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Too big
To be

noT idoneous?
Quando a razão jurídica se defronta 

com o desequilíbrio sistêmico
Por José Vicente Mendonça
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PROJETOS QUE FORTALECEM A MATRIZ ENERGÉTICA 
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Todo empreendimento da AG tem o poder de transformar vidas 
e escrever novas histórias. A gente constrói usinas eólicas, 
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objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas.
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A verdade é que o Ministério (conservador) de Rio Branco foi um Ministério reformista como desde o 
Gabinete Paraná não se tinha visto outro e não se viu nenhum depois. (...) O pano das reformas era 
fornecido pelos liberais; era todo de padrão liberal; mas o mestre conservador talhava nele com uma 
largueza de tesoura que faria chorar no poder toda a alfaiataria contrária. O Partido Liberal, em vez 
de exultar, dizia-se roubado, pleiteava as suas patentes de invenção, suas marcas de fábrica. 

Nabuco, Minha Formação

Recado

N ão é a primeira vez que os liberais 

se dizem roubados, vítimas de 

um estelionato eleitoral. Ocorre 

que o bom governante age com prudência, 

adaptando-se às circunstâncias. Não se 

trata de pragmatismo puro e simples. Fiat 

justitia pereat mundus nunca foi bom lema 

em política. O contingente, o inesperado, 

são possibilidades esquecidas apenas 

pelos inexpertos e ideólogos de plantão. 

São aviões de candidatos que caem do 

céu; esquemas de propina que saem do 

armário; crises econômicas anunciadas 

como marolinhas, mas que chegam como 

tsunamis. Conforme a lição de Nabuco,  a 

regra de conduta em moral política não é 

querer realizar um ideal absoluto, mas tê-lo 

diante de si como um ponto fixo, de modo 

a se caminhar sempre na sua direção, a 

despeito dos vaivéns. Esta foi a lição deixada 

pelos saquaremas, que executavam as 

medidas pregadas pelos adversários luzias, 

quando as circunstâncias as impunham. 

Não adianta choramingar.
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Quando tradição e  inovação 
caminham lado a la do,
Quem sai ganhando  é o Brasil.

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 

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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7 de setembro

fisionomias
Há razão augusta para assistir ao desfile marcial  

de semblantes fotografado por rodrigo França.  

são sentimentos, os mais puros sentimentos, em 

marcha. Inteligência bate continência e acompanha 

junto com seus patrocinadores a parada de belas 

imagens. deguste nas próximas páginas.
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Odebate recente sobre a 

possibilidade de empre-

sas contratadas pelo Po-

der Público serem puni-

das em decorrência de 

supostos atos de corrupção envolve 

argumentos jurídicos, éticos e de ra-

cionalidade prática. Antes de tudo, 

indico minha preocupação quanto a 

argumentos ad terrorem, do tipo “é 

manter as empresas habilitadas ou 

20

advirá o caos para o Brasil”, porque 

eles pressupõem certa rigidez da rea-

lidade. Ora, a realidade muda confor-

me os eventos se sucedem no tempo. 

Quando fazemos um juízo prog-

nóstico a respeito da consequência 

provável de uma decisão que estamos 

cogitando, temos que ter certeza da 

qualidade do dado no qual nos basea-

mos, levar em conta a plasticidade da 

realidade, e, ainda, dar um desconto 

para o erro da análise, que sempre vai 

existir. Por exemplo: talvez empresas 

de pequeno e médio portes se consor-

ciassem e, eventualmente, levassem a 

cabo os contratos. Certamente tal ce-

nário geraria atrasos, com impactos 

sociais e econômicos. Mas vai uma 

distância a afirmar que a hipótese se-

ria inviável.

O que sabemos é que uma tran-

sição para um modelo que desconhe-

Notas sobre a ética da respoNsabilidade jurídica

José Vicente Mendonça
jurista

CORRUPTISSIMa RESPUblICa
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cemos traria um custo elevado. Mas 

a sociedade precisa averiguar se esse 

preço, mesmo alto, não seria um pre-

ço que valeria a pena pagar.

PaPel social

Um argumento jurídico, que acre-

dito central nesse debate, é a ideia da 

função social da empresa. Ele não é 

argumento que protege pessoas que 

pratiquem atos ilícitos. É preservação 

da empresa, não da pessoa que pra-

ticou o ato. Ele busca, na medida do 

possível, preservar a continuidade da 

empresa, baseado na ideia de que ela 

gera um efeito social total mais posi-

tivo do que o mal que uma ou outra 

pessoa, a ela associada, tenha gerado. 

Aliás, argumentos consequencia-

listas, que apelam às consequências 

prováveis das decisões, vêm sendo 

cada vez mais comuns no Direito1. 

Porém, o argumento da preservação 

da empresa não serve como salvo-

-conduto para tudo. É preciso anali-

sar caso a caso. Além disso, qualquer 

organização, mesmo as piores, gera 

algum efeito positivo. Por exemplo: a 

máfia criava alguns empregos lícitos. 

Mesmo porque nem tudo se reduz a 

uma análise de custo-benefício. Há o 

efeito simbólico da punição. Existem 

decisões que a sociedade toma a des-

peito de seu custo. 

sem camisa de força

Questão que tem sido posta é se 

o Poder Público não ficaria refém de 

evitar aplicar uma punição mais rigo-

rosa, na medida em que a impossibili-

dade total de essas empresas continu-

arem operando impediria a execução 

de ações vitais para o país. Creio que 

sim; se esses casos noticiados vierem 

a resultar em sanções, o Poder Públi-

co fica, em alguma medida, refém de 

evitar uma punição muitíssimo gra-

ve, mas ele tem o dever de encontrar 

soluções criativas para não se tornar 

inteiramente refém o tempo inteiro.

É preciso encontrar soluções in-

teligentes que preservem a integrida-

de dos valores em jogo. Não podemos 

dizer que, por ser empresa grande, ela 

não poderia ser punida, na medida e 

na intensidade em que talvez tivesse 

que ser (identificar qual é essa medi-

da é, porém, outra questão). Temos 

que entender que existe um valor so-

cial por trás de eventuais punições. 

Ao mesmo tempo, temos que ser cria-

tivos para buscar a continuidade dos 

serviços, e razoáveis para, a pretexto 

de sancionar um erro, não gerar di-

versos outros.

Pensando alto, e bem em tese, 

poder-se-ia cogitar no chamamento 

do segundo colocado nas licitações 

(caso não estivesse envolvido), bus-

car outros braços da empresa ou dos 

consórcios que nada têm a ver com 

os ilícitos, nomear um administrador 

externo para tocar alguns contratos. 

Enfim, é importante explorar possi-

bilidades.

a desnaturalização do mal-feito

O argumento de que “é assim que 

sempre se fez negócio com o Poder 

Público” é equivocado. Ele naturali-

za o que deve ser desnaturalizado. A 

ideia é fazer com que as práticas dei-

xem de ser corriqueiras. Não existe 

costume contra legem. O enunciado 

descritivo “sempre foi assim” não 

pode implicar o enunciado normati-

vo “sempre deverá ser assim”. Não se 

pode derivar um dever ser de um é, 

diz Hume.

delação Premiada sob o Ponto  

de vista ideal

Executivos presos estão forne-

cendo informações na expectativa de 

uma redução da pena. Sob o ponto de 

vista ético, num mundo ideal, há uma 

dificuldade nesses acordos: se você 

negocia a confissão, dá informações, 

e recebe punição mais leve, isso gera 

um efeito-exemplo ruim, que é sinali-

zar que a sociedade pode ser, em algu-

ma medida, leniente com as práticas. 

Você faz triunfar uma razão utilitaris-

ta sobre uma razão deontológica.

coação em Pele de acordo

Outro problema da delação pre-

miada, e aí já não mais no mundo 

ideal, mas no real, é o exemplo dos 

Estados Unidos. Lá, o que a gente vê é 

que os promotores forçam a mão nas 

imputações possíveis, e, então, cerca 

de 95% dos casos criminais acabam 

em acordos. Esses acordos, na forma 

como são propostos, funcionam como 

coações enfiadas goela abaixo dos im-

putados. Saiu um artigo no New York 

Review of Books sobre o assunto; su-

giro que os leitores de Inteligência 

deem uma olhada2.

Se vamos entrar mesmo numa 

era da delação premiada como ins-

trumento de ação – e eu acho que 

CORRUPTISSIMa RESPUblICa
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vamos, pois ela é bem eficiente –, é 

importante que os advogados atuem 

ativamente como fiscais das condi-

ções da delação. Nós precisamos de 

um sistema equilibrado e eficiente, e 

não de uma eficiência persecutória à 

custa de tudo.

lei anticorruPção

Quando se trata dos Estados Uni-

dos, vem à mente a Lei Anticorrup-

ção. Ela é inspirada no FCPA ame-

ricano, o Foreign Corrupt Practices 

Act. Uma série de países têm os seus 

FCPAs, e, agora, o Brasil tem o seu. O 

ponto é que ela impõe a responsabili-

dade objetiva das empresas por atos 

de corrupção. Quer dizer, mesmo sem 

culpa, a empresa é responsável por 

atos de corrupção de seus colabora-

dores. Alguns entendem que isso vai 

contra a ideia da pessoalidade da pu-

nição, outros afirmam que hipóteses 

de responsabilidade objetiva de em-

presas já existem em outras leis. 

O fato é que o próprio Poder Pú-

blico responde sem culpa. A respon-

sabilidade civil do Estado é uma re-

partição dos custos do dano por uma 

razão de solidariedade: todo mundo é 

cidadão do Estado, todo mundo paga 

por um dano gerado a um cidadão. 

Já a responsabilidade objetiva da 

Lei Anticorrupção promove um de-

ver de compliance: as empresas estão 

criando setores de compliance, mos-

trando que querem cumprir a lei. 

Na minha opinião, a tendência é 

que a lei pegue, em especial em razão 
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da internacionalização dos negócios. 

Para esses casos em específico, não 

sei se essa lei vai chegar a ser aplica-

da. Tem que ver a data dos fatos, sem 

falar que a lei depende de regulamen-

tação. Mas, mesmo que não venha a 

ser diretamente aplicada, é provável 

que sirva de fonte informativa para 

eventuais decisões.

“lei zumbi”

Os acontecimentos colocam em 

xeque, por outro lado, a racionalidade 

do nosso sistema de contratações pú-

blicas. A lei de licitações e contratos, 

Lei 8.666, de 1993, nossa lei geral, 

está caindo pelas tabelas. Toda novi-

dade legislativa, na área das contrata-

ções públicas, é, falando francamen-

te, uma forma de fugir da Lei 8.666: 

lei do pregão, lei das PPPs, lei do re-

gime diferenciado de contratações. A 

Lei 8.666 é uma lei-zumbi: está meio-

-morta, mas fica vagando por aí.

Uma afirmação que muitas vezes 

se faz é que essa lei foi criada pensan-

do não em gerar um sistema eficiente 

de contratação de bens e de serviços, 

mas em colocar obstáculos ao desvio 

de dinheiro público. É bem possí-

vel. O resultado é que ela não só não 

restringiu a corrupção, mas também 

gerou burocracia inútil, e, com isso, 

novas fontes de corrupção.

Fica-se num círculo vicioso. A 

lei cria supostos obstáculos buro-

cráticos à corrupção, e, ao fazê-lo, 

engessa a Administração Pública. 

A Administração reclama, com ra-

CORRUPTISSIMa RESPUblICa
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outro lado da moeda, os controles 

têm que se preocupar com o que real-

mente importa. Avanços importantes 

têm sido feitos nos dois lados dessa 

equação, mas ainda há um longo ca-

minho a percorrer.

“custo da evitação do risco”

Extirpar integralmente a cor-

rupção é impossível. O que pode 

e deve ser feito é reduzi-la a níveis 

bem pequenos. A pretensão de aca-

bar integralmente com qualquer 

risco, além de impossível, não faz 

sentido racional. Alguns falam no 

problema dos últimos dez por cento 

do risco. Stephen Breyer, professor 

de Direito Administrativo de Yale e 

juiz da Suprema Corte dos EUA, tem 

um livro em que menciona o ponto3. 

A curva “custo da evitação do risco” 

versus “percentual de incidência 

do risco” tem uma assíntota: che-

ga um certo percentual de risco em 

que nem todo dinheiro do mundo o 

reduz significativamente. E esse di-

nheiro, que restaria obcecadamente 

empregado no combate à corrupção, 

deixaria de ser investido em outras 

áreas importantes. Há certo realis-

mo trágico nessa constatação. Mas 

ela é verdadeira. 

Justiça sem Perecimento

Para concluir, todos queremos 

um mercado distante de práticas de 

corrupção. A corrupção enriquece 

quem não assume risco, promove um 

padrão de incentivos que não é so-

cialmente útil. Ao mesmo tempo, ar-

gumentos consequencialistas podem 

ser sérios e merecer o sucesso que 

vêm encontrando junto ao Direito. 

Existem uns ditados jurídicos, tipo 

Fiat justitia, pereat mundus (“Faça-

-se justiça, ainda que o mundo pere-

ça”), que não têm o menor cabimento. 

Como é que se vai ser justo se o mun-

do pereceu?

Mas nem tudo é consequencialis-

mo, nem tudo é pragmatismo: há va-

lores éticos antes e por detrás de cada 

consequência. Esse é o contraponto 

central a tudo o que eu falei. Às vezes 

a ideia é, justamente, sangrar a reali-

dade. Mais do que nunca, então, é im-

portante ser criativo e, se for o caso, 

buscar soluções que punam quem 

tem que ser punido, mas que também 

preservem quem e o que tenha que 

ser preservado. 

zão, que está amarrada. Daí começa 

a tentar evitá-la, o que, por sua vez, 

gera outros problemas. E o ponto é 

que a corrupção é, necessariamente, 

informal: pensar burocraticamente 

numa forma de combater a corrup-

ção é fazer parte do mal cuja cura se 

pretende ser.

medo, controle e inação

Há outro ponto, mais geral, en-

volvido nesse debate. Tem a ver com 

nossa cultura legal e nossa cultura 

administrativa. Ela é formalista desde 

sempre, e agora se tornou medrosa. A 

realidade da Administração Pública 

brasileira atual é medíocre, na raiz 

do termo: só se defere o que é trivial. 

Pedido que é um pouco diferente gera 

ansiedade no servidor público. Ele, 

compreensivelmente, tem medo dos 

controles. Ele diz “não”, ou troca de 

lado: formula uma exigência qual-

quer. Vira um jogo de empurra. Só o 

burocrata que diz “não” dorme tran-

quilo. Isso despromove a inovação na 

Administração Pública.

Acender as fogueiras da Inquisi-

ção no Estado brasileiro é gerar buro-

cracia defensiva e red tape até a alma. 

Nossa cultura legal e burocrática tem 

que ser mais amiga da inovação. Do 

1.MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito Constitucional Econômi-
co: a intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do 
pragmatismo. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

2. RAKOFF, Jed. Why Innocent People Plead Guilty. The New York Review 

of Books. November 20, 2014. Acessível em: <<http://www.nybooks.com/
articles/archives/2014/nov/20/why-innocent-people-plead-guilty>>.

3. BREYER, Stephen. Breaking the Vicious Circle: Toward Effective Risk 
Regulation. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
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Q uando se fala em violência nas manifestações 
políticas da sociedade europeia atual é preciso, 
antes de tudo, distinguir dois tipos de segmentos 
sociais que nela atuam. O primeiro é recorrente na 

França há 40 anos e diz respeito à ação de extremistas, de 
direita e de esquerda – estes, os chamados “anarquistas” e 
“autônomos”. Parte deles tem por principal motivação polí-
tica provocar a violência policial para em seguida protestar 
contra ela. Mas há também um outro tipo de violência social, 
de ódio, que vem dos jovens do subúrbio que se sentem 
esquecidos: são os “quebradores”, que vão às ruas com o 
propósito de saquear as lojas e quebrar suas vitrines. Isso 
tem ocorrido de maneira regular e recorrente nos últimos 
30 anos. Por vezes, houve ruas inteiras cujas lojas tiveram 
suas vitrines quebradas. Geralmente, esses pequenos 
grupos de “quebradores” e de extremistas de esquerda 
ou direita aproveitam uma grande manifestação pacífica 
para nela se infiltrarem e exercerem sua violência. O que 
ocorre hoje nesse campo não tem absolutamente nenhuma 
novidade, nem no número de pessoas envolvidas, nem na 
intensidade das ações. 

O que é certo é que essas manifestações de violência, 
protesto ou ódio não são movimentos revolucionários. 
Podem ser violentos, mas não são revolucionários: eles não 
almejam um outro tipo de sociedade. O que caracterizava o 
movimento revolucionário clássico era justamente o fato de 
que o descontentamento levasse à tomada do poder. Atual-
mente, ninguém busca tomar o poder. Mesmo os grupos 
esquerdistas mais radicais falam mais de insurreição que 
de revolução. São movimentos negativos. São agricultores 
que querem menos impostos e mais ajuda do Estado. 
São “quebradores” que querem reduzir o sentimento de 
distância social. São pessoas que manifestam uma espécie 
de aspiração reacionária no sentido tradicional do termo, ou 
seja, de voltar a uma sociedade mais tradicional, criticando 
a modernização dos costumes.

Eu diria que há um deslocamento da dimensão do con-
flito social. Não se trata mais de um conflito econômico, 
mas cultural. O fundamento do problema reside no medo 
e na desconfiança do outro. Podemos dizer que hoje em 
dia há na França muito largamente elementos de medo do 

Islã. Mas vemos que o medo social e a desconfiança social 
são alimentados pelo desconhecimento. Atualmente, há 
no mundo muçulmano sucesso junto a jovens convertidos 
que não têm nenhum conhecimento religioso. As pessoas 
são seduzidas pelo radicalismo, pela violência, mas há um 
certo número de jovens franceses que vão combater ou 
mesmo praticar execuções com o Estado Islâmico, e que são 
pessoas que nunca estiveram numa mesquita em sua vida. 
Então, isso está fora do domínio religioso. É quando não 
se conhece alguém que o vemos através de imagens e de 
fantasmas. Nesse momento, há uma imaginação negativa 
que se sobrepõe à realidade. Uma sociedade na qual as 
grandes cidades separam as pessoas umas das outras é 
uma sociedade que produz mais medo, mais fantasmas 
e mais desconfiança. E nesse momento o risco não é ab-
solutamente o risco de uma revolução; ao contrário, é o 
risco de implosão das sociedades nas quais a aceitação da 
solidariedade recua. E vemos muito bem, nas sociedades 
europeias, que hoje elas aceitam menos a tributação social 
do que antes. 

as metamorfoses do caPitalismo: isolamento social  

e desencantamento democrático

Na raiz desse fenômeno de desencantamento com a 
democracia se acha a mudança da natureza do capitalismo, 
que era tradicionalmente um regime de organização e ex-
ploração da força de trabalho. Atualmente, esses elementos 
de organização e exploração continuam a existir, mas o 
capitalismo se tornou – pela sua dinâmica – um capitalismo 
de inovação, no qual o que importa é mobilizar a particula-
ridade de cada um. Hoje, a boa liderança não se mede em 
termos de organização racional, e sim de mobilização dos 
indivíduos a darem no trabalho o melhor de suas capaci-
dades individuais. A exploração passa pela mobilização dos 
talentos particulares de cada indivíduo, o que é algo dife-
rente da exploração clássica do trabalho de uma massa de 
trabalhadores encarregados de desempenhar tarefas me-
cânicas idênticas. O trabalhador passou a ser reconhecido 
pelo seu talento do plano da particularidade, o que ajudou 
a dissolver os vínculos anteriores de solidariedade que se 
haviam criado pela igualdade existente no mundo do tra-
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a deMocracia 
tornou-se 
uMa MáQuina 
de produzir 
decepção

balho. Com o crescimento da desigualdade daí decorrente, 
veio igualmente a secessão social, os separatismos sociais. 
Hoje em dia vivemos em um mundo no qual há um retorno 
do preconceito, dos fantasmas a respeito do outro, das 
imagens diabolizadas. E isso se deve ao desconhecimento 
que temos a respeito do outro. 

E o capitalismo contemporâneo também mudou a 
democracia. A história da democracia – o sufrágio uni-
versal – começou a se generalizar no fim do século XIX. 
No momento da generalização do sufrágio universal, o 
cidadão percebe as vantagens de uma vida social compar-
tilhada, principalmente no nível dos trabalhadores e dos 
sindicatos. Foram as experiências das dificuldades vividas, 
principalmente por causa das grandes guerras, que favo-
receram a solidariedade que marcou a vida social europeia 
na segunda metade do século XX. A história 
da democracia foi, portanto, aquela de uma 
democratização econômica concomitante a 
uma democratização política. Nos últimos 
trinta anos, todavia, aquelas duas dimensões 
se descolaram: há democracia política com 
uma sociedade pulverizada em termos de 
solidariedade. A democracia tornou-se desde 
então uma máquina de produzir decepção. Há 
uma expectativa muito grande no momento das eleições e 
depois vem invariavelmente a decepção. Há uma espécie 
de momento de entusiasmo, em que há um horizonte de 
atendimento imediato das expectativas, depois a vida co-
tidiana mostra a distância que existe entre as promessas 
e a realidade. Por isso, muitas democracias são tentadas 
a se deixar levar por regimes autoritários e expressões 
racistas, que legitimam justamente a secessão social. Da 
mesma forma, as mudanças operadas no capitalismo 
nos últimos trinta anos, do plano da generalidade para 
aquele da particularidade, da individualização, afetaram 
igualmente o sistema partidário das democracias. Os par-
tidos mudaram de natureza, deixando de ser órgãos de 
expressão de diferentes categorias da sociedade, orientado 
cada qual por uma ideologia, para se tornarem máquinas 
eleitorais encarregadas de seduzirem o eleitor um a um, a 
partir de um discurso sedutor de tintas demagógicas. Ou 

seja, as mudanças no capitalismo trouxeram uma crise da 
solidariedade que cimentava a comunidade política e, ao 
mesmo tempo, uma crise de representação política. 

realimentar a solidariedade: recriando os bens comuns

Como resolver o problema da solidariedade desfeita? 
Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que o pro-
blema da desigualdade não se resolve simplesmente no 
plano da redistribuição. Para que seja possível voltar a 
redistribuir, é preciso restabelecer os vínculos de soli-
dariedade que foram desfeitos nos últimos trinta anos. 
É preciso investir na capacidade que tem a sociedade 
de voltar a produzir bens comuns, que é o que acima 
de tudo a caracteriza. A redistribuição é monetária. Os 
bens comuns produzem laços sociais. E é por isso que 

nas ciências humanas há todo um movimento 
ao mesmo tempo de reflexão histórica, socio-
lógica e econômica sobre o desenvolvimento 
de coisas comuns – o que se chama em 
inglês de “commons”. O modelo clássico da 
sociedade de bens comuns subvertida pelo 
capitalismo é o da Inglaterra do século XVII, 
quando havia muito campo comum e o tra-
balho comum. Foi então que se começaram 

a fazer os cercamentos da terra para fracionar a proprie-
dade e torná-la privada e aumentar sua produtividade. 
Hoje, de modo simbólico, é o contrário que precisa ser 
feito: criar bens comuns. O capitalismo, principalmente 
este que se desenvolveu nos últimos trinta anos, é uma 
máquina de fazer cercamentos, de privatizar, de isolar 
os indivíduos. É muito importante que, por exemplo, no 
domínio da internet, se tenha softwares livres; que, no 
domínio da vida urbana, se multipliquem os espaços de 
vida e de circulação comum. Embora, nas cidades oito-
centistas europeias, houvesse muito pouca ligação social, 
devido à segregação de acordo com classes, as pessoas 
se encontravam na rua. Hoje, nem isso.

Então, uma primeira solução para a redução da desi-
gualdade é reaprender a viver como iguais. E quanto mais 
se produzir bens comuns, mais se fomentará o hábito 
de viver como iguais e, portanto, a solidariedade, hoje 
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ausente nas sociedades contemporâneas. A vantagem da 
vida comum é que ela faz com que se perca o medo do 
outro. Então, a solidariedade pode se tornar mais forte. 
E quando se restabelece o vínculo comum, o vínculo da 
solidariedade, torna-se possível restabelecer igualmente 
a redistribuição. A redistribuição não é possível se não há 
um traço sociocultural de qualquer espécie capaz de gerar 
a sensação de igualdade. Sim, é preciso mudar a forma de 
vida social, enchendo-a de solidariedade, de bens comuns, 
para modificar as formas de capitalismo, para que se de-
senvolva em forma de economia solidária, de economia 
cooperativa. Mesmo na ponta do progresso eletrônico – a 
saber, tudo que é da ordem da eletrônica, da informática, 
da internet – vê-se as duas formas possíveis de bens: o do 
capitalismo avançado, particularizado, e, ao lado dele, o 
das coisas comunitárias e do mundo compartilhado. Os 
dois podem coexistir. Por exemplo, a maior enciclopédia 
do mundo, a Wikipédia, é uma organização comunitária, 
não é algo que se vende no mercado. A mudança do ca-
pitalismo passa por lutar para tornar eficaz a vantagem 
do bem comum; lutar para que a economia real importe 
mais que a do capital; lutar para que o inovador seja mais 
recompensado que o rentista. A partir da decomposição 
de tudo que vemos aí, certamente podemos prever formas 
de solução.

Para além dos Partidos: a luta Pelo restabelecimento da 

confiança e os movimentos sociais.

Por outro lado, para enfrentar a crise da representação 
política, é preciso repensá-la para além dos partidos. É 
preciso que nasçam organizações democráticas de outro 
tipo. Os partidos políticos foram grandes organizações de-
mocráticas organizadoras de implementação e viabilização 
do sufrágio universal. Os partidos políticos tiveram, além 

disso, uma dimensão de expressão social, que eles perde-
ram. Portanto, é preciso encontrar novas organizações de 
expressão social, achar formas de dar voz aos tornados 
invisíveis. Há toda uma invisibilidade social de que os parti-
dos políticos não se ocupam e que constitui hoje o cerne do 
problema da representação política. Representar quer dizer 
justamente estar presente no debate social, estar presente 
no conhecimento do outro, das realidades vividas por dife-
rentes grupos sociais, as realidades vividas por pessoas, suas 
dificuldades. Portanto, há necessidade de novos organismos 
capazes de dar visibilidade a esses setores sociais, seja pela 
internet, pelos livros, pelos grupos comunitários. Ao lado 
deles, é preciso que haja também, ao lado dos partidos 
políticos, outros, que se ocupem, de maneira cotidiana e 
permanente, de discutir, criticar, interpelar o modo de agir 
do governo. É preciso fazer com que o governante preste 
conta, que se interesse pelo problema da sociedade, que 
seja transparente e torne as coisas mais visíveis. Tais me-
didas são necessárias para se restabelecerem os vínculos 
de confiança entre governantes e governados, de modo a 
que estes últimos não vejam os primeiros, ou o governo 
como um todo, como uma máquina que privatize a política 
em proveito deles. É bom lembrar que a definição clássica 
da corrupção política passa justamente pela noção de pri-
vatização dos bens públicos em proveito da reprodução da 
classe política. Enfim, é preciso que a democracia articule 
os eleitores em torno de novas formas de representação, e 
essas organizações sociais se dediquem a brigar por maior 
transparência por meio da interpelação pública. É o que 
começa a emergir por todos os lugares do mundo. 
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U m observador desavi-

sado que – alheio às 

bruscas flutuações nas 

pesquisas de intenção 

de voto, graças as quais se aumen-

tou a ansiedade de atores políticos 

e se superestimou o poder de mar-

queteiros eleitorais – comparasse os 

resultados referentes à Presidência e 

ao Congresso do pleito de 2014 com 

os que lhe antecederam, chegaria à 

conclusão de que o eleitorado brasi-

leiro, afinal de contas, não é tão volú-

vel como se supõe. Antes, demonstra 

relativa estabilidade de suas opiniões 

políticas, as quais têm apresentado 

tendências apenas vagarosas de mu-

dança. Essa interpretação tem par-

ticular pertinência se a análise tiver 

por quadro de referência cronológica 

o período que se inicia com a eleição 

de Fernando Henrique Cardoso em 

1994, a partir de quando se consti-

tui a polarização eleitoral corrente, 

reforçada após a vitória do projeto 

político petista em 2002, desde então 

no governo.

É notória a semelhança entre as 

votações obtidas por Marina Silva 

nos pleitos de 2010 e em 2014 quan-

do empunhou a bandeira de terceira 

via política, ainda que por diferentes 

partidos, fato que, de resto, indica 

que o processo de constituição de 

uma terceira força política no país, 

se existente, ainda está verde, com o 

perdão do trocadilho. Houve ligeiro 

aumento dos votos válidos recebidos 

pela candidata, o que corrobora a tese 

de que são graduais as mudanças que 

se processam no eleitorado brasileiro. 

Também a candidatura tucana parece 

ter atingido um patamar relativamen-

te estável de desempenho eleitoral no 

primeiro turno. A votação obtida por 

Aécio Neves na primeira etapa das 

eleições presidenciais supera apenas 

ligeiramente aqueles obtidos por José 

Serra em 2010, crescimento seme-

lhante ao verificado na candidatura 

de Marina.

É interessante perceber que 

as eleições de 2010 e 2014, no que 

concerne aos adversários das candi-

daturas petistas, apresentam maior 

semelhança do que as duas que ime-

diatamente lhes antecedem. Se toma-

das por referências as votações obti-

das pelos candidatos tucanos nesses 

dois pleitos e compará-las com as 

recebidas pelas candidaturas de José 

Serra em 2002 e de Geraldo Alckmin 

em 2006, verifica-se um desempenho 

pior, no primeiro caso, e melhor, no 

segundo. Em 2002 isso pode ter sido 

indicativo do desgaste do projeto po-

lítico tucano materializado nos gover-

nos de Fernando Henrique Cardoso. 

A consequência foi o surgimento, em 

2002, de duas candidaturas oposicio-

nistas, além da de Lula, que contribu-

íram para evitar uma vitória petista 

no primeiro turno e produzir o pior 

desempenho eleitoral do PSDB em 

primeiro turno no século XXI. Em 

2006, inversamente, é forçoso recor-

dar a inexistência de candidaturas 

competitivas para além das postula-

das por PT e PSDB, o que contribuiu 

para que Alckmin obtivesse o melhor 

desempenho tucano em primeiro tur-

no nos quatro pleitos considerados, e, 

simultaneamente, reduzisse o núme-

ro de votos obtidos no segundo.

Isso posto, pode-se sugerir, me-

diante a observação dos desempe-

nhos eleitorais dos principais postu-

lantes à Presidência da República nos 

últimos pleitos, que, embora o PSDB 

tenha melhorado seu índice de vota-

ções, não logrou, salvo em casos ex-

cepcionais, tornar-se opção primeira 

para mais que cerca de 30% do elei-

torado, tendência que flutuou margi-

nalmente de 2010 para 2014, mesmo 

em período conturbado por manifes-

tações populares. De forma análoga, a 

candidatura de Marina Silva demons-

trou relativa estabilidade do eleitora-

do insatisfeito com a polarização que 

atualmente ordena a disputa eleitoral 

no Brasil.

As reviravoltas em pesquisas de 

opinião1 decorrentes do trágico even-

to da queda do avião de Eduardo 

Campos, segundo essa leitura, apenas 

atrasaram a colocação dos termos do 

debate que têm, na última década, 

orientado nosso processo político-

-eleitoral. A candidatura de Marina 

Silva, meteórica quando de seu lan-

çamento, inicia uma queda gradual e 

ininterrupta, permeada pela tentativa 

petista de vinculá-la à oposição, e com 

a recorrente negação desse lugar pela 

candidata. De maneira inversa, ser 

identificado com a oposição, sabia-

mente, foi a estratégia da candidatura 

de Aécio Neves, de modo que os votos 

que por semanas a fio sangraram de 

Marina Silva, ao invés de produzirem 

um resultado aleatório quando da 

abertura das urnas, direcionaram-se, 
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majoritariamente, para o candidato 

que melhor os representava: o que, 

efetivamente, identificava-se com a 

oposição.

Não se deve inferir do retorno das 

candidaturas a seus patamares histó-

ricos, entretanto, a ausência de mu-

danças no quadro eleitoral de 2014. 

A mais perceptível delas, sem dúvi-

da, é o esmorecimento da capacidade 

do projeto petista de aglutinar apoio 

eleitoral, que não se resume ao último 

pleito. A queda de cinco pontos per-

centuais por parte de Dilma em 2014, 

relativamente a 2010, revela de forma 

mais assertiva um movimento que se 

desenha, gradualmente, desde 2002, 

quando observados os resultados de 

segundo turno: o crescimento da von-

tade de retirar o governo federal da 

condução petista, com a queda, ora 

mais leve, ora mais acentuada, dos 

candidatos apresentados pela sigla ao 

eleitorado.2

A análise de desempenhos eleito-

rais no segundo turno sem dúvida é 

profícua ao analista político: o aspecto 

plebiscitário dessa etapa exacerba ten-

dências que, de outro modo, se revela-

riam de formas mais sutis e de mais 

difícil percepção. Está aí, entretanto, 

também um risco para a análise: os 

resultados de segundo turno são como 

uma caricatura, que distorce e simpli-

fica a realidade para lhe revelar traço 

marcante. Assim, dificilmente uma 

análise baseada apenas nos dados dos 

pleitos majoritários poderia traçar um 

quadro da cena política brasileira que 

se constrói a partir do movimento de 

queda dos votos válidos destinados 

às candidaturas petistas desde que 

Lula chegou pela primeira vez à Pre-

sidência. Proceda-se, portanto, à con-

tinuidade da análise de outros dados 

acerca das eleições de 2014, mediante 

os quais se podem pensar sugestões 

interpretativas sobre os significados 

das tendências manifestas nos últi-

mos pleitos presidenciais e, portanto, 

sobre o estado corrente da dinâmica 

política brasileira.

As eleição para o Senado, embora 

relevante, mostrou pouquíssimas flu-

tuações em relação à bancada atual.  

Explica-se: a troca de apenas um ter-

ço da Casa por meio de disputas ma-

joritárias uninominais configura um 

espaço pouco afeito a mudanças de 

maior magnitude, como se pode veri-

ficar na Figura 1.

Justifica-se, desse modo, a ênfa-

se analítica na Câmara dos Deputa-

quadro 1

Primeiro turno das eleições presidenciais em votos válidos (2002-2014)

2002 2006 2010 2014
Lula 46,44% Lula 48,60% dilma 46,91% dilma 41,59%

Serra 23,19% alckmin 41,63% Serra 32,61% aécio 33,55%
Garotinho 17,86% H. Helena 6,85% Marina Silva 19,33% Marina Silva 21,32%

Ciro Gomes 11,97% Cristovam Buarque 2,64%

quadro 2

Segundo turno das eleições presidenciais em votos válidos (2002-2014)

2002 2006 2010 2014
Lula 61,27% Lula 60,87% dilma 56,05% dilma 51,64%

Serra 38,72% alckmin 39,17% Serra 43,95% aécio 48,36%
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dos. O primeiro ponto a se ressaltar 

a respeito da nova formação da Casa 

é a continuidade à clara tendência ao 

aumento da fragmentação do nosso 

sistema partidário nos últimos anos. 

Isso pode ser constatado na Figu-

ra 2, em que se mede a evolução do 

fracionamento partidário na Câmara 

dos Deputados. Ao passo que a linha 

tracejada indica a medição feita com 

todos os partidos, a contínua revela 

qual seriam os índices caso os parti-

dos com menos de 15 deputados na 

Casa fossem agregados em um bloco 

de esquerda e outro de direita.3 Des-

se modo, os gráficos apontam não 

apenas o crescimento da divisão das 

forças políticas, mas também um au-

mento significativo, nesse contexto, 

dos pequenos partidos.

É inegável a existência de razões 

institucionais para explicar, ao menos 

parcialmente, essas tendências que, 

nas eleições de 2014, atingiram seu 

auge. Pode-se selecionar duas de par-

ticular relevância: as resoluções do 

Tribunal Superior Eleitoral referentes 

à fidelidade partidária e a permanên-

cia das coligações eleitorais em elei-

ções proporcionais. No primeiro caso, 

o ímpeto do Tribunal Superior Eleito-

ral de inibir as trocas partidárias ao 

longo da legislatura – as quais indu-

bitavelmente castigam e distorcem a 

vontade política da população brasi-

leira manifesta nas urnas – resultou 

na produção de resoluções que, em 

conjunto, constituíram um imenso 

incentivo à ampliação do fraciona-

mento partidário, mediante a criação 

de novas legendas. As principais, a 

FiGura 2

Fracionalização partidária. Câmara dos Deputados (2003-2015)
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22.610/2007 e a 22.733/2008, re-

gulamentaram os casos em que seria 

possível ao parlamentar eleito trocar 

de partido: destaca-se o do surgimen-

to de novas agremiações partidárias. 

Não bastasse esse incentivo ao 

surgimento de novas siglas, por meio 

das quais, por exemplo, poderia o 

governo criar janelas – como de fato 

criou – para que deputados das fi-

leiras oposicionistas passassem a 

legendas de apoio ao governo, como 

também esses deputados não foram 

impedidos de levar consigo, para a 

nova agremiação, o tempo de TV e 

os fundos de recurso partidário a que 

teria direito a legenda de origem, em 

razão das cadeiras que obtivera na Câ-

mara por via eleitoral. Desse modo, as 

novas legendas nasceram com recur-

sos suficientemente fartos para ofere-

cerem apoio a candidaturas majoritá-

rias em troca de sua participação em 

coligações proporcionais, expediente 

que poderia lhes garantir maior pro-

babilidade de eleger representantes e 

consolidar uma posição política ainda 

carente do referendo das urnas.

As resoluções do TSE, desse 

modo, tiveram seu efeito fragmenta-

FiGura 3

Evolução das bancadas partidárias. Câmara dos Deputados (2003-2015)
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dor vastamente ampliado pela rela-

ção que constituíram com a segunda 

razão institucional a que aqui se fez 

alusão: as coligações partidárias em 

eleições proporcionais, mediante as 

quais os partidos pequenos bene-

ficiam-se de alianças com partidos 

maiores, já que logram atingir o quo-

ciente eleitoral com maior facilidade. 

Como se pode observar, um dos prin-

cipais movimentos ocorridos no mais 

recente pleito decorreu, ao menos 

parcialmente, de fatores institucio-

nais que se desenharam com parti-

cular intensidade nos últimos quatro 

anos. Não se conhecem, entretanto, 

sistemas eleitorais que não distorçam 

de algum modo a vontade do eleito-

rado: é essa uma contradição própria 

de qualquer sistema de representação 

política. Seria um equívoco grave, 

portanto, resumir o pleito de 2014 

aos referidos fatores, e ignorar, des-

sa forma, a mais importante variável 

do sistema eleitoral, o voto do eleitor 

e suas preferências políticas. Cumpre 

analisar, por trás do véu institucional, 

os movimentos políticos a que deram 

voz as eleições de 2014. 

A comparação, registrada na Fi-

gura 3, entre os últimos quatro pleitos 

– acrescidos, mediante a penúltima 

coluna, da bancada atual, significati-

vamente modificada em relação à elei-

ta em 2010, por causa da criação de 

novos partidos – revela movimentos 

lentos, porém importantes, do eleito-

rado nacional e da representação polí-

tica na Câmara dos Deputados.

Um primeiro dado de grande per-

tinência a se ressaltar é a recomposi-

ção das bancadas do PSDB e do PSB 

após o esvaziamento provocado pelas 

manobras políticas que resultaram 

em novas agremiações, abertas aos 

parlamentares de oposição desejosos 

de se aproximar do governo – é im-

portante, aqui, lembrar a entrega de 

cargos do PSB em razão da candida-

tura de Eduardo Campos. Evidência 

de que prevalece a vontade do eleitor 

por sobre modificações de ordem ju-

rídica. Reafirma-se a sábia percepção 

– que provavelmente está no cerne de 

regimes políticos que alcançam maior 

grau estabilidade legal de suas regras 

eleitorais – acerca das dificuldades de 

manipular institucionalmente a von-

tade do eleitorado.

O desempenho do PSDB, para, 

além disso, indica o fim da tendência 

de queda que se manifestava desde a 

disputa de 2002, quando foi desloca-

do do governo federal. Semelhante 

piso ainda não foi encontrado pelo 

DEM, que continua sua vertiginosa 

queda iniciada em 2002. É possível 

sugerir, entretanto, que a bancarrota 

desse partido já não signifique, neces-

sariamente, uma diminuição análoga 

da direita brasileira representada no 

Congresso. Observe-se (Figura 4) a 

evolução da bancada de direita na Câ-

mara desde 1994.4

Ao mesmo tempo que o aumento 

do conservadorismo na próxima le-

gislatura, tão alardeado, é verdadeiro, 

é extremamente diminuto se compa-

rado com a queda relativa que esses 

partidos vêm sofrendo desde 2002. 

Esse declínio histórico, entretanto, 

também deve ser relativizado. A di-

minuição da direita registrada desde 

então deve-se, fundamentalmente, 

ao PFL – atual DEM – partido egres-

so dos quadros de apoio civil ao go-

verno militar, formado para operar 

a transição política e que encontrou 

um lugar ao sol no Estado brasileiro 

FiGura 4

A direita na Câmara dos Deputados, medida por bancada 
partidária eleita (%). 1994-2014
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sob os governos do PSDB da década 

de 1990. O partido inicia em 2002 

uma vertiginosa queda para a qual as 

eleições de 2014 não puseram fim. A 

novidade indicada na Figura é o fato 

de se esboçar a reorganização da di-

reita política em outros partidos que 

não seu tradicional abrigo. O ligeiro 

crescimento da direita não pode ser 

atribuído ao PSDB, que, se não per-

deu mais deputados, tampouco os 

aumentou. O que se supõe é que a 

direita política começa a se dispersar 

em partidos com presença no governo 

e em bancadas temáticas supraparti-

dárias, movimento que, por sua vez, 

estabelece um limite ao impacto da 

continuidade da queda do DEM sobre 

a presença política desse bloco ideo-

lógico no Congresso. 

Um segundo movimento de que-

da – e que, à diferença da registrada 

pelo DEM, foi vastamente alardeado 

–, é o da bancada do PT. A redução, de 

fato, foi brusca, e subsidiou a análise 

de que a maior novidade das eleições 

foi o crescimento acelerado do senti-

mento antipetista e oposicionista na 

sociedade brasileira; interpretação 

que recebeu o incentivo adicional do 

apertado resultado final do pleito pre-

sidencial. A análise pormenorizada 

do desempenho do partido, entretan-

to, revela um quadro mais complexo. 

Percebe-se que a queda do núme-

ro de deputados eleitos é marginal e 

semelhante na maioria das regiões; 

à exceção do Norte, surpreendente – 

onde a queda, devida à menor base 

de deputados em 2010, não chega a 

ser catastrófica para o desempenho 

nacional – e do Nordeste, região em 

que se tem constatado amplo apoio 

às postulações presidenciais petistas. 

Para além dos dados agregados, en-

tretanto, cumpre realizar análises à 

parte de Pernambuco e São Paulo.

N o primeiro, houve a 

perda das quatro ca-

deiras a que tinha di-

reito o PT em Pernam-

buco, em benefício do PSB, que passa 

de 5 para 8 parlamentares eleitos pelo 

estado. Entretanto, o resultado de se-

gundo turno da eleição presidencial 

no estado é um importante indicador 

de que a força lá demonstrada pelos 

pessebistas não implica necessaria-

mente o aumento da rejeição ao PT. 

A queda forte registrada pelo partido 

em São Paulo – a bancada cai de 15 

para 10 deputados – por outro lado, 

não pode ser discutida sem que se 

leve em conta o fato de, em 2010, a 

sigla ter se coligado no estado com 

o partido do candidato recordista de 

votos, Tiririca (PR-SP), aliança que 

não se repetiu em 2014. 

Portanto, embora nesse estado 

seja mais provável que o sentimento 

oposicionista tenha desempenhado 

papel maior que no restante do país, é 

possível que a redução de 1/3 da ban-

cada petista seja uma figura exagera-

da, afeita à ideia de que foi o oposicio-

nismo o responsável por uma queda 

que, de resto, constatou-se no país 

inteiro. Some-se a isso que, dos esta-

dos que constituem o centro nevrál-

gico do partido – tradicionalmente, 

São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais (e mais recentemente Bahia) 

–, apenas São Paulo registrou queda 

significativa, por motivos que pare-

cem ser mais complexos que o sim-

ples aumento da rejeição ao partido.

Corrobora o argumento de que 

a redução da bancada petista guar-

da pouca relação com o aumento do 

sentimento oposicionista o fato de o 

PSDB ter aumentado em apenas um 

deputado sua presença parlamentar 

na Câmara. Sequer em São Paulo o 

desempenho tucano aumentou subs-

tantivamente – a uma bancada de 13 

deputados em 2010, seguiu-se uma 

de 14 em 2014. A legenda, pelo con-

trário, registrou quedas marginais 

no Sudeste, no Nordeste e no Norte, 

as quais foram compensadas, isso 

um fato relevante, por um aumento 

substantivo no Centro-Oeste, com 

particular destaque para Goiás. Sinal 

de que o partido pode ter encontrado 

nos estados do agronegócio uma base 

tão importante para seu desempenho 

nacional como têm sido São Paulo e 

Minas Gerais. Algo, entretanto, que 

ainda demanda confirmação nos pró-

ximos pleitos.

Retorne-se à análise do desempe-

nho petista. A queda registrada pelo 

PT é muito semelhante àquela sofrida 

também pelo PMDB. O quadro abai-

xo demonstra que este partido sofreu 

reduções marginais por todo o ter-

ritório nacional, à exceção da região 

Norte, onde o aumento das bancadas 

do Tocantins, do Acre e de Rondônia 

compensou a queda em Roraima.

A queda da bancada petista, em 

vez de ser compreendida exclusiva-
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mente sob a ótica da rejeição ao par-

tido, pode ser interpretada como um 

movimento similar ao da redução do 

número de parlamentares do PMDB. 

A redução das duas maiores bancadas 

da Câmara, nesse sentido, é o inverso 

da moeda do aumento do fraciona-

mento partidário que se constatou no 

início do texto. A Figura 5 ajuda a me-

lhor compreender esse movimento. 

Por meio dele se compara os blocos 

ideológicos – organizados de forma 

partidária, ou seja, atribuindo-se a 

cada legenda um perfil de esquerda,5 

de centro6 ou de direita7 – presentes 

na Câmara dos Deputados nas elei-

ções de 2010 e de 2014 – ainda que 

se admita a dificuldade em se delimi-

tar precisamente o perfil ideológico 

de um partido, tanto mais difícil em 

virtude de ser raro uma legenda atuar 

em diversas pautas com igual coerên-

cia ideológica.

Há uma ligeira redução do bloco 

de esquerda em razão do desempenho 

do PT, do PDT e do PCdoB. O aumen-

to do bloco da direita política é prin-

cipalmente explicado pelo aumento 

de partidos médios e pequenos, o que 

reforça o argumento de que a direita 

quadro 3

Deputados federais do PT eleitos por região

PT/Região Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
2010 6 25 9 29 17
2014 5 18 6 27 14

Total região 41 151 65 179 77

quadro 4

Deputados federais do PSDB eleitos por região

PSDB/Região Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
2010 5 12 7 24 6
2014 9 11 5 23 6

Total região 41 151 65 179 77

quadro 5

Deputados federais do PMDB eleitos por região

PMDB/Região Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
2010 9 24 12 18 15
2014 6 15 14 17 14

Total região 41 151 65  179 77
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brasileira reorganiza-se em partidos 

médios que podem flertar com um 

governo comandado pelo PT, mas que 

se organizam em bancadas temáticas 

de perfil altamente ideológico, como 

demonstra o crescimento da articu-

lação em torno a temas específicos, 

relativos, por exemplo, à redução da 

maioridade penal ou à defesa da ne-

bulosa ideia conservadora de família 

tradicional.

O quadro revela também 

que os maiores recep-

tores das vagas do PT 

e do PMDB não são 

nem partidos oposicionistas, como se 

viu, e apenas marginalmente partidos 

de direita. Destacam-se os partidos 

pequenos e médios identificados a 

um centro flexível, que ocupam um 

espaço de mediação entre pequenas 

localidades e o governo federal, e que 

têm um desempenho eleitoral catali-

sado pela habilidade de participar em 

coligações proporcionais. O fato de 

a diminuição das bancadas dos dois 

maiores partidos constituírem um 

movimento semelhante, entretanto, 

não deve conduzir à equivocada con-

clusão de que podem ser explicados 

por razões equivalentes, por um sim-

ples motivo: são diversos os espaços 

ocupados na política brasileira por 

cada um dos dois. O PMDB tem pri-

vilegiado, ao menos desde 1998, uma 

estratégia eleitoral fundamentada nas 

disputas regionais, e a redução de sua 

bancada deve ser atribuída à maior 

ou menor capacidade de articular-se 

em coligações vitoriosas nos esta-

dos. Pode impactar no desempenho 

do partido a prioridade destinada a 

pleitos majoritários nos estados, em 

nome do que cede a partidos menores 

nas coligações proporcionais.

O caso do PT, entretanto, não 

se explica apenas pelo aumento da 

rejeição ao partido, ou por um su-

posto crescimento do sentimento 

oposicionista ou pelas estratégias 

eleitorais adotadas – embora sejam 

razões relevantes e que não são in-

teiramente descartadas, como atesta 

a importância da coligação com o PR 

em São Paulo em 2010, por exemplo. 

Sugere-se uma hipótese alternativa, 

ainda carente, ressalve-se, de maior 

verificação empírica: a de que há uma 

erosão de votos decorrente do esmo-

recimento da capacidade de o partido 

polarizar, em termos que lhe são be-

néficos, o cenário e o eleitorado na-

cional. Até o presente, esses termos 

foram aqueles cunhados em meio à 

oposição às políticas implementadas 

no país durante a década de 1990. 

Quando conseguiu exercer essa 

capacidade, o partido pôs-se contra a 

tendência centrífuga do sistema; em 

caso inverso, submete-se à tendência 

de dispersão dos votos, esvaindo-se 

estes para uma miríade de agremia-

ções. A erosão gradual dessa capaci-

dade da legenda de propor de forma 

exitosa os termos de polarização pode 

ser, também, uma das explicações 

para o desempenho decrescente da 

sigla nas eleições presidenciais. É 

possível supor, nesse cenário, que, 

nos próximos quatro anos, será ur-

gente ao PT reconstruir seu lugar no 

cenário político. E terá de fazê-lo em 

situação particularmente complicada. 

Como se observou, o PSDB es-

tabilizou sua tendência de queda. É 

possível supor que, reafirmada sua 

presença eleitoral, o partido tenha 

maior autoridade para mover-se com 

desenvoltura em dois espaços no 

Congresso que parcialmente se so-

brepõem: o da direita política e o da 

oposição. O primeiro, como se viu, 

FiGura 5
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teve nas eleições de 2014 um momen-

to importante de afirmação por sobre 

a queda da legenda que lhe deu cor-

po durante a década de 1990, o PFL, 

atual DEM. Vislumbra-se uma direi-

ta, se não muito maior, revigorada 

em partidos pequenos e médios, com 

acesso ao Estado, e capacidade de ar-

ticulação em grupos temáticos cada 

vez mais vigorosos. É possível que o 

PSDB atue crescentemente nesse es-

paço – situação em que não se des-

carta a possibilidade de a agremiação 

sucumbir a grupos políticos, facções 

partidárias e lideranças mais à direi-

ta, inclusive com acesso ao governo.

O segundo, o espaço oposicionis-

ta, também poderá ter – a conferir as 

movimentações políticas – nas elei-

ções de 2014 o marco de uma nova 

configuração. Nesse sentido, deve-se 

ressaltar a expectativa pela possível 

permanência do PSB na oposição. 

Algo não infundado, se considerado o 

fato de que parte significativa do par-

tido que era mais afeita à aliança com 

o PT abandonou a legenda quando da 

decisão de lançar Eduardo Campos à 

disputa presidencial. É o caso de Cid 

Gomes e Alexandre Cardoso, dois an-

tigos quadros socialistas próximos ao 

governo. É notório o crescimento da 

influência de setores do partido tra-

dicionalmente próximos ao PSDB, 

como as regionais de São Paulo e Mi-

nas, do que resultou a saída de Rober-

to Amaral da presidência da legenda. 

Acrescidas essas constatações do 

apoio dado pelo PSB pernambucano 

ao candidato Aécio Neves no segun-

do turno das eleições presidenciais, 

é razoável supor que a oposição tem 

chances não de minguar, mas de mo-

dificar-se. O PSDB, tal como em meio 

à direita política, terá espaço privi-

legiado no campo oposicionista, po-

dendo, entretanto, enfrentar um PSB 

desejoso de atuação autônoma.

Como se pode observar, as mu-

danças verificadas nas eleições de 

2014 não constituem um ponto de 

ruptura brusca nas tendências eleito-

rais que desde 2002 se manifestam, 

mas, antes, indicam um eleitorado 

relativamente consistente em suas 

opiniões políticas. Ocorre, entretan-

to, que 2014 parece indicar também 

um esgarçamento dos termos em que 

o cenário político nacional tem se 

organizado desde a chegada de Lula 

ao poder. Vale dizer: a política real 

vai além dos números e a contingên-

cia social não se reduz facilmente. 

O contexto de crise econômica; de 

necessidade de se repensar o pacto 

federativo face às demandas dos mu-

nicípios; e de reflexão sobre o siste-

ma eleitoral, diante de abrangentes 

investigações da Polícia Federal e da 

insatisfação popular escancarada em 

junho de 2013 são, todos, elementos 

que acrescentam uma dose de impre-

visibilidade ao modo como a polariza-

ção política e eleitoral se rearranjará 

nos próximos anos. 

1. Ao curioso, recomendamos a “Pesquisa das 
Pesquisas” divulgada pelo Núcleo de Estudos 
sobre o Congresso, acessível em https://neco-
niesp.shinyapps.io/eleicoes2014/.

2. Utilizam-se o percentual de votos válidos por 
duas razões: 1) minimiza diferenças decorren-
tes do aumento do eleitorado, como ocorreria 
em caso de uso dos números absolutos; 2) con-
fere-se ênfase ao comportamento dos eleitores 
que manifestaram positivamente sua preferên-
cia política. 

notas de rodaPé

4. Considerados de direita os seguintes parti-
dos: DEM (PFL), PSDB, PPS, PP (PPB), PTB, 
PSC, PT do B, PTN, PRTB e PSDC.

5. PT, PC do B, PDT, PSB e PSOL.

6. PMDB, PROS, PRB, PR, PSD, SD, PV, PEN, 
PTC, PMN, PSL, PRP e PHS.

7. DEM, PSDB, PPS, PP, PTB, PSC, PT do B, 
PTN, PRTB e PSDC.

3. Tais indicadores de fragmentação do siste-
ma partidário parlamentar têm seus resultados 
afetados pela forma como é feito o arredonda-
mento da proporção das bancadas partidárias 
no somatório. No caso do índice de fracionali-
zação, por exemplo, apenas bancadas com mais 
de 15 deputados terão, isoladamente, um efeito 
na terceira casa decimal do indicador. Para uma 
reflexão atenta sobre os indicadores de frag-
mentação partidária, veja Governabilidade e 
democracia natural, de Wanderley Guilherme 
dos Santos, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
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T odo brasileiro com algu-

mas décadas de vida e al-

gum senso crítico já sabe 

que nossa grande mídia 

tem lado. O apoio dos principais gru-

pos de mídia à ditadura militar, que 

por décadas suprimiu a democracia 

em nosso país, a resistência da Glo-

bo em noticiar o movimento das Di-

retas Já!, a tentativa de manipulação 

midiática dos resultados da eleição 

ao governo do Estado do Rio de Ja-

neiro, a edição do debate Lula-Collor 

no Jornal Nacional, a cobertura do 

sequestro do empresário Abílio Diniz, 

a Ação Penal 470, batizada Escânda-

lo do Mensalão, superexplorada de 

maneira a produzir o máximo efeito 

político, o episódio da bolinha de pa-

pel na cabeça de José Serra na eleição 

de 2010, a capa da Veja, que sema-

nas atrás tentou mudar o resultado 

final da eleição no segundo turno. Os 

exemplos são muitos e variados, e não 

se limitam aos meios de comunicação 

mencionados anteriormente. 

De fato, esse “lado” da grande mí-

dia parece ficar ainda mais saliente 

durante o período eleitoral. Só para 

citarmos um exemplo anedótico, o 

leitor da Folha de S. Paulo foi brin-

dado ao fim de setembro deste ano, 

kaNE

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

46

A (in) 
clemente
mÍDIA DAS ElEIÇÕES
João Feres Júnior
CIENtIStA SOCIAl

Luna de Oliveira 
Sassara
CIENtIStA pOlÍtICA

Eduardo Barbabela
CIENtIStA pOlÍtICO

Lorena Miguel
HIStOrIADOrA E CIENtIStA pOlÍtICA

Marcia Rangel 
Cândido 
CIENtIStA SOCIAl

Thyago de  
Simas e Silva 
tECNólOgO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

47outubro•novembro•dezembro 2014

ou seja, às vésperas do primeiro tur-

no da eleição presidencial, com uma 

sequência de três manchetes de capa 

muito peculiares. No dia 28, o jornal 

paulista anuncia em letras garrafais: 

“PF investiga ligação entre tesou-

reiro do PT e doleiro preso.” O texto 

adiante explica que, segundo fontes 

da Polícia Federal, o tesoureiro do 

partido, João Vaccari Neto, estaria 

intermediando investimentos de fun-

dos de pensão em empresas do dolei-

ro envolvido no caso da Petrobras. No 

dia seguinte, 29, o matutino sai com a 

seguinte manchete: “Dilma não cum-

priu 43% das promessas de 2010”, 

com o subtítulo “Compromissos nas 

áreas de ambiente e segurança ti-

veram o pior desempenho”. Dia 30, 

mais uma manchete negativa para a 

candidata da situação: “Com Dilma 

em alta, bolsa tem a maior queda em 

3 anos.” Três dias seguidos, três man-

chetes extremamente negativas para 

a campanha do PT à reeleição. 

Ainda que esse comportamento 

possa não passar despercebido aos 

leitores mais críticos, mesmo eles 

são incapazes de determinar a real 

natureza e intensidade do viés que 

a Folha pratica em sua cobertura. O 

mesmo pode ser dito de outros meios 

da grande imprensa, como os jornais 

O Estado de S. Paulo e O Globo e os 

programas noticiosos da TV aberta, 

como o ainda poderoso Jornal Na-

cional. Com que frequência publi-

cam matérias e chamadas negativas 

para a candidatura de Dilma? Será 

que fazem o mesmo para os outros 

candidatos à presidência? E os par-

tidos, será que recebem um trata-

mento igual por parte desses meios 

de comunicação? Será que a cobertu-

ra do governo federal é comparável 

àquela dada aos estados, pelo menos 

os mais importantes, como São Pau-

lo e Rio de Janeiro? O Manchetôme-

tro foi criado para responder a essas 

perguntas. 

o início: eleições 2010

Estudo sobre o comportamento 

da grande mídia durante a eleição 

presidencial de 2010 realizado pelo 

Laboratório de Estudos da Mídia e 

Esfera Pública (LEMEP), localizado 

no IESP-UERJ, foram o germe do 

Manchetômetro. Nesse estudo, ana-

lisamos a cobertura dos jornais O 

Globo, Folha de S. Paulo e O Estado 

de S. Paulo no tocante aos principais 

candidatos à presidência da Repúbli-

ca e seus respectivos partidos – Dilma 

Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e 

Marina Silva (PV) –, utilizando a me-

todologia da análise de valências, ou 

seja, avaliando a orientação positiva, 

negativa, neutra ou ambivalente de 

cada notícia em relação à candidatu-

ra. Concluímos nesse estudo que a co-

bertura dos jornais foi composta pri-

mordialmente de notícias negativas e 

neutras para quaisquer candidatos ou 

partidos. No entanto, a candidata Dil-

ma e o PT receberam quantidade de 

notícias negativas proporcionalmen-

te (e, em algumas situações, também 

em termos absolutos) muito superior 

à de seus contendores nos três jornais 

analisados, o que sinaliza um possível 

viés na cobertura desses veículos.

Nossos estudos de 2010 demons-

traram que houve um padrão na co-

bertura das eleições: textos neutros, 

com caráter descritivo, constituíram a 

maioria das referências aos persona-

gens da campanha; houve, também, 

muitos textos contrários, ao passo 

que poucos foram favoráveis a quem 

quer que fosse. Ao compararmos o 

conteúdo das capas ao da totalidade 

dos jornais, percebemos que textos 

neutros também foram maioria nas 

capas, mas com frequência um pou-

co menor do que no jornal como um 

todo, 68% e 75%, respectivamente. A 

frequência de textos favoráveis e con-

trários nas capas seguiu também pro-

porções muito próximas às do jornal 

inteiro, assim como as ambivalentes 

que, em ambos os casos, foram irre-

levantes (FERES JR., MIGUEL, et al., 

2013). Ou seja, concluímos que as ca-

pas podem funcionar como predito-

ras do conteúdo dos jornais. 

Começamos a analisar os dados 

da eleição de 2010 em meados de 

2012, e a conclusão das análises se 

deu no primeiro semestre de 2014. 

Estávamos novamente em ano elei-

toral. O primeiro impulso foi organi-

zar a coleta do material jornalístico 

produzido durante a campanha para 

depois analisá-lo, replicando assim 

a pesquisa que naquele momento se 

concluía. Contudo, esse timing dila-

tado próprio do trabalho acadêmico 

passou a nos incomodar por demais. 

Começamos então a conceber ma-

neiras por meio das quais a coleta do 

material fosse feita e alguma sistema-

tização pudesse ser produzida para 
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divulgação mais rápida. Queríamos 

que a análise acadêmica fosse capaz 

de caminