico a presidente
da República, uma condição análoga à África do Sul de
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Nelson Mandela, uma “hegemonia às avessas”: “parece que
os dominados dominam, pois fornecem a ‘direção moral’
e, fisicamente, até, estão à testa do Estado (...)”, diz esse
autor (Oliveira, 2010: 26-27). O seu argumento é que “nunca
antes na história deste país”, isto é, sob as novas condições
da hegemonia às avessas, a acumulação capitalista se fez
de modo tão desenfreado, mais ainda do que quando as
elites detinham direta e explicitamente o poder. Nesse
sentido, diferentemente de Sader que considera que o PT
fez “concessões estratégicas” ao capital, Chico de Oliveira
avalia que Lula e o partido não apenas traíram o projeto
político original pelo qual foram eleitos, mas, mais do que
isso, realizaram precisamente o seu avesso.
O parecer negativo se encerra aqui. No contexto da
hegemonia às avessas, Lula, elevado à condição de mito
político, teria despolitizado a questão da pobreza e das
desigualdades, transformando-as, doravante, em temas
de administração (ele não tem inimigos de classe, afirma
o autor). Se os anos 90 foram marcados por intensas
mobilizações sociais, a partir do governo federal petista,
MST e outras forças pela democratização efetiva do país
aquietaram-se. Mais do que apenas “desmobilizador”, o
lulismo seria um movimento de cooptação dos movimentos
sociais, incorporando, por exemplo, boa parte da liderança
sindical na burocracia estatal.
Além disso, Oliveira denuncia outra suposta falácia da
política petista, de que Lula teria sido responsável pela redução das desigualdades sociais, resolvendo parcialmente
um problema histórico de nossa formação sociopolítica. Ao
contrário, o que Lula realizou foi um programa de combate
à pobreza, mas que não impediu que os ricos ficassem
mais ricos, como sugere o frequente aparecimento de bem
afortunados brasileiros nas listas da Forbes, assim como o
montante incomparavelmente superior gasto com o pagamento da dívida pública em relação aos gastos sociais do
governo federal.
Além de alguns dados apresentados por Oliveira em
seus ensaios sobre o lulismo serem bastante controversos
(como aqueles que negam qualquer redução das desigualdades sociais brasileiras, ou que desconsideram o papel
positivo que algumas políticas públicas possam ter sobre

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Mais do que apenas
“desmobilizador”, o lulismo
seria um movimento
de cooptação dos
movimentos sociais
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elas, como Prouni, valorização do salário mínimo, etc.), a
interpretação desse autor sobre o lulismo de um fenômeno
político regressivo assume o contencioso pressuposto do
“quanto pior, melhor”. Dizendo de outro modo, o lulismo
seria um governo neoliberal pior do que os governos
neoliberais anteriores (FHC e Collor) na medida em que
“melhorou” a vida dos trabalhadores, sobretudo, por meio
do consumo, argumenta Oliveira e, portanto, arrefeceu os
conflitos de classe. Além disso, outro ponto fraco dessa interpretação sobre o lulismo é não considerar as correlações
de força da política brasileira atual que, segundo outros
analistas,3por serem majoritariamente conservadoras,
impedem ou dificultam sobremaneira rupturas mais fortes
com o status quo.

A revolução passiva
Lançado como coletânea de artigos de jornais, antes
publicados no “calor da hora”, o livro A modernização sem
o moderno apresenta uma nova interpretação sobre a era
Lula, suas possibilidades e impasses que, em alguma medida, foram herdados pelo atual governo. Nele, Luiz Werneck
Vianna apresenta uma visão que, se por um lado denuncia
alguns aspectos regressivos da política liderada pelo PT,
reconhece, por outro, avanços não apenas durante a gestão
petista, mas que se consolidam desde a Constituição de 88.
Basicamente, a leitura desse cientista social acerca do
Brasil contemporâneo é que, a partir da era Lula, o país vive,
mais uma vez, um caso de modernização conservadora,
ou falando nos termos do filósofo que o orienta, Antonio
Gramsci, uma “revolução passiva”, que consistiria na eliminação drástica do “atraso” sob a direção do Estado, mas
sem qualquer ativismo da sociedade civil.
Revoluções passivas são processos de revolução sem revolução
em que as elites políticas das classes dominantes se apropriam
total ou parcialmente da agenda dos setores subalternos, cooptando suas lideranças, afastando outras, em uma estratégia
de conservar-mudando (Vianna, 2011: 172).

Trata-se também, em termos weberianos, do “capitalismo politicamente orientado”, isto é, uma situação na
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qual as forças da sociedade civil são tuteladas pelo Estado,
que dirige e economia e procura atender algumas de suas
demandas.
Desde Lula, argumenta Vianna, estabelece-se no Brasil
um “Estado de compromisso”, quer dizer, que se põe acima
dos conflitos e interesses de classes, um árbitro entre as
elites industriais, agrárias e uma parcela dos trabalhadores
assalariados, como uma reedição de nosso passado autoritário, vivido com Vargas, Jango, os militares em 1964, etc.
Sem-terra e ruralistas sentam-se lado a lado nos fóruns
decisórios do Estado, este a “zelar” por todos eles.
Adotando a estratégia do Estado de compromisso, que,
dotado de uma composição pluriclassista e abrigando
forças sociais contraditórias, deslegitima as instituições
formais da política, parlamento e partidos, principalmente.
Nesse sentido, Werneck Vianna denuncia o caráter antirrepublicano do governo Lula, na medida em que a sociedade
civil é desmobilizada e os espaços de participação caem no
descrédito. Mais do que isso, do mesmo modo que Chico
de Oliveira, esse autor afirma que há uma cooptação dos
movimentos sociais pelo Estado, por meio do Bolsa Família
e outras benesses de que se valem as ONGs, por exemplo;
que, aliado à capacidade desse legislar por meio das Medidas Provisórias, o Estado dirige a vida pública brasileira
“de cima para baixo”.
A grande questão, lembra esse autor, é que o PT
nasceu fortemente crítico a essa tradição (a do nacional-desenvolvimentismo), e propunha um projeto político de
uma esquerda clássica. Outra inflexão no governo Lula foi
a incorporação da política econômica do governo anterior,
o de FHC. Na realidade, as semelhanças entre Lula e FHC
não param por aí, segundo Vianna: ambos oriundos de
partidos paulistas, originalmente antigetulistas por excelência, defendiam um “aprofundamento do capitalismo e da
consolidação da ordem burguesa no país sob a égide das
instituições da democracia política” (2011: 71).
Negando o seu “código genético”, que incluía intelectuais
como Raymundo Faoro, Florestan Fernandes e Francisco
Weffort, críticos do patrimonialismo, do nacional-desenvolvimentismo e do populismo, Lula e o PT teriam viabilizado
que o Estado capture a sociedade, levada, agora, por uma
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liderança carismática. Pior do que simplesmente reeditar o
varguismo, o PT recupera o “nacional” sem o seu conteúdo
popular que lhe era típico. Sendo originalmente um partido
de transformação social, uma vez posto como líder do país,
é ele que refreia o processo de democratização do país, em
curso desde os anos 80.
Entretanto, Werneck Vianna reconhece os avanços recentes da política nacional, que não podem ser tributados
exclusivamente a Lula, mas aos quase trinta anos de funcionamento regular de democracia no país. Admite, aliás, a
repercussão positiva das políticas públicas (favorecimento
do crédito popular, aumento real do salário mínimo e programas de cunho assistencialista), fortalecidas com o lulismo, possíveis na medida em que a Carta Constitucional de
88 avançou enormemente em matéria de regulação social.
Cooptação dos movimentos sociais, corporativismo e
estatismo são as palavras-chave para a compreensão da
era Lula, segundo Vianna, para quem o PT foi ultrapassado
e sucumbiu ao lulismo. A vitória do lulismo representa mais
do que somente a derrota de um partido, mas o fracasso
da república brasileira, pois esta continua a subsistir sem
uma cidadania ativa. Quando, em 1889, se proclamou a
República, o Brasil era, a rigor, uma oligarquia, não uma
democracia. Agora, conclui o autor, com Lula, a democracia estaria sendo afirmada em prol da justiça social, mas
em detrimento do ideal republicano. Resumo da ópera
da história política do Brasil: república sem democracia,
e democracia sem república. Com a vitória de Lula, enfim,
frustrou-se a expectativa de que com a redemocratização
a sociedade civil torna-se autônoma do Estado.
Se a leitura de Werneck Vianna parece mais moderada
do que as leituras “extremas” de Sader e de Oliveira, ela,
todavia, é mais frágil quando se avalia rigorosamente a comparação que sustenta o argumento de que o lulismo constitui uma retomada da tradição de modernização conservadora e populista. Como observa Sader, Lula, diferentemente
de alguns casos do chamado populismo, não desrespeitou
sistematicamente as instituições fundamentais do Estado
liberal, como o Legislativo e o Executivo, tampouco fez
como Vargas, que, a partir de 37, suprimiu direitos, proibiu
partidos, eleições, etc. Do mesmo modo, a tese de que o
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lulismo é uma reedição do nacional-populismo padece de
um problema anterior: não é de hoje que um conjunto de
estudos (Ferreira, 2001) tem questionado reiteradamente
a coerência do conceito de populismo, particularmente
por ele supor, unilateralmente, que a conquista de certos
direitos pelos trabalhadores no Brasil ocorreu por meio de
sua manipulação pelos governantes.

O signo da contradição
O lulismo existe sob o signo da contradição. Conservação e
mudança, reprodução e superação, decepção e esperança
num mesmo movimento. É o caráter ambíguo do fenômeno
que torna difícil a sua interpretação (Singer, 2012: 9).

Logo nas primeiras linhas do que se tornou o estudo
mais sistemático já realizado de interpretação desse enigma
político, o seu autor, André Singer, sugere que a grande
virtude de sua interpretação seja precisamente levar em
consideração a ambiguidade própria ao lulismo que faz
com que tantos analistas divirjam.
Logo após sua eleição em 2002, relembra esse autor,
Lula aparentemente manteve a ordem conservadora consolidada nos anos Collor e FHC: aumento de juros, pagamento
da dívida, elevação da meta de superávit primário, e todo o
receituário neoliberal conhecido. Em 2010, destaca Singer,
o cenário era radicalmente outro: redução do superávit
primário, diminuição dos juros, aumento do salário mínimo,
incremento dos gastos sociais, favorecimento do crédito,
etc. produzindo a redução da pobreza e das desigualdades
sociais. O que ocorreu entre o Lula recém-eleito e aquele
que deixava o governo com invejáveis índices de aprovação
popular?
Singer relata que, a partir de 2003, houve uma reorientação do governo, de adoção de políticas sociais fortes e
ativação do mercado interno. Com a crise do que veio a
ser chamado de “mensalão”, em 2005, ocorreu um realinhamento eleitoral, de modo que o apoio de um bloco de
eleitores das classe mais baixas (já favorecidas pela reorientação de 2003) permite a instalação de uma agenda de
transformação gradual do país de longo prazo. Esse é um
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Singer nega que o
lulismo possa ser
caracterizado propriamente
como neoliberal
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dos pilares da interpretação de Singer, quer dizer, de que
o lulismo é um fenômeno baseado no apoio de um grupo
social tradicionalmente marginalizado pela sociedade e
pelo Estado brasileiro, o subproletariado. A massa rural e
semirrural (sobretudo do Norte e Nordeste) se desvincula
eleitoralmente dos partidos conservadores (PFL e DEM) e
se alia, doravante, ao lulismo, dando uma solução nunca
realizada em nossa história, ao que Gramsci (como se vê,
frequentemente mobilizado pelos intérpretes desse fenômeno) denominava de “questão setentrional” .
Integrando essa massa inorgânica de que nos falava Caio
Prado Jr. e Celso Furtado, o lulismo conseguiu desvinculá-la
da burguesia, ao mesmo tempo em que não confrontou
essa classe. É por isso que Singer reconhece (em parte,
como acusam Oliveira e Vianna) que o lulismo se diferencia
do projeto petista originário de reformar radicalmente a
estrutura social brasileira via a mobilização popular; é um
projeto de “reformismo fraco”, lento e desmobilizador, mas
que soube aproveitar de um momento favorável para a economia brasileira (o boom de commodities) para incorporar
as classes mais baixas à condição proletária. Essa seria a
verdadeira virtú de Lula.
O subproletariado reconhecendo na invenção lulista a plataforma com que sempre sonhara – um Estado capaz de ajudar
os mais pobres sem confrontar a ordem – deu-lhe suporte
para avançar, acelerando o crescimento com redução de desigualdade no segundo mandato, e, assim, garantindo a vitória
de Dilma em 2010 e a continuidade do projeto ao menos até
2014” (Singer, 2012: 21).

Por adotar parte do programa do governo do PSDB, com
a finalidade de que o capital avalizasse o novo presidente,
Lula e o PT, de fato, mudaram bastante. Singer argumenta que hoje coabitam no partido, em função do sucesso
político do lulismo, duas almas: a do Sion (local onde o
partido foi fundado nos anos 80), a qual propunha uma
ruptura intransigente com o populismo e o corporativismo,
defendia a democracia participativa e que não se fizesse
concessões ao capital; e a alma do Anhembi (local onde foi
feita a “Carta ao Povo Brasileiro”), de acordo com a qual o PT
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assume, desde então, uma disposição pragmática, oposta
ao purismo do Sion.
O autor retrata com detalhes as diversas transformações
pelas quais passou o partido na última década (no padrão
de financiamento das campanhas, na expansão dos cargos
adquiridos no Legislativo, no governo de diversas cidades
e estados pelo país, etc.) e, ao cabo, conclui que, enquanto
um projeto de reforma gradual e pacto conservador – o
núcleo duro do lulismo – continuar a conquistar votos, ele
deve permanecer. Mas, Singer também considera que,
embora dominante, o espírito do Anhembi não suprimiu de
todo o do Sion, notório nas políticas sociais, por exemplo.
“A convivência das duas almas [sintetiza ele] fazem da era
Lula uma ‘síntese contraditória’” (Singer, 2012: 122).
Contrariamente ao que afirmam Chico de Oliveira e
Werneck Vianna, Singer nega que o lulismo possa ser caracterizado propriamente como neoliberal (também tampouco o chama de “pós-neoliberal”, como o faz Emir Sader).
Trata-se, ao contrário, de um projeto de constituição de um
Welfare State. Tal como durante o New Deal americano, nosso
Roosevelt tupiniquim promoveu aqui não o crescimento
das desigualdades sociais (como é típico dos neoliberais),
mas a sua redução.
Como se vê, a interpretação desse autor acerca do
lulismo é muito mais ampla, sistemática e refinada do que
a dos demais autores (que, é justo dizer, formularam mais
análises de conjuntura do que obras monográficas sobre
o assunto). Entretanto, é certo também que o estudo de
Singer mostra suas lacunas. Como bem notou Luís Felipe
Miguel em resenha sobre Os sentidos do lulismo, Singer
toma a reorientação programática produzida por Lula no PT
como resultado de uma estratégia pessoal do ex-presidente,
quando ela pode ser igualmente interpretada como uma
capitulação frente ao padrão político conservador brasileiro,
padrão esse historicamente criticado pelo partido. Além
disso, continua Miguel, a substituição da alma do Sion pelo
espírito do Anhembi pode significar, na realidade, a troca
de um projeto de redução das desigualdades sociais por
um mais limitado de combate à pobreza. Apoiando-se na
crítica de Chico de Oliveira, Miguel assevera que o próprio
Singer reconhece essa possibilidade, não confirmada nem
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refutada pelas estatísticas, nem tampouco pelo seu estudo
sobre o lulismo. Há ainda que se avaliar o impacto do lulismo na redução das desigualdades sociais, para além da
propaganda governista e da crítica da extrema esquerda.

Conciliação ou revolução: em busca de uma
chave de leitura para o dissenso
O contraste aqui realizado entre as interpretações do
lulismo não tem a vã pretensão de dar um veredicto final sobre qual delas é a mais acertada. Menos como instrumento
de entendimento do lulismo e mais como chave de leitura
do próprio debate sobre o lulismo, o que se propõe por ora
é revistar a história do pensamento político brasileiro em
busca de elementos de compreensão para o dissenso que
anima parte da esquerda brasileira.
O fato de haver tantas interpretações sobre a era Lula
não é de se espantar, visto que, enquanto fenômeno
histórico, ele não tem um significado intrínseco, sendo
interpretado diferentemente pelos atores em função de
seus interesses, perspectivas e valores. No caso do lulismo,
a disputa político-normativa é ainda mais evidente, dado
que é um fenômeno a influir mais diretamente sobre o
cenário político atual.
Inicialmente, essas interpretações podem ser compreendidas do seguinte modo: há duas delas mais polarizadas
(uma bastante positiva, a de Sader, e outra, bastante negativa, a de Oliveira), e outras duas que oscilam entre esses
polos (a de Vianna, mais próxima do polo negativo, e a de
Singer, do polo positivo). Apesar dessas diferenças, todas
reconhecem a “novidade” do lulismo, tantas vezes reivindicada pelo próprio ex-presidente. Todas elas concedem, em
maior ou menor grau, um peso razoável à personalidade
de Lula, mais do que apenas ao partido. Líder carismático,
político dotado de inventividade, senso de oportunidade,
pragmatismo, etc. – não são poucos os traços (para alguns,
positivos e, para outros, negativos) atribuídos a ele.
Julgo que as dificuldades de se interpretar o lulismo,
ou seja, o recente processo de transformação social do
país, são, em alguma medida, dificuldades com as quais a
esquerda brasileira (e não apenas ela) já teve que se bater
há décadas, na medida em que os modelos de ação política
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resultantes de seus projetos políticos foram forjados nos
países do centro do capitalismo, e não se conformam perfeitamente à realidade brasileira, bastante distinta da dos
primeiros. Colonialismo, escravidão, latifúndio, coronelismo, etc. compuseram ou compõem ainda o solo no qual a
esquerda brasileira tentou semear, sem sucesso imediato,
o germe da revolução tão ansiada.
É por não ver como viável a transformação do Brasil do
século XX em uma sociedade socialista, que o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes disserta sobre as ideias de transação ou conciliação, modos típicos, segundo ele, de nossa
ordem estamental em que as elites estabelecem pactos a
fim de manter seus privilégios. Mas Florestan também nos
fala sobre formas específicas de se promover a revolução
no Brasil. Assim, diz ele, existe a “revolução contra a ordem”,
que seria uma ruptura drástica com o modo de produção
capitalista e a criação do socialismo proletário, irrealizável
no Brasil contemporâneo, dado que, diferentemente dos
países ditos desenvolvidos, por aqui não se consolidou uma
ordem competitiva de classes, tendo a burguesia incorporado o ethos aristocrático e autocrático das velhas elites
agrárias do país. Mas além desse padrão revolucionário
idealizado pelos socialistas brasileiros, haveria também
uma “revolução dentro da ordem”, e que consistiria precisamente em aprofundar e consolidar a ordem burguesa,
ainda pré-capitalista. Assim, a democracia, por exemplo,
organização tipicamente burguesa (não revolucionária para
a perspectiva proletária), no contexto brasileiro, deve ser
assumida como ideal político dos trabalhadores brasileiros.
Apropriando aqui desses conceitos formulados por
Florestan, vê-se que nenhum dos quatro intérpretes aqui
estudados avalia o lulismo como uma revolução “contra a
ordem”; oscilando, portanto, em caracterizá-lo como um
processo de conciliação (Oliveira e Vianna), ou uma revolução “dentro da ordem” (Sader e Singer). De qualquer modo,
um dos pontos centrais para a solução dessa questão é
analisar quais eram e quais são as correlações de força existentes ao longo dos governos petistas na direção do país, a
facilitar ou obstruir uma pauta de reforma radical; análise
essa que, a rigor, nenhum dos quatro autores apresenta
com sistematicidade.
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É curioso notar como esse debate, segundo o argumento
aqui esposado, a perpassar boa parte da história da esquerda brasileira, sobre os modos de se realizar o projeto
socialista num contexto tão adverso e diferenciado como é
o brasileiro, guarda muitas e não percebidas semelhanças
com um debate mais associado à “direita” política, e que
diz respeito aos modos de criação de uma ordem liberal
no Brasil.
Sobre isso, Wanderley Guilherme dos Santos, por exemplo, adverte acerca de como os políticos e intelectuais tidos
como conservadores perceberam que, para tornar o Brasil
liberal, era preciso trilhar um caminho próprio, diferente
do que idealizavam aqui os “liberais doutrinários” (Santos,
1978). Oliveira Vianna, expressão dessa inteligência realista
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e, a princípio, um pensador com poucas afinidades com
a “esquerda” brasileira, talvez, nesse sentido, pudesse,
como Florestan Fernandes, apontar saídas e esclarecer os
dilemas que animam a vida política e intelectual brasileira;
isto é, do mesmo modo que esse último afirma que há uma
revolução à brasileira (“dentro da ordem”), há também,
assevera Vianna, um liberalismo genuinamente brasileiro,
que, no caso, para se realizar, requer meios autoritários.
Não seria, em suma, o lulismo uma síntese contraditória
dessas duas tradições?

O autor é Professor Adjunto do Departamento de Ciências Humanas, da
Universidade Federal de Lavras (UFLA).

msevay@gmail.com

notas de rodapé
1. Para fins de simplificação da exposição, iremos utilizar “lulismo” como
um sinônimo de “era Lula” ou expressões congêneres, fazendo as devidas
ressalvas quando essa distinção for importante para cada intelectual
analisado.

2. Diagnóstico muito similar ao de Sader é elaborado por Perry Anderson
que, por esse motivo, não será avaliado aqui (Anderson, 2011).
3. Esse é um aspecto salientado por Guimarães (2013).
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banco era fixo, de seis anos.

João Goulart, também tinha mandato”.

partido tem pedido o cargo de diretor

2

Nomeado pelo presidente da Re-

Dênio caiu em si e do cargo. Re-

pública, após aprovação do Senado

nunciou. Assumiu Rui Aguiar da Silva

Mesmo tendo a prática mostrado

Federal, permaneceria até meados do

Leme, por um ano, até renunciar, e

que a coalizão nunca foi de partidos

mandato do próximo. Assim, atraves-

depois Ernane Galvêas, por seis anos.

ou programas, mas da promiscuidade
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quadro 1

Relação entre mandato de presidente da república
e mandato de presidente de banco central

Presidente

Nome

Início

Fim

Antonio Carlos Braga
Lemgruber

15 de março de 1985

28 de agosto de 1985

Fernão Carlos Botelho Bracher

28 de agosto de 1985

11 de fevereiro de 1987

Francisco Gros

11 de fevereiro de 1987

30 de abril de 1987

Lício de Faria (interino)

30 de abril de 1987

4 de maio de 1987

Fernando Milliet

5 de maio de 1987

9 de março de 1988

Elmo de Araújo Camões

9 de março de 1988

22 de junho de 1989

Vadico Valdir Bucchi

23 de junho de 1989

14 de março de 1990

Ibrahim Eris

15 de março de 1990

17 de maio de 1991

Francisco Gros

17 de maio de 1991

16 de novembro de 1992

Gustavo Loyola

13 de novembro de 1992

29 de março de 1993

Paulo César Ximenes

26 de março de 1993

9 de setembro de 1993

Pedro Malan

9 de setembro de 1993

31 de dezembro de 1994

Gustavo Franco (interino)

31 de dezembro de 1994

11 de janeiro de 1995

Persio Arida

11 de janeiro de 1995

13 de junho de 1995

Gustavo Loyola

13 de junho de 1995

20 de agosto de 1997

Gustavo Franco

20 de agosto de 1997

4 de março de 1999

Armínio Fraga

4 de março de 1999

1º de janeiro de 2003

Luiz Inácio
Lula da Silva

Henrique Meirelles

1º de janeiro de 2003

31 de dezembro de 2010

1 presidente
por 8 anos

Dilma Rousseff

Alexandre Tombini

1º de janeiro de 2011

—

1 presidente
por 4 anos

José Sarney

Fernando Collor

Itamar Franco

Fernando
Henrique
Cardoso

Média

1 presidente
a cada 8
meses

1 presidente
a cada 1 ano
e 3 meses

1 presidente
a cada
6 meses

1 presidente
a cada 2 anos
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da pequena política, de individualis-

Mostra, também, que o PT é quem

do Banco Central, do que ao mandato

mos transpartidários, técnicos ou po-

menos muda e mais adota mandatos

transpresidencial fixo. Sintonia mútua

líticos, na busca de cargos e recursos

mais longos para presidentes do Ban-

e não independência solitária. É o que

do Poder Executivo. Um neopatrimo-

co Central.

o Brasil precisa.

nialismo. O Banco Central passou incólume esta fase.

Em suma, o que se pode deduzir

O país está construindo democra-

da nossa história recente é que o man-

ticamente uma cultura de indepen-

Na crise internacional de 2008,

dato fixo não tem sido a variável de-

dência do Banco Central. Data venia,

ouvi de viva voz Carlos Slim vaticinar

cisiva, ou mesmo relevante, para um

sempre acreditei que é mais difícil

que a crise não atingiria muito o Bra-

bom desempenho do Banco Central.

consolidar uma cultura do que mudar

sil porque tínhamos um Banco Central

O que não impede que constate-

independente, e não tínhamos um

mos que mandato fixo prevalece na

mercado de sub-hipotecas.

maioria das economias de mercado e

Errou. Naquele momento, o nosso

nas democracias políticas. Mas, não se

uma lei ou um voto de ministro do Supremo.

A experiência portuguesa

Banco Central era política e legalmen-

Analisemos, para ilustrar nossa ar-

te dependente do presidente Lula. E

gumentação, a experiência recente de

não tínhamos mercado secundário de

Banco Central legalmente independen-

hipotecas, simplesmente porque não

te de Portugal.6 Tem autonomia admi-

tínhamos mercado primário.

nistrativa e financeira.7 Seu presidente

O sistema financeiro não emprestava para construir casas populares. O
irmão do Banco Central, o Banco Nacional de Habitação, criado na mesma
fornada de 1964, quebrara e nada o
substituíra. Tínhamos era déficit habitacional. Como ainda hoje, apesar do
programa Minha Casa Minha vida.

O país está
construindo
democraticamente
uma cultura de
independência do
Banco Central

é aprovado pelo Conselho de Ministros
e tem mandato fixo de cinco anos.
Mas a realidade é outra.
Para agir, na atual crise do Grupo
Espírito Santo, de agosto de 2014, o
banco português precisou da autorização de quatro instâncias políticas distintas, nacionais e internacionais: (a)

Carlos Slim errou no acessório,

A autorização das autoridades mone-

para acertar no essencial. A crise,

tárias europeias, do Banco Central Eu-

comparativamente, atingiu pouco o

ropeu; (b) teve que respeitar os limites

Brasil, apesar do Banco Central ser

do endividamento do governo estabe-

dependente.
O que nossa a história mostra é que
a volatilidade de mandatos não impe-

tem evidência empírica de que man-

lecidos pela Troika: FMI, Banco Cen-

datos mais longos e transpresidenciais

tral Europeu e Comissão Europeia; (c)

assegurem melhor gestão da moeda.

numa urgente e dramática noite de do-

diu Fernando Henrique e Pedro Malan

Se considerarmos independentes

mingo, teve que pedir ao Conselho de

de estabilizarem a moeda e fazerem o

a gestão de nosso Banco Central nos

Ministros que fabricasse uma lei espe-

duro saneamento do sistema bancário.

últimos três presidentes – Fernando

cial para usar o Fundo de Resolução;

Mesmo com um Banco Central depen-

Henrique, Lula e Dilma – esta inde-

(d) e, finalmente, o presidente Cavaco

dente e quatro presidentes: Persio Ari-

pendência deve-se muito mais à sinto-

Silva interrompeu o seu domingo para

da, Gustavo Loyola, Gustavo Franco e

nia entre a política monetária, apoiada

assinar a lei.

Armínio Fraga, nem o país nem o mer-

pelo presidente da república eleito e a

Independência é só formal, legal.

cado acabaram. Ao contrário.

capacidade operacional do presidente

Independência de fato nem pensar.
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Só para inglês ver, ou no caso, alemão

Banco Central alemão é fixo e longo.

trole sobre recrutamento e destino

controlar.

Mas, em compensação, em ambos o

dos gestores do Banco Central, isto é,

Ninguém, na rotina do mercado,

primeiro desafio estabelecido pelo

a regulamentação do que se conven-

vem a falir em vinte e quatro horas.

Congresso é a taxa de desemprego. Isto

cionou chamar de revolving doors, e

Falência é processo em geral demo-

é fundamental, pois implica em deter-

a correlata responsabilização dos di-

rado, que vai emitindo sinais explíci-

minar como o mandato fixo vai ser

retores nas patologias da omissão e

tos ou decodificáveis a meio caminho.

usado e para quê. Mais ainda. O Pre-

ineficiência.

Desde 2013, parte do mercado euro-

sidente do FED é obrigado a ir mensal-

Em artigo de 1969, sobre as reso-

peu já sabia das dificuldades do Grupo

mente ao Congresso dar contas de seus

luções do Banco Central, eu já advoga-

Espírito Santo.

trabalhos. Ou seja, independência so-

va que “Se o problema consiste em au-

Mesmo assim, a Comissão do Mer-

zinha sem esses contrapesos pode ser

mentar a eficiência dos resultados das

cado de Valores Mobiliários – a CVM

um risco de trocar seis por meia dúzia.

resoluções de um banco central, a téc-

de lá – autorizou um aumento de capi-

Alguns países, como Chile, Nova

nica moderna aconselha que o esforço

tal do banco de mais de 1 bilhão de eu-

Zelândia e Austrália, ao estabelecerem

cada vez mais se focalize na previsão

ros. Com autorização do Banco Central.

mandato fixo, instituem também me-

e no planejamento, e gradativamente

Sinalizando aos investidores de que

tas e o que fazer, quando os presiden-

se afaste da chamada regulamentação

tudo estava sob controle. Não estava.

tes indicados não as cumprem, e como

para o instante”.9

Três semanas antes de quebrar, o
imprudente governador do Banco Cen-

podem ser afastados. Como, aliás, indica Eduardo Giannetti da Fonseca.

8

A experiência concreta no caso do
Mensalão10 mostra como são prioritá-

tral independente, Carlos da Silva Cos-

Na verdade, recrutamento, indi-

ta, declarou que o Grupo estava bem.

cação, aprovação, estabelecimento de

Investidores e clientes acreditaram.

metas, mandato, responsabilização,

empréstimos do Banco Rural ao PT

Investiram e depositaram. Não estava.

rios esses aperfeiçoamentos.
As

sucessivas

renovações

de

dispensa e substituição de presidente

poderiam ter sido evitadas, quando

Até agora, nem o Banco de Portu-

de banco central integram uma única

detectadas por simples software con-

gal nem o Banco Espírito Santo pare-

legislação. A independência está no

tábil, pois não correspondiam ao au-

cem dominar a contabilidade do dano.

equilíbrio desse conjunto normativo,

tomático aumento das provisões para

Não conhecem sua extensão. Vive-se

e não na importação de uma ou ou-

devedores duvidosos, exigidas pelas

no mundo de “opacidades”, como de-

tra palavra de ordem. Essa legislação

normas do próprio Banco Central. O

nunciam os portugueses. A indepen-

busca mais a sintonia com os Poderes

Banco Rural não as cumpriu, nem o

dência parece não ter vingado.

Executivo e Legislativo do que a auto-

Banco Central as exigiu. Quem é o res-

nomia antipolíticos.

ponsável?

Para fugir da armadilha do mime-

Essa inação fiscalizatória contri-

tismo financeiro, que tenta transformar
o nacional no aparentemente global, é

A agenda prioritária

buiu para a quebra do princípio da

bom sempre lembrar que cada país

A tarefa decisiva do aperfeiçoa-

moralidade pública constitucional. O

tem formatos, objetivos e obrigações

mento institucional do Banco Central

Valerioduto não foi fechado preventi-

diferentes para seus bancos centrais. A

é definir quais as mudanças priori-

vamente. Ajudou a viabilizar o esque-

regra do one fits all só prevalece nos ne-

tárias para este aperfeiçoamento. E,

ma do Mensalão.

cessários formatos mínimos. Mandato

para tanto, vale consultar nossa histó-

fixo não se inclui nessa categoria.

ria recente.

A decisão do Banco Central de não
considerar as instituições responsá-

O mandato do presidente do FED,

A meu ver, são duas e interconec-

veis, provavelmente pelo maior núme-

nos Estados Unidos da América, e do

tadas as prioridades: um maior con-

ro de credores no Brasil – as empresas
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de cartão de crédito –, como institui-

em acordo com as autoridades ameri-

A quarentena é ineficiente. Por

ções financeiras, também ajudou a

canas para pagar 17 bilhões de dólares

dois motivos. Primeiro porque regula

viabilizar as fraudes do Mensalão.

em multas, por ter aconselhado seus

mal a saída. Não se apaga em seis me-

clientes a entrarem no mercado do

ses a memória vivida, o conhecimento

subprime.

experimentado e observado. Apenas

O art. 10, VI, da lei atual é claro.11 O
Banco Central tem que exercer o controle do crédito em todas as formas.

A responsabilização dos gestores,

se adia o leva e traz das informações,

Não exerceu. Contraria o senso comum

ao não exercerem o controle, fiscaliza-

das políticas, do network e da cultura

e a própria jurisprudência do Superior

rem – o que podemos chamar de cul-

do regulador. É pretensa lavagem de

Tribunal de Justiça, que as considera

pa in vigilando – é uma agenda mais

insider information. Manto diáfano,

como instituições financeiras.

prioritária do que a do mandato fixo.

diria Eça de Queirós.

Quem identificou esses problemas

Paralelamente a esta agenda prio-

Segundo, porque não regula a en-

foi o Supremo. E não o Banco Central,

ritária, surge a questão do já mencio-

trada, o recrutamento. O presidente

como deveria ter feito. Este só agiu

nado revolving doors. Ou “portas gi-

do Banco Central, vinte e quatro horas

posteriormente.

ratórias”, em português.

antes de sê-lo, era presidente de um

Não importa se o gato é branco ou

Trata-se do fato do diretor do Ban-

banco privado. A possibilidade de in-

preto. Importa se come rato. A inde-

co Central de hoje ser o diretor de ban-

fluência indevida de seu passado sobre

pendência de um banco central está

co ou consultoria privados de amanhã,

nosso futuro não é um destino. Mas

muito mais na sintonia da política eco-

e vice-versa. Recrutam-se gestores no

uma boa probabilidade simplesmente

nômica e monetária com os poderes

mercado para regular o próprio mer-

humana. Um risco maior. Não é pro-

constituídos e sua eficiência preventi-

cado para onde o gestor voltará. Roda

blema de fácil solução. Por isso mesmo

va, em tempo real, do que na sua inde-

Viva. O fiscal de hoje é o fiscalizado de

deveria ser objeto de intenso exercício

pendência formal.

amanhã. E vice-versa. Um leva e traz

de imaginação institucional. Ser agen-

de informações e contatos preciosos.

da prioritária.

Quem deve ser responsabilizado
pelos danos materiais e morais causa-

Diga-se de passagem, que esse não

dos nesses casos meramente exempli-

é problema exclusivo do Banco Cen-

ficativos?

tral. O Supremo, por exemplo, tem o

Eleições presidenciais são o mo-

Observação derradeira

Em Portugal, diversos investidores

mesmo. O ministro de ontem será o

mento de incerteza máxima da demo-

deverão processar os bancos privados

advogado de amanhã. As agências re-

cracia. Incerteza estruturante, sobre-

como Morgan Stanley, UBS, Nomura,

gulatórias também. Os diretores das

tudo num país como o Brasil, onde a

Citigroup, que aconselharam errada-

concessionárias passam a ser direto-

economia ainda é excessivamente de-

mente seus clientes a comprar os pa-

res das agências, e vice-versa. As com-

pendente de políticas estatais.

péis do Grupo Espírito Santo. O Banco

petências regulatória e fiscalizadora

Podem afetar gravemente o mer-

de Portugal também induziu investido-

transitam numa espécie de rodoanel

cado. Não se sabe quem será o presi-

res a erro. Será processado? Como se

de interesses interconectados e de mão

dente que escolherá o ministro da Fa-

comportará o Judiciário português?

dupla. É um problema maior da demo-

zenda, que escolherá qual o presidente

cracia. A evitar. Não se sabe como.

do Banco Central.

Depois da crise de 2008, a responsabilização dos gestores públicos e pri-

O remédio tradicional para esse

Sempre que existe a perspectiva

vados atuantes no mercado financeiro

problema tem sido a quarentena. Os

de mudança na Presidência, advoga-se

passou a ser tema prioritário, sobretu-

diretores que saem do Banco têm de

uma lei que reduza as incertezas econô-

do nos países responsáveis pela crise.

respeitar um prazo de seis meses para

micas e políticas, por meio da previsi-

voltarem ao mercado.

bilidade do sistema legal, do mandato.

O Bank of America deverá entrar
52 ipiranga
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Tenta-se, assim, transferir para o

a previsibilidade do sistema legal seja

instabilidade e de suficientes controles

sistema legal a endógena incerteza do

um destino inafastável. Sabem que o

preventivos dos agentes financeiros.

sistema financeiro e econômico. Re-

mercado da justiça é basicamente, e

A independência formal do Banco

guladores, regulados, investimentos,

também, o mercado da incerteza, ape-

Central é cada dia menos decisiva em

produção de riqueza, mercados, leis

nas com outras características e méto-

nossa experiência histórica. Mas, se

e contratos sem riscos. Para todos, o

dos de resolução.

adotada, deve vir integrada numa le-

melhor dos mundos.

Faz parte do estado democrático

gislação que inclua o recrutamento, o

Mas a incerteza que ocorre na

de direito um certo grau de incerte-

destino, a prática do revolving doors, e

economia de mercado ocorre no esta-

za legislativa e interpretativa de leis e

a responsabilização dos gestores. Sem

do democrático de direito também. A

contratos.

o que poderá ser apenas uma reserva

14

incerteza é uma variável estruturante

Na verdade, o que é preciso é

de mercado, ou um curso in company

antiautoritária de ambos. Aliás, como

aproveitar os momentos de eleições

de aperfeiçoamento para profissionais

diz Adam Przeworski, “ama a incerte-

presidenciais para atualizar a agenda

do mercado financeiro.

za e serás democrático”.

prioritária para o aperfeiçoamento de

13

Hoje, nem mesmo advogados e ju-

nossas instituições, sobretudo do Ban-

O autor é diretor da FGV DIREITO RIO.

ízes partilham da vã esperança de que

co Central, num mundo de crescente

joaquim.falcao@fgv.br
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54 sociocracia

Gustavo Biscaia de Lacerda
sociólogo

O positi
vismo

ontem
comohoje

Como notou, faz muitos anos, Loïc Wacquant (1996), a palavra “positivismo”
mudou de sentido do século XIX e no início do século XX para a metade do
século XX em diante, de um sentido positivo para um fortemente negativo.
De fato, nas últimas décadas o “positivismo” está associado a uma série de
valores intelectuais e mesmo políticos que se deseja evitar (cientificismo, higienismo, etnocentrismo etc.); nesse sentido, é facílimo encontrar na literatura
das Ciências Humanas observações que apresentam o “positivismo” como o
“outro” teórico, isto é, como a perspectiva geral e indefinida que se deseja
evitar e que se deve mesmo combater.
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Augusto Comte, fundador da filosofia (e religião!) positivista, é visto como o melhor e grande representante
desse “outro” teórico: pode parecer bastante estranho,
assim, procurar elementos de relevância contemporânea
em seu pensamento. Desse modo, este artigo propõe um
pequeno desafio, que é o de indicar alguns elementos do
pensamento positivista – aqui entendido como o elaborado
por A. Comte – que são atuais.1
Em um texto, já com alguns anos (LACERDA, 2009b),
elaboramos uma relação preliminar de 12 elementos do
positivismo que, parece-nos, apresentam grande atualidade; pretendíamos seguir aqui tal relação, acrescentando
vários outros itens, que seriam expostos mais ou menos em
ordem alfabética. Todavia, à medida que redigíamos este
artigo, vimos ser impossível seguir tal procedimento – não
porque as sugestões não se revelassem frutíferas ou porque
a ordem alfabética não seria adequada, mas, justamente ao
contrário, os itens que propusemos desenvolveram-se tanto, que exigiriam um texto bem maior do que as dimensões
de que dispúnhamos. Assim, decidimos limitar a exposição
aos seguintes itens, que correspondem às demais seções
deste artigo: sentidos da palavra “positivo”; reencantamento
do mundo; afirmação da sociedade civil. Convém notar, de
qualquer maneira, que o estilo das próximas seções será expositivo – no sentido específico de que as ideias comtianas
serão expostas, mas não haverá contraposição sistemática
com autores, teorias, concepções contemporâneas; isso se
deve à extensão do texto e requererá, da parte do leitor,
um pouco do exercício de sua erudição.

Sentidos da palavra “positivo”
Comecemos com a palavra “positivo”, que por derivação
dá nome ao sistema comtiano e que é empregado amiúde
em seus livros. Tratar dessa palavra permite ao mesmo
tempo entender algumas ideias do sistema comtiano e
expor elementos cuja atualidade é mais manifesta.
A palavra “positivo” foi utilizada inicialmente – como em
Comte (1972) – tendo como referência os “conhecimentos
positivos”, definidos em contraposição às ideias teológicas
e metafísicas, ou seja, sendo sinônimos de conhecimentos
científicos, isto é, de conhecimentos que sejam de alguma
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forma ao mesmo tempo racionais e empíricos (e/ou passíveis de verificação).2 Nesse sentido inicial, o “positivo” e, de
maneira mais ampla, cada um dos “estágios” da lei dos três
estágios refere-se a uma forma de conceber a realidade, o que,
no vocabulário atual, pode ser lido aproximadamente como
um parâmetro de “interpretação” (em um sentido próximo
ao weberiano), ou uma “episteme”, ou um “paradigma”.3 A
esse sentido amplo soma-se a exigência de base empírica
das teorias; com isso se indicando que os verdadeiros conhecimentos referem-se àquilo que existe de fato – embora
evidentemente seja sempre possível teorizarmos coisas que
não existem. Na afirmação comtiana do conhecimento positivo não há nenhuma restrição à teorização em si, nem à
formulação de hipóteses explicativas. Por outro lado, não há
aí nenhuma exigência de que
a todo instante seja necesá uma grande
sária a referência a objetos
distância entre
empíricos e, de modo mais
o que é “positivo” em importante, o pensamento
oposição à teologia e comtiano rejeita a concepção
de que o conhecimento seja
à metafísica e o que
a mera coleção de dados emé “positivo” como
píricos (eventualmente com a
sendo, também, o
adição de alguma inferência
recurso teórico para
generalizante, mais ou menos
coordenação teórica rasteira). Como explicitado
no Discurso sobre o espírito
e mental
positivo (COMTE, 1992), para
Comte o conhecimento positivo é acima de tudo teórico,
constituído pelas leis naturais: a base empírica é requisito
necessário para as mesmas, mas essas não se resumem à
empiria. Além disso, considerando em termos mais amplos
as necessidades intelectuais do ser humano – ou seja, suas
necessidades de ter uma compreensão geral e coerente do
próprio ser humano, da sociedade e do mundo –, a base
empírica é necessária, mas não é suficiente: nesse sentido, Comte considera aceitável o uso de ficções ao mesmo
tempo racionais e afetivas para coordenação das ideias e
dos sentimentos (e, daí, das ações), desde que se assuma
e tenha-se clareza, tanto o caráter subjetivo de tais ideias
quanto os conhecimentos objetivos de base.
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Evidentemente, há uma grande distância entre o que
é “positivo” em oposição à teologia e à metafísica e o que
é “positivo” como sendo, também, o recurso teórico para
coordenação teórica e mental: tal distância foi percorrida
paulatinamente por A. Comte, dos Opúsculos de filosofia
social (1815-1826) e do Système de philosophie positive (18301842) ao Système de politique positive (1851-1854); não por
acaso, tal passagem corresponde também ao trânsito das
reflexões mais científicas para as religiosas.
De qualquer maneira, a distinção entre o conhecimento
positivo e o mero empirismo evidencia a inadequação da
identidade, com frequência afirmada, entre positivismo
e empirismo: essa identidade é muitas vezes defendida
com o fito de afirmar-se a relevância de perspectivas
ditas teorizantes, “subjetivistas” e mesmo “metafísicas”,4
associando-se implícita ou explicitamente ao positivismo
uma postura antiteórica.5
Mas como o próprio desenvolvimento da obra comtiana
sugere, é possível e mesmo necessário dar um passo além e
perceber que o conhecimento positivo permite um regime
intelectual, social e político mais amplo, caracterizado pela
positividade; esta, por sua vez, seria definida pelos seguintes
atributos: real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. A compreensão de cada uma dessas características
é facilitada pela contraposição a seus opostos: real vs. irreal
(ou fictício); útil vs. inútil; certo vs. incerto; preciso vs. vago;
relativo vs. absoluto; orgânico vs. crítico (ou destruidor);
simpático vs. antipático (ou egoísta).
Não é possível aqui comentar cada uma das características da palavra positivo, pois tal exercício ocuparia muito
espaço;6 o que importa notar é que para Comte todas
essas características participam de maneira integral da
positividade e do “espírito positivo”. Na verdade, lendo-se
as obras da sua fase “religiosa”, o que se evidencia é que,
tomando-se como pressupostos os quatro primeiros elementos – real, útil, certo e preciso, que têm um aspecto por
assim dizer mais epistemológico –, os outros três atributos
– relativo, orgânico, simpático, cujo aspecto social é mais
evidente – assumem grande importância: não por acaso,
é nessa fase que Comte desenvolve cuidadosamente suas
reflexões políticas.
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Expor tão rapidamente a palavra positivo pode parecer
insuficiente – e nossa tendência é concordarmos. Ainda
assim, é possível extrair duas ou três conclusões parciais
a partir dos elementos apresentados acima. Em primeiro
lugar, há um aspecto de desmistificação do positivismo, ao
indicar-se como a palavra que resume muito do pensamento comtiano é mais complexa do que se costuma considerar:
na intensa ambiguidade da palavra “positivo” é difícil perceber uma concepção simplista, seja da realidade humana,
seja da ciência. Em segundo lugar, os elementos reunidos
estabelecem parâmetros lógicos, morais e políticos para
avaliação dos conhecimentos produzidos, em um sentido
que não é apenas epistemológico: “o que e como podemos
conhecer?”; mas também prático: “para quê (e para quem)
devemos conhecer?”. Como lembrou há alguns anos Michel
Bourdeau (2011), o conceito comtiano de “utilidade” está
longe de ser meramente técnico ou de sugerir a aplicação
imediata e material dos conhecimentos – o que se aplica
também e em particular às teorias: afinal, as ideias orientam a realidade humana e estimulam diferentes padrões
de comportamentos e de sentimentos; nesse sentido, para
Comte o conhecimento deve servir para o aperfeiçoamento
humano, que é antes de tudo moral.7 Em terceiro lugar, a
consideração integral da palavra “positivo” permite o estabelecimento de um quadro de referência transdisciplinar,
em que não apenas as disciplinas científicas são integradas e vistas em conjunto, como também os mais variados
aspectos da existência humana (sentimentos, inteligência,
ação prática; artes, filosofia, ciências, indústria, política;
educação) são integrados.8

“Reencantamento do mundo”
É interessante notar que, embora afirmasse a racionalidade científica como instrumento para conhecer a realidade, Comte não a estabelecia em princípio e fim da existência
humana: tal papel duplo de início e fim seria ocupado pelos
sentimentos, isto é, pelos diversos tipos de afetos, dos quais
se deveria estimular os altruístas e comprimir (mas não
erradicar) os egoístas. O estímulo ao altruísmo ocorreria
por meio das relações humanas diretas e também por
meio de ações práticas as mais variadas, em que se pode
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incluir desde, por exemplo, a cooperação com vistas ao
bem comum até o que poderíamos chamar de “práticas
de memória”, como os cultos individual e doméstico aos
antepassados familiares, a recordação dos grandes tipos
da história da Humanidade e de cada país etc.
Comte também propõe a prece positivista, cuja função
é estimular o altruísmo por meio da veneração, do apego e
da bondade, bem como da compressão do orgulho, da vaidade, do instinto destrutivo etc.; ela serve ao mesmo tempo
como um instrumento de exame de consciência e como um
exercício de preservação da memória dos entes queridos,
além de ser um exercício poético individual. De maneira
complementar, a posse de objetos, o reconhecimento de
caminhos e procedimentos, a
lembrança de situações comomte também
partilhadas etc. dos entes
propõe a prece
queridos são outras tantas
positivista, cuja
formas de manter-lhes viva
função é estimular o
a memória e estimular o
altruísmo (cf. p. ex. COMTE,
altruísmo por meio da
1996, 4ª conferência). Nesse
veneração, do apego
sentido, L. Fedi (2008, pp.
e da bondade
174, 175) notou o quanto o
apelo comtiano aos cultos
individual e doméstico aproxima-se das práticas de judeus
contra o esquecimento e a destruição sistemática de vidas
que ocorreram no século XX.
Mas, de maneira mais radical, é possível adotar uma certa interpretação da expressão “reencantamento do mundo”
para o universo comtiano, por meio do que vários autores
chamaram de “neofetichismo”. A ideia do neofetichismo
foi proposta pelo próprio Comte e consiste em assimilar
o fetichismo ao positivismo, ou seja, em considerar que o
planeta Terra e o meio ambiente têm vida, caracterizada
pelos sentimentos, mas não pela inteligência: para Comte,
essa hipótese deve ser assumida como subjetiva, ou seja,
como uma ficção útil, cujo fim é desenvolver o afeto humano e ligá-lo ao ambiente em que vive, ao mesmo tempo
permitindo e limitando a ação humana sobre o planeta
(no sentido de evitar exageros e desvios). Além disso, o
“neofetichismo” é a base para um sistema mais amplo de
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abstrações destinadas a coordenar, regular e guiar sentimentos, inteligência e atividade humanas: esse sistema é
o que A. Comte chamou de “trindade positiva”, composta
pelo “Grão-Ser”, pelo “Grão-Meio” e pelo “Grão-Fetiche”
(respectivamente a Humanidade, o Espaço e a Terra) (cf.
COMTE, 1856; 1929, v. IV). Esses conceitos foram elaborados
tendo em vista que o ser humano possa perceber-se como
integrando um lugar no espaço e também na história, ao
mesmo tempo que respeitando ambos, à medida que age
e modifica o espaço terrestre e a sociedade em que vive
(cf. GRANGE, 1996).
Como observou Pierucci (2003), a expressão “desencantamento do mundo” foi popularizada pela obra de Weber
e refere-se mais propriamente ao processo de “desmagificação” da realidade, promovida por inúmeras concepções
racionalizantes do universo, entre as quais se incluem
mesmo algumas teologias: nesse sentido, não é adequado
afirmar que o positivismo busca “reencantar” o mundo, pois
ele não visa a reinstituir nenhum aspecto “mágico”; nesse
sentido, J. Grange (1996, p. 360) está correta ao afirmar
que o positivismo não “reencanta” o mundo. Mas, por outro lado, a valorização subjetiva – assumidamente fictícia
e com intenções racionais e afetivas – do planeta Terra e
do espaço, bem como a incorporação dos animais e das
plantas domesticados no conceito de Humanidade, tornam
pleno de sentido e afetivamente importante o mundo em
que vive o ser humano. Ampliado e adensado nos termos
propostos por A. Comte, o conceito de “(meio) ambiente”,
embora seja o lócus da ação humana, não é o local frio em
que se pode agir e dispor ao bel-prazer.9
Seja pela relação com a memória, seja pela proposta
do “neofetichismo”, o positivismo promove uma profunda
valorização da existência humana, naquilo que ela tem
e pode ter de positivo. O que importa notar é que essa
valorização vai na direção contrária da progressiva perda
de sentido que a ação corrosiva da ciência sobre a teologia
acarreta – ao mesmo tempo em que também vai na direção
contrária de inúmeras filosofias contemporâneas (niilistas,
pós-modernas e/ou ultracontextualistas), que afirmam
orgulhosas a inexistência e a impossibilidade de sentido
na vida humana.
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Afirmação da sociedade civil
As ideias políticas de Augusto Comte são usualmente
resumidas na sua proposta de “ditadura republicana”, em
que o destaque é concedido à palavra “ditadura”, entendida
como governo forte e autoritário – de preferência mantido
por militares – e em caráter permanente. Entretanto, a
proposta política positivista afirma precisamente o contrário desse senso comum: a “ditadura republicana” é um
governo civil temporário (porque estritamente transitório)
caracterizado pelas liberdades públicas, das quais as mais
básicas e importantes são as liberdades de pensamento,
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de expressão e de associação: em vez de basear-se no
autoritarismo e na violência, a “ditadura republicana” deve
estimular as relações sociais pacíficas.10
Na verdade, o regime político ideal para Comte deve
corresponder a uma sociedade ideal, ambos sendo caracterizados pela expressão “sociocracia” (nome dado de maneira
paralela à teocracia, que, grosso modo, seria o regime da teologia). Tanto o regime político quanto a sociedade ideais, no
pensamento comtiano, correspondem à conjugação de dois
elementos: um histórico-científico e outro utópico. A parte
histórico-científica baseia-se no estudo do ser humano, em
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termos individuais e coletivos, bem como em suas relações
com o mundo de que faz parte: esse estudo permite que se
conheça as suas características, suas possibilidades e seus
limites, ou, nos termos comtianos, ele revela as leis naturais
sociológicas (que aliás têm um caráter histórico), morais e
naturais. A partir desse conhecimento, é possível elaborar
um futuro ideal e idealizado, com isso se querendo referir
tanto ao quadro que a história pretérita indica de maneira
concreta quanto à realidade que essa história sugere ser
possível ao ser humano alcançar. Em outras palavras, com
base na história é possível sugerir a sociedade mais adequada ao ser humano positivo, com base na “descrição” é
possível sugerir prescrições: é dessa forma que, no Système
de politique positive, o “quadro do futuro humano” (v. IV) é
possível e proposto após os exames preliminares da situação cósmica (v. I), da “estática social” (v. II) e da evolução
histórica (v. III).
Assim, na sociocracia, a “sociedade industrial” e o
“espírito positivo” andam de braços dados, resultando e
produzindo relações sociais pacíficas. Como vimos antes,
o espírito positivo caracteriza-se, entre outros elementos,
pelo relativismo, o que, nesse caso específico, equivale a
perceber que a organização sociopolítica humana corresponde às necessidades humanas e que varia ao longo da
história e do espaço; além disso, tais variações permitem
o desenvolvimento de atributos humanos, que vão acumulando-se variadamente com o passar do tempo. Da mesma
forma, o relativismo implica a possibilidade de discussão
e de reflexão sobre os fundamentos e os procedimentos
adotados: tais discussão e reflexão não são fins em si próprios, ou seja, não se discute por discutir, mas para que se
compreenda a organização social, para que busque seu
aperfeiçoamento e, claro, para que a estrutura social tenha
a adesão dos cidadãos.
De maneira correlata, em inúmeras passagens do Système de politique positive, Comte nota que o absolutismo
filosófico, com sua busca de causas primeiras e finais e de
perspectivas que independam da situação do ser humano
no mundo, tende a rejeitar o debate e a reflexão; suas respostas para os problemas que investiga e as suas propostas
sociais são “reveladas” e, nesse sentido, devem ser pura e
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simplesmente aceitas. Em termos sociopolíticos, portanto, o
absolutismo tende a gerar a aceitação passiva e irracional da
ordem social; nos casos em que convive com o pluralismo,
tal convivência decorre ou da tolerância condescendente
que uma revelação mantém para com as demais, ou de uma
solução de compromisso entre as várias revelações, ou de
uma situação em que ele perde espaço para outras concepções da realidade. O resultado sociopolítico do absolutismo,
portanto, é que ele tende a beneficiar regimes políticos que
não aceitam o debate, nem a reflexão, nem a crítica.
Na proposta comtiana, a “sociedade industrial” consiste,
por seu turno, na organização racional e na divisão sistemática do trabalho. De maneira mais ampla, para Comte, a
“indústria” consiste na ação humana sobre o planeta e, em
termos histórico-conceituais,
ela opõe-se às “sociedades
a sociocracia
guerreiras”. As sociedades
a “sociedade
guerreiras, como o próprio
industrial” e o
nome indica, são sociedades
“espírito positivo”
organizadas em função da
guerra, isto é, dos conflitos
andam de braços
armados entre grupos sodados, resultando e
ciais; na análise histórica
produzindo relações
comtiana, após deixarem o
sociais pacíficas
extermínio mútuo, tais conflitos passam da busca da
conquista de outros povos (como ocorria na Antiguidade),
ou seja, ofensivos, para os conflitos defensivos (como nas
Cruzadas); por fim, os hábitos e valores guerreiros são
substituídos pela valorização da vida, da preservação dos
bens e das propriedades e pela consideração de que se vive
melhor com a indústria e o comércio que com a guerra – e,
inversamente, de que a guerra destrói vidas e bens e diminui a riqueza e o bem-estar. A passagem das sociedades
guerreiras para as sociedades industriais implica, evidentemente, a mudança de valores sociais – da glória e da honra
para o conforto e o bem-estar –, assim como a decadência
e mesmo extinção de alguns grupos sociais, juntamente
com a ascensão de outros grupos sociais.
Na sociedade industrial, a interdependência dos grupos
sociais (resultantes da divisão do trabalho) torna-se mais

N

I N S I G H T

evidente e, daí, a noção de dever ganha mais força: todos os
grupos devem cooperar entre si, cumprindo seus deveres,
em vez de buscarem privilégios e sua satisfação por meio
dos “direitos”. Diferentes posições na sociedade implicam
diferentes deveres: quanto maiores os deveres, maiores
devem ser os meios para satisfazê-los e, ao mesmo tempo,
maiores devem ser as cobranças para tais satisfações. Em
outras palavras, os ricos e poderosos têm riqueza e poder,
não para usarem e abusarem a seu bel-prazer de tais recursos, mas para empregarem-nos em benefício da sociedade.
Os conflitos, decorrentes das diferentes perspectivas e posições na sociedade, devem ser solucionados pacificamente,
tendo em mente o bem comum e os deveres mútuos.
Pois bem: o conceito de sociocracia, diferentemente de
grande parte da teoria política existente até o século XIX,
incorpora com clareza a noção de “sociedade civil”, sendo
que Comte usa precisamente essa expressão para referir-se ao espaço público não estatal.11 A sociedade civil para
Comte não se define de maneira apenas negativa (como
aquilo que não é estatal nem privado): ela tem um status
social e político próprio, correspondendo ao conjunto dos
cidadãos, que trabalham, discutem, fiscalizam o Estado e
mantêm a opinião pública. Embora a distinção entre Estado
e sociedade civil evidencie por si só que A. Comte estabelece
uma clara separação entre os que detêm o poder político e
os que não o detém – entendendo-se por “poder político”,
nesse contexto específico, a capacidade de elaborar leis
e de, em último caso, apelar à violência física –, isso não
equivale a dizer que a sociedade civil esteja alienada de
qualquer participação política e, portanto, incapaz de exercer pressão e ter poder: o que é característico da sociedade
civil, como indicado há pouco, é a opinião pública, ou seja, a
possibilidade de a todo instante avaliar e, daí, referendar ou
rejeitar a organização social e também as políticas levadas
a cabo pelo Estado – o que conduz, portanto, ao conceito
de legitimidade de um governo.
Em outras palavras, na teoria comtiana a sociedade civil
é um dos dois polos principais da vida política; embora não
seja o polo por definição ativo, não é possível qualificá-la propriamente de “polo passivo” – exceto, é claro, se
considerar-se que a atividade política consiste apenas e tão
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somente na possibilidade de emitir as leis e de mobilizar
as agências da violência (a polícia, em particular). Assim, é
mais adequado caracterizar a sociedade civil comtiana como
“polo menos ativo” da política – ou ainda, de maneira mais
precisa, ela seria um polo diferentemente ativo, ao consistir
na sede da opinião pública e também no conjunto da sociedade.12 A efetiva atividade da sociedade civil na sociocracia
pode ser avaliada pela consideração de Comte de que o que
se opõe e “equilibra” de fato ao poder do Estado não é a
fragmentação do Estado em dois, três, quatro, n “poderes”,
mas é a própria sociedade civil.13
A teoria histórica de Comte, com seus relatos sobre as
consequências políticas e sociais dos pensamentos absoluto
e relativo, assim como sobre as sociedades guerreiras e
industrial, ganha mais relevância ao notar-se que a sociocracia só pode viger em uma sociedade caracterizada ao
mesmo tempo pelo espírito positivo (relativo) e em uma
sociedade industrial, seja porque em sociedades militares
a existência autônoma da sociedade civil não é tão clara,
seja porque o pensamento absoluto considera a crítica
um ato de traição e/ou uma heresia, seja porque sem o
pensamento relativo as críticas podem ser motivadas pelo
puro espírito destrutivo.
De modo mais específico, a opinião pública é organizada e mobilizada pelo Augusto Comte chamada de
“poder Espiritual”, ou seja, pelos pensadores que têm uma
perspectiva de conjunto da vida humana, no que se refere
à sua história, à situação do ser humano no mundo, às relações entre os vários grupos sociais (incluindo aí os vários
países), aos vários elementos da existência humana (artes,
ciência, filosofia, indústria, política, educação). O poder Espiritual exerce funções de intérprete, de guia e de educador;
devido à importância de tais atribuições e em paralelo aos
grupos que em séculos anteriores desempenharam-nas,
Comte chama o conjunto do poder Espiritual de “sacerdócio”. Os sacerdotes têm que ser uma combinação de
filósofos, sociólogos, pedagogos e conselheiros espirituais,
realizando desde uma “Sociologia pública” (como proposto
por Michael Burawoy) até o aconselhamento individual:
nesse sentido, é interessante notar que suas responsabilidades afastam do sacerdócio os meros cientistas (sejam
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os cientistas naturais, sejam os cientistas sociais), devido
à visão fragmentária da realidade, bem como ao aspecto
intelectualista da ciência.14
Pois bem: seja porque o poder Espiritual baseia sua
influência no aconselhamento (e, portanto, no respeito voluntário e pacífico que lhe é dedicado por seus aderentes ou
ouvintes), seja porque a possibilidade de fiscalização sobre
o poder político só pode ser
feito por órgãos e agentes
ara Comte, a
autônomos, seja porque o
situação ideal é
uso do poder político pelos
que os formadores de
órgãos de aconselhamento
degrada tais órgãos, seja
opinião sejam pobres
finalmente porque o poder
(mas, evidentemente,
político investido da capacinão miseráveis), a
dade de impor crenças gera
fim de manterem sua
hipocrisia e cinismo, Augusautonomia face aos
to Comte afirma que tanto
o poder Espiritual quanto o
poderes (políticos e
“poder Temporal” (isto é, o
econômicos)
Estado) têm que se manter
estritamente separados.
Uma das consequências de tal separação é o que se chama
vulgarmente de “laicidade do Estado”, em que o Estado não
professa, não protege nem persegue nenhuma doutrina.
Outra consequência é que na sociocracia os formadores de
opinião não podem deter o poder, seja o poder político, seja
o poder econômico: para Comte, a situação ideal é que eles
sejam pobres (mas, evidentemente, não miseráveis), a fim
de manterem sua autonomia face aos poderes (políticos e
econômicos).

P

Conclusão
Desenvolvemos neste texto alguns poucos elementos do
positivismo que nos parecem atuais – não porque haja apenas alguns elementos atuais, mas, como indicamos no início,
porque a exposição de vários deles exigiria uma quantidade
de páginas incompatível com as limitações do artigo. Conforme notamos na “Introdução”, os aspectos comentados
aqui foram anteriormente sugeridos em Lacerda (2009b):
rearrumando e ampliando essa lista anterior, poderíamos
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sugerir ainda, pelo menos, os seguintes tópicos para tratarmos da “atualidade do positivismo”: afirmação da importância social, intelectual e afetiva da mulher; afirmação da
importância social, intelectual e afetiva das artes; afirmação
da visão de conjunto sincrônica e diacrônica da sociedade e
do ser humano; concepção relacional das ciências, de suas
teorias e de seus métodos; crítica ao academicismo; crítica
ao individualismo ético e metodológico; crítica aos extremos opostos do liberalismo laissez-faire e do comunismo;
defesa da fraternidade universal e rejeição do racismo, da
xenofobia, do colonialismo etc.; defesa da noção de deveres
sociais e crítica à noção de direitos; ética global; método
subjetivo como epistemologia superadora de dicotomias
(objetivo-subjetivo, “explicação”-“compreensão”); metodologia sociológica histórica e comparativa; perspectiva que
conjuga universal e particular, agente e estrutura, ordem e
progresso; proposição de parâmetros do bem viver; proposta de justiça social; proposta pedagógica ao mesmo tempo
humanista e científica; responsabilidade social, incluindo
incorporação e dignificação do proletariado; relações sociais
pacíficas e fraternas.
No fundo, a lista acima busca apenas estimular a
curiosidade. Em todo caso, cremos que as sugestões feitas apresentam grande ressonância com os debates e as
questões contemporâneas: nesse sentido, pode-se falar em
“atualidade” do positivismo. Por outro lado, a capacidade
que os pesquisadores atuais têm de explorar esses aspectos
todos, bem como o desejo de levarem a sério o pensamento
positivista – em vez de adotá-lo como o “outro” teórico e
como xingamento intelectual – são aspectos fundamentais
para que essa atualidade realize-se. Do contrário, continuaremos confirmando a ocorrência do diagnóstico feito em
Lacerda (2011a) sobre a impossibilidade institucional de
estudos comtianos no Brasil, em que não se estuda Comte
porque não se gosta dele e não se gosta dele porque não
se o estuda.15
Agradeço bastante o apoio e a paciência de Christian Lynch para a redação
deste artigo.
O autor é doutor e “pós-doutor” em Teoria Política (UFSC).
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notas de rodapé
1. Consideramos duas acepções para “atual” ou “contemporâneo”: (1) a
capacidade de um pensamento determinado de dialogar com as questões
do presente, com ideias, métodos e propostas passíveis de aplicação atual;
(2) os comentários e recensões efetivamente feitos por pesquisadores
especializados sobre os vários aspectos desse pensamento. É claro que,
quanto maior a incidência da acepção 2, maior a possibilidade de verificar-se a acepção 1.
2. Como observou Larry Laudan (1971), muito do “método positivo” tem
que ser entendido em função de combinações variadas, adequadas a cada
caso, entre teorização e observação empírica.
3. Fedi (2008) indicou essa mesma aproximação, reconhecendo, de
qualquer maneira, as várias e evidentes diferenças entre cada um dos
conceitos específicos.
4. O conceito de “metafísica” exigiria toda uma discussão à parte. Embora
para Comte ele seja secundário, em particular em comparação com o
conceito de “teologia” e, ainda mais, com o de “absoluto filosófico”, alguns
dos debates filosóficos e epistemológicos do século XX deram-lhe grande
centralidade, bem como realçaram a tendência ordinária a considerar-se
que “metafísica” e “filosofia” são sinônimas (assim como seriam sinônimas
entre si “religião” e “teologia”). Expusemos alguns apontamentos a esse
respeito em Lacerda (2011b). Kremer-Marietti (1983, caps. 3, 4) e Gane
(2006) também desenvolvem um pouco essas ideias.
5. A ideia corrente de que o sistema comtiano vincula-se a uma postura
antiteórica poderia originar-se de uma concepção muito empirista, seja
da ciência, seja das ideias de Comte, ou então de uma identificação das
ideias de Comte com as do Círculo de Viena. Como vemos, Comte rejeita
o puro empirismo (cf. p. ex. COMTE, 1975, lição 58; 1992). No que se
refere ao Círculo de Viena, Kremer-Marietti (1983), entre outros, indica a
impropriedade dessa aproximação.
6. Explicações pormenorizadas podem ser lidas na própria obra de Comte
(1899, pp. 25-28; 1990, pp. 42-44), em Arbousse-Bastide (1990, p. XIX) e
também em Lacerda (2010, pp. 83ss.).
7. Resumidamente, o “aperfeiçoamento moral” consiste, para Comte,
no estímulo do altruísmo, da cooperação e das atividades pacíficas, em
contraposição ao egoísmo (seja individual, seja coletivo), às disputas
incessantes e daninhas e às relações sociais violentas e agressivas (cf.
COMTE, 1899; 1929; 1996).
8. Para realizar esse movimento intelectual, Comte define um procedimento geral, o “método subjetivo”, exposto ao longo do Système de politique
positive e da Synthèse subjective (1856). É digno de nota e sugestivo que a
acusação corrente de doença mental, feita contra Comte por pensadores
como Littré e Stuart Mill (no século XIX) e Giddens (atualmente), inclua a
proposição do “método subjetivo”.
9. Grange (1996, pp. 357, 368) expõe em detalhes o conceito de “neofetichismo” de Comte – na verdade, é ela quem sugere o nome “neofetichismo”
para a proposta comtiana de “incorporação do fetichismo”. A exposição
feita é detalhada e cuidadosa, mas formulada em linguagem um pouco
rebuscada (é a característica francesa de conferir um aspecto literário aos

textos filosóficos) e apresenta o grave defeito de ver nas ficções afetivas
e lógicas de Comte uma forma tortuosa de buscar a divindade. O livro de
L. Fedi (2002), inteiramente dedicado ao conceito de fetichismo, na seção
dedicada a Comte não comete esse erro de Grange, ao mesmo tempo em
que expõe os principais argumentos e fases do pensamento comtiano a
respeito do fetichismo.
10. Algumas exposições e discussões detalhadas do conceito de “ditadura
republicana” podem ser lidas, além de na obra do próprio Comte (1899;
1929, v. II, IV), em Virmond (2003) e Lacerda (2010, seção 7.1; 2013a). Convém notar que o mito da ditadura republicana autoritária é tão arraigado
e difundido que, recentemente, por ocasião da efeméride da Proclamação
da República em 2013, a revista de divulgação História Viva, em seu número
121, repetiu ponto por ponto os erros e problemas elencados acima, com
o agravante de também se apoiar para isso em alguns famosos pesquisadores: uma discussão cerrada mas não exaustiva desses problemas pode
ser lida em Lacerda (2013b).
11. É digno de nota que A. Comte inclui Adam Ferguson – autor do pioneiro
livro An Essay on the History of Civil Society, de 1767 – no seu “Calendário
positivista concreto”. Ferguson encontra-se no mês de Descartes (11º mês
do calendário), dedicado à filosofia moderna, na semana de David Hume,
correspondente às filosofias da história, como adjunto de Condorcet.
12. Conforme nota Pierre Laffitte (1889), a associação dos conceitos de
sociedade civil e de governo compõe a noção positiva de “soberania”,
que já não é mais a concepção teológica, do direito divino dos reis (p. ex.,
Bossuet), ou a metafísica, da todo-poderosa, onisciente e inquestionável
“soberania do povo” (p. ex., Rousseau).
13. Comte trata da sociedade civil quando considera o Estado, ou, segundo sua terminologia, o “governo” ou mesmo o “poder Temporal”. A
sociedade civil surge, seja como instituição (ou lócus) própria, seja como
integrante do “poder Espiritual” (cf. LAFFITTE, 1889; COMTE, 1899; 1929,
v. II; LACERDA, 2010, cap. 7).
14. Na verdade, ao longo de sua carreira Comte muda progressivamente
sua opinião a respeito dos cientistas: começando por valorizá-los ao extremo em sua juventude, passa no início de sua vida adulta a fazer-lhes
restrições até que, na plena madureza, condena-os francamente, seja
por seu corporativismo, seja pela sua irresponsabilidade social, seja pela
persistência de hábitos mentais absolutos (dispersão das pesquisas, viés
anti-histórico, antirrelativismo) (cf. PETIT, 1998; PICKERING, 2007). Do
século XIX para cá, evidentemente muita coisa mudou (embora não tudo
nem em todos os aspectos), mas é necessário notar que as Ciências Sociais
e, de maneira mais ampla, as chamadas Ciências Humanas incorporaram
vários dos elementos que mereceram as ácidas críticas de Comte (como
a fragmentação, o irracionalismo, o amoralismo, o viés anti-histórico).
15. Além dos textos e livros indicados ao longo deste artigo, nos últimos
anos publicaram-se várias coletâneas que demonstram o interesse pela
obra de Comte – bem entendido, interesse francês por sua obra, como
o demonstram as coletâneas organizadas por Bourdeau e Chazel (2001),
Bourdeau, Braunstein e Petit (2003) e Petit (2006). No Brasil só houve
uma obra de maior porte sobre o positivismo (TRINDADE, 2007), além das
pesquisas de Tiski (2005; 2006) e Lacerda (2010; 2013a).
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O Barão
na berlinda
Novas críticas ao
arcanjo José Maria

E

m recente trabalho acadê-

de verniz mitológico foram acres-

de modo algum, fruto exclusivamen-

mico, abordei o fenômeno

centadas à matéria de que era feita

te nativo), qual seja, a dependência

do oficialismo historio-

a diplomacia rio-branquina por su-

das elites bem pensantes em relação

gráfico e suas nefastas

cessivas gerações de intérpretes. O

ao Estado e o servilismo de parcela

consequências para a construção de

oficialismo historiográfico aplicado

dessas elites diante da “metafísica

visões críticas sobre a história brasi-

à história da política externa foi res-

influente” dos poderosos de plantão.

leira, em geral, e a história dos nossos

ponsável, em grande medida, pelas

Assim, o oficialismo poderia ser to-

(poucos) heróis nacionais, em parti-

distorções criadas desde então – e

mado como um discurso tributário

cular. Referia-me, especificamente,

que, evidentemente, produziram e

do poder, em que o distanciamento

à tradição oficialista relacionada ao

continuam produzindo implicações

possível em relação ao objeto de pes-

mito do Barão do Rio Branco, patro-

não negligenciáveis no mundo real.

quisa é suplantado pelo engajamen-

no do Itamaraty. Ao longo dos mais

De modo simplificado, pode-se

to politicamente conveniente – não

de 100 anos que decorreram desde a

afirmar que o oficialismo historio-

raro voltado ao elogio submisso ou à

morte de José Maria da Silva Para-

gráfico expressa faceta persistente

análise enviesada em prol de agendas

nhos Júnior (1912), várias camadas

do nosso universo intelectual (mas,

convergentes com os interesses de in-
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divíduos e instituições detentores das

truísta, paladino da justiça, defensor

na Escola de Marinha e na própria Es-

chaves do Estado e do seu manancial

de princípios humanistas e do direito

cola Militar (Lins, p.26). O futuro Vis-

de prebendas.

internacional. Lins pode ser conside-

conde seria partidário, assim como a

Álvaro Lins, notável homem de

rado o ponto mais alto dessa tradição,

maior parte dos políticos saquaremas,

cultura envolvido desde a juventude

em vista da abrangência da pesquisa

do intervencionismo no Prata: “Os es-

com a política, pode ser considerado

empírica por ele realizada e de sua

tadistas mais novos, como Paranhos,

o principal representante do oficialis-

prosa quase romanesca – capazes

achavam que a intervenção seria a

mo historiográfico, em sua vertente

de emprestar certa respeitabilidade

única maneira de obter a paz entre o

de história da política externa. Isso

acadêmica e interesse literário a uma

Brasil e os seus então turbulentos vi-

decorre da centralidade, para a lite-

narrativa laudatória e perpassada por

zinhos da Argentina e Uruguai. Tam-

ratura especializada, da biografia de

inferências insustentáveis do ponto

bém este era o pensamento do jovem

Paranhos Jr. publicada por ele, em

de vista histórico. Tais aspectos da

Imperador” (Lins, p.31).

1945, por encomenda do chanceler

obra em apreço servem como ferra-

Osvaldo Aranha – no contexto das

mentas de construção de determi-

comemorações dos 100 anos do nas-

nado personagem. Ainda assim, o

cimento do Barão (1845). Ainda está

biógrafo não pode fugir de retratar

para ser realizada análise aprofunda-

facetas inarredáveis da personalidade

N

da sobre as circunstâncias que cerca-

e da trajetória do patrono da diplo-

de do Uruguai, marcam o momento

essa linha, Lins reconhecerá que: “A demissão do
Marquês de Olinda e a no-

meação de Paulino de Sousa, Viscon-

ram a publicação de Rio Branco. No

macia brasileira: a vinculação à elite

em que se decide a orientação da po-

entanto, ao contrário do que afirma

imperial saquarema, a profunda rela-

lítica exterior do Segundo Reinado no

o próprio Lins em nota explicativa à

ção entre Paranhos Jr. e os militares,

Rio da Prata. Qual a tática, a estraté-

primeira edição do livro, o resultado

as desconfianças nutridas em relação

gia dessa política? A íntima união do

de suas pesquisas dificilmente terá

aos vizinhos hispânicos, o recurso ao

trabalho das forças armadas com o

sido “independente” e tampouco o

ilusionismo voltado ao retoque da

trabalho da diplomacia” (Lins, p.32).

texto resultante terá escapado aos

imagem de um país retardatário etc.

Note-se que o primeiro cargo de rele-

moldes das biografias “romanceadas”
que critica.

A dialética inexorável entre a his-

vo exercido pelo futuro Visconde foi o

tória acontecida e a história narrada

de ministro da Marinha do gabinete

As notas que se seguem represen-

não é privilégio da interpretação de

de conciliação do Marquês do Para-

tam esforço inicial voltado à revisão

Lins. No entanto, o que se pretende

ná – a quem Paranhos serviu como

da literatura sobre o Barão. Procu-

demonstrar é a inanidade de alguns

secretário, em missão diplomática

ram-se demonstrar algumas das con-

dos temas desenvolvidos pelo imor-

no Prata determinada por Uruguai.

tradições do texto clássico de Álvaro

tal pernambucano em sua narrativa

Diante de tal contexto familiar, o bi-

Lins, com o objetivo de contribuir

sobre o Barão. Comecemos pelos con-

ógrafo sublinha a paixão de Paranhos

para o aprimoramento das interpre-

textos familiar, ideológico e político.

Jr. pela história militar, dando conta

tações sobre o legado de Rio Branco,

Os Rio Branco descendem de família

de que seu primeiro trabalho nesse

infelizmente eivadas de distorções

com fortes vínculos com a carreira

campo fora um comentário sobre a

hagiográficas difundidas pela histo-

militar. O Barão do Rio Branco inte-

vida do General José de Abreu, Barão

riografia oficialista. Essa historiogra-

ressa-se pela temática castrense desde

de Serro Largo, herói das campanhas

fia procura retratar o filho mais velho

cedo, notando Lins que seu adorado

da Cisplatina (Lins, p.35-60).

do Visconde do Rio Branco como um

pai fora professor de matemática da

Apesar dessas concessões aos fa-

homem de estado amante da paz, al-

Escola Militar depois de ter estudado

tos, pouco depois o biógrafo fará, ao
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tratar da Guerra do Paraguai e de sua

torial, ou seja, o país desejaria apenas

deseja construir. Logo, embora seja

influência sobre o futuro Barão (este

que os vizinhos o deixassem “em paz”.

teoricamente possível imaginar uma

atuou como correspondente de guerra

Aqui, antes de mais nada, encontra-

personalidade neurótica que, por um

para a revista francesa L’Illustration),

-se uma das facetas mais escorrega-

lado, aprecie o estudo de determina-

a seguinte afirmação: “Talvez que

dias da obra de Lins: a manipulação

do assunto e que, por outro, repudie

esse espetáculo do Paraguai, visto aos

(ou a incorporação acrítica?) do dis-

as implicações últimas do seu objeto

vinte e cinco anos, tenha influído para

curso oficial como representação da

de pesquisa, este de modo algum pa-

sempre no espírito de Juca Paranhos

verdade. Os objetivos políticos ulte-

rece ser o caso de Paranhos Jr. em sua

e contribuído para a determinação

riores imanentes às manifestações

profunda ligação com as coisas mili-

dos seus sentimentos de horror e re-

de agentes ligados ao poder (como

tares. Basta verificar o que este diria a

púdio às soluções guerreiras como

no caso do primogênito do Viscon-

Joaquim Nabuco, em carta de 1882, a

consequência de conflitos diplomáti-

de do Rio Branco) não são objeto de

propósito da tibieza das Forças Arma-

cos. Sentimentos que se iriam tornan-

apuração por parte do biógrafo – ou

das brasileiras quando comparadas

do mais conscientes, justificados e

o são somente na medida em que isso

às argentinas:

sólidos com o passar dos anos” (Lins,

for conveniente ao personagem que

p.79). Pouco depois, Lins acrescenta-

“Pela primeira vez, desde que o

rá citando o próprio Paranhos Jr.: “O

Império existe, achamo-nos assim, à

Brasil tem dado mais de uma prova de

mercê da República Argentina, sem

que não abriga os planos de conquista

exército, sem esquadra e sem torpe-

que lhe têm sido atribuídos. (...) No

dos, quando os nossos vizinhos têm

Primeiro Reinado o império obedecia

tudo isso. Pensa-se no Brasil que can-

ainda às tendências e à velha política

tando o Brava gente brasileira pode-

da metrópole, mas com o tempo mo-

mos vencer os argentinos. É uma ilu-

dificou-se essa política, identificando-

são, meu caro. Entendo que a nossa

-se completamente o governo com a

situação é gravíssima, e que se os ar-

opinião nacional. Vivemos à larga em

gentinos aproveitarem agora o ense-

nossas fronteiras, e sabemos bem que

jo que a criminosa imprevidência dos

o que nos cumpre fazer é conquistar
para a civilização as nossas vastas e

Álvaro Lins,

fertilíssimas florestas. O que deseja-

notável homem de

mos sinceramente é que os nossos vi-

cultura envolvido

zinhos nos deixem em paz. Território
temo-lo de sobra” (Lins, p.86).
Esses excertos reproduzem dois
leitmotive da biografia em questão:
a construção da imagem de Paranhos

desde a juventude

dra não faz evoluções, como o nosso
exército não faz manobras de campanha. Daí uma ignorância espantosa.

ser considerado

começada a guerra deve-se começar

às “soluções guerreiras” em vista do

representante

quista”, dada a nossa satisfação terri-

nhas e humilhações... A nossa esqua-

Entende-se entre nós que só depois de

o principal

sil não alimentaria “planos de con-

remos de passar por grandes vergo-

com a política, pode

Jr. como indivíduo que teria “horror”
seu pacifismo; e a ideia de que o Bra-

nossos governantes lhes oferece, te-

do oficialismo
historiográfico

a aprender a fazer a guerra.”1
O segundo tema apontado, em
íntima conexão com o primeiro, procura retirar dos estadistas do País
qualquer responsabilidade pelos conjulho • agosto • SETEMBRo 2014
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tenciosos com as nações hispânicas

cearenses e gaúchos que, com seu

os termos da indenização oferecida à

do entorno, uma vez que o Brasil se

suor e sangue, conquistaram militar-

Bolívia em troca do território do Acre

encontraria territorialmente satisfei-

mente o território do Acre à margem

seria a melhor prova de que um su-

to e pretenderia apenas ser deixado

do Estado – que atuaria a posteriori

posto imperialismo do primeiro não

em paz. Ora, à época abordada por

sob a liderança do Barão para tradu-

passaria de “lenda”. Isso pois o se-

Lins, permaneciam latentes vários

zir o status quo existente no terreno

gundo acreditava ter sido o Barão por

diferendos de fronteira. A anexação

em realidade jurídica formal. Nes-

demais generoso com o país vizinho.

do Acre, por exemplo, ainda que não

se contexto, o Brasil não deixaria de

Ora, a opinião de um ator político,

tenha sido premeditada pelo Estado,

mobilizar a Marinha e o Exército, de

por mais importante que seja, não

matizaria a tese oficialista defendida

enviar tropas para a região conflagra-

serve como esquadro para demarcar a

pelo biógrafo nordestino.

da e de dar um ultimatum ao presi-

existência ou não do suposto imperia-

Na verdade, a tese absolutamente

dente boliviano para que não atacasse

lismo. Somente uma análise distan-

distorcida sobre o pacifismo de Rio

os nacionais estabelecidos na região.

ciada, detida e circunstanciada pode-

Branco encontra-se associada à tese

A despeito disso, Álvaro Lins faz uso

ria determinar a procedência dessa

do pacifismo brasileiro de modo ge-

de artifícios retóricos para mais uma

suposição. Vê-se aí mais um exemplo

ral. Como representação magna da

vez ressaltar o suposto pacifismo rio-

da intenção de construir um persona-

nacionalidade, Paranhos Jr. teria,

-branquino: “Rio Branco, porém, não

gem que se encaixe nos moldes de um

de acordo com a visão oficialista de

viera à América trazer a guerra, e sim

certo bom-mocismo, tão caro a deter-

Lins, de estar em sintonia perfeita

a paz” (Lins, p.270).

minada vertente da cultura nacional.

com o sentimento pacífico da nação.

O biógrafo menciona, de maneira

Para fornecer credibilidade à afirma-

Evidentemente, não era esse o sen-

algo intempestiva, que a discordância

tiva de que Rio Branco teria sido ge-

timento das dezenas de milhares de

entre Rio Branco e Rui Barbosa sobre

neroso com o vizinho, Lins menciona
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o fato de que a Bolívia recebeu 3.164

vez, que a construção do personagem

a da temperança que se expressa for-

km quadrados de território, 2 milhões

ocorre em detrimento da precisão his-

malmente por meio da precisão e da

de libras esterlinas e a promessa de

tórica e de uma contextualização mais

polidez e a da defesa do interesse na-

construção da ferrovia Madeira-Mar-

ampla. Segue o autor, utilizando nota

cional que, a seu turno, pode adquirir

moré. No entanto, o próprio biógrafo

do próprio Barão: “O Brasil só entrará

as formas mais diversas – inclusive a

salienta que 200.000 km quadrados

na discussão prévia depois que o Peru

da ameaça de emprego do poder mili-

foram incorporados ao território na-

evacuar as posições que ocupou mi-

tar. Logo, não está correto o autor ao

cional e que a estrada de ferro Ma-

litarmente e só irá a arbitramento se

afirmar que o diplomata tem “horror

deira-Marmoré seria do interesse de

entender que é o caso disso, quando

às soluções extremas ou violentas”,

ambos os países e já estava prevista

souber que títulos possui o Peru para

uma vez que ele pode se ver obrigado

nas disposições do Tratado de 1867.

pretender disputar-nos os territórios

a adotá-las – ainda que a contragosto.

Deve-se ressaltar, ademais, que o ter-

que recuperamos e os que nos cedeu

ritório incorporado ao Brasil era dado

a Bolívia pelo Tratado de Petrópolis”

como boliviano desde a ratificação

(Lins, p.294). A menção aos “títulos”

daquele instrumento bilateral. Como

peruanos não é gratuita, estando vin-

sustentar que houve generosidade da

culada à tese subjacente de que a so-

em política internacional, extrair be-

A

parte brasileira diante de tal despro-

lução do litígio deveria quase forçosa-

nefícios para a nação a partir do que

porção de ganhos? Somente por meio

mente passar pela via jurídica, dado

se poderia chamar de capacidade de

de afirmação retórica do equilíbrio

o pacifismo dos estadistas brasileiros.

sedução pessoal: “Existe nas relações

do tratado de Petrópolis e pela reafir-

Nesse sentido, a respeito do ofício

diplomáticas alguma coisa que não

mação, igualmente retórica, do des-

do diplomata, o autor afirmaria que

depende dos conhecimentos teóri-

preendimento de Rio Branco (Lins,

este tem “(...) o gosto do equilíbrio, da

cos, das razões das causas em jogo,

p.282).

ssim, Lins repete um leitmotif tradicional daqueles
que entendem ser possível,

estabilidade e da ordem; o horror às

do próprio poder das nações. É um

Lins admite, contudo, os peri-

soluções extremas ou violentas; o es-

elemento imponderável que está li-

gos que o affair Acre encerrava: “As

pírito de conciliação e de ajustamento

gado à sedução pessoal do diploma-

nossas divergências com o Peru, em

entre homens e povos” (Lins, p.300).

ta. Em Rio Branco havia esse dom

1904, apresentavam um caráter mais

Em seguida, menciona que “(...) a di-

excepcional de atrair e convencer. A

apaixonado e mais perigoso do que se

plomacia é muito mais uma arte do

sua primeira vitória como diplomata

verificara na discussão brasílio-boli-

que uma ciência. Ela não tem regras

vinha-lhe da própria pessoa, da ca-

viana. O Peru aumentava e concen-

ou normas fixas, a não ser nos aspec-

pacidade de simpatia que espalhava

trava as suas forças armadas; o Brasil,

tos formais; depende das circunstân-

em torno de si. (…) Ajudava-o nessa

por sua vez, mobilizava os seus recur-

cias, dos episódios, das situações em

esfera de sedução pessoal, o aspec-

sos militares de terra e mar. De novo

movimento” (idem). A segunda afir-

to exterior de sua figura de homem.

surgia a possibilidade de guerra, e nas

mativa não deixa de ser parcialmente

(…) tornara-se imponente, vigoroso,

mãos de Rio Branco estaria o poder

contraditória em relação à primeira,

monumental – a figura física em cor-

de desencadear ou evitar a luta arma-

pois implica a inexistência de regras

respondência com a figura política”

da. Apesar de todas as provocações,

básicas, o que, por sua vez, solapa a

(Lins, p.303). Ora, essa visão a res-

ele não solicita providências militares

coerência ou a relevância da caracte-

peito da capacidade pessoal do di-

senão com o fim de fazer respeitado

rização do diplomata. O que Lins faz,

plomata de transcender as injunções

o Brasil nas negociações diplomáti-

antes de mais nada, é separar duas

do poder e dos interesses é extrema-

cas” (Lins, p.293). Nota-se, mais uma

dimensões que nada têm de opostas:

mente problemática – pois nas relajulho • agosto • SETEMBRo 2014

71

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

ções internacionais, com frequência,

ser moeda corrente de resolução de

igualmente correto supor a inconsis-

o negociador tem pouquíssima mar-

conflitos naquele momento histórico,

tência da ambiguidade sugerida pelo

gem de autonomia para afastar-se de

algo não explicitado pelo biógrafo.

trabalho do acadêmico pernambuca-

posições solidamente sedimentadas

Cabe notar que a biografia produ-

no. O Barão era, antes de mais nada,

no plano doméstico. A sucessão de

zida por Lins apresenta permanente

um pragmático e um realista (no sen-

superlativos sobre a figura do Barão

ambiguidade, para não dizer tensão,

tido do realismo político), consciente

confirma a construção hagiográfica,

entre a caracterização de Rio Branco

da necessidade de encobrir determi-

ao passo que a construção conceitual

como um conservador pragmático e

nadas decisões utilitárias sob o man-

subjacente reforça a noção de que o

um idealista cujas ações estariam pa-

to da defesa de princípios altruístas

grande estadista poderia encaminhar

rametradas por princípios morais. Se

– como no caso da concessão “unila-

contenciosos graves com base em seu

é certo que o comportamento dos ho-

teral” ao Uruguai do condomínio do

encanto pessoal – mais um elemento

mens públicos é muitas vezes contra-

rio Jaguarão e da Lagoa Mirim, re-

que adensa o suposto não confronta-

ditório, legitimando visões divergen-

alizada em função da disputa com a

cionismo rio-branquino e brasileiro.

tes sobre a sua práxis que vão além de

Argentina pela preeminência sobre o

camisas de força conceituais, parece

governo de Montevidéu.

É também nesse contexto que
se insere a ideia de que as vitórias

Ao comentar as diferenças en-

diplomáticas de Rio Branco obtidas

tre o americanismo de Rio Branco e

nas questões de Palmas e do Amapá

Joaquim Nabuco, Lins afirma o se-

teriam sido exclusivamente conquis-

guinte: “A exuberência e o entusias-

tadas com base na esgrima de argu-

mo do pan-americanismo de Nabuco

mentos históricos e geográficos: “As

vinham do seu temperamento idea-

suas soluções (dos problemas de fron-

lista (...). A sobriedade do pan-ame-

teira) – compreendia Rio Branco – só

ricanismo de Rio Branco, por outro

poderiam resultar de documentos e

lado, representava uma expressão do

títulos históricos” (Lins, p.124). Essa

seu temperamento realista, da sua

absurda anulação da política diante

tendência a não fixar os problemas

do direito, no entanto, é instrumental

como valores absolutos, do seu pro-

para realçar a imagem de Rio Branco
como um estadista de feição idealista,

A rejeição do

imbuído da crença na possibilidade

militarismo

de que elementos jurídicos bastassem

político, ou a

para a resolução de conflitos eminentemente políticos, como os relaciona-

defesa da isenção

dos à demarcação de fronteiras entre

política castrense,

Estados soberanos. Convenientemen-

em nada se

te, na interpretação de Lins, o empre-

cesso interior de dar uma medida às
coisas para dominá-las com mais segurança” (Lins, p.322-323). Ora, essa
admissão explícita do realismo do Barão está em contradição com diversas
das caracterizações do autor sobre o
comportamento do patrono da diplomacia brasileira. Lins cita ainda uma
frase-conceito de caráter pragmático

go da força de modo direto e indireto

relaciona com um

(por meio da guerra ou de sua ame-

suposto pacifismo

hoje tem ressonância em algumas

aça) encontra-se mais uma vez inter-

do patrono da

posturas do Itamaraty: “O nosso de-

ditado como hipótese considerada
por Rio Branco – apesar de a guerra
72 marketing
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Apesar da admissão de uma série

ta falsificado por Lins apareceria ape-

de Paranhos Jr. em várias passagens,

de divergências entre países da Amé-

nas depois de Rio Branco perceber

Lins finalmente explica o que en-

rica do Sul, as intenções benévolas do

que as grandes potências não permi-

tende por “militarismo político”, ou

Brasil, em geral, e do Barão, em par-

tiriam que o País ocupasse posição de

seja, a intervenção dos militares na

ticular, seriam inquestionáveis para

destaque nas instituições projetadas

política partidária. Afirma Lins, ao

o biógrafo: “Tudo parecia disposto

pela Conferência.

tratar do monarquismo de Rio Bran-

para as alianças e contra-alianças,

L

co: “Porque as guerras internas entre
ogo, sem sucumbir à defesa da

partidos políticos lhe pareciam ine-

mitologia da doutrina descrita

vitáveis sem o Poder Moderador que

por Quentin Skinner, pode-se

os colocasse a todos no governo, uma

política interamericana, reservando

afirmar com segurança que a tensão

vez que, na ausência de uma opinião

para o Brasil o papel de aproximar

acima identificada é inconsistente –

pública devidamente preparada para

os outros países e nunca o de os se-

tendo em vista que o biógrafo não se

as suas decisões, e com o direito de

parar.” Evidentemente, essa afirma-

dá ao trabalho de explicá-la. Lins men-

voto sempre duvidoso e perturbado,

ção é extremamente frágil do ponto

ciona que Rio Branco compartilhava a

as oposições não deixariam de apelar

de vista empírico, mas encaixa-se de

desconfiança de Eduardo Prado sobre

para as armas na impossibilidade dos

modo perfeito na construção de uma

os EUA. Em seguida, cita uma frase de

meios legais de vitória. Deste modo,

imagem idílica sobre a conduta inter-

Rio Branco, de 1896, riscada de uma

necessariamente, as paixões políticas

nacional do País e de seu chanceler

sua correspondência: “Eu prefiro que

invadiriam os quartéis, e as classes

(Lins, p.370). O Barão idealista, ne-

o Brasil estreite suas relações com a

armadas se dividiriam em facções,

gado em outras passagens, retornaria

Europa a vê-lo lançar-se nos braços

sem a disciplina e o senso militar da

de maneira triunfante na mistificação

dos Estados Unidos” (Lins, p.147). O

ordem. E para um amigo e entusiasta

sobre a participação brasileira na II

biógrafo infere, de maneira totalmen-

do Exército e da Marinha não poderia

Conferência de Paz da Haia (1907):

te arbitrária, que, do fato de a frase ter

haver perspectiva mais desoladora”

“Tanto trabalho e tamanha ativida-

sido riscada, decorreria uma espécie

(Lins, p.170).

de se desenvolviam, aliás, sem outro

de premonição sobre o futuro ame-

A rejeição do militarismo polí-

resultado prático que não fosse a de-

ricanismo do Rio Branco chanceler.

tico, ou a defesa da isenção política

fesa, a vitória de um princípio. O que

Ora, não seria o futuro americanismo

castrense (tema muito caro aos esta-

resultará da Conferência de Haia para

de Rio Branco (aliás inflado indevida-

distas do Império), em nada se rela-

o Brasil será a criação de uma legen-

mente por parcela da literatura) mais

ciona com um suposto pacifismo ou

da: o país defensor da igualdade dos

uma demonstração de seu realismo e

antimilitarismo do patrono da diplo-

Estados. Apresentara-se mais uma

pragmatismo, a despeito de suas pre-

macia, como sugere o autor do livro

vez no plano internacional o esboço

ferências pessoais?

aqui analisado. As diversas citações

mas é um expediente este que Rio
Branco repele como contrário ao seu
propósito mais amplo de uma grande

do invariável dualismo: o Direito e

As ambiguidades decorrentes da

sobre a preocupação de Rio Branco

a Força, e o Brasil tinha feito a sua

intenção mal disfarçada do autor de

com o aparelhamento da Marinha e

escolha pelo Direito” (Lins, p.365).

Rio Branco de acrescentar significa-

do Exército somente reforçam a tese

É ocioso notar que não houve “esco-

dos estranhos à práxis do biografado

de que o Barão entendia claramente

lha” alguma, dada a impossibilidade

podem ser identificadas de modo evi-

a importância das Forças Armadas

de um país desarmado como o Brasil

dente na discussão sobre o “antimili-

para a projeção externa de uma na-

optar pela “força”. No entanto, vale

tarismo” do Barão. Depois de sugerir

ção como o Brasil (Lins, p.156-158).

mencionar que o principismo idealis-

essa suposta faceta da personalidade

O apoio do chanceler ao incremento
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do poder militar brasileiro – resultan-

so da ilha da Trindade (Lins, p.212-

persuasivos são, a meu ver, os únicos

te de sua visão de mundo, da disputa

213), pelo litígio com a Grã-Bretanha

de que se lança mão, para sair-se bem

com a Argentina pela hegemonia re-

sobre a região do Pirara (Lins, p.214)

de negociações delicadas como esta

gional na América do Sul e do temor

e pelo contencioso com a França em

(litígio com a França sobre o Amapá),

de agressões imperialistas – torna-se

torno do território do Amapá (Lins,

uma nação como o Brasil, que ainda

patente em sua empedernida oposi-

p.220) são tomados como secundá-

não dispõe de força suficiente para

ção a qualquer tipo de limitação do

rios diante de questões de natureza

impor a sua vontade a uma grande

ambicioso programa de reorganização

essencialmente jurídica: embora os

potência militar.”2

naval da Marinha – que veio a resul-

diferendos comportassem perigos, a

Sobre o caso da canhoneira alemã

tar na malsinada esquadra de 1910,

esgrima inigualável de argumentos

Panther (1905), cuja tripulação afron-

baseada nos encouraçados tipo dre-

histórico-geográficos por parte do he-

tara a soberania nacional durante epi-

adnought Minas Gerais e São Paulo

rói seria suficiente para determinar a

sódio registrado em Santa Catarina,

(os mais poderosos do mundo quando

sua resolução a favor do Brasil.

Lins não economizará nas tintas mis-

lançados ao mar) e composta por dois

E

tificadoras ao descrever as ações do

cruzadores extrarrápidos (scouts) e
dez destroyers, totalizando 14 unidades combatentes, a que se juntariam,
em 1913/1914, mais três submarinos.

ssa argumentação, indigente

chanceler relacionadas ao problema:

em seu sacrifício da política

“Da desproporção das forças entre o

no altar do direito, permite

Brasil e a Alemanha nem sequer cogi-

ao biógrafo sustentar a ideia de que

ta Rio Branco. A sua norma era o tra-

No entanto, o incremento do

os caminhos da negociação direta e

tamento em igualdade de condições

poder militar da nação, apoiado de

do arbitramento derivariam de visão

com qualquer potência estrangeira”

modo enérgico por Paranhos Jr., não

fundamentalmente principista, uma

(Lins, p.329). O biógrafo equivoca-se

atendia somente aos desígnios de

vez que Rio Branco não cogitaria, em

ao imaginar que o Barão teria uma es-

prestígio e de projeção regional da

nenhuma hipótese, o emprego da for-

tratégia passe partout para o relacio-

política externa rio-branquina. Fazia-

ça para a resolução dessas disputas.

namento internacional do Brasil. Em

-se imprescindível aumentar os cus-

Ora, com exceção dos litígios com

sua intenção laudatória, esquece-se

tos políticos e militares de possíveis

Argentina e Bolívia/Peru – o Barão

de que o comportamento de Rio Bran-

intervenções do imperialismo euro-

menciona ter grande confiança na vi-

co no incidente foi perfeitamente con-

peu. Vale notar que Álvaro Lins não

tória brasileira na questão de Palmas,

gruente com uma lógica de realismo

se constrange em definir Rio Branco

recordando que o Imperador teria

político: prudência, em um primeiro

ora como um realista “amigo” dos

aceito o arbitramento internacional

momento, para não provocar um par-

militares, ora como um idealista anti-

por ter certeza do resultado favorá-

ceiro e eventual adversário mais pode-

militarista. Como visto, essa ambigui-

vel (Lins, p.198) –, todos os outros

roso, e firmeza, em um segundo mo-

dade é essencial para que o biógrafo

contenciosos territoriais, aí incluída

mento, ao fazer uma apreciação global

possa sustentar a tese, simplesmen-

a questão do Acre antes do acordo

sobre o que estava em jogo. A dureza

te errada em seus pressupostos, de

com o Bolivian Syndicate, excluíam

de Rio Branco, nesse segundo mo-

que a política externa do Barão seria

por definição o emprego da força: o

mento da crise, desdobra-se em duas

em essência pacifista. Os temores de

Brasil não teria qualquer condição de

vertentes: a percepção de que dificil-

Paranhos Jr. em relação aos perigos

enfrentar militarmente grandes po-

mente a Alemanha estaria disposta a

para a segurança e a integridade na-

tências imperialistas como a Grã-Bre-

empreender uma complexa operação

cionais representados pela questão de

tanha e a França. Diria o Barão em

de deslocamento de parte de sua es-

Palmas (Lins, p.202), pelo contencio-

correspondência privada: “Os meios

quadra para o Atlântico Sul com o fito
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de defender a tripulação de um único

pacifismo de Rio Branco e da política

navio cujos marinheiros violaram a

externa brasileira – uma vez que aque-

soberania brasileira, o que, além de

le é caracterizado, desta vez de modo

aspectos logísticos e militares, esbar-

correto, como um continuador prag-

raria na presença dos EUA no hemis-

mático da política externa do Impé-

fério ocidental; e a consciência de que

rio na República. Vale a longa citação

era preciso dar resposta satisfatória à

sobre a síntese do biógrafo a respeito

opinião pública doméstica mobiliza-

da visão de Rio Branco sobre a impor-

da em torno do affair (Lins, idem).

tância da articulação entre as políticas

Note-se que o ministro das Relações

externa e de defesa: “Queria significar

Exteriores “pacifista” não hesitou em

o incremento do

empregar a Marinha para, se preciso

poder militar da

fosse, capturar e afundar a Panther –

com isto que um país precisava ser forte para que sua diplomacia fosse capaz
de autoridade. Porque estudara lon-

o que, caso concretizado, equivaleria a

nação, apoiado de

uma declaração de guerra ao Império

modo enérgico por

tar – ele compreendia, melhor do que

Alemão. Evidentemente, Paranhos Jr.

Paranhos Jr., não

ninguém, a necessidade de uma íntima

blefava.
Exemplos abundam das distor-

atendia somente

ções oficialistas registradas no texto

aos desígnios de

da biografia em tela. Característica

gamente a história diplomática e mili-

colaboração entre a política exterior e
as forças armadas. (...) Só desejava a
nação poderosa para que ela mais eficientemente sustentasse e garantisse a

central desse livro é a incorporação

prestígio e de

acrítica, pelo valor de face, do signi-

projeção regional

ser o Brasil uma garantia da paz ou do

ficado dos discursos apaziguadores

da política externa

que quer que fosse com um Exército

de Rio Branco a interlocutores estrangeiros. Assim, Lins afirmaria o

rio-branquina

seguinte acerca da mensagem contida

paz no continente. (...) Como poderia

sem organização técnica e uma Marinha sem o aparelhamento adequado?
A paz num caso destes seria uma uto-

no discurso do Barão perante o Con-

pia; ela não dependeria de nós mes-

gresso Científico Latino-Americano

pernambucano enumera, portanto,

mos, mas dos outros, a cujos desíg-

de 1905 – já no contexto do aumento

os elementos retóricos que constitui-

nios ficaríamos sujeitos em qualquer

das tensões entre Brasil e Argentina

riam a base do kantianismo da polí-

emergência.” Nas palavras do próprio

em função da aprovação, pelo Con-

tica externa brasileira ao longo da

Barão em discurso no Clube Militar:

gresso, do plano de reorganização

maior parte do século XX. Contudo, a

“Mas não se pode ser pacífico sem ser

naval do almirante Júlio de Noronha

correspondência entre retórica e rea-

forte, (...) ser valente sem ser bravo

(1904): “(...) o pacifismo brasileiro, o

lidade não é explorada pelo autor.

(...)” (Lins, p.375-376).

nosso ânimo contra ideias de predo-

É a aceitação acrítica da retórica

O excerto acima reproduzido re-

mínio ou hegemonia, o nosso desejo

apaziguadora de Rio Branco, em cir-

força a ambivalência interpretativa

de amizade e paz com os vizinhos, o

cunstância em que o Brasil se via in-

já mencionada, embora em essência

nosso caráter infeso às conquistas, o

feriorizado militarmente, tanto em re-

capte acertadamente a dimensão de-

nosso espírito de liberalismo político

lação ao imperialismo europeu quanto

fensiva do apoio de Rio Branco ao

nas relações nacionais como interna-

ao vizinho bonaerense, que permitirá

fortalecimento das Forças Armadas

cionais” (Lins, p.333). O acadêmico

a Lins subscrever a ilusória tese do

brasileiras. O que a passagem não esjulho • agosto • SETEMBRo 2014
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clarece é o fato de que o apoio de Rio

explicitamente pacifista por parte de

camente em um ambiente intelectual

Branco não visava apenas garantir a

Paranhos Jr. Lins cita depoimento

como o nosso, em que o oficialismo

defesa do País e o respaldo de Marinha

instrutivo de John Basset Moore so-

e a baixa densidade da historiografia

e Exército à sua diplomacia, mas, em

bre Rio Branco: “Embora ele fosse o

sobre política internacional obraram

igual nível de importância, sustentar

maior dos verdadeiros pacificadores

em simbiose para engrossar a narra-

a hegemonia do Brasil na América do

do seu tempo nunca o ouvi falar de

tiva conservadora sobre o suposto ca-

Sul, diante de uma Argentina militar e

paz nem dos seus benefícios: ele era

ráter incruento da história pátria e a

economicamente mais poderosa. Daí a

antes um homem de ação do que de

suposta bonomia intrínseca ao brasi-

centralidade do enorme investimento

palavras.” (Lins, p.436). Essa citação

leiro – “fato” e “atributo”, respectiva-

realizado, ainda que apenas parcial-

nada tem de surpreendente, pelo sim-

mente, que Paranhos Jr. encarnaria

mente, no soerguimento da Marinha.

ples fato de que Rio Branco não era

com galhardia em face de sua condi-

Outro aspecto que passa ao largo do

um pacifista de maneira alguma. Sua

ção de herói nacional. Em pleno sécu-

trabalho oficialista de Álvaro Lins é a

experiência de vida, predileções pes-

lo XXI, a memória do paradigmático

natureza não apenas instrumental do

soais e ideologia tornam impossível

chanceler merece melhor sorte do

apoio de Rio Branco ao fortalecimen-

pensar no Barão como um pacifista

que servir de apoio ao discurso sobre

to do poder militar da nação. Para o

– no sentido de indivíduo partidário

o excepcionalismo brasileiro. Muito

chanceler nascido e criado no seio da

de doutrina moral que rejeita o uso

mais do que um exercício de icono-

elite imperial saquarema, forças ar-

da força em qualquer circunstância,

clastia, estas notas, redigidas por um

madas poderosas representavam sím-

inclusive com fins de autodefesa. Na

admirador do Barão, podem servir

bolos de status e instrumentos indis-

verdade, Rio Branco era um estadista

para questionar o sentido do legado

pensáveis à preservação da dignidade

bismarckiano por excelência, adepto

do patrono da diplomacia e demons-

nacional em quadra histórica em que a

do empiricismo em política e profun-

trar que o bom-mocismo, o pacifismo

guerra era moeda corrente no relacio-

damente ligado às coisas militares e

e a glorificação inconsequente de utó-

namento entre os países.

ao estudo da guerra. Ao contrário do

picos consensos não estão inscritos

Em suma, é falsa a noção difun-

unificador da Alemanha, contudo,

no DNA dos brasileiros – como resta

dida por Lins de que o lugar do poder

Paranhos Jr. não podia contar com

patente pela análise da política exter-

militar na grande estratégia do Barão

o exército prussiano. A moderação

na do Império e da levada a cabo pelo

dava-se quase por injunções conjun-

do homem de estado carioca, assim

arcanjo José Maria, seu continuador

turais: “Só desejava a nação podero-

como a de Bismarck depois da Guer-

na República.

sa para que ela mais eficientemente

ra Franco-Prussiana, não derivava de

sustentasse e garantisse a paz no con-

posição de princípio, mas de realida-

tinente” (Lins, p.375). Se parece cor-

de empírica insofismável: a tibieza

O autor é Diplomata e doutor em Relações
Internacionais pela Universidade de Brasilia
(UnB).

reto assinalar a ausência de impulso

militar brasileira.

joao.alsina@itamaraty.gov.br

imperialista nas ações de Rio Branco,

Na hierarquia dos seres celes-

cabe sublinhar, ao mesmo tempo, que

tes, o arcanjo ocupa posição cimeira,

o País se encontrava desprovido dos

lugar que poderia ser perfeitamen-

meios militares que poderiam susten-

te atribuído a um grande brasileiro

tar tal impulso.

como José Maria da Silva Paranhos

Nessa linha de raciocínio, não

Jr. A hagiografia produzida por Álva-

espanta que o biógrafo se “surpre-

ro Lins, apesar de suas inúmeras im-

enda” com a ausência de retórica

perfeições, pôde florescer academi-
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O POVO,

enfim,

chega
AO governo

Em defesa
da constitucionalidade
do decreto 8.243
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participação de movimentos sociais e organizações

O primeiro projeto de decreto legislativo na Câmara (1491)

da sociedade civil nas políticas públicas federais

foi proposto pelo Partido Democrata (DEM). Nele, o DEM formu-

amplifica ou restringe a democracia? Esse questio-

la quatro argumentos contra o decreto do governo. Primeiro,

namento tem norteado os debates relacionados ao

ao favorecer a participação da sociedade civil e dos movimen-

Decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a

tos sociais, o decreto do Executivo relegaria ao segundo plano

Política Nacional de Participação Social. A polêmica apareceu

“o cidadão comum, não afeto a este ativismo social”. Segundo,

primeiramente na internet, com blogueiros e colunistas, nos

que ele tencionaria subverter o caráter representativo da

dois espectros de atuação política – esquerda e direita –, argu-

democracia brasileira, transferindo o debate institucional, do

mentando em sentidos opostos, e foi parar no Congresso Na-

Congresso, para “segmentos eventualmente cooptados pelo

cional. Três partidos políticos – PSDB, PPS e DEM – propuseram

próprio Governo”. Terceiro, o decreto teria sido produzido para,

Projetos de Decreto Legislativo (PDC) com o intuito de sustar

por meio daqueles movimentos sociais cooptados, perpetuar

o decreto presidencial. O PSDB tem proposições tramitando

a influência do PT na hipótese de futura mudança de governo.

tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

Quarto, a Constituição não preveria esse tipo de participação

Buscam tais partidos, no artigo 49, inciso V da Constituição

popular, limitando-a às modalidades de plebiscito, referendo

da República, fundamento para anular os decretos do Poder

e iniciativa popular.

Executivo que tratem de matéria pertinente à lei, alegando que
o governo usurpa atribuição do Congresso Nacional. Assim,
para se averiguar a respeito da constitucionalidade do citado
decreto, será necessário analisar: 1) o processo legislativo para
sustação do Decreto 8.243/14; 2) a definição de sociedade civil
presente no decreto; 3) a concepção de democracia adotada
pela Constituição; 4) a proibição da criação de órgãos públicos
por decreto. Ao final, acredito que será possível mostrar que,
ao contrário do que sustentam os partidos de oposição, o referido decreto é perfeitamente compatível com a Constituição.

O processo legislativo para sustação
do Decreto 8.243/14
Foram propostos quatro projetos de decreto legislativo:
três na Câmara dos Deputados e um no Senado Federal. Dois
(1491 e 1492) serão apreciados pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, estando no momento aguardando designação de relator. Esses estão sujeitos à posterior
apreciação do plenário da Câmara e têm regime de tramitação
ordinária. Quanto aos outros dois, o primeiro (1494) ainda não
recebeu o despacho inicial do presidente da Câmara, ao passo
que o segundo (117), proposto no Senado, precisa ser aprovado
na Comissão de Constituição e Justiça, onde já obteve parecer
favorável. Todos pretendem substituir o decreto do governo,
alegando sua ilegalidade. Vejamos os argumentos.
80 chaves?!
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O segundo projeto de decreto legislativo (1492) foi apresen-

não foi submetido a um procedimento eleitoral legítimo e

tado pelo Partido Popular Socialista (PPS) e alega que a Cons-

cumpriu os requisitos e condições exigidos pela Constitui-

tituição (artigo 84, VI, “a”) proibiria o presidente da República

ção, como, por exemplo, a moralidade na vida pregressa.

de produzir decretos que implicassem aumento de despesa,

(...) Não estamos aqui diminuindo a importância da parti-

criação ou extinção de órgãos públicos, o que exigiria uma lei

cipação popular na formulação de políticas públicas. Pelo

aprovada pelo Congresso. Além disso, o Decreto visaria criar

contrário, a democracia participativa deve ser incentivada

órgãos “tendentes a debater as políticas públicas; e não apenas

e fortalecida para que as ações governamentais realmente

de simples instrumentação para ampliar a participação dos

atinjam as necessidades e os anseios da realidade social,

movimentos sociais”.

até porque ninguém conhece mais de suas necessidades

O terceiro projeto de decreto legislativo proposto na

do que o próprio cidadão afetado. Na realidade, a presente

Câmara (1494) foi proposto pelo Partido Social Democrata

proposição vem em boa hora exatamente para proteger a

Brasileiro (PSDB) e repete o argumento do DEM de que o

participação popular, já garantida em nosso ordenamento

decreto pretenderia acabar com o caráter representativo da

jurídico, na medida em que sustará os efeitos desse Decreto

democracia brasileira, salientando os supostos riscos que as

que privilegia representantes que não se submeteram às

políticas públicas passariam a sofrer, caso dependentes de um

condições eletivas exigidas pela Constituição”.

aberrante “sistema de participação social”. Reitera-se também
ainda o argumento de que a Constituição limitaria àquelas três
modalidades os mecanismos de participação popular.

Vale a pena examinar cada um desses argumentos contrários ao decreto de ampliação da participação popular. Isso

Além de repetir também todos esses pontos, o projeto

será feito em torno de três eixos: a) Definição de sociedade

do PSDB no Senado (projeto de decreto legislativo 117 de

civil presente no Decreto; b) Concepção de democracia adotada

2014) reitera aquele segundo, o qual o decreto presidencial

pela Constituição; c) Proibição da criação de órgãos públicos

pretendia decretar “a falência do Poder Legislativo federal e o

por decreto.

sucateamento do Congresso Nacional”.
Quando o primeiro projeto foi examinado pela Comissão de

a) Definição de sociedade civil presente no Decreto

Constituição e Justiça da Câmara, o relator designado concor-

Nota-se nas alegações apresentadas nos projetos de

dou com o argumento de que o decreto presidencial pretende

decreto legislativo uma percepção pouco acurada do sig-

ampliar indevidamente a participação popular:

nificado de determinados conceitos e da diferença entre
eles. Diferençar movimentos sociais, sociedade civil e ONGs

“É contrário aos preceitos constitucionais permitir que os

é essencial para compreender o real significado de dispo-

programas e políticas públicas do Poder Executivo sejam

sições cuja pretensão é democratizar e institucionalizar o

implementados com base na participação de “represen-

acesso desses perante o Governo Federal.

tantes dos cidadãos” que não possuem legitimidade cons-

Particularmente importante é partir do termo mais amplo:

titucional para tal mister. Nos diversos movimentos sociais

sociedade civil. A sociedade civil hoje entendida se refere

desencadeados nas chamadas “jornadas de junho e julho”

ao conjunto de movimentos sociais, associações civis, or-

de 2013, percebemos uma “crise de representatividade”

ganizações sociais, associações culturais, opiniões públicas,

eleitoral de parcela significativa de brasileiros, mas isso não

iniciativas cidadãs que, por meio de ações coletivas na esfe-

pode ser utilizado como pressuposto para o atropelo das di-

ra pública, levam adiante suas demandas e reivindicações

retrizes constitucionais. Se os detentores de mandatos elei-

e conquistam espaços de ação sociopolítica e cultural. O

torais passam por essa crise de representatividade, mais

decreto utiliza-se dessa conceituação ampla de sociedade

ainda acontecerá com aquele representante da sociedade

civil, incluindo o cidadão, os coletivos, os movimentos so-

civil integrante dessas instâncias de participação social que

ciais institucionalizados ou não institucionalizados, suas
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redes e suas organizações. Portanto, embora considere

partidos da oposição: organizações da sociedade civil e

essencial persistir na definição de movimentos sociais e

organizações não governamentais.

organizações não governamentais, é importante, de pron-

As organizações da sociedade civil são organizações

to, destacar que as críticas referentes à desvalorização da

privadas sem fins lucrativos que se destinam a realizar

participação cidadã, que só poderia ser exercida caso o

políticas, lutar por direitos e atuar politicamente em nome

cidadão se filiasse a algum movimento social, não encontra

de uma causa. Organizações da sociedade civil são gênero

respaldo no decreto presidencial. Movimentos sociais são

que engloba diversas concepções jurídicas como: funda-

parte da sociedade civil, tanto quanto organizações não

ções, organizações da sociedade civil de interesse público

governamentais e cidadãos autônomos.

(OSCIP), associações, organizações não governamentais

O conceito de movimento social se refere à ação coletiva

(ONG). As ONGs são – de acordo com a ata de constituição

de um grupo organizado cujo objetivo é alcançar mudanças

da Organização das Nações Unidas – “entidades civis sem

sociais conduzidas a partir de seus valores e ideologias

fins lucrativos, de direito privado, que realizam trabalhos

por meio do embate político. Os movimentos sociais não

em benefício de uma coletividade”. Alguns as diferenciam

precisam ser institucionalizados. Ou seja, grande parte

dos movimentos sociais por não serem constituídas pelos

dos movimentos não possuem personalidade jurídica. O

sujeitos de direitos pelas quais lutam. Essa pode ter sido

movimento sindical, que congrega instituições de trabalha-

uma realidade prevalente em um período inicial de sua

dores e de patrões, é o de maior capilaridade institucional.

constituição quando se arvoraram como substitutas do

Mas movimentos como o dos trabalhadores sem-terra, por

Estado na garantia de direitos para os grupos socialmente

exemplo, não possuem institucionalidade. A diversidade

mais vulneráveis. Por outro lado, inúmeras ONGs institu-

reina na composição dos movimentos sociais. O movimen-

cionalizam movimentos sociais ou são compostas pelos

to sanitarista se iniciou pela ação de médicos e intelectuais,

sujeitos de direitos que são titulares dos direitos e políticas

hoje é composto pelos mais diversos profissionais de saúde

objeto de sua atuação.

e usuários do sistema. O movimento de defesa dos direitos
das crianças e adolescentes é composto por organizações

b) Concepção de democracia adotada pela

não governamentais, instituições ligadas a igreja católica

Constituição

e fundações empresariais; e mais recentemente tem se

Democracia e sociedade civil estão entre os termos mais

esforçado em dar voz direta às crianças e adolescentes.

polissêmicos do pensamento social contemporâneo. Se-

O movimento LGBT se subdivide em várias redes, e dois

gundo Carlos Nelson Coutinho, uma vez que a defesa da

exemplos são ilustrativos: Associação Brasileira de Lés-

democracia se tornou um valor universal, é preciso inves-

bicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT),

tigar o conceito tal como empregado por aqueles que a ele

que é institucionalizada, possui CNPJ e congrega mais de

se referem, para saber do que se está falando. Na boca dos

308 organizações filiadas; já a Liga Brasileira de Lésbicas,

conservadores, em particular, a aceitação da democracia

decidiu nunca se institucionalizar e é composta não por

teria se dado “a partir de um drástico esvaziamento do

organizações mas apenas por mulheres lésbicas e bisse-

conceito, que deixou de ser sinônimo de afirmação de uma

xuais. Uma das principais características dos movimentos

igualdade substantiva e da efetiva soberania popular, como

sociais contemporâneos é o fato deles trabalharem em

era o caso de Rousseau, para se tornar apenas a afirmação

rede. Portanto, um movimento social pode reunir cida-

das ‘regras do jogo’ de natureza formal” (Coutinho, 2007,

dãos e organizações da sociedade civil das mais diversas

pp. 11-13).

constituições jurídicas.

De fato, nos quatro projetos de decreto legislativo, o que

Importante, ainda, trazer à tona outros dois conceitos bas-

se percebe é uma visão puramente procedimental de

tante utilizados nos projetos de decreto propostos pelos

democracia. O parecer exarado pelo relator do projeto na
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Comissão de Constituição do Senado, acima transcrito, é

encastelar na defesa de seus próprios interesses e filtrar

exemplar quando restringe a participação democrática ao

indevidamente a participação popular (Bobbio, 1986, p. 48;

âmbito do Poder Legislativo. Trata-se de uma manifesta-

Dallari, 1985, pp. 135-147).

ção clara de elitismo democrático. Para um dos maiores

A perspectiva oposta contesta a democracia representativa

expoentes dessa vertente, J.A. Schumpeter, a democracia

parlamentar como suficiente para lidar com os anseios

se afirmava pela troca periódica pelo voto de elites deten-

sociais. No sistema atual, os grupos de pressão mais pode-

toras de poder. Dalmo Dallari e Norberto Bobbio alertam

rosos conseguem no Congresso Nacional organizar vetos à

para o perigo dessa concepção, que concede importância

ascensão de grupos mais fracos, marcados por um histórico

demasiada aos partidos políticos que são capazes de se

de déficit no acesso aos seus direitos. As recentes alianças
de parlamentares da elite ruralista e do fundamentalismo
evangélico têm impedido o avanço de direitos das mulheres
e LGBTs no Congresso, seja bloqueando projetos com tal
intuito, seja propondo absurdos como o Estatuto do Nascituro, seja derrubando portarias progressistas propostas
pelo governo – como a portaria regulamentadora do aborto
legal. Além disso, a perspectiva limitada de democracia defendida como constitucional não encontra guarida na própria Constituição, que consagra diversas outras formas de
participação nas decisões governamentais, para além dos
mecanismos de plebiscito, iniciativa popular e referendo.
Assim, por exemplo, o art. 10 assegura a participação dos
trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos
públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação; o art. 187

As recentes alianças
de parlamentares da
elite ruralista e do
fundamentalismo evangélico
têm impedido o avanço de
direitos das mulheres e
LGBTs no Congresso, seja
bloqueando projetos com
tal intuito, seja propondo
absurdos como o Estatuto
do Nascituro,
seja derrubando
portarias progressistas
propostas pelo governo

prevê a participação de produtores e trabalhadores rurais
na elaboração de leis relativas à política agrícola; o art. 194
assegura a participação de trabalhadores, empregadores,
aposentados e governo em órgãos colegiados para a gestão
da seguridade social; o art. 198 garante a participação da
comunidade nas ações e serviços públicos do sistema único
de saúde; o art. 204 garante a participação da população,
por meio de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis
relativos à assistência social; o art. 216-A assegura a organização do Sistema Nacional de Cultura em regime de
colaboração, de forma descentralizada e participativa; e o
art. 227 admite a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas nos programas de
assistência à criança e ao adolescente.
Em texto sobre a iniciativa popular, o Prof. Hélcio Ribeiro
remonta aos debates relativos à origem dos primeiros
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instrumentos de participação popular no Brasil e descre-

tões semânticas impeçam ou obstaculizem a sua execução.

ve as dificuldades de se consagrá-los, devido ao receio

Trata-se de uma enumeração explicativa e não da criação

dos detentores do poder de se verem enfraquecidos

de qualquer órgão – como se alega no PDC 1492. Além

no exercício de suas atribuições “representativas”. Esse

disso, no artigo 6º o decreto reconhece como instâncias

receio é expresso de forma eloquente em todos os PDCs

e mecanismos de participação social, sem prejuízo da

referidos, desprezando-se o fato de que a Constituição

criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo

optou expressamente pelos mecanismos de participação

entre administração pública federal e sociedade civil, os

social, na forma de um sistema misto entre a democracia

seguintes órgãos: I - conselho de políticas públicas; II -

representativa e a participativa, consagrada pela criação de

comissão de políticas públicas; III - conferência nacional;

conselhos nacionais como o Conselho Nacional de Saúde,

IV - ouvidoria pública federal; V - mesa de diálogo; VI - fó-

Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, Conselho

rum interconselhos; VII - audiência pública; VIII - consulta

de Desenvolvimento Econômico e Social. No momento em

pública; e IX - ambiente virtual de participação social. Não

que as ações coletivas passam a atuar ou influenciar direta-

há criação de órgãos, somente o reconhecimento de que

mente as esferas ou estruturas dos poderes instituídos, por

estas são possibilidades institucionalizadas de abertura

meio de processos participativos, vários teóricos passam

para a participação social.

a redefinir a esfera pública. Não é mais possível explicar a

Hoje, o Brasil convive com os mais diversos instrumentos

teoria da ação social sem introduzir o tema da democracia,

de participação social, tanto em âmbito federal quanto

nem se pode explicar democracia prescindindo da teoria

estadual/distrital e municipal. O primeiro conselho de

da ação social. A Constituição de 1988 e o próprio legisla-

monitoramento de políticas públicas foi criado por Getúlio

dor infraconstitucional criaram inúmeros mecanismos de

Vargas em 1937: o Conselho Nacional de Saúde. O Brasil

participação social que permitem hoje a coexistência entre

hoje possui mais de 16 mil conselhos no âmbito munici-

mecanismos de democracia representativa e deliberativa.

pal e mais de 30 conselhos nacionais. Nenhum desses foi
instituído pelo decreto em questão.

c) Proibição da criação de órgãos públicos por decreto

Os instrumentos de participação efetivamente criados pelo

O Decreto 8.243, em seu artigo 2º, faz um glossário dos

decreto são o Comitê Governamental de Participação Social

termos que nele serão utilizados – procedimento comum

(CGPS), para assessorar a Secretaria Geral da Presidência

em inúmeros atos normativos, evitando-se assim que ques-

da República no monitoramento e na implementação e na

Tabela 1

número de municípios com conselhos, por área, e percentual relativo ao total de municípios, brasil, 2009
Área

Área

%

Área

Área

%

Política Urbana

981

17,63

Segurança Pública

579

10,40

Cultura

1.372

24,65

Esporte

623

11,19

Habitação

2.273

42,64

Transporte

328

5,89

Saúde

5.417

97,34

Educação

4.403

79,12

594

10,67

Assistência Social*

Direitos da mulher

Total de municípios (Brasil)
Fonte: IBGE-Munic (2009)
* Censo SUAS 2010
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5.254

94,41

5.565
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Considerações Finais

previsto no artigo 9º, e a Mesa de Monitoramento das

Os movimentos sociais e as organizações da sociedade

Demandas Sociais, instância colegiada interministerial

são atores fundamentais na construção de espaços delibe-

responsável pela coordenação e encaminhamento de

rativos de forma a manter uma postura crítica em relação às

pautas dos movimentos sociais e pelo monitoramento

instituições públicas, colaborando, assim, com o aprofunda-

de suas respostas, prevista no artigo 19. Vejamos como o

mento democrático. A maior permeabilidade do Executivo à

direito administrativo define órgão público. Segundo Hely

participação popular não desqualifica o Congresso Nacional,

Lopes Meirelles, trata-se de um “centro de competência

que permanece como instituição legítima para criação e mo-

governamental ou administrativa, tem necessariamente

dificação do ordenamento nacional. Tal fato, no entanto, não

funções, cargos e agentes, mas é distinto desses elemen-

impede que a população seja escutada diretamente na for-

tos, que podem ser modificados, substituídos ou retirados

mação, execução e controle social de políticas públicas de seu

sem supressão da unidade orgânica” (2003, p. 67). Isso

interesse. O aprofundamento democrático exige um esforço

explica por que a alteração de funções, ou a vacância dos

contínuo não só dos representantes eleitos, mas também dos

cargos, ou a mudança de seus titulares não acarreta a

membros efetivos dos poderes públicos e de cada cidadão.

extinção do órgão.

Esse aprofundamento se realiza pelas eleições periódicas,

No caso dos instrumentos criados nos artigos 9º e 19 do

mas também por processos de participação direta – plebiscito,

decreto, é possível se verificar não se tratar de órgão públi-

referendo, orçamento participativo, conselhos, conferências

co, pois nenhum deles possui estrutura administrativa com

– e pela deliberação na esfera pública. A despeito de suas

funções, cargos e agentes, nem capacidade deliberativa.

instituições atuais, o Brasil tem muito a avançar, já que uma

São meros modos de organizar as estruturas federais, insti-

parcela expressiva da população, por ignorância ou falta de

tucionalizando a comunicação entre elas e o diálogo com os

incentivo, permanece alheia a tais processos de participação.

movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Não

Nesse sentido, a Política Nacional de Participação Social con-

se exorbita assim do poder concedido à Presidência pelo

sagrada no decreto presidencial pode ser um meio eficaz de

artigo 84, inciso VI, da Constituição. Assegura-se, assim, que

dinamizar a cidadania ativa.

o Poder Público se torne mais permeável a influência da
sociedade civil, mas não se concede capacidade deliberativa

A autora é professora do UNICEUB

Ivanilda.figueiredo@gmail.com

a qualquer instância de participação.
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m Ouro Preto com meus familiares. Terra de igrejas, mistério
e passado. Telefono de lá ao Rio
para parabenizar Lucas, amigo
de infância, por seu aniversário.
Sabia-o deprimido pela morte da mãe,
que ainda não havia superado. Trata-se
de família querida e há muito conhecida.
Seus pais, Tito e Lidiana, davam-se às
maravilhas: ele, expansivo, baixo, calvo e
brincalhão; ela, elegante, com seu sorriso
e seus olhos verdes. Surpreendiam os amigos e convidados promovendo festas tão
acolhedoras quanto bem organizadas. No
espaço de uma década, haviam morrido,
relativamente novos, em circunstâncias
lamentáveis (câncer e erro médico,
respectivamente). Fico sabendo que seu
irmão mais velho, Tito filho, meu colega de
escola, que vive do outro lado do mundo,
se encontra no Brasil, em rápida viagem
de trabalho, desacompanhado da esposa
e dos filhos pequenos. Uma escapada furtiva, discreta – contrária aos seus hábitos,
aliás; como os pais, era sempre alegre,
social, cheio de amigos. A família tinha
um sítio num vilarejo minúsculo perto de
Minas (Afonso Arinos?), que eu sequer
sabia onde ficava. Espontâneo, Lucas me
convida para uma pequena comemoração
do seu aniversário, apenas para os íntimos,
dali a dois dias, no dito sítio.
Pouco mais tarde, um telefonema
do irmão mais velho, Tito filho, me comunica o cancelamento da festa. Teria
se envolvido com Lucas em acidente de
trânsito inócuo, cuja resolução burocrática
exigiria contudo suas presenças no Rio,
obrigando-os a abortar a viagem. Estranho
o modo reservado ao telefone e distante,
de modo diverso do que costuma agir.

INTELIGÊNCIA

Retorno de Ouro Preto em direção ao
Rio. Estrada principal bloqueada por deslizamentos de verão. Desvio por estradas
secundárias, que passam por localidades
minúsculas, cobertas de árvores, por bosques cerrados. Tudo sempre enevoado,
um pouco escuro, como no primeiro círculo do inferno de Dante. Peço aos familiares
para descer numa localidade para visitar
uma igrejinha em estilo românico. Ao
entrar, verifico que se trata, na verdade, de
uma ruína que sofreu reconstrução sobre
as antigas bases, mantendo o antigo altar.
Irrito-me porque, ao lado, está um sujeito
folgado, que me atrapalha a tirada de fotos, parecendo bêbado. Acabo reclamando
de modo áspero, dando origem a uma
altercação. A altercação é interrompida
por outro sujeito, com ares de importância, jovem juiz de roça, amigo dele, que
também estava na farra. O magistrado
resolve proteger o amigo, ameaçando-

Sigo em marcha
forçada até uma
pequena praça, com
um belo coreto velho,
rodeado de quatro

flamboyants, no meio
do quase escuro e no
isolamento absoluto

-me de prisão. Para minha humilhação,
sou obrigado a recuar e ser agradável. O
incidente me toma muito tempo.
Quando retorno para voltar ao carro,
vejo que ele não está mais lá. Meus familiares partiram sem mim por alguma estranha razão. Na região não há cobertura do
celular, ou por algum motivo ele não está
funcionando. Pergunto onde fica a estação
de trem, para que possa voltar ao Rio. Já é
noite. Me informam que ela fica em outro
distrito igualmente minúsculo, longe dali.
Sigo em marcha forçada até uma pequena
praça, com um belo coreto velho, rodeado
de quatro flamboyants, no meio do quase
escuro e no isolamento absoluto.
Lá, vejo, comprando bebida em um
armazém, justamente o meu amigo Lucas
e seu irmão, Tito, que veio do exterior. O
tal famoso sítio, de que ouvira falar toda
a vida, mas ao qual nunca fora, ficava ali,
naquela localidade. Grande constrangimento ao me virem. O irmão mais velho
explica que o negócio da polícia, decorrente do acidente de trânsito, se resolvera
em menos tempo que o imaginado, lhes
permitindo subir para o sítio, onde haveria
a tal festinha. Não fui avisado por falta de
sinal do celular na região. Mas Tito, que
era solícito e alegre, parecia estranhamente distante. Sinto que me convida
contrariado, e por isso declino do convite,
alegando compromissos no Rio. Os dois
partem para o sítio.
Volto para a minha escura parada junto
à estação. Indago ao único funcionário a
que horas passa o trem. Diz que apenas
às 5 da manhã. Me sinto malíssimo. Caminho até o armazém e começo a beber
para remediar a tristeza e o tempo que
custa a passar.
julho • agosto • SETEMBRo 2014
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Já alterado pela bebida, mudo de
ideia e resolvo aparecer na festinha, onde
poderei matar o tempo e curar as desconfianças. De longe, vejo a festança, a maior
parte da qual debaixo de um grande caramanchão. Há poucos conhecidos do nosso
círculo habitual. Muita gente do lugar, de
cuja existência nunca soubera. Me tratam
como um estranho ou forasteiro. Volto a
me sentir intruso. Parece haver algum segredo. Atribuo a reticência deles à dúvida,
por eles acalentada, de não saberem se
poderiam confiá-lo a mim ou não.
A certa altura, em rodinha de senhoras alegres, para meu imenso espanto,
deparo-me com a mãe dos meus amigos,
Lidiana, que eu julgava morta, e a cujo
velório comparecera dois anos antes.
Estava linda, simpática, carinhosa, educada, generosa como sempre fora. Meu
susto acaba contido pela alegria por ela
demonstrada por minha presença, e entre
beijos e abraços. Deixo-me contagiar pela
satisfação em revê-la. Tal não me impede
de manifestar minha perplexidade à noiva
de Lucas, que entretanto, para minha surpresa, nega que a sogra tivesse morrido.
A afirmativa me causa espécie, por me
lembrar termos estado juntos no velório
de Lidiana e tê-la visto inclusive ajeitar as
flores do caixão. Começo a duvidar de mim
mesmo; a pensar que a minha memória já
estava prejudicada pela bebida. Mas também me pergunto por que razão, então,
eu nunca mais voltara em sua casa, no Rio.
Por que teria ela permanecido “escondida”
naquela minúscula localidade, no interior?
Por que os filhos teriam ocultado de mim e
de outros íntimos essa informação? Depois
de alguns agrados de minha parte, mais
drinques e cigarros (ela sempre fumara
90 metempsicose
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muito), Lidiana acaba me contando, com
seu sorriso e seus olhos verdes, que de
fato morrera, mas que conseguira, por
meio de certo acordo no além, retornar
para ver o primogênito ausente e comemorar o aniversário do caçula. Dá a
entender, ainda, que haveria do lado de
lá um mecanismo qualquer que lhe permitia, por algum motivo, “viver” naquele
lugarejo perdido, como se este último não
pertencesse ao mundo real, constituindo,
por assim dizer, um misterioso ponto de
interseção entre céu e terra, entre a vida
terrena e a vida celestial.
A confissão cai sobre mim como
um raio. Não apenas por se tratar de
uma notícia maravilhosa, mas por me
informar da possibilidade efetiva de uma
transigência entre a vida e a morte. Haveria então depois da morte algum tipo de

A certa altura, em
rodinha de senhoras
alegres, para meu
imenso espanto,
deparo-me com a mãe
dos meus amigos,
Lidiana, que eu julgava
morta, e a cujo
velório comparecera
dois anos antes

vida do espírito que, em outro plano ou
dimensão, continuaria a dialogar com este
mundo d’aquém túmulo. Estava eliminada
a tese de que com a morte tudo termina,
que ela tudo dissolve; a revelação abre a
possibilidade de, ainda que fugidiamente,
manter contato com os entes falecidos. A
nova se me afigura como a prova da vitória
da vida sobre a morte, fato que me deixa
particularmente eufórico.
A revelação me inclui entre os sabedores do segredo e justifica a parcimônia, o
estranhamento dos amigos, em particular
o que vive no exterior; reticência esta que,
depois de esclarecido o grande mistério,
desapareceu, tendo sido admitido na
grande comunhão. Era evidente a razão da
reticência do meu amigo que viera do exterior: ele não viera a trabalho; tratara-se de
um pretexto que ele dera à própria esposa e
aos demais, para vir furtivamente ao Brasil,
participar daquela ocasião única. Os irmãos
me abraçam, saúdam; bebemos juntos, no
espírito da grande camaradagem e benquerença que entre nós sempre houve.
Passo a noite tendo largas conversas e
lembranças com a querida morta, de um
lado, e conhecendo os amigos locais dos
dois irmãos. Digo bobagens, flerto com
uma das moças, rodo para conhecer o
sítio, vejo a piscina, os quartos, o jardim;
ouço histórias de assombração. A aura de
mistério permanece, embora agora em
viés positivo, de confiança no desconhecido, e de estranha comunhão entre vida
e morte; como se não houvesse a separação entre elas, e elas de alguma forma
para todos desconhecida, senão para os
presentes, se entrelaçassem.
Conforme a noite avança, começa o
cansaço pelo excesso de tabaco e álcool.
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Os convidados começam a partir e a festa
começa a se esvaziar. Chega o momento
em que apenas os íntimos ficam, a fim
de tomarem a saideira, enquanto os
empregados se preparam para voltar para
suas casas. Ao invés de ir para a estação
de trem, aspiro a dormir por ali mesmo,
como fazia nas festas que davam na casa
deles, no Rio. O cansaço é invencível,
causado pelas peripécias da viagem, pelo
abandono estranho de minha família na
volta de Ouro Preto, pelo incidente com
os locais e o juiz (que, ao fim ao cabo,
estavam na festa e confraternizaram
comigo, esquecidos do que se passara),
pela longa noite de cigarros e uísque,
pela falta de comunicação com o Rio,
com a coincidência do encontro com os
irmãos na estrada, pelo desvelamento do
mistério que havia entre eles, e sobretudo,
pela grande revelação acerca das relações
entre a vida e a morte.
No entanto, percebo, por parte de
alguns dos íntimos do local, e inclusive
de Tito, certa presteza em despachar parte
dos remanescentes. Começo a perceber
uma estranha movimentação. Lidiana
começa a fazer-se ausente. Diz-se que ela
teria ido dormir, mas, pela janela da copa,
do lado de fora, vejo que ela ainda está
circulando, conversando junto dos empregados que se preparam para sair. Ali, ela
parece ter outro comportamento. Fala com
eles com mais rudeza, com ares de familiaridade. Ouço até dizer um palavrão, coisa
que nunca a ouvira dizer. Enquanto isso,
Tito e o chofer encaminham para o carro
o aniversariante, Lucas, e sua namorada,
os dois também exaustos de bebida, para
retornarem logo ao Rio, naquele começo
de manhã. Tito também quer me despa-
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Estava eliminada a
tese de que com a
morte tudo termina,
que ela tudo dissolve;
a revelação abre a
possibilidade de, ainda
que fugidiamente,
manter contato com os
entes falecidos

char, e entre as inúmeras providências que
toma para “encerrar” a festa a contento,
despede os empregados e os convidados
remanescentes, rearrumando cadeiras e
mesas, auxiliado por parte da família local.
Tenho a impressão de que ele recomeça
a me tratar com certa distância.
Estranhando, dou uma última volta.
Vejo na rua aos fundos um pequeno
cemitério, e poucos minutos levo para
encontrar os túmulos onde estavam enterrados os pais deles, Tito pai e Lidiana. Não
consigo conciliar a ideia da vitória sobre
a morte com túmulos tão bem fechados,
embora conceba a ideia de que o retorno
à vida não exigisse necessariamente como
veículo a ressurreição do corpo... Mas
começo a achar novamente que há algo
de suspeito no ar.
Retorno ao sítio. Lucas e a noiva
entram no carro, felicíssimos. Despeço-

-me deles. Abraços, beijos, emoção de
bêbados, etc. Vejo certo alívio do irmão
mais velho, que age discretamente, mas
como se tivesse cumprido um dever.
Seu esforço agora é todo por me fazer
partir. Antes volto ao interior da casa, a
pretexto de ir ao banheiro, e vejo que a
mãe desapareceu. Topo, no entanto, com
uma prima dela, Agripina, senhora que
não conhecia direito, atriz de província
(talvez a vi alguma vez, anos antes, em
alguma das festas da família no Rio). Ela
tinha semelhanças físicas com a morta,
mas era mais vulgar, e os traços, mais
grosseiros. Tem a aparência de quem
estava de rosto lavado, ou que acabara
de sair do banho. Conversa comigo entre
o constrangimento e a familiaridade.
Na área de serviço, entre engradados
de cerveja, bandejas de salgadinhos
às metades, vejo algo que parece um
camarim improvisado, com espelho,
maquiagem e uma cadeira, sobre a qual
reconheço, amarfanhadas, as roupas da
morta. Na pressa de ser despachado, vejo
que a prima é cumprimentada num canto
por meu amigo, e outros familiares, e
recebe até um cheque. Concluo, bêbado
e cambaleante, que tudo não passara de
uma pantomima do irmão mais velho
para dar ao mais novo, como presente
de aniversário, a ilusão da mãe viva. Saio
deixando ao meu amigo a impressão de
que fui enganado também por seu lance
de maravilhosa prestidigitação.
Meu mundo desaba enquanto o sol
levanta. Volto a uma incredulidade, a um
estado de vacuidade perante a efemeridade da vida, ainda mais violento que antes.
Retorno à praça da estação, a tempo de
tomar o trem.
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Detonando
Ludwig von
Mises
Oliveira Vianna inaugura a crítica
brasileira ao neoliberalismo
Christian Edward Cyril Lynch
Jurista e cientista político
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Popularizada durante a década de 1990, a história da recepção do
neoliberalismo à obra de Ludwig von Mises (1881-1973) no Brasil está por
ser feita. O modesto objetivo deste artigo é o de fornecer uma pequena
contribuição, noticiando, de forma mais descritiva do que analítica, a
impressão que a seu respeito deixou um dos mais renomados intelectuais
brasileiros do século XX: o jurista, historiador e sociólogo político
Francisco José de Oliveira Vianna (1881-1951).
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O

pensamento político de
Oliveira Vianna não pode
ser adequadamente compreendido pelo emprego
mecânico de categorias
analíticas extraídas da teoria produzida nos países como a França, Inglaterra e os Estados Unidos, tais como
“fascismo”, “autoritarismo” e “conservadorismo”, frequentemente empregados por seus analistas. O chamado
conservadorismo de Oliveira Vianna
estaria mais próximo do absolutismo
ou reformismo ilustrado, ideologia de
modernização pelo alto que se tornara
hegemônica nos países periféricos da
Europa (como Prússia, Rússia, mas
também Portugal e Espanha). A partir
de um diagnóstico de inexistência,
inorganicidade e fragilidade de suas
sociedades, julgadas periféricas e
atrasadas frente à Grã-Bretanha, o
absolutismo ou reformismo ilustrado
pregava um processo de modernização das estruturas sociais empreendido por um príncipe dotado de
ciência, força e vontade. Julgando-se
ainda mais atrasados que suas antigas
metrópoles, e às voltas com guerras
civis, a primeira preocupação dos
conservadores ibero-americanos foi
naturalmente a de buscarem organizar
um governo dotado de autoridade,
ou seja, intervencionista e unitário.
Um Estado forte lhes parecia àquela
altura indispensável para conferir governabilidade a um território imenso,
quase sempre superior à dos países
europeus, vencendo a resistência dos
poderes concorrentes – principalmente de proprietários de terra de men94 fora fhc
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talidade feudal. Em outras palavras,
sem um Estado unitário e poderoso,
não haveria como domar a anarquia
e promover a civilização na América
Ibérica. No caso brasileiro, esse pensamento tributário do reformismo
ilustrado se manifestou na orientação
política e intelectual de José Bonifácio
(1763-1838) e de Carneiro de Campos
(1768-1836), o Marquês de Caravelas,
dois primeiros-ministros de Dom Pedro I (1798-1834).
Era essa a razão por que, durante
a Primeira República, Oliveira Vianna
tornou a sua crítica à ação desagregadora do liberalismo brasileiro uma
espécie de baixo contínuo que atravessaria toda a sua obra. Éramos uma
população “dispersa e centrífuga, de
tipo ganglionar, distribuindo-se por
um território imenso, sem nenhuma
estruturação orgânica”. Aqui, a formação social dispersa em latifúndios
isolados na imensidão do território
teria constituído uma mentalidade
extremamente individualista, egoística
e antissocial, avessa a qualquer tipo de
associativismo. Aquilo de que o Brasil
carecia, portanto, era de compensar
essa má formação, solidificando “uma
vasta massa social ainda em estado
ganglionar, subdividida em quase
duas dezenas de núcleos provinciais,
inteiramente isolados entre si material
e moralmente” (Vianna, 1987, p. 275).
Esse objetivo, porém, só poderia ser
atingido “pela instituição de um Estado centralizado, com um governo
nacional poderoso, dominador, unitário, incontrastável, provido de capacidades bastantes para realizar, na

sua plenitude” (...) “a consolidação da
nacionalidade e a organização da sua
ordem legal” (Vianna, 1987, p. 276). No
entanto, em vez de aplicarem ao país o
remédio de que ele carecia, inspiradas
por um cosmopolitismo estrangeiro
e por um teorismo abstrato, as elites
brasileiras insistiam em ministrar-lhe
fórmulas liberais de desconcentração
do poder em voga na Europa ocidental
e na América do Norte, cujas culturas
eram produtos de outras vivências e
experiências. Tratava-se de um “idealismo utópico” que, buscando erigir
uma sociedade diferente daquela
existente, não levava em conta os
dados da experiência nacional, e que
supunham que nossa sociedade fosse
semelhante àquelas do Atlântico Norte
(Vianna, 1922, p. 17). O resultado era
que aquilo que nossas elites julgavam
empregar como remédio aos nossos
males potencializava, ao contrário, a
desagregação, o feudalismo e a anarquia herdados da formação colonial;
liberalismo, entre nós, “nada mais
significava do que caudilhismo local
ou provincial” (Vianna, 1987, p. 212).

O exemplo dos saquaremas: um
idealismo orgânico e não utópico
De fato, a primeira tentativa promovida pelos liberais de desconcentrar o poder político por meio do
federalismo e do enfraquecimento do
poder executivo resultara, durante a
década de 1830, no caos das rebeliões
provinciais e no quase desmoronamento do balbuciante projeto nacional
brasileiro. Haviam esquecido de que,
“entre nós, sempre foi o poder central
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o grande e único defensor de nossas
liberdades locais” (Vianna, 1922, p.
60). Era por isso que Oliveira Vianna
dedicava uma admiração irrestrita às
lideranças conservadoras que, a partir de 1837, haviam revertido aquele
processo pelo estabelecimento da
força do Estado nacional. “Espíritos
gloriosos de ‘reacionários’, claras mentalidades de tipo realista e objetivo”,
saquaremas como Bernardo Pereira
de Vasconcelos (1795-1850), Paulino
José Soares de Sousa (1807-1866), o
Visconde de Uruguai, Honório Hermeto Carneiro Leão (1801-1856), o Marquês de Paraná, e Luís Alves de Lima e
Silva (1803-1880), o Duque de Caxias,
teriam demonstrado possuir “a compreensão exata e lúcida da missão da
autoridade e do Poder central numa
nacionalidade em formação, como a
nossa” (Vianna, 1974, p. 105). Embora
também aspirassem a uma ordem de
coisas diferente e melhor do que a
existente, aqueles estadistas conservadores, ao contrário dos liberais, teriam
buscado fazer “obra prática, objetiva,
realística, experimental”, razão pela
qual sua orientação política poderia
ser qualificada como a de um “verdadeiro idealismo orgânico”, ou seja,
extraído da experiência do passado e
da sociedade brasileira (Vianna, 1922,
p. 87). Depois, ao longo do Segundo
Reinado, esse processo pôde continuar com mais segurança, graças ao
aval a ele concedido por Dom Pedro
II (1825-1891), figura apartidária, carismática, tolerante e patriótica. Auxiliado pela pequena elite de estadistas
saquaremas, investida do sentido
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nacional e cívico do destino brasileiro,
o Poder Moderador da Coroa pudera
abafar os interesses particularistas
e corruptores do regionalismo e do
individualismo, herança maldita de
nossa má formação colonial (Vianna,
1987, p. 217).

E

ntretanto, grande era o contraste entre o Segundo Reinado e a Primeira República,
durante a qual Oliveira Vianna
escrevia. Com a queda do
Império, os liberais haviam retomado
a dianteira do processo político e,
orientados por seu idealismo utópico, restauraram de modo ainda mais
completo o modelo americanista,
federativo e oligárquico da Regência.
Imaginaram que houvesse aqui uma
sociedade anglo-saxã, “com opinião
organizada, arregimentada e militante”
(Vianna, 1927, p. 43). O resultado havia
sido a dispersão política, a hegemonia das oligarquias provinciais, um
sistema anárquico de intervenções
federais e um patriotismo estadualista exacerbado, com que a República
solapava a árdua obra de construção
nacional operada pela monarquia. Era
o que todos viam então a olhos nus. No
Império, o Poder Moderador servira
de eixo centrípeto da vida nacional;
com a República, aquele centro diretor
desaparecera e, com ela, o sentido
nacional da nossa existência política
(Vianna, 1974, p. 12). Entretanto,
embora frustrados com o fracasso
do experimento de 1891, os liberais
Rui Barbosa (1849-1923) e Assis Brasil
(1857-1938) insistiam nas mesmas

fórmulas representativas anglo-saxãs,
de antemão fadadas ao fracasso, na
medida em que a nossa sociedade não
apresentava o solidarismo típico das
culturas onde o liberalismo vicejava: “O
que é principal numa democracia é a
existência de uma opinião organizada”
(Vianna, 1927, p. 90). Ora, era precisamente o que não havia entre nós.
A sobrevivência do projeto brasileiro não dependia da reiteração das
velhas fórmulas desagregadoras, mas
de uma reação nacionalista capaz
de reverter o processo de erosão da
nossa nacionalidade, semelhante
àquela operada pelos saquaremas no
final da década de 1830. Os liberais
não percebiam que no Brasil a obra
da centralização caminhava paralela
àquela de instauração e organização
da ordem jurídica e à aceleração do
processo de consolidação da ordem
nacional. Impunha-se assim à nossa
classe política, imbuída de um espírito
nacionalista, e recorrendo à experiência que nos fornecia o estudo do
nosso passado, “restaurar, dentro do
regime republicano, o grande programa legalizador e nacionalizador dos
estadistas de tipo autoritário do período imperial” (Vianna, 1952, p. 104).
Só o Estado nacional brasileiro, com
seu prestígio incontrastável, poderia
servir de força centrípeta para adotar
as medidas necessárias à conversão
da insolidária, decaída e fragmentária
população brasileira numa autêntica
sociedade, dotada de todos os caracteres nacionais que a notabilizavam nos
países cêntricos, tais como o respeito
à legalidade, aos direitos civis e à coisa
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pública. Nesse sentido, o nacionalismo
poderia desempenhar um papel de
relevo. “No fundo, tudo se resume em
afirmar a nossa condição de Nação,
não só politicamente independente,
como até então, mas também economicamente independente, em face dos
outros povos” (Vianna, 1952, p. 107).
Enquanto veículo de superação do
partidarismo egoístico, o nacionalismo
constituía uma força que poderia catalisar a natureza belicosa e competitiva
do homem ocidental, não apenas para
obras de destruição e conquista, mas
em prol de um ideal coletivo superior
em moralidade. Era esse o caso do nacionalismo no continente americano,
que se revelava capaz de, conciliando-se com o pacifismo, “criar um ideal de
solidariedade interna e externa, um
idealismo nacionalista que não colida,
nem se antagonize, com um idealismo
internacionalista, desenvolvendo-se
sem preocupações de guerra e destruição” (Vianna, 1952, p. 107).

O papel pedagógico do corporativismo
Além das razões próprias da deficiente formação histórica da nossa
nacionalidade, havia ainda uma razão adicional, de cunho geral, para
as críticas ao liberalismo tecidas por
Oliveira Vianna nas décadas de 1920
e 1930: ele se tornara anacrônico. Os
acontecimentos do pós-guerra evidenciavam que o processo de civilização
não se processava pela crescente
afirmação do indivíduo em face do
Estado ou dos interesses de grupo
profissional. Com a incorporação das
massas ao processo político, o que
96 fora fhc
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se via no mundo do pós-guerra era
a generalizada restrição dos antigos
excessos do individualismo oligárquico em benefício da coletividade,
entendida como nacionalidade ou
classe profissional. Para apaziguar os
choques cada vez mais intensos entre
o capital e o trabalho, chegara-se à
conclusão de que apenas um Estado
capaz de intervir de modo imparcial
no domínio socioeconômico podia
restabelecer a harmonia social ameaçada pelos conflitos de classes. Com
seus postulados individualistas e sua
crença na harmonização espontânea
do conflito, o Estado liberal perdera o
bonde da História: o século XX seria o
século das organizações profissionais,
dos grupos econômicos e das categorias profissionais. O fortalecimento do
poder do Estado implicava reconhecer
a inevitabilidade da organização dos
interesses das classes profissionais em
sindicatos e corporações.

A

reação ao individualismo
exagerado pela recomposição da organização socioeconômica em bases
corporativas começara havia
quase um século, em torno de 1830.
Com seus sindicatos de patrões e
empregados, suas corporações profissionais modernas e suas autarquias
previdenciárias, o regime corporativo
moderno resultava da evolução social
do regime industrial. Nada tendo de
contrária à liberdade e à democracia,
atravessando a vida socioeconômica
de países tão insuspeitos quanto os
Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a

moderna organização corporativa não
era um apanágio dos regimes autoritários. Na Europa católica, em particular,
ela encontrara sua pedra fundamental
na doutrina social da Igreja, que apelava ao espírito de solidariedade cristã a
fim de que seus fiéis ajudassem aqueles que sofriam privações em função
da injusta organização da sociedade
moderna. Era o que Oliveira Vianna
afirmava, para refutar a tese liberal
que relacionava corporativismo ao
totalitarismo alemão e italiano:
“Nem o sindicalismo, nem o corporativismo são, aliás, instituições
totalitárias; eles antecedem de muito
o advento dos regimes totalitários na
Europa. O corporativismo contemporâneo não se originara de Hitler
ou Mussolini, mas do pensamento
católico contido nas encíclicas de
Leão XIII e Pio XI, tais como a Rerum
Novarum e a Quadragesimo Anno”
(Vianna, 1974, p. 90).

Voltada para o bem-estar de toda
a sociedade e não para apenas uma
parte dela, a nova organização socioeconômica do mundo moderno exigia,
porém, uma nova pedagogia para suas
elites dirigentes, diversa daquela que
predominara durante a hegemonia
liberal do século anterior, e que era
voltada para o individualismo. As elites
dos países modernos careciam agora
de uma educação que as habilitasse a
compreender a necessidade que havia
de compatibilizar o indivíduo com suas
obrigações para com a coletividade.
O intuito dessa nova educação não
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seria, como no socialismo marxista,
o de absorver o indivíduo no grupo,
mas de completá-lo pela mentalidade solidarista. A Suécia seria um
país exemplar dessa comunhão do
indivíduo com a coletividade; lá, as
classes teriam cessado de lutar graças à legislação trabalhista que lhes
harmonizara os interesses: “Eles [os
suecos] conciliam, perfeitamente, o
seu individualismo característico com
o mais alto sentimento, do interesse
coletivo e com as mais expressivas
realizações no campo da solidariedade
social e corporativa” (Vianna, 1974,
p. 39). O processo de superação do
laissez faire pelo reconhecimento, pelo
Estado, da organização corporativa da
sociedade não ocorria apenas na Itália
fascista, na Rússia bolchevista ou na
Alemanha nazista, mas também na
Suécia socialdemocrata, nos Estados
Unidos do New Deal e na Grã-Bretanha
dos trabalhistas. Cada país solucionara aquela equação, conforme suas
necessidades e tradições. No Brasil, a
educação das elites para a vida grupal
era uma exigência ainda mais urgente,
dada a sua falta absoluta de espírito
republicano; isto é, de sentido de
seu dever cívico, decorrente de sua
formação social carente de vínculos
solidários: “Instruímos o indivíduo,
saturamo-lo de conhecimentos ou de
ideias e, depois, o atiramos no seio da
sociedade, animado de um sentimento
individualista absorvente, como se
fora um pequenino monstro, antissocial e anticristão” (Vianna, 1974, p. 25).
Era preciso, portanto, educar as
elites brasileiras para o sentido cole-
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tivo da existência, nelas incutindo o
hábito de servir à associação, à classe, à comuna e à Nação, no sentido
anglo-saxão do termo, para criar uma
mentalidade de reverência à coletividade. A organização profissional
do povo brasileiro era um requisito
necessário de sua sobrevivência no
mundo que emergiria “do caos atual,
em que mergulha a nossa civilização
cristã” (Vianna, 1974, p. 90). A nossa
burguesia industrial só se lembrava
de procurar o Estado nos tempos de
crise econômica, dele exigindo todas
as medidas que os protegessem das
intempéries. Em tempos de bonança,
ela fugia do governo como o diabo da
cruz, renegando qualquer possibilidade de intervenção daquele, em nome
do interesse comum: “O nosso país
não tem – digamos com franqueza –
elites econômicas à altura da sua atual
situação no mundo.
O que cada um quer é apenas isto:
salvar a si mesmo, com o mínimo de
sacrifícios pessoais” (Vianna, 1974, pp.
64, 65). Caberia ao Estado brasileiro,
em síntese, equipar-se para arbitrar
essas relações de trabalho, educar as
diferentes classes a deliberar sobre
seus interesses e intervir para dar a
essas categorias a organização obrigatória que deveriam ter, disciplinando pela racionalização, a produção
individual e a produção coletiva, condicionando-as às exigências e possibilidades dos mercados compradores; e
educando, nos hábitos de cooperação
e da solidariedade corporativa, as
nossas elites industriais. Aqui, dados
os males de sua má formação social

e a ausência de conflitos de classes,
que não teriam ainda chegado a existir
entre nós, o regime corporativo teria
por função minorar o sofrimento e a
privação dos miseráveis, em nome dos
valores de justiça cristãos, e cumprir o
papel pedagógico de ensinar patrões
e empregados a deliberar sobre seus
próprios interesses e a transigirem,
tendo em vista o interesse público.
Sob a prudente tutela do Estado, o
corporativismo seria o meio por que
o Estado conseguiria organizar em
classes os interesses inorgânicos da
sociedade brasileira e educá-las para
representarem-nos em conformidade
com os valores cívicos:
“Temos que operar a evolução análoga à operada modernamente pelas
democracias europeias. Temos que
abandonar nossas velhas praxes de
dissociação e isolamento e iniciar a
aplicação sistemática de uma política de aproximação entre os dois
grupos – o governante e o governado; de modo a tornar, de maneira
permanente, os centros legislativos
e administrativos mais acessíveis,
mais suscetíveis, mais permeáveis à
influência dos interesses e opiniões
das outras classes, das classes que
não governam, especialmente das
classes produtoras” (Vianna, 1974,
p. 132).

Intervenção do Estado e reforma social
Estava claro, portanto, que o Brasil
deveria abrir mão do ultrapassado modelo liberal de Estado e recepcionar as
teses relativas ao regime corporativo
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e ao sistema de planejamento econômico, a fim de se converter numa
democracia social. Para tanto, concorriam tanto causas endógenas (a nossa
fraqueza enquanto nacionalidade,
entendida como sociedade solidária)
quanto exógenas (a transformação do
Estado moderno desencadeada pela
democratização e pelo advento das
massas no processo político).
A preocupação central de Oliveira Vianna no que diz respeito à
instalação de seu modelo democrata
cristão – fazer justiça social – era
reduzir as desigualdades, de modo
a retirar o proletariado urbano e o
rural da ignorância e da miséria. Nesse
sentido, era inevitável que o Estado
procedesse à realização de reformas
socioeconômicas de vulto. Embora
entendesse que a miséria era eterna
como o mundo e, como tal, ineliminável, era preciso reconhecer que havia
dois tipos diferentes de miseráveis. O
primeiro era aquele que, por fatores
de ordem biológica, eram incapazes
“de qualquer tendência ascensional
ou de melhoria”. Esta era a “miséria
normal”, para o qual o Estado estava aparelhado, com seus asilos,
hospitais, reformatórios e prisões. O
segundo tipo de miséria, porém, tinha
origem na injusta divisão da riqueza.
Eram os miseráveis capazes, que não
conseguiam vencer o seu estado de
decaimento porque a sociedade não
lhe dava meios para tanto. Esta era
a miséria injusta, porque oriunda da
má organização socioeconômica do
país: “O centro do problema social do
nosso povo está nisto: criar as condi98 fora fhc
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ções sociais, econômicas e espirituais
que permitem à nossa vasta massa
proletária dos campos e das cidades
– dos campos principalmente – essa
pacífica ascensão e capilaridade dos
seus elementos mais bem dotados e
capazes” (Vianna, 1974, p. 93). Era preciso assegurar a eles, pela intervenção
do Estado, uma igualdade de ponto
de partida, assegurando aos capazes
uma pequena propriedade: “Devemos
encaminhar por aí, assegurando, tanto
quanto possível, aos milhões de proletários brasileiros – vivam nas suas
favelas urbanas ou nas suas choças do
sertão – uma casa barata ou um lote
de terra” (Vianna, 1974, p. 94).

P

or outro lado, e para demonstrar que as medidas interventoras pelo seu ideal democrata cristão não possuíam
qualquer laivo socialista de
origem marxista, Oliveira Vianna frisava
que a sua realização não exigia, nem a
planificação do conjunto da economia
brasileira, nem a corporativização de
toda a sua vida social, nem a supressão
da propriedade privada. A razão disso
é que o novo regime socioeconômico
brasileiro não poderia ser decalque de
qualquer outro, fosse bolchevista ou
fascista; ele precisava ser elaborado a
partir da particularidade da experiência brasileira e de suas necessidades:
“O problema do corporativização do
Brasil revela aspectos absolutamente
originais. Essa originalidade é que nos
obriga a procurar para ele uma solução
peculiar, própria, brasileira” (Vianna,
1974, p. 84).

A particularidade que mais parecia
merecedora de atenção dizia respeito
à desproporção aqui existente entre a
imensidade do território e a escassez
de população, que impactava diretamente no alcance das medidas a serem
adotadas em matéria de descentralização decisória, planificação econômica,
regime corporativo e reforma social.
A necessidade de um Estado forte e
centralizado politicamente deveria
ser compensada por um regime de
considerável descentralização administrativa, de natureza eminentemente
funcional e autárquica. Da mesma forma, a planificação econômica precisava
também se conciliar com os imperativos da nossa política demográfica:
as grandes regiões inexploradas do
nosso território ainda estavam por ser
ocupadas, e para tanto, nada melhor
que entregar essa tarefa ao espírito de
livre iniciativa, do pleno individualismo
e de propriedade privada.
Em terceiro lugar, a desproporção
entre o tamanho do território e a baixa densidade populacional também
tornava dispensável a adoção do
regime corporativo no mundo rural.
A nova legislação social deveria por
ora cobrir apenas o mundo urbano
do litoral, envolvido em questões de
trabalho na indústria e no comércio,
e como tal envolvido pelas relações
capitalistas. Esse ainda não era o caso
do mundo rural, que por ora deveria
ser deixado “intacto, fora da ação tutelar e renovadora desta nova política
social” (Vianna, 1951, p. 16). Uma vez
que o destino fornecera ao Brasil bens
em excesso para distribuir para todos
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A preocupação central de Oliveira Vianna no
que diz respeito à instalação de seu modelo
democrata cristão era reduzir as desigualdades,
de modo a retirar o proletariado urbano e o
rural da ignorância e da miséria
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os que dele necessitassem, não havia
nele qualquer necessidade de adotar
“a solução coletivista dos países do
Velho Mundo, atormentados com a
pletora demográfica”, e muito menos
“a eliminação das nossas classes ditas
burguesas”, sobretudo aquela “representada pela grande propriedade
territorial” (Vianna, 1974, p. 95). O
problema social brasileiro não deveria
ser resolvido pela proletarização das
classes possuidoras, mas pela elevação do proletariado à categoria de
classe proprietária, a partir da difusão
e generalização da propriedade privada “até os limites de nossas possibilidades” (Vianna, 1951, p. 14). Era dessa
forma que Oliveira Vianna respondia
àqueles liberais que o acusavam de
visar à coletivização da propriedade
privada – fosse comunista revolucionário à Karl Marx (1818-1883), ou
socialdemocrata reformista à Eduard
Bernstein (1850-1932). Tratava-se de
um projeto democrata cristão de natureza “orgânica”, ou seja, inspirado
pelo estudo das particularidades e
necessidades nacionais:
O nosso sindicalismo, ao contrário,
é profissional, corporativo, cristão.
Não prega nem pratica a luta de
classes. Não reconhece o marxismo
revolucionário, nem o marxismo
reformista. Busca nas encíclicas dos
grandes papas, de Leão XIII e de Pio
XI, a sua inspiração e princípios. É na
carta de Malines que ele encontra o
padrão de suas normas e das suas
formas de ação. Não traz à sociedade
brasileira um espírito de desunião, de
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antagonismo, de lutas; mas um princípio de aproximação, de colaboração,
de pacificação” (Vianna, 1951, p. 81).

Oliveira Vianna, leitor de Mises
Em 1939, Vianna era um intelectual
realizado no plano pessoal. Sua extensa obra lhe granjeara a admiração
irrestrita de nacionalistas reformistas,
entre os quais se destacavam Juarez
Távora (1898-1975), antigo chefe do
movimento tenentista, que o procuraria para que elaborasse um programa
de partido (Vianna, 1974b, p. 179), e o
próprio Getúlio Vargas (1882-1954),
desde quando ainda ocupava na
Câmara o cargo de deputado federal
(Lira Neto, 2012, p. 237). Aos 58 anos
de idade, o autor de O Ocaso do Império
escrevia nos jornais mais importantes
do Brasil, sendo membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB) e da Academia Brasileira de
Letras (ABL). Era ainda catedrático da
Faculdade de Direito de Niterói e Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho. No ano seguinte, ele viria a ocupar
no ano seguinte o cargo de ministro
do Tribunal de Contas da União. Para
completar essa realização pessoal,
estava o fato de que a orientação da
vida política brasileira depois de 1930
correspondera em grande medida
àquela advogada por Oliveira Vianna.
Ao romper com os padrões liberais e
oligárquicos da Primeira República, o
regime estatista, nacionalista e centralizador da Era Vargas representara
na prática a reação “neossaquarema”
desejada por ele, desde Populações
Meridionais do Brasil (1920). O ponto

máximo dessa escalada havia sido
a instauração do Estado Novo: ao
fortalecer o governo nacional, reduzir
o papel do Parlamento, favorecer a
colaboração das classes e dos conselhos técnicos, introduzir o modo corporativo, operar uma descentralização
autárquica e reagir contra os partidos
políticos, o Brasil pudera reencontrar
o sentido nacional de sua existência:
“Todos estes itens, consagrados na
nova Constituição, representam velhos ideais meus, que venho defendendo desde Populações Meridionais
do Brasil até Problemas de Direito
Corporativo. Ideais que não buscam
sua origem fora de nós, nem são nascidos porventura da bibliossugestão;
mas que resultam de uma observação longa e direta do nosso meio
político e das suas peculiaridades,
das falhas da nossa cultura cívica e
dos seus reflexos sobre o mecanismo dos poderes públicos. No fundo:
idealismo orgânico contra idealismo
utópico” (Vianna, 1927, pp. 175, 176).

Nos vinte anos anteriores, Oliveira
Vianna já se envolvera em dezenas
de polêmicas tanto com intelectuais
socialistas, à esquerda – que o acusavam de fascista –, quanto com outros,
liberais, à direita – que o acusavam
de socialista. Em matéria de economia, ele terçara armas com juristas
liberais como Waldemar Martins
Ferreira (1885-1964), que, baseados
em concepções hauridas das velhas
concepções jurídicas individualistas,
se opunham à organização corporati-
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va e à criação da Justiça do Trabalho
(Vianna, 1938, p. 28). Ele também já
se defrontara com aqueles que, resignados à organização social de Vargas,
como Roberto Simonsen (1889-1948),
defendiam, porém, uma proposta de
organização corporativa que se limitasse a enquadrar os trabalhadores,
deixando de fora da tutela do Estado as associações patronais (Costa,
1999, p. 54). Em todos esses debates,
e como sói acontecer em países
periféricos, a invocação de autores
(norte-americanos e europeus) em
defesa das posições defendidas por
cada autor adquiria uma importância
capital, porque adquiriram aqui foros
de “autoridades” na matéria.

E

ra por esse motivo que, sempre que tomava conhecimento das obras de autores de
nomeada, inclusive estrangeiros, Oliveira Vianna se via provocado a posicionar-se publicamente
acerca delas, criticando as que endossavam as suas orientações e refutando
aquelas que as contrariavam. Foi certamente por essa razão que, ao ler uma
edição francesa de 1938 do tratado
de Ludwig von Mises – O Socialismo:
Análise Econômica e Sociológica (Mises,
1938), publicada originalmente em
alemão no ano de 1922 –, o sociólogo
fluminense se sentiu impelido a criticar
aquilo que nele lhe parecia exagerado
e incompatível com as necessidades
que o Ocidente contemporâneo, em
geral, e o Brasil, em particular, tinham
de um regime político, social e econômico corporativo.

INTELIGÊNCIA

Como é sabido, Ludwig von Mises
viria a ser um dos mais influentes
pensadores liberais do século XX, e um
dos principais responsáveis, depois da
Segunda Grande Guerra, pelo renascimento da crença na superioridade do
livre mercado sobre o planejamento
econômico governamental. Ao lado
de Hayek, Mises ocupa lugar de destaque na chamada Escola Austríaca de
Economia, uma famosa corrente do liberalismo econômico contemporâneo,
cujas doutrinas foram estruturadas a
partir dos escritos do economista e
jurista austríaco Carl Menger (18401921). O Socialismo era já então um dos
trabalhos mais importantes escritos de
Mises, e tivera por origem o artigo “O
Cálculo Econômico sob o Socialismo”
publicado pela primeira vez em 1920.
O argumento central de Mises
nesse texto é que: “Em um Estado
socialista, cada mudança econômica
se torna um empreendimento cujo
sucesso não pode nem ser estimado
antecipadamente e nem ser determinado retroativamente. Há apenas
movimentos cegos. O socialismo é a
abolição da racionalidade econômica”
(Mises, 2012, p. 33). A tese misesiana
de que, nem mesmo em hipótese,
uma economia planejada tal como
nos diferentes modelos “socialistas”
teria condições de alocar de modo
eficiente os recursos escassos da sociedade. Com a abolição do sistema
de preços de um livre mercado, os
planificadores centrais não teriam, honestamente, nenhuma ideia do valor
real dos fatores de produção, o que
impossibilita, assim, o conhecimento

dos lucros ou das perdas é retomado
como argumento econômico principal
do livro O Socialismo (Mises, 1992,
pp. 112, 123). No entanto, o tratado
expande a crítica ao socialismo para o
campo aberto das chamadas Humanidades, como a Filosofia, a Psicologia,
a Antropologia, a Sociologia, a Ciência
Política, as Relações Internacionais e a
História. Diferente do artigo, a crítica
de Mises não se dirige apenas ao que
denominou de “formas particulares
de socialismo”, representadas pelo
socialismo marxista, pelo socialismo
militarista, pelo socialismo cristão e
pelo socialismo das guildas; mas, se
volta, também, contra os chamados
“sistemas pseudossocialistas”, que
incluiriam o solidarismo, o corporativismo, o sindicalismo e qualquer outra
forma de intervencionismo do Estado
na ordem econômica. O impacto do
livro O Socialismo de Mises em alguns
jovens intelectuais foi intenso, a ponto
de fazer com que abandonassem completamente as convicções socialistas
ou socialdemocratas, tornando a obra,
portanto, responsável pela formação
de uma verdadeira nova geração de
liberais ou de conservadores críticos
do marxismo, como Friedrich Hayek,
Lionel Robbins, Wilhelm Röpke e Eric
Voeglin.
Antes que os liberais brasileiros
começassem a se valer do livro de
Mises para atacar a obra social do
Estado Novo, Oliveira Vianna tratou de
posicionar-se criticamente a respeito
dela, absorvendo o que lhe parecia
útil e rechaçando o que lhe parecia
exagerado e anacrônico no tratado
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do economista austríaco. O artigo
em que o sociólogo fluminense produziu sua crítica à obra O Socialismo
chamava-se “O juiz Brandeis e o seu
americanismo”, tendo sido publicado
na Revista Forense em março de 1939
(Depois de sua morte, o artigo foi
republicado em 1951, devidamente
atualizado, numa coletânea de artigos
denominada Problemas de Organização, Problema de Direção). No artigo,
não faltavam referências respeitosas e
mesmo elogiosas ao economista austríaco: “Mises é um notável professor
da Universidade de Viena e já possui
uma autoridade que transcende às
fronteiras de seu país. É um dos chefes
da nova escola austríaca de economia
política e conta, com seus discípulos,
grandes nomes da cultura europeia”.
Vianna se confessava encantado com
sua crítica ao socialismo de corte
marxista, “de incomparável lucidez,
objetiva e cientificamente conduzida”.
Poucos teriam sido tão “poderosos na
argumentação, assim insinuantes e
persuasivos na análise, assim conhecedores dos inúmeros pontos vulneráveis daquela ideologia” (Vianna, 1974,
p. 120). Em sua opinião, Mises era “um
espírito realista, objetivo, prático”, que
argumentava com uma antropologia
realista, e comprovando com “admirável dialética e poder de convicção”
a impossibilidade de realização de
uma economia coletivizada. Não havia
dúvidas de que, fundado na propriedade privada e na iniciativa individual,
com seus quadros de operários e empregados, o capitalismo era capaz de
produzir de modo incomparavelmente
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mais eficiente, comparado ao regime
da produção coletivizada, “com a sua
complicada hierarquia de funcionários
burocratizados”. Com exemplos tirados
das últimas experiências da Alemanha
e da Áustria, o austríaco demonstrava
– e provava – que sempre que o Estado
montava e explorava empresas industriais, o seu fracasso era certo.

O

sociólogo fluminense não
se pejava de criticar, todavia, o conceito empregado
por Mises para designar o
que fosse o socialismo, que
lhe parecia “muito pessoal” (Vianna,
1974, p. 120). Para Mises, o corporativismo e o sindicalismo como modos
de organização socioeconômica eram
apenas variações do socialismo, e que
preparavam, como ele, a passagem da
economia capitalista e privada para a
economia coletiva e estatizada. Para
Vianna, por sua vez, o socialismo era
a ideologia que pregava a abolição da
propriedade privada e consequente
passagem, às mãos do Estado, de
todos os meios de produção. Incomodava-o, por conseguinte, o fato de que
o economista austríaco o empregasse
para enquadrar igualmente aqueles
que, embora partidários da propriedade privada, também defendiam o
intervencionismo econômico e/ou
a estatização ou nacionalização dos
serviços públicos e alguns setores
privados da economia – entre os quais
se achava, naturalmente, o próprio
Oliveira Vianna. A seu juízo, o intelectual vienense estava sendo vitimado
pelo espírito de sistema, enfermidade

típica da mentalidade germânica que
conduzia à ortodoxia e a conclusões
absurdas e exageradas:
“Partidário da economia capitalista,
achando que a ela se devem todas
as excelências da civilização atual,
Mises não tem a mais leve simpatia
pelas formas de intervencionismo do
Estado na ordem econômica. Daí a
sua injusta apreciação das diversas
modalidades do controle econômico,
com que o Estado Moderno está
realizando a disciplina da economia
privada no sentido de assegurar o
predomínio dos interesses gerais e
nacionais sobre os interesses particulares e privados” (Vianna, 1974, p. 123).

Além disso, Oliveira Vianna sustentava que Mises se equivocava ao
acreditar que, naquele momento, o
mundo testemunhasse o recuo da
economia reguladora em prol da privada. Conforme sua técnica habitual de
argumentação, Vianna trazia em seu
reforço a autoridade de Ernst Wagemann (1884-1956), outro economista
germânico muito respeitado à época,
que em A Estratégia Econômica, de
1937, sustentara a tese oposta à de
Mises; isto é, a de avanço progressivo
da ação do Estado sobre a economia
(Wagemann, 1937). O eventual abandono das tentativas anteriores de
dirigir a totalidade da economia não
significava recuo do Estado para as
formas anteriores de não intervenção, típicas do liberalismo de Adam
Smith (1723-1790) e de Jean-Baptiste
Say (1767-1832), mas de redireciona-
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mento daquela intervenção, a fim de
realizá-la para modalidades indiretas
de controle e disciplina, por meio das
autarquias administrativas e das instituições corporativas.
A fim de se antepor ao liberalismo
individualista de Mises, Vianna invocava o exemplo do liberalismo social
ou progressista de Louis Brandeis
(1856-1941), juiz da Suprema Corte
dos Estados Unidos. Contra o entendimento majoritário daquele tribunal,
segundo o qual a nova legislação social
elaborada pelos Estados contrariaria
a liberdade contratual consagrada
na Constituição, Brandeis entendia
ser preciso adequar a interpretação
constitucional à natureza cambiante
da vida social, abandonando-se o
individualismo dos velhos cânones
em benefício de uma “jurisprudência
sociológica”. A antiga ênfase do hermeneuta no exame da vontade do legislador histórico deveria ser substituída
pela sensibilidade sociológica do juiz
na apreensão da mudança e das novas
necessidades sociais. Esta orientação
teria se tornado majoritária na Suprema Corte em 1937, quando a maioria
de seus juízes teria se curvado aos
postulados do New Deal do presidente
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945).
Lutando como ninguém contra “os
excessos e desmandos do capitalismo”,
a atitude de Brandeis seria exemplar
de um “individualismo grupalista” que
escapava tanto à tentação liberal
atomística que prevalecera no século
XIX, quanto à tentação totalitária coletivista. Era desse modo, assim, que
Oliveira Vianna buscava contrapor o
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velho individualismo de Mises ao novo
individualismo, de cunho grupalista ou
corporativo, de Brandeis:
“Mises pensa salvar o indivíduo e a
liberdade econômica da abstenção
do Estado por uma volta ao individualismo liberal, do estilo antigrupalista. Brandeis pensa, ao contrário,
que o indivíduo e a sua liberdade
econômica só poderão ser salvos
pelo Estado, intervindo como força
de equilíbrio entre o indivíduo e as
grandes entidades organizadas pelo
capitalismo industrial. Para ele, essa
liberdade só poderá subsistir pondo
o indivíduo sob a égide do seu grupo
profissional; quer dizer, – por uma
volta ao individualismo grupalista”
(Vianna, 1974, p. 124).

A postura de Brandeis em defesa
de “um intervencionismo do Estado, com
a latitude revolucionária e socializadora
que lhe deu Roosevelt, ao lado de quem
se colocou resolutamente” nada tivera,
todavia, de socialista, marxista ou comunista. Ao combater as demasias do
capitalismo, que oligarquizara a vida
norte-americana, aquele magistrado
tivera em vista apenas “restaurar os
princípios fundamentais do povo americano: o individualismo e a democracia”
(Vianna, 1974, p. 119). Endossando a
interpretação do movimento progressista estadunidense, Oliveira Vianna
entendia que, no fundo, Brandeis agira
como um verdadeiro conservador: o
desenvolvimento brutal do capitalismo
nos Estados Unidos estava retirando
do povo americano o direito a uma

vida autônoma e livre e destruindo
a sua liberdade, cujo gozo passara a
ser privilégio dos grandes industriais
e financistas. Era por isso que aquele
magistrado voltara-se para a defesa
da legislação social: naquele novo
contexto de emergência das massas,
o regime corporativo se lhe afigurara
o único modo de preservar a tradicional liberdade americana. Brandeis
era assim apresentado por Oliveira
Vianna ao público brasileiro, não como
o socialista de Mises, mas como o reformista conservador que ele julgava
ser. Na verdade, a liberdade correria
perigo se, contra a ameaça socialista,
o Ocidente insistisse em vetustas
fórmulas liberais, ou neoliberais, que,
cegas, diante das novas necessidades
sociais, negando a possibilidade de
uma terceira via, não tratariam de
remediar as demandas das massas.
Era o melhor presente que se poderia
fazer aos socialistas marxistas: manter
o proletariado em estado de permanente descontentamento, disponíveis
para qualquer ação revolucionária:
“Para realizar-se a preservação do
indivíduo, o que se faz preciso é,
antes de tudo, restaurar o grupo e
meter dentro dele o indivíduo. O
grupalismo ou solidarismo se tornou,
assim, o complemento necessário
do individualismo: é impossível realizar plenamente o indivíduo sem
constituir, organizar e desenvolver o
grupo – esta é a conclusão do pensamento social moderno. Pelo menos,
nos países livres e democráticos,
onde os direitos naturais da pessoa
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humana são ainda reconhecidos – e
sobrevivem nas leis e nos costumes”
(Vianna, 1974, p. 126).

Conclusão
Teórico do regime sindical e corporativo, Oliveira Vianna não poderia
deixar de se sentir interpelado por
Ludwig von Mises, que considerava
como socialistas ou preparatórias do
socialismo marxista todas as terceiras
vias imaginadas a partir do final do século XIX. Se Mises buscava desqualificar
todas as tentativas de se encontrar um
meio termo entre liberalismo e socialismo, acusando-as de se acharem no
mesmo campo deste último, Oliveira
Vianna desqualificava como anacrônica a pretensão de Mises, que tentava
combater o inimigo comum com uma
doutrina superada e incompatível com
o conturbado mundo democratizado do
século XX. Contra Mises, Oliveira Vianna
lançava mão da autoridade de Brandeis,
jurista comprometido com a mudança
social sem, todavia, romper com as
mais legítimas tradições nacionais
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norte-americanas. Tratava-se de uma
defesa da liberdade concebida de modo
diverso do individualismo atomístico da
Revolução Francesa, que tivera na Lei de
Le Chapelier o seu estandarte supremo.
Tratava-se, ao revés, de um “individua
lismo grupalista ou corporativo” que
se conciliava com as exigências sociais.
Era ao lado do juiz Louis Brandeis,
claro, que Oliveira Vianna se colocava.
Ao pôr-se ao lado de Franklin Delano
Roosevelt, cujo governo endossara
as posições por ele defendidas desde
muito no sentido de, valendo-se da
sociologia, ao produzir uma legislação
comprometida com a justiça social,
Brandeis reproduziria, nos Estados
Unidos, a posição do próprio Oliveira
Vianna, que se pusera ao lado de Getúlio Vargas no Brasil para produzir uma
legislação social, na qualidade de conselheiro jurídico do Ministério do Trabalho. É digno de nota perceber o esforço
que o pensador fluminense fazia para,
à semelhança dos novos liberais ingleses, dos progressistas americanos
e dos radicais franceses, sustentar-se

no campo da defesa da liberdade individual. Ele apresentava a modernidade
das corporações, enquanto instâncias
de representação de interesses colocados entre o Estado e o indivíduo, como
verdadeiras salvaguardas da liberdade
abismada num mundo dominado pelas
multidões e pelo instinto igualitarista,
que ameaçavam mergulhá-lo no caos
anticristão do marxismo. Se os liberais
brasileiros queriam de fato combater
o comunismo, sem cair no fascismo,
deveriam refugar a tentação dos argumentos individualistas de Ludwig von
Mises, e aderir à única fórmula prática
por que a liberdade naquele contexto
poderia sobreviver: o regime corporativo, na modalidade democrata cristã
ideada por Oliveira Vianna, realizada,
ainda que de modo incompleto, pelo
idealismo orgânico dos dirigentes do
Estado Novo.
O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais
e Políticos da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (IESP-UERJ) e pesquisador da Fundação
Casa de Rui Barbosa (FCRB).
clynch@iesp.uerj.br
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ocupe
ESTELITA

Ü

filósofo

Novas
formas de
atuação
política

O

termo “ocupe”, ainda que
genérico e, por conseguinte,
longe de expressar perfeitamente uma uniformidade de
plataformas políticas, passou a designar
diferentes manifestações protagonizadas
na década de 2010 que indicavam a necessidade, entre outras coisas, de aprofundar
a democracia no sentido de torná-la efetiva
ou real por meio da participação popular.
Nesses termos, o Ocupe articula as demandas sociais, ainda presentes em vários
países em vias de desenvolvimento, com
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a demanda por uma democracia em que
a participação popular não seja apenas
consultiva e marcada pela finalidade de
manter o modus operandi da política
tradicional, representativa, mas que tenha
o poder de interferir no espaço de decisão
política. O diagnóstico que prepara o surgimento do Ocupe consiste no reconhecimento de que a política partidária está
indissociavelmente ligada ao capital. Essa
associação minou a confiança de que a democracia representativa poderia realmente
guardar um poder transformador no que
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concerne à capacidade de reconhecer lutas
que estão para além da realização das
condições básicas – do consumo mínimo
promovido pelos importantes programas
de assistência social – e envolvem a participação popular nas decisões políticas. O
discurso do Ocupe, nessa perspectiva, não
é necessariamente um discurso antidemocrático ou mesmo contra qualquer forma
de democracia. Ele pretende aprofundar a
democracia no sentido de substancializá-lo
com uma maior participação popular. Com
o advento do Ocupe, o conceito de democracia representativa está em questão, não
a democracia.
É verdade que dificilmente poderíamos
traçar uma leitura homogênea do Ocupe
numa escala mundial, mas quero defender
que pelo menos é essa a base ideológica que está no alicerce do movimento
Ocupe Estelita, em Recife, que ganhou
uma repercussão tanto nacional quanto
mundial. Meu ponto é que a luta não é
apenas por mais crescimento econômico,
por um maior poder de consumo, mas por
um modelo alternativo ao crescimento
que, por um lado, trabalha na dicotomia,
falsa dicotomia, entre progresso com
destruição ou com estagnação. Por outro,
se constrói sem a participação popular,
constantemente solapada pelo discurso da
legitimidade da democracia representativa
em que os políticos podem prescindir da
vontade popular. Acredito que o Ocupe
Estelita e o movimento Direitos Urbanos
enredem uma nova forma de fazer política,
que reconhece os avanços sociais do país,
mas clama por um projeto mais participativo, dinâmico e que seja capaz de tornar a
democracia real ou efetiva. Com a análise
do movimento Ocupe Estelita, tenciono
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mostrar, por um lado, alguns limites da
democracia representativa e, por outro, a
nova agenda política protagonizada pelas
novas formas de atuar politicamente que
tentam caminhar, na sua própria prática,
no sentido contrário àquele da democracia
representativa.

Ocupe a cidade
O movimento Ocupe Estelita surge
em concomitância com o grupo Direitos
Urbanos1. O objetivo específico do movimento é cancelar o projeto imobiliário
denominado Novo Recife, que consiste
na construção de 12 torres gigantes, que
se desdobram na prática em 15 torres,
de 20 a 45 andares, no antigo cais José
Estelita, atualmente desativado, cuja área
localiza-se no coração do Recife – terreno
estratégico no meio de duas importantes
avenidas da cidade e numa importante
paisagem da cidade. O projeto é eivado
de irregularidades, denunciadas pelo Ministério Público, que vão de um leilão para
a aquisição do terreno suspeito à ausência
de estudos de impacto de vizinhança e
de pareceres do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Esses fatores, de algum modo, legitimam as
ações jurídicas que impedem o início das
obras do referido consórcio. No entanto,
a despeito dessas irregularidades, o projeto Novo Recife ganhou uma liminar em
junho de 2014 e iniciou a demolição do
galpão. Foi o estopim. Quando o sistema
jurídico vacila, a ocupação parece ser
uma saída legítima. Foi o que aconteceu
em Recife.
O Ocupe Estelita, na forma de uma
ocupação física no Cais Estelita, acontece quando um militante é agredido

enquanto tenta registrar, motivado por
uma denúncia, a destruição dos antigos
armazéns do referido cais. Imediatamente,
faz-se necessária uma intervenção política
urgente, capaz de inibir de alguma forma
o famigerado projeto. Ocupar fisicamente
– com os nossos corpos – foi a solução
imediata para o impasse da invisibilidade.
Os corpos ocupando o espaço público
denunciam a publicidade do espaço, a
sua dimensão coletiva, e, por conseguinte,
reorientam a discussão da cidade para o
seu palco, para a praça, que não apenas é
o lugar onde deve ocorrer a discussão, mas
é também o objeto da discussão, porque
nela, como diria o poeta, o povo se encontra com a noção de espaço público. Para
garantir a uma cidade mais espaços de
convivência e construções sustentáveis, o
corpo humano é convertido, como pontua
Harvey (HARVEY, 2012, p.60), em espaço
político, pois o trânsito dos corpos, de
algum modo, coletivizam o espaço, num
sentido geral, tornando-o público. A ideia
do Ocupe Estelita, como a dos demais
Ocupe, é coletivizar o espaço por meio
da presença das pessoas nele. Tanto física
quanto simbolicamente, ocupar expressa a
reivindicação de pertencimento ao lugar,
à cidade, ao Cais, que deveria ter uma
destinação pública por ter sido terreno
da união. Nesse contexto, ocupar também
consiste em exigir uma participação sobre
os destinos desse lugar.
É importante dizer que nem a névoa
de gás lacrimogêneo, que tomou conta
do Cais na reintegração de posse no dia
17/6/2014, nem o massacre midiático
contra os ocupantes turvou a convicção
de que a ocupação do Estelita não refletia nem uma ação isolada nem, muito
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menos, uma ação contra o progresso.
A polícia dispersou o grupo do Cais,
mas não a ideia de que a cidade deve
ser planejada coletivamente. Trata-se do
desejo pelo direito de desejar. O planejamento das cidades passa a ser objeto da
política, no sentido de que a discussão do
desenho urbano, que influencia a vida de
todos os habitantes, passa a ser exigida
como plataforma política essencial. Essa
exigência se materializa na luta, por um
lado, pela participação do Direitos Urbanos e do próprio movimento Ocupe
Estelita no Conselho das Cidades e, por
outro, no fortalecimento do Conselho
como lugar privilegiado das decisões
referentes à própria cidade, conferindo-lhe poder não apenas consultivo, mas,
sobretudo, deliberativo2. Notadamente
não se trata de uma negação do Estado,
mas de uma exigência de esvaziamento
da burocracia estatal em nome de um
fortalecimento da participação popular
direta e, portanto, sem a mediação dos
políticos profissionais. O Ocupe Estelita
ganhou a partir de então feições que
ultrapassam as fronteiras do Recife, visto
que a ocupação do Cais Estelita por
manifestantes acentuou o hiato entre
o poder público institucionalizado e as
demandas da sociedade civil organizada.
O reconhecimento da distância entre o
Estado e a sociedade nunca foi tão grande.
Desse modo, ocupar o Cais Estelita
é tomar posse da cidade não no sentido
de se apropriar privadamente do espaço
público, mas de exigir um modelo de
urbanismo alternativo que passa, antes
de tudo, pela participação popular nas
decisões sobre o desenho urbano das
cidades, que é constantemente seques110 bumba meu boi
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Como em Wall Street,
quando o ‘Ocupe’
alerta para o caráter
social da riqueza, o
‘Ocupe Estelita’ chama a
atenção para o caráter
social da cidade

trado pelo poder onipotente do capital
imobiliário e especulativo. Ocupar é
exigir posse sobre as decisões da cidade
e equilibrar a balança da democracia que
invariavelmente pende para o poder do
capital. A insurgência contra as decisões
realizadas a portas fechadas por alguns
políticos e que influenciam a vida de milhares de pessoas, que não conseguem,
pelos meios institucionais, serem ouvidas,
passa primeiramente pela denúncia da
força do capital nessas decisões e, pos-

teriormente, pela reivindicação por um
processo tanto mais transparente quanto
mais participativo.
O Cais Estelita transforma-se num objeto político por meio do qual a ocupação
de um espaço da cidade – lembremo-nos
da ocupação da rua Wall Street – converte-se numa plataforma política que visa
pensar não apenas o espaço ocupado,
mas a ocupação da cidade como um todo.
Como em Wall Street, quando o Ocupe
alerta para o caráter social da riqueza,
o Ocupe Estelita chama a atenção para
o caráter social da cidade. Ocupar não
apenas para redistribuir riquezas de modo
menos desequilibrado, mas para equilibrar
o poder de decisão sobre a riqueza, e no
caso do Estelita, sobre os rumos da cidade.
Nesse sentido, o Ocupe Estelita se conecta
com demais Ocupes, pois o que está em
jogo é a percepção da cidade como um
organismo cujas partes não podem ser
fragmentadas ao sabor de decisões, tomadas por poucas pessoas, que atendem aos
interesses privados de quem decompõe
o organismo sem compromisso com a
falência dos seus órgãos e, em última instância, sem compromisso com o próprio
organismo. O que o Ocupe Estelita mostra
é que a democracia representativa não
consegue fugir da chancela do capital.
No presente caso, do capital imobiliário.
Por trás do Ocupe Estelita, como dos demais Ocupes, existe uma crítica mordaz à
democracia representativa, que tenciono
mostrar agora.

Democracia representativa nos
limites do capital
Um dos pontos de convergência entre
as diferentes versões dos Ocupes repousa
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na recusa de reduzir a democracia à sua
dimensão representativa – problema já
pontuado por Rousseau no seu Contrato
social –; redução que pressupõe que
o sistema representativo pode acolher
a diversidade da vida pública e os interesses difusos presentes nas sociedades
cada vez mais complexas. Os avanços
sociais, no Brasil e em vários países do
mundo, como, por exemplo, a Turquia,
não foram suficientes para tornar equitativa a balança da decisão dos rumos da
política e, principalmente, da política para
a cidade. A inegável evolução financeira
de algumas classes não chegou nem a
arranhar a assimetria de poder que marca
a democracia representativa. O monopólio
da imprensa, cujas agências de notícias
pertencem a apenas algumas famílias, o
investimento pesado de empreiteiras nas
campanhas políticas, investimento que
não faz distinção entre partidos de esquerda e de direita, e o sequestro do Estado
pelo capital especulativo e imobiliário
não deixa margem para que no interior
da democracia representativa haja espaço
para a opinião pública se manifestar em
toda a sua diversidade e heterogeneidade.
Se é verdade que o Ocupe não tem uma
pauta política plenamente uniforme, capaz
de aglutinar a esquerda do mundo inteiro
em torno de um denominador comum,
ele pelo menos aponta para a falência da
democracia representativa, incapaz de se
livrar do poder do capital e cega para a
diversidade da nossa comunidade política.
É importante sublinhar que no jogo da
democracia representativa há uma dificuldade estrutural relativa à impossibilidade
de representatividade plena, pois é pouco
provável estabelecer uma congruência de
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interesses entre as vontades individuais
dos eleitores e a vontade do representante. Essa improbabilidade repousa no fato
de que se as pessoas tendem, pelo menos
no sistema capitalista, a preservarem seus
interesses, que não necessariamente coincidem com o interesse coletivo ou mesmo
da maioria, os políticos, para os quais foi
delegada uma representação, tendem
a prezar pelos seus próprios interesses
como os demais agentes políticos, as
demais pessoas. Por outro, os eleitores se
constituem num corpo de pessoas com
vontades e desejos difusos e, em alguns
casos, como acontece, especialmente,
nas eleições majoritárias, conflitantes, que
não podem ser harmonizados senão sob
a negação necessária de algum desses
desejos. Nesse sentido, o representante
jamais consegue expressar a diversidade
dos seus eleitores. Ele alija sempre alguns
dos seus desejos ou interesses muitas
vezes usando esses desejos como moeda
de troca em negociações. Oferece-se,
por exemplo, a comissão dos direitos
humanos para deputados como Marco
Feliciano (deputado ultraconservador da
bancada evangélica e presidente em 2013
da comissão de Direitos Humanos), pelo
apoio e votações de pacotes econômicos, colocando-se numa mesma escala
demandas incomensuráveis.
A dificuldade da democracia representativa é ainda mais aguda – disso talvez
Rousseau não desconfiasse – quando a
eleição está subordinada ao investimento
financeiro feito pelas campanhas eleitorais.
Ainda que eventualmente esse gasto possa
ser inibido com o financiamento público
de campanha, as grandes corporações e
empreiteiras investem uma quantidade

exorbitante de dinheiro – declarada e
não declarada – nas campanhas, na esperança de arrecadarem mais por meio
da leniência do Estado com as licitações
fraudulentas e com o tráfico de influência
que dirige os investimentos estatais. A
democracia representativa e o capital começam uma relação íntima antes mesmo
da própria eleição, isto é, na campanha,
no investimento do capital nas campanhas
eleitorais. Essa relação promíscua continua
após a eleição e governa as decisões políticas que tentam conciliar o inconciliável,
a saber, o interesse atomizado do capital,
em que cada especulador e empreiteiro
procura o seu lucro, com o interesse
da cidade. A democracia representativa
age em função do capital e representa o
capital que a financia e legitima. Ninguém
pode colocar em cheque os burocratas
que sob o disfarce do discurso técnico
justificam a injeção de dinheiro para salvar
bancos e custear dívidas contraídas para a
perpetuação do capital. No horizonte da
democracia representativa existe apenas a
monotonia do capital.

Q

uero ressaltar que o marasmo
da política partidária contamina
estruturas políticas clássicas,
como os sindicatos e o movimento estudantil. Ainda que a distância
entre os representantes e representados
na estrutura dos sindicatos e do movimento estudantil não seja congruente
com a distância entre o eleitor e o eleito,
ela persiste, em menor grau, pois, por um
lado, as lideranças institucionais agem para
se manter no poder e, por outro, elas são
incapazes de estabelecer uma unidade
política capaz de dissolver os interesses
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difusos que ela supostamente representa.
A regra é a divisão, fragmentação, rachas
e diferentes entidades representando a
mesma bandeira. Talvez porquenenhuma delas consegue reverter a lógica da
política partidária que as regem. Esse
modelo político afasta professores (a
assembleia de professores universitários é
fortemente esvaziada, ainda que se refira
a demandas corporativas), profissionais
liberais, estudantes (quem protagonizou a
manifestação do passe livre não foi a UNE)
e parte dos intelectuais que não reconhece
na política clássica nenhuma possibilidade
de mudança radical. A política partidária
não apenas está a serviço do capital como
ela contamina – burocratiza – tudo aquilo
que toca. A metástase dessa forma de fazer
política indica a necessidade de se traçarem novas formas de atuação. É preciso
uma política sem representação.
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mentos sociais conseguem se inscrever
num projeto mais amplo de discussão do
capital. Vinte centavos se transformaram
em uma discussão de milhões, que envolvem as ações fraudulentas das empresas
de ônibus, e o Cais Estelita, que já envolve
centenas de milhões num negócio escuso,
se transforma na inestimável discussão
sobre a natureza da cidade.
Ainda que o termo globalização ou,

em rede, subsidiada pelo aparato das
redes sociais e pela internet de modo
geral, permitiu a construção de uma plataforma política que desfez as barreiras
que enclausuravam diferentes atores
políticos. Os canais midiáticos tradicionais
não conseguem monopolizar as notícias,
borbulham mídias alternativas na rede,
e a distância que isolava atores políticos,
descrentes da estrutura política tradicio-

como preferem os franceses, mundialização, tenha caído em desuso, a luta

nal, são diminuídas pelo contato virtual
e dinâmico das redes sociais. Assim,
advogados (as), promotores (as) públicos (as), sociólogos (as), filósofos (as),
urbanistas, designers e jornalistas, entre
outros, começaram a atuar juntos numa
das melhores formas de denunciar os
discurso político hegemônico – chamado
pela mídia tradicional de técnico e que
guarda a pretensão de neutralidade – a
saber: por meio da aliança qualificada
entre técnica e política, mostrando que
um bom discurso técnico é sustentado
numa compreensão política do mundo, da cidade. Forma-se uma rede de
atores políticos que constroem a sua
própria mídia e determinam uma forma de atuação política dinâmica em
que o conhecimento técnico é aliado
ao projeto político de modo público e
transparente. Nesse espírito os Direitos
Urbanos passam a subsidiar em Recife
um discurso que consegue converter
pautas pontuais – mobilidade, segurança,
equipamentos culturais etc. – em uma
discussão sobre a cidade que concatena
todas essas pautas num único projeto. A
luta por uma cidade justa e que privilegie
a vida em coletividade passa a ser em
rede porque acontece nas redes sociais
(mídias sociais da internet) e porque

Política em rede: Direitos
Urbanos Recife
O jogo da representação política, em
que os partidos estão mais interessados
em se manter no poder do que promover
mudanças importantes, foi um entrave
para a organização política da sociedade
civil que começou a ser superado pela
ação em rede dos novos movimentos
sociais que surgiram aparentemente para
responder demandas pontuais, como, por
exemplo, o aumento da passagem ou um
empreendimento imobiliário do Novo
Recife, mas que conecta essas demandas
com um projeto de cidade alternativo
ao modelo cristalizado pelo capitalismo.
Como nas redes sociais, em que um
simples comentário pode rodar o planeta,
as discussões pontuais dos novos movi112 bumba meu boi

Os Direitos Urbanos em
Recife e outros novos
movimentos sociais
fazem história porque
tornam a política um meio
para se estabelecerem os
parâmetros de uma cidade
justa e não um fim
em si mesmo
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forma uma rede complexa de múltiplos
e bem capacitados agentes políticos, que
não apenas apresentam soluções técnicas
alternativas ao modelo tradicional como
também mostram o viés político de toda
discussão técnica.
Assim, o urbanismo deixa de ser
uma abstração ou uma pauta menor
no cenário político, especialmente das
esquerdas, para ser o lugar da reforma
– revolução – da cidade. Desse modo,
as diferenças sociais apaziguadas, mas
não eliminadas com a ampliação do
consumo, são reconhecidas no desenho
urbano como cada vez mais difíceis de
serem superadas porque remontam à
história de exclusão e segregação social
do Brasil, materializada na falta de direito
a mobilidade, saneamento básico, água
e prazer; em uma palavra, à cidade planejada de acordo com a prioridade nos
espaços de convivência coletiva e com
qualidade de vida.
Os Direitos Urbanos em Recife e
outros novos movimentos sociais fazem
história porque tornam a política um meio
para se estabelecerem os parâmetros de
uma cidade justa e não um fim em si
mesmo, como acontece na democracia
representativa em que a disputa pela
hegemonia do poder no partido político
é tão importante – talvez mais importante – do que o projeto político do próprio
partido, quando, nos casos raros, eles
têm um projeto político. Com os Direitos
Urbanos, a política perde em burocracia
na mesma medida em que ganha em
participação. Não se faz mais necessário
o processo de filiação, de disputa por delegados para elegerem os candidatos, do
procedimento muitas vezes de “compra”
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de votos, que já começa nas entranhas
dos partidos. A política é participação e
interesse. O desejo de desejar cidades é
protagonista nos grupos e movimentos
que se formam sem a preocupação de
se aparelhar financeiramente. Em geral,
esse aparelhamento repete a falta de lisura
das campanhas partidárias, ao passo que
o que está em jogo para os participantes
do Direitos Urbanos – voluntários participantes – não é garantir um emprego,
um benéfice. Trata-se de reatar o ideal
de uma democracia que se fortalece na
participação e pela participação.
Se os gregos erraram porque restringiram a democracia – direta – a apenas
algumas pessoas que tinham o estatuto
de cidadãos, os movimentos sociais, como
o Direitos Urbanos, acertam quando reconhecem que a concentração de poder na
burocracia estatal – reduzida a um grupo
de políticos profissionais de olho nos
seus próprios interesses – é igualmente
nociva. É preciso expandir definitivamente
a democracia, no sentido de ampliar a
participação popular. Por fim, se o céu é do
condor porque nele o exímio pássaro pode
trafegar livremente no compasso de suas
próprias asas, a praça só é do povo quando
a voz da população ecoa sem a mediação
opaca dos representantes políticos e pode
se dilatar na forma da participação direta
de diferentes atores políticos. A autonomia
finalmente ganha asas quando a política
abandona o simulacro da representação
e volta para as origens – agora direta e
irrestrita – da democracia grega.

NOTA DE RODAPÉ
1. O movimento Direitos Urbanos surge no fim de
2011 a partir de uma discussão sobre a lei, rejeitada,
que proibia o consumo de bebidas alcoólicas nas
ruas. Um grande debate se formou numa rede
social sobre aquela lei e logo foi estendido para
um debate mais amplo sobre os direitos que governam a cidade. Surge, a partir da audiência pública
sobre o projeto Novo Recife, a ideia de formar um
movimento que luta pelos direitos concernentes
à vida na cidade. Naturalmente, o movimento é
batizado, por votação na internet, com o nome
Direitos Urbanos.
2. O Conselho das Cidades é composto por vários
setores da sociedade civil e pelo governo. Ele foi
criado com o intuito de ser uma estrutura colegiada
consultiva e deliberativa no que concerne, especialmente, às políticas urbanas em convergência com
a política nacional de desenvolvimento urbano.
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C

arl Schmitt (1888-1985) e Francisco Campos

relevância de se retornar a seus escritos. O julgamento do

(1891-1968) são juristas controvertidos, cujo

pensamento político e jurídico de tais autores, além de ei-

pensamento autoritário os alça à reputação

vado de juízos de valores, é sumário, ideológico, isento de

de autores malditos. Defensores de um Esta-

uma postura sine et studio. Essa perspectiva conduz os es-

do forte , da integração das massas pelo regime político

tudiosos a proferir sentenças condenatórias, descontextu-

do Estado, da concentração de poder pelo executivo, suas

alizadas e os condena, bem como sua obra, ao ostracismo.

ideias suscitam controvérsias e pontos de vista conflitan-

A título de exemplo dessas opiniões, para alguns auto-

tes entre seus intérpretes. Seus escritos, indiscutivelmente

res, o Estado nacional, de Campos, seria a versão brasilei-

antiliberais e autoritários, são comumente associados ao

ra do Mein Kampf (Minha luta), de Hitler (Loewenstein,

totalitarismo, fascismo e nazismo (Arrais, 1938, p. 25). A

1942, p. 126), enquanto o O conceito do político, de Sch-

leitura de seus trabalhos costuma provocar a aversão da

mitt, é, por vezes, reduzido a uma mera doutrina belicista

maioria de seus estudiosos e ateia fogo ao debate sobre a

ou militarista (Paul Noack, 1996, p. 115).

1
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À primeira vista, é possível perceber pontos de convergência entre ambos os autores, pois além do caráter
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instrumental, orientada por necessidades endógenas4 de
fundamentação teórica do regime do Estado Novo.

controvertido e polêmico de suas ideias antiliberais, am-

A proposta deste trabalho é proceder à investigação

bos trilharam um caminho que os levou a participar ati-

da recepção das ideias de Carl Schmitt por Francisco

vamente de regimes ditatoriais. Sem negligenciar as signi-

Campos. Para tanto, deve-se, em primeiro lugar, obser-

ficativas diferenças, tanto Schmitt como Campos tiveram

var que a ideia de recepção se opõe à mediação entre

uma formação jurídica, política e filosófica, atuaram

o autor e o conteúdo do texto, pois a compreensão das

como professores universitários, apoiaram regimes dita-

ideias consiste sempre em uma interpretação, ou seja,

toriais e participaram de modo efetivo, respectivamente,

um aporte criativo, e se realiza em conformidade com

das ditaduras do Terceiro Reich alemão (1933-1936) e do

momentos e interesses distintos pelo leitor-receptor. A

Estado Novo brasileiro (1937-1945). Os escritos de Cam-

recepção jamais ocorre de forma passiva, imediata, pois

pos, redigidos durante o exercício de funções públicas, na

sempre há mediação, interpretação. Não há recepção no

qualidade de professor ou de jurista, “cobre cerca de 50

sentido de transposição plena do ideal ao plano real, isso

anos da vida brasileira, iniciando-se por volta da I Guerra

porque entre o texto e o leitor há sempre um hiato, pois

Mundial e terminando em 1968, ano de seu falecimento”

não é possível o conhecimento do texto senão por meio

(Medeiros, 1978, p. 9). Já a produção intelectual de Sch-

de conceitos que realizam uma mediação parcial para

mitt (1888-1985), cujo começo precede à Primeira Guerra

âmbito da compreensão. Se um mesmo texto pode ser

Mundial com a publicação de sua tese de doutorado sobre

lido de diversas formas, isso significa que para este estu-

A culpa e as formas de culpa, em 1910, atravessa as duas

do interessam a assimilação feita por Campos de algumas

Guerras Mundiais e vai até a publicação de seu último ar-

ideias de Schmitt a fim de desenvolver um fundamento

tigo, em 1978.

teórico para o regime do Estado Novo.

2

Enquanto Schmitt é considerado por muitos um opor-

Em segundo lugar, outra questão pertinente ao pro-

tunista , sobretudo em virtude de sua participação no Ter-

blema da recepção concerne ao contexto político e social

ceiro Reich, Campos seria um político situacionista, cuja

marcado por guerras, revoluções e crises econômicas,

conduta se modifica em conformidade com as inflexões

cujos efeitos não se fazem apenas sentir na Europa, mas

dinâmicas do poder. O traço principal de sua ação polí-

ecoam, em maior ou menor grau, em outras partes do glo-

tica reside em servir e criar a fundamentação jurídica da

bo e impõem um conjunto de temas e problemas à vida

ordem política dominante, independentemente de qual-

política social de diferentes países. Alguns traços marcan-

quer valor ou princípio moral (Medeiros, 1978, p. 10). A

tes do fluxo de eventos das primeiras décadas do século

despeito de o situacionismo do jurista brasileiro se aproxi-

XX que afetam e entrelaçam diferentes países podem ser

mar, sob alguns aspectos, do oportunismo de Schmitt, há

observados: na Primeira Guerra Mundial, na aparição

diferenças notáveis na conduta política dos mencionados

das massas no cenário da vida política, na ressonância

autores. Campos “jamais em sua vida militou nas hostes

mundial da expansão e crise econômica do capitalismo,

da oposição” (Medeiros, 1978, p. 10). O jurista brasileiro

na necessidade de fomento da indústria pelo Estado, na

transita do pensamento liberal (1914-1930) para o auto-

militarização da instituição estatal. Além disso, diante das

ritário (1930-1942) e do autoritário para o liberal (1945-

crises econômicas e da instabilidade política, constata-se

1968) (Medeiros, 1978 p. 35), enquanto Schmitt se man-

uma propensão à concentração do poder e de competên-

teve fiel ao seu pensamento antiliberal durante toda sua

cias pelo poder Executivo, uma crescente crítica às insti-

vida. Isso importa na medida em que, ao se falar da re-

tuições da democracia liberal, à emergência de uma classe

cepção de Campos de algumas ideias do jurista alemão,

trabalhadora nos grandes centros urbanos etc. O contexto

nota-se tratar de uma apropriação de caráter meramente

histórico das três primeiras décadas do século XX, marca-

3
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do pela primeira Guerra, expansão do mercado capitalista,
Revolução Russa, crise econômica, impôs um conjunto de
questões e problemas que não só afetaram a vida política
europeia, mas também tiveram consequências na história mundial. Ora, o fato de se negligenciar que os autores
compartilhavam um contexto comum e eram integrantes
de uma geração singular pode falsamente levar à conclusão de que todas as ideias de Campos são apropriações do
pensamento de Schmitt. É certo que o jurista brasileiro
utilizou ideias do autor alemão, mas sempre o fez comprometido com a construção de uma unidade política nacional, juridicamente organizada, adequada às vicissitudes da

Enquanto Schmitt
é considerado
por muitos um
oportunista, Campos
seria um político
situacionista

realidade brasileira, e não como mero decalque de ideias
schmittianas (Fernandes, 2007, p. 366). É importante salientar que a crítica empreendida por Campos e Schmitt às
premissas da democracia-liberal e suas instituições se relacionavam à necessidade de encontrar formas de Estado
e governo capazes de reduzir o elevado nível de contingência desencadeado, sobretudo, pela ausência de reconhecimento político das massas populares.
As ideias e trajetórias de ambos os autores são representativas de um longo período que não só marca a história do século XX na Alemanha e no Brasil, mas redefine as
fronteiras globais. Faz-se mister observar que à construção do Estado Novo brasileiro subjaz um arcabouço conceitual jurídico e político próximo do instrumental teórico
desenvolvido por Schmitt em alguns de seus estudos mais
conhecidos. Poder-se-ia aludir, entre outros temas, ao da
democracia substantiva, teologia política, soberania, legitimidade, autoridade, ditadura e mito. Abordagens de tais
temas por Campos tinham a finalidade de fundar um Estado moderno num país de dimensões incomensuráveis,
caracterizado pelo vácuo de poder central, pela dispersão
demográfica, fragmentação e invertebração provocadas
pela autonomia do poder local.
Na primeira parte deste trabalho, analiso o problema
conceitual do autoritarismo utilizado em estudos sobre o
Estado Novo. Na segunda parte, relaciono o direito constitucional de Campos com a ideia de decisão política. Já
na terceira, abordo o conceito de direito constitucional de
Campos.
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O problema conceitual do estudo do Estado Novo
É comum subsumir os teóricos5 do Estado Novo brasileiro a uma corrente de pensamento autoritária, por vezes, confundia com o fascismo e nazismo. Uma confusão
conceitual capaz de ocultar distinções necessárias e funda-

Há quem diga que
“não pode ser
coincidência o
literal decalque
de Carl Schmitt
por Francisco
Campos, o máximo
ideólogo do golpe
estadonovista”

mentais, à compreensão do Estado Novo.
A associação do Estado Novo e de seus ideólogos ao
autoritarismo está menos a serviço da compreensão de
um período de mudanças provocadas num país repleto de
demandas do que de uma tomada de posição ideológica.
O regime político estadonovista não pode ser reduzido à
construção de um regime arbitrário e totalitário voltado
para os interesses minoritários de uma elite do mesmo
modo que o nazismo plebiscitário de massas. Entre outras
preocupações dos atores envolvidos na criação de um Estado Novo moderno, havia um projeto nacional interessado em fundar uma nova ordem capaz de ativar os laços
de solidariedade e construir um estado-nação brasileiro.
A exposição do caráter anacrônico da democracia-liberal
frente à complexidade da realidade concreta não servia
apenas como mero suporte para justificar um regime totalitário a serviço dos interesses particulares de uma elite
autoritária. Confunde-se, com frequência, a relativização
e crítica do conceito de democracia-liberal com o totalitarismo, fascismo e nazismo, como se houvesse apenas um
sentido unívoco de democracia. Por isso, a partir do exame dos usos que Campos teria feito das ideias de Schmitt,
intenta-se examinar a tensão entre democracia-liberal e
democracia substantiva.
É oportuno acentuar, criticamente, o significado de
“regime autoritário”:
“entre brasilianistas é comum caracterizar o sistema
político existente durante o período do ‘Estado Novo’,
assim como também o sistema político instalado após
o golpe de Estado político-militar de 1964, como ‘regime autoritário’. Isso não contribui, porém, para a
compreensão das características particulares e deixa
de lado o processo endógeno de formação de uma ideologia brasileira que já ocorria desde os anos 1870, durante a primeira república e, especialmente, durante
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a década da eclosão da Revolução de 1930” (Castelo

p. 56) (Grifos meus). Caberia indagar, portanto, a respei-

Branco, 1983, p. 227).

to das razões por que Campos não teria feito referência
direta ao nome de Schmitt. Segundo Vamireh Chacon, a

Regime autoritário seria um pseudoconceito, de ca-

omissão estaria associada ao receio de juristas do Estado

ráter etnocêntrico, apoiado meramente no argumento de

Novo sofrerem eventuais retaliações em virtude da citação

que o fenômeno do autoritarismo seria, em última instân-

de ideias de um jurista do regime nacional-socialista que

cia, ou no fundo, correspondente a um reflexo imperfei-

acabara de ser deposto em 19366. Ainda assim, “mesmo

to da dicotomia totalitarismo-democracia da experiência

diante da sinuosa omissão dos juristas do Estado Novo em

dos países do centro hegemônico. A classificação do regi-

comprometerem-se citando Carl Schmitt no golpe brasi-

me como autoritário foi originalmente a consequência de

leiro de 1937, sabedores da queda de Schmitt em desgraça

uma definição apologética do sistema político adotado em

no ano anterior e interessados naquela fase em cultivar as

1937. A instituição dos fundamentos intelectuais do Esta-

simpatias do ‘Terceiro Reich’, fazendo-o parecer ‘desco-

do Novo foi realizada por Oliveira Vianna, Azevedo Ama-

nhecido’” (Chacon, 1996, p. 62). Ao se referir a Campos,

ral e Francisco Campos, que estavam de pleno acordo com

Chacon declara que “em nenhum momento o discurso-de-

o patrimônio antiliberal da época e, assim, tornaram-se os

calque7 referirá, uma vez sequer, o nome de Carl Schmitt,

fundadores da ideologia do Estado Novo (Castelo Branco,

por mais que se aproprie dos seus conceitos e até das suas

1983, p. 227). A generalização da classificação do Brasil

palavras”. Somente “tempos após, extinto o Estado Novo,

como Estado autoritário em escritos de língua inglesa re-

Francisco Campos fará sinuosa menção a Schmitt, ao nele

monta ao livro Brazil under Vargas, de Karl Löwenstein,

apontar ‘a filosofia existencialista dos alemães’, levando-

cuja primeira edição ocorreu em 1942 e no qual o autor

-os à tendência de desvalorizar a Constituição de Weimar”

mostra que o regime do Estado Novo não era compreensí-

(Chacon, 1996, p. 63).

vel mediante os conceitos de totalitarismo, semitotalitaris-

Apesar da referida omissão apontada por Chacon,

mo ou fascismo, mas como regime autoritário ou autocrá-

é indispensável observar que há duas citações nas quais

tico (Löwenstein, 1942, pp. 52, 370 - 372).

Campos menciona o nome Schmitt de modo inequívoco,
no trabalho Direito constitucional, publicado em 1941.

O direito constitucional e decisão política

Tais referências ao autor alemão são pistas imprescindí-

A despeito de Campos, por vezes, empregar conceitos

veis para este trabalho, uma vez que auxiliam a investi-

e palavras idênticos aos adotados e elaborados por Sch-

gação dos usos das ideias de Schmitt por Campos. Cabe,

mitt e tratar, frequentemente, dos mesmos temas, auto-

portanto, nas próximas linhas, analisar a relação estabele-

res e citações observados em alguns escritos, não há em

cida por Campos entre o direito constitucional e a compre-

todos os textos contidos no Estado nacional sequer uma

ensão do fenômeno político.

citação direta ao jurista alemão. Haveria mera coincidên-

Campos, ao aludir à teoria da constituição de Schmitt,

cia entre as ideias dos autores? O contexto histórico-polí-

oferece uma chave relevante à investigação dos usos que

tico marcado pelo pathos antiliberal do período entre as

faz das ideias do jurista, pois revela conhecer o trabalho

duas Grandes Guerras imporia a reflexão de temas coin-

Verfassungslehre (Teoria da constituição) (1928), no

cidentes? Ou melhor seria considerar uma temática con-

qual busca sistematizar seu conhecimento constitucional

vergente? Há quem diga que “não pode ser coincidência o

realista8. Após a redação do Conceito do político, cuja pri-

literal decalque de Carl Schmitt por Francisco Campos, o

meira frase afirmava que “o conceito de Estado pressupõe

máximo ideólogo do golpe estadonovista e principal ela-

o conceito do político” (Schmitt, 2002, p.20), ficara cla-

borador da sua Constituição em algumas linhas próximas

ro que Schmitt não se ocuparia do Estado em particular,

do regime polonês do Marechal Pidulski” (Chacon, 1996,

mas, antes de tudo, de sua constituição, precisamente, de
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substância política existencial, irredutível à racionalidade

ralista liberal - destituída de substância nacional - cuja

normativa. A afirmação existencial de um agrupamento

força fragmentava a unidade política nacional em favor

humano levaria à associação política a partir da decisão

do interesse local. A reminiscência do federalismo libe-

última determinante de quem é amigo ou inimigo, criando

ral da República Velha na Carta de 1934 impunha óbices

assim uma substância constitucional impassível à técnica

à produção e circulação da mercadoria em território na-

de subsunção da forma abstrata do direito constitucional

cional devido aos impostos interestaduais. A concentração

legal. A teoria da constituição de Schmitt não consiste ape-

de poderes nas mãos do poder central deveria dissolver o

nas na negação de princípios e institutos contraditórios

princípio liberal da não intervenção do governo nos as-

da democracia liberal, mas representa uma elaboração e

suntos locais, equilibrar as discrepâncias regionais e pro-

afirmação de um conceito constitucional revolucionário-

mover um sentimento orgânico de identidade nacional.

-conservador (fundado numa noção de identidade entre

Em virtude disso, Campos refuta qualquer possibilidade

governante e governado). Tal concepção verifica-se, entre

de a Constituição de 1934 fortalecer a autonomia do poder

outros aspectos, numa forma de Estado federal fundada

local dos governadores estaduais em detrimento das com-

no imperativo do interesse nacional .

petências do Governo federal. A fim de evitar a privação de

9

10

A primeira citação a Verfassungslehre se dirige à ne-

competências do poder político federal, o jurista alicerça

cessidade de Campos de concentrar poder no âmbito do

parte de sua argumentação no artigo 13 da Constituição

executivo a fim de promover a consolidação da naciona-

de Weimar, cujo teor dispõe: “o direito do Reich prevalece

lidade e a organização da sua ordem legal. A passagem

sobre o direito do Estado da federação (Reichsrecht bricht

refere-se à forma pela qual o Estado organiza o território e

Landesrecht)”, e cita a Verfassung des Deutschen Reich de

estrutura o seu poder relativamente a outros:

Gerhardt Anschutz para reafirmar o princípio da anulação

“Dieser staatsrechtliche Charakter jedes Bundes

de qualquer lei local pela lei federal.

fuehrt folgerichtig dazu, dass immer, soweit der Bund

Cabe ressaltar que os pareceres elaborados por Cam-

befugterweise gegenuber den Mitglidern auftritt, sei es

pos, dirigidos à interpretação constitucional com intuito

auch nur auf einem eng begrenzten Gebiet, Bundersrecht

de consolidar a Revolução de 193013, revelam uma miríade

dem Landesrecht vorgeht (“Este caráter jurídico do Es-

de juristas estrangeiros14, entre outros, americanos, ingle-

tado Federal tem como consequência que, toda vez que o

ses, alemães, italianos e franceses, mobilizados a serviço

Estado age dentro da sua competência própria, o direito

da reflexão de conceitos do direito comparado. A leitura de

federal tem preeminência sobre o direito local”)” (Schmitt

tais pareceres revela uma característica comum: a capaci-

11

apud Campos, 1942, 241-242) .

dade de empregar o direito como meio para legitimação da

Aqui já se torna evidente a intenção de centralização

decisão política soberana voltada, sobretudo, para a cons-

de poder político, da criação de um centro de poder for-

trução de uma unidade política brasileira, imprescindível

te o suficiente dirigido para sobrepor o direito federal ao

à instituição de um Estado moderno forte o suficiente para

direito estadual, central ao local, em suma, a lei superior

esmorecer os interesses regionais representados pelos

à lei inferior. Subjacente à primazia da União em relação

partidos políticos. Mediante o direito, seria possível justi-

aos Estados-membros está presente o empenho em pro-

ficar a Revolução de 1930 e fortalecer o poder central.

vocar a dissolução da força regionalista representada pelo

É importante destacar que Campos entendia existir

liberalismo-oligárquico da República Velha (1889-1930),

uma incompatibilidade entre democracia liberal e

marcada pelo coronelismo , pela força política local ali-

federalismo. Sua solução ocorre mediante a adoção do

cerçada na grande propriedade rural agroexportadora. A

conceito de democracia substantiva de Schmitt, ancorada

centralização do poder político pelo Estado Novo e sua

“no fato de que a federação se alicerça num pressuposto

Constituição visava, com efeito, solapar a estrutura fede-

essencial, precisamente, a homogeneidade de todos os

12
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membros da federação, isto é, uma identidade substancial que funda uma concreta concordância dos Estados-membros em conformidade ao ser (seinsmässige), em
que os casos extremos de conflito não se manifestam na
federação” (Schmitt, 2003, p. 376). Na mesma linha de
raciocino de Schmitt, Campos afirma que “a integridade
dos Estados é uma consequência da nação. Se a integridade desta impõe sacrifício territorial aos estados, tal sacrifício é feito em benefício dos próprios Estados (...). A
união (...) deve caber-lhe o primado político e moral. A
nação antes e acima de tudo, mesmo porque sem ela não
teria sentido a existência dos Estados” (Campos, 1941, p.
97). Assim, a reestruturação da distribuição de compe-

Além de se apoiar na
concepção federalista
de Schmitt fundada
na nação, Campos
é inspirado pelo
federalismo norteamericano

tências no espaço territorial visava a conduzir um movimento centrípeto do poder capaz de deter a oligarquização do interesse nacional. Além de se apoiar na concepção
federalista de Schmitt fundada na nação, Campos é inspirado pelo federalismo norte-americano e o interpreta
como centralização do poder político a fim de fortalecer
o poder em âmbito federal. Nesse sentido, a interpretação de Campos concordaria com a de Hannah Arendt,
pois “é claro que o verdadeiro objetivo da Constituição
Americana não era o de limitar o poder, mas dar origem
a mais poder, ou seja, estabelecer e constituir adequadamente um centro de poder inteiramente novo, destinado
a compensar a república confederada, cuja autoridade ia
ser exercida sobre um extenso território em expansão, do
poder que se perdera quando as colônias se separaram da
coroa inglesa” (Arendt, 1988, p. 123).

Conceito de Constituição como obra política
O trabalho Direito constitucional de Campos contém
numa de suas partes subtítulo e argumentação muito semelhante à Teoria da constituição (Verfassungslehre) de
Schmitt. Enquanto Schmitt intitula o item dois do parágrafo segundo da Verfassungslehre “A constituição como
decisão política”, Campos o denomina de “Conceito de
constituição como obra política”. O título empregado por
Campos denuncia a influência de Schmitt e a adoção de
sua epistemologia polêmica da contraposição conceitual,
pois opõe o “conceito de constituição como obra política”
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ao “conceito de constituição como unidade lógica e sistemática”. Tal contraposição é idêntica à distinção de Schmitt entre Constituição (Verfassung) e Lei-Constituição
(Verfassungsgesetz) (Schmitt, 2003, p.23).
Campos, em Direito constitucional, na referida parte

Schmitt, assim como
Campos, pretende
recuperar a essência
do Estado moderno,
cujo núcleo central
encontra-se no seu
poder executivo

intitulada “Conceito de constituição como obra política e
como unidade lógica e sistemática”, critica a interpretação
do constitucionalismo liberal da jurisprudência dos conceitos que a reduz à unidade de um ordenamento lógico e
sistemático de normas jurídicas. Observa que “tal conceito não corresponde à realidade. Será, quando muito, um
conceito metafísico ou mitológico de constituição, não da
constituição tal como é, real ou efetivamente, mas como
deveria ser, não da constituição concreta ou positiva, mas
da constituição ideal ou de um tipo normativo ou modelar
de constituição” (Campos, 1941, p. 280). Ora, tal realismo
político de Campos não seria apenas inspirado nas ideias
de Schmitt, mas também parece ecoar o ensinamento da
irredutibilidade do fenômeno político encontrado em O
príncipe, de Maquiavel, precisamente da verità effettuale, ao declarar ser mais conveniente procurar a verdade pelos efeitos das coisas ao invés do que delas se possa
imaginar (Maquiavel, 1979, p.63). Da mesma forma que
Schmitt, o jurista afirma o pressuposto do fenômeno político frente a qualquer ratio normativa, pois a Constituição
“é uma obra política15 e não um sistema lógico que o ponto
de vista político faz, as mais das vezes, recuar para plano
secundário o ponto de vista lógico ou sistemático” (Campos, 1940, p. 280).
Campos, na esteira do pensamento de Thomas Hobbes e Carl Schmitt, compreende o conceito de Constituição como uma “obra política”, uma decisão política
proveniente de uma autoridade soberana, e não uma verdade proveniente de uma norma jurídica. A concepção de
“Constituição como decisão política” (Verfassung als politische Entscheidung), inequivocamente formulada por
Schmitt, encontra sua fonte na expressão Auctoritas, non
veritas facit legem16 cunhada por Thomas Hobbes. A lei
não resulta da impessoalidade, racionalidade e verdade
advinda do conhecimento, mas de uma autoridade pessoal: “It is not wisdom, but authority that makes the law”
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(Hobbes, 1971, 55). Constituição, portanto, “é obra mais

corrente é a crença na legalidade” – seriam inconsistentes.

prática do que lógica, mais política do que sistemática”

Acentua que “aqui tanto a legalidade quanto a legitimida-

(Campos, 1942, p. 284).

de são reconduzidas ao conceito comum de legitimidade,

Segundo Schmitt, o conceito de lei se define como

enquanto que a legalidade significa exatamente o oposto

aquilo que se funda na autoridade. Vale a pena salientar

à legitimidade” (Schmitt, 1998, p. 14). Schmitt postula a

que Campos e Schmitt filiam-se a uma tradição de pensa-

necessidade de se distinguir inequivocamente entre legi-

mento realista preocupada com a fundação e manutenção

timidade e legalidade e alerta para o perigo de redução da

de um corpo político no âmbito da realidade concreta. Des-

legitimidade à legalidade. A crença na forma vazia de um

se modo, a ação política dirigida às circunstâncias concre-

estatuto legal poderia justificar qualquer status quo, inclu-

tas consiste no centro gravitacional desse modo de refle-

sive uma forma opressiva de dominação.

xão constitucional que se opõe ao racionalismo normativo,

Não é trivial constatar que “a toda normatização pre-

cuja concepção de lei está associada à verdade, deliberação

cede uma decisão política fundamental do portador do

e não ação e comando. Assim, afirma Schmitt que “ao ab-

poder constituinte”. A decisão política fundamental é

solutismo parece evidente ‘that Law is not Counsell, but

“na democracia do povo e na autêntica monarquia do

Command’, essencialmente autoridade e não, como para

monarca” (Schmitt, 2003, p. 23). Já nos seus primeiros

o conceito de lei racionalista do direito público, verdade

escritos, Schmitt insistia no fato de uma norma não se

e retidão. Auctoritas, non Veritas facit Legem” (Schmitt,

criar a si mesma senão por meio de um sujeito do po-

1996, p.54).

der do Estado. O ponto essencial subjacente à concepção

Schmitt, assim como Campos, seguindo uma tradição

constitucional realista consiste na impossibilidade de se

de autores como Jean Bodin, Maquiavel e Hobbes, preten-

transferir a responsabilidade decisória à impessoalidade

de recuperar a essência do Estado moderno, cujo núcleo

da unidade de um sistema lógico de norma, à verdade e

central encontra-se no seu poder executivo. Nesse sentido,

racionalidade imanente à lei. Ora, essa teologia deísta

“legislação é deliberare, executivo agere.” Tal concepção

subjacente ao constitucionalismo liberal, ao reconduzir

compartilhada pelos referidos juristas se opõe ao iluminis-

a responsabilidade às leis e imunizar as decisões pes-

mo racionalista francês que consagrou o poder legislativo

soais de indivíduos, blindadas contra os riscos, eleva os

à custa do poder executivo.

níveis de contingência, produzindo imprevisibilidade na

A concepção revolucionária conservadora constitucio-

vida social. Justamente para evitar isso, observa Campos

nalista caracterizada pelo fortalecimento do poder execu-

que “a Constituição de 10 de novembro pôs termo a esse

tivo se opõe à visão liberal do Estado de direito no qual

processo de dissolução, devolvendo ao Poder Central a

governam as leis abstratas e genéricas no lugar de homens

responsabilidade da integração das forças vivas da nacio-

concretos de carne e osso. Não se admite a redução da le-

nalidade” (Campos, 1941, p.114).

gitimidade ao princípio da legalidade. Campos provavel-

A concepção dinâmica e substantiva do direito, cujo

mente concordaria com a crítica de Schmitt a Weber. Este,

fundamento último reside na decisão política, cumpre o

ao sustentar que a crença na legitimidade da legalidade

papel de reduzir os níveis de contingência de modo a per-

de um preceito jurídico é a forma mais corrente de legi-

mitir a instalação de uma ordem jurídica dotada de previ-

timidade nos dias de hoje, teria sofrido admoestações de

sibilidade. Tal compreensão do direito, possivelmente ex-

Schmitt, que comenta em Legalität und Legitimität (Le-

traída por Campos da reflexão de Schmitt, o liberta de seu

galidade e legitimidade), publicado pela primeira vez em

caráter estático e o permite configurar a realidade comple-

1932, que as afirmações de Weber - precisamente, a de que

xa a partir do caráter dinâmico do decidir e agir políticos

a “legalidade pode ser considerada como legitimidade” ou

na realidade concreta. Não esqueçamos que tal conceito

àquela segundo a qual “a forma de legitimidade hoje mais

de direito encontra seu fundamento no caráter dinâmico
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da ação política responsável pela instituição e manutenção

poral, quem domina o poder espiritual – poder ao qual

legítima do poder. Aí seria possível vislumbrar uma afini-

competia a decisão última – detém a autoridade política,

dade com a ação do príncipe maquiaveliano cujo dinamis-

ou seja, decide sobre o estado de exceção, amigo e inimigo,

mo permitiria dominar a fortuna.

sagrado ou profano, entre outras questões fundamentais,

O constitucionalismo sustentado por Campos se baseia na unidade política consolidada pelos laços de identi-

é capaz da realização de uma ideia no mundo de modo a
configurá-lo.

dade nacional. Nessa acepção, o povo amorfo, desintegra-

O constitucionalismo de Campos, no qual a ideologia

do, desunido adquire forma mediante a identificação com

do Estado Novo adquire forma, contrapõe-se ao mundo

o governante que conduz um processo de representação

aristocrático dos legistas, “por natureza, conservadores”,

pelo alto, que opera o reconhecimento da vontade unitária

que impõem barreiras às mudanças provocadas pelo Go-

e indivisível do líder como se fosse a vontade geral (Cam-

verno dirigidas à transformação da democracia formal do

pos, 1941, p. 10).

liberalismo numa democracia substantiva do povo, à con-

Nesse sentido, não é possível admitir o controle de

versão de um imenso país com população dispersa numa

constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário cuja

nação integrada. Em contrapartida, o espírito dos legistas,

decisão, vestida de argumentos técnicos, lógicos e objeti-

favorável à supremacia do poder judiciário como “guarda

vos não apenas, velaria seu caráter político, e privaria a

supremo da Constituição”, é dominado por uma visão de

autoridade suprema do governo da representação dire-

mundo estática, ciosa “das garantias que asseguram o sta-

ta e, portanto, legítima da vontade do povo. Campos, do

tus quo, a duração do adquirido, a estabilidade das situa-

mesmo modo que Carl Schmitt, em Der Hüter der Ver-

ções consolidadas, a conservação dos interesses criados. O

fassung (O guardião da Constituição), nega legitimidade

mundo dos legistas não é o do futuro, mas o do passado,

à jurisdição constitucional, pois “o controle judicial da

o mundo dos arquétipos ou das fórmulas em que se cris-

constitucionalidade das leis é, sem dúvida nenhuma, um

talizam a experiência do passado” (Campos, 1942, p. 356).

processo destinado a transferir do povo para o poder judi-

Ao contrário da conservação do passado, a concepção es-

ciário o controle do governo, controle tanto mais obscuro

tadonovista desenvolvida por Campos busca estabelecer

quanto insuscetível de inteligibilidade pública, mercê da

uma conciliação entre o passado e o futuro, entre o tradi-

aparelhagem técnica e dialética que o torna inacessível

cional e o moderno, entre o liberal e o totalitário. Sua visão

à compreensão comum. A supremacia do judiciário não

de mundo, semelhante à de autores identificados com o

é, pois, como procura fazer acreditar a ingênua doutrina

pensamento autoritário brasileiro, como Alberto Torres,

que atribui ao método jurídico caráter puramente lógico e

Azevedo do Amaral e Oliveira Vianna, buscava formação

objetivo, uma supremacia aparente. É, ao contrário, uma

de uma ideologia brasileira adequada à sua realidade que

supremacia política, porque a função de interpretar, que

deveria reestruturá-la pelo alto, de modo que a dissolução

redunda na de formular a constituição, é a mais alta ou

dos laços tradicionais do patrimonialismo17 oligárquico

mais eminente das funções” (Campos, 1942 [1938], pp.

deveria ser operada pela elite voltada para a modernização

358-359).

das instituições jurídicas e políticas do país.

A passagem acima pode ser sintetizada na lição central

É imprescindível notar que a realidade complexa

aprendida por Schmitt com seu “mestre” Thomas Hobbes,

da existência não pode ser subsumida à unidade de

segundo a qual o sujeito político da soberania encontra-se

um sistema lógico de normas constitucionais ou de

na resposta à pergunta Quis quis Judicabit? Quis interpre-

qualquer sorte. Dessa perspectiva nota-se que “não há

tabitur? (Schmitt, 2003a, pp.166, 167, 172-174). Segundo

nenhum sistema constitucional homogêneo de natureza

o jurista alemão, Hobbes fora o primeiro a perceber que

puramente normativa, e é arbitrário conferir caráter

nas disputas entre o altar e o trono, o espiritual e o tem-

de unidade ou de ordenamento sistemático a uma série
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de prescrições particulares, se a unidade não resulta de
uma suposta vontade unitária. Igualmente arbitrário é
falar-se, sem mais precisões, de ordenamento jurídico. O
conceito de ordenamento jurídico contém dois elementos
completamente distintos: o elemento normativo do direito
e o elemento real do ordenamento concreto. A unidade e
o ordenamento residem na existência política do Estado,
não nas leis, regras ou quaisquer outras normatividades.
As ideias e palavras, com que nos referimos à Constituição como “lei fundamental” ou norma fundamental, são
quase sempre obscuras ou imprecisas (...) Subsumem
uma série de normas das mais variadas classes, por
exemplo, os 181 artigos e da Constituição de Weimar,

Campos orienta sua
reflexão política
pelo empreendimento
de descobrir um
fundamento para uma
nova autoridade que
buscará no mito

sem uma unidade sistemática, normativa e lógica. Considerada a diversidade de pensamentos e conteúdos das
prescrições constitucionais, a unidade lógica atribuída à
constituição não passa de grosseira ficção... A unidade do
Reich alemão não reside naqueles 181 artigos e na sua
vigência. A vontade do povo alemão – coisa, portanto,
existencial – funda a unidade política e jurídica, apesar
das contradições sistemáticas, incongruências e obscuridades das leis constitucionais concretas (Schmitt apud
Campos, 1942, p. 281-282)18.
Gostaria de chamar atenção para o fato de que a preocupação central deste estudo é procurar responder à questão: o pensamento de Campos é mero simulacro das ideias
do jurista alemão dirigidas ao autoritarismo19, desmantelamento das instituições da democracia-liberal e à instituição de uma ditadura no Brasil? Haveria uma preocupação
em buscar meios de como “fundar e constituir uma nova
autoridade” em espaço territorial colossal marcado por
um estado de invertebração difuso, pelo vácuo de poder
e por uma massa populacional amorfa? Campos orienta
sua reflexão política pelo empreendimento de descobrir
um fundamento para uma nova autoridade que buscará
no mito. Não busca, porém, tal mito na imagem da luta de
classes estimulada pela aversão à autoridade e unidade política, mas na nação. Nesse sentido, vale a pena reproduzir
a passagem de Schmitt: “no momento em que os autores
anarquistas, em virtude de inimizade contra autoridade e
unidade, descobriram o mito sem desejá-lo, cooperaram,
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contudo, para o descobrimento do fundamento de uma

Campos pode ser relativizado, porque navega ao sabor das

nova autoridade, de um novo sentimento pela ordem,

circunstâncias, o antiliberalismo Schmitt é encarado como

pela disciplina e pela hierarquia. Certamente, a ameaça

uma ética da responsabilidade presente do início até o fim

ideal de tal irracionalidade é grande. Os últimos resíduos

de sua vida. Sob essa ótica, a responsabilidade política de-

do sentimento de um pertencimento comum será elimi-

pende de um Estado forte cujo caráter principal é deter o

nado no pluralismo de um número incalculável de mitos”

monopólio da decisão política e jamais perdê-la para clas-

(Schmitt, 1996, p.89).

se política liberal cuja tendência é converter a dinâmica da

O conceito de constituição de Campos compreendi-

força decisória em paralisia e apatia.

do como obra política é sem dúvida extraído da teoria da

A comparação entre Schmitt e Campos fundamenta-se

constituição de Schmitt com a qual compartilha, pelo me-

em dois aspectos fundamentais: ambos pertenciam a uma

nos no período do Estado Novo, a concepção do caráter

mesma geração e definiram seu imaginário político em

irracional e existencial do político que escapa a qualquer

função das ideias dominantes na época. O prestígio de

racionalidade normativa. Desse modo, o político corres-

Schmitt, bem como sua derrocada, representaram um es-

ponde às aporias da finitude da existência humana e “a

tímulo à difusão de sua obra em escala sem precedentes,

vida política, como a vida moral, é do domínio da irracio-

principalmente, na Espanha, Itália e Portugal, sem que se

nalidade e da ininteligibilidade” (Campos, 1941, p. 12)

mencione os países europeus. Há uma tendência à simplificação e redução analítica que nega a priori a originalida-

Conclusão

de do pensamento de Francisco Campos.

Em sua longa trajetória política, Francisco Campos

De fato, há uma relação de convergência entre ambos,

não se limitou à edificação do arcabouço jurídico do “Es-

entretanto, com uma diferença essencial referente ao papel

tado Novo”, mas também participou da formação institu-

de cada um no contexto da ação político-social. A fantasia

cional do regime político-militar, instalado após o golpe de

de Schmitt como “construtor do edifício jurídico do regime

Estado de 1964. Redigiu o “ato institucional nº 1”, segundo

nazista” não resistiu ao narcisismo exclusivista de Hitler,

o qual “(...) a revolução vitoriosa, como Poder Constituin-

enquanto o comportamento de Campos foi marcado pela

te, se legitima por si mesma”. Tal concepção se aproxima

virtú típica do príncipe maquiaveliano capaz de compre-

do princípio sustentado por Carl Schmitt: “O Estado ab-

ender as causas de declínio e ascensão de um governan-

sorve em si toda racionalidade e toda legalidade” (Sch-

te e se manter no poder antes e depois do Estado Novo.

mitt, 1981, p. 75). A despeito de a recepção das ideias de

Ademais, o jurista brasileiro foi o arquiteto do arcabouço

Schmitt por Campos ser inequívoca, isso não significa de

jurídico cuja implementação, ao catalisar a concentração

modo algum que a produção do jurista brasileiro seja um

de poder nas mãos do Estado, permitiu sua modernização

mero decalque de conceitos e temas do autor alemão. Ao

por meio do esmorecimento das estruturas oligárquicas.

contrário, Campos utiliza, entre outros autores, as ideias

Francisco Campos foi um dos principais artífices do Levia-

de Schmitt para fundar um Estado moderno forte capaz

tã brasileiro, capaz de absorver o poder político e criar um

de absorver as massas e promover sua integração social. A

projeto nacional para o país.

recepção das ideias do jurista alemão pelo jurista brasileiro é autônoma. Sua autonomia se caracteriza pelo uso instrumental, livre e criativo a serviço da institucionalização

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

e justificação do status quo. Enquanto o antiliberalismo de

pvbcastelobranco@iesp.uerj.br
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notas de rodapé
1. “O imperativo de um Estado forte”, compartilhado por ambos os autores, “é uma consequência do baixo grau de formação de uma sociedade
nacional e da fraqueza das instituições civis; consequentemente, são as
forças armadas (exército e marinha) as únicas instituições de amplitude
nacional com a capacidade de estruturar a nação organicamente” (Castelo
Branco, 1983, p. 240).
2. A respeito da formação intelectual de Campos, observa Chacon que “é
interessante registrar o difícil levantamento das ideias de Campos, indo de
sua Filosofia neokantista do Direito (agnóstica e relativista), à Pedagogia
(pragmática e neopositivista) e Filosofia neo-hegeliana e intuicionista da
História, culminando na teologização da política, em itinerário análogo
ao de Carl Schmitt, jurista do Nazismo, com quem tanto se parece (...).”
(Chacon, 1977, p. 42). Jarbas de Medeiros, ao fazer referência ao período
de juventude de Campos, destaca sua formação filosófica neokantista. Além
disso, ressalta sua “formação jurídica hobbesiana e positivista” (Medeiros,
1979, p. 11). A despeito da influência do neokantismo em sua formação,
Schmitt já busca desde seu texto de juventude Gesetz und Urteil superar a
clássica dicotomia kantiana entre ser e dever ser (Schmitt, 1912, pp. V e 93).
3. Schmitt filiou-se ao partido nazista, em maio de 1933, com ambição de
tornar-se o principal jurista do Terceiro Reich, o que não demorou muito
para lhe render a reputação de oportunista (Noack, 1996, pp.184 e 187).
4. A respeito do tema da recepção das ideias de Schmitt por Campos observa-se a finalidade político-pragmática do jurista brasileiro, preocupado
em construir uma consciência nacional como alicerce do Estado brasileiro. Além disso, por mais que se busque conservar a fidelidade às fontes
puras do ser nacional, é impossível alijar os valores que constituem “o
espírito de uma época”. As palavras de Miguel Reale ilustram a forma pela
qual é possível compreender os usos de Schmitt por Campos: “quando há
intencionalidade de descobrir-nos ou revelar-nos a partir de nós mesmos,
os modelos alienígenas não são objeto de mero transplante, mas atuam
como enxerto em uma árvore por nós mesmos plantada, possibilitando-nos, não raro, relevar, através daquela recepção fecundante, algo de peculiar e próprio” (Reale, p. 12, 1983).
5. Refiro-me, entre outros, a Francisco Campos, Azevedo Amaral, Oliveira
Vianna.
6. É importante observar que esta não parece ser a causa principal da
omissão da citação do nome de Schmitt, pois o ensaio de Campos A política de nosso tempo, no qual se percebe a apropriação das ideias de Schmitt
sem referência ao seu nome, é de 1935, portanto, dois anos antes do golpe
do Estado Novo. Além do mais, a deposição de Schmitt do Terceiro Reich
ocorreu em 1936. Conforme Günther Maschke, o jurista alemão foi “severamente atacado pelo órgão do SS, o Schwarze Korps, e tais ataques já
representavam perigo de vida”. (Maschke, 2003, p.184)
7. Pádua Fernandes, em O Estado Novo e o pensamento jurídico autoritário, alicerça seus argumentos exatamente no mesmo ponto de vista de
Chacon, precisamente, de que a fundamentação teórica do Estado Novo
seria mero decalque das ideias de Carl Schmitt (Fernandes, 2007, p. 366).
8. Tomo a liberdade de denominar o constitucionalismo antiliberal de Schmitt como realista, a fim de ressaltar o comprometimento do autor com a
realidade concreta. A respeito do constitucionalismo antiliberal no Brasil
remeto ao trabalho Francisco Campos e os fundamentos do constitucionalismo antiliberal no Brasil, da autoria de Rogerio Dultra dos Santos.
9. O conceito constitucional revolucionário conservador traduz a ideia
segundo a qual a Constituição deve consolidar e conciliar a libertação nacional e a revolução social no âmbito político-jurídico do Estado. Sobre o
conceito de revolução conservadora permito-me remeter ao trabalho Carl
Schmitt und die “Konservative Revolution” de Armin Mohler. No Brasil,
Chacon foi o primeiro a discutir a questão da revolução conservadora com
base nas semelhanças estruturais entre a situação da Europa – em particular na Alemanha da República de Weimar – e a produção intelectual da
geração antiliberal dos anos 30 no Brasil (Chacon, 1969, pp. 232 e 233).

10. Conforme Campos, “o sistema federal é mantido porque, dadas as condições peculiares do Brasil, o legislador constituinte achou que a autonomia assegurada aos Estados redunda em vantagem para a nação e em
maior garantia do seu progresso”. Nesta interpretação, o federalismo está
“subordinado ao rhythmo nacional (Campos, 1941, p. 96).
11. Ver Schmitt, Verfassungslehre, 2003, p. 381.
12. É importante notar que “o sistema oligárquico do ‘coronelismo’ floresceu durante o presidencialismo de Floriano Peixoto na Velha República a
partir do momento em que os governantes não eram mais nomeados pelo
governo central conforme a tradição centralista da monarquia, mas eram
‘eleitos’” (Castelo Branco, 1983, p. 212).
13. Conforme Medeiros, “se as instituições políticas que a Revolução de
1930 havia levado à derrocada eram fruto do Estado liberal, ainda que imperfeito entre nós; se aquelas instituições ‘liberais’ eram tidas por sinônimo de Estado ‘dividido’ e ‘desarticulado’ enquanto que o Estado nacional
a que se aspirava seria um Estado hegemônico, ‘integrado’, monolítico’,
tornava-se evidente ao nosso pensamento político ‘inovador’ que o ‘liberalismo’ era o responsável último por nosso ‘atraso’ e ‘fraqueza’ face aos povos ‘civilizados’” (Medeiros, 1978, p. 16). Ver também Campos, 1941, p. 72.
14. Ver a esse respeito Ideologia autoritária no Brasil 1930-1945, 1978,
p. 17.
15. A concepção constitucionalista antiliberal de Campos está associada à
sua visão do direito, não como um fim em si mesmo, mas como um meio,
uma função da decisão política soberana. O conceito direito não poderia
ser reduzido à norma jurídica, pois somente a decisão política de um poder executivo opera a realização de uma ideia jurídica no mundo. Já em
1925, Campos observava que por meio da “lei ... em regimen democrático,
se pode fazer as transformações por mais radicais que sejam” (Campos
apud Medeiro, 1978, p. 12).
16. No capítulo XLVI da quarta parte do Leviatã, Hobbes refuta o princípio
apresentado na Política, de Aristóteles, desenvolvido posteriormente por
Rousseau e elevado à categoria de vontade geral exposta no Contrato social
(1762), com a afirmativa de que quem governa são as leis e não os homens.
Percebe-se, neste caso, que Hobbes recusa o caráter transcendente de leis,
pois é autoridade dos homens equipados da força coercitiva que as determinam conforme a vontade. “São os homens e as armas, não as palavras e
promessas, que fazem a força e o poder das leis. E, portanto, este é um outro erro da política de Aristóteles, a saber, que num Estado bem ordenado
não são os homens que governam, mas sim as leis. Qual é o homem dotado
de seus sentidos naturais, muito embora não saiba ler nem escrever, que
não se encontra governado por aqueles que teme e que, acredita, o podem
matar ou ferir, se ele não lhes obedecer? Ou que acredite que a lei o pode ferir, isto é, palavras e papel, sem as mãos e espadas dos homens?” (Hobbes,
1983, p. 394). Ver também p. 41 e 42 do Leviatã (1983).
17. A definição do patrimonialismo como o amálgama entre interesses
particulares e públicos no qual “o Estado se equiparava a um butim (a um
rendimento) com o fito de exercer influência e dominação foi conquistado
e privatizado através de relações clientelistas na medida em que os interesses públicos foram misturados com interesses privados e subsumidos a
uma ordem patrimonial” (Castelo Branco, 1983, p. 215).
18. Ver Schmitt, 1928, p. 10, citado por Campos.
19. Frente ao antagonismo presente no Brasil entre as oligarquias liberais
e os defensores de ideias autoritárias, seria pertinente lembrar que “por
detrás da identificação liberal do totalitarismo com o liberalismo, e da
concomitante inclinação a ver tendências ‘totalitárias’ em toda limitação
autoritária, jaz uma confusão mais antiga de autoridade com tirania e de
poder legítimo com violência. A diferença entre tirania e governo autoritário sempre foi que o tirano governa de acordo com seu próprio arbítrio
e interesse, ao passo que mesmo o mais draconiano governo autoritário é
limitado por leis” (Arendt, 1972, p. 134).
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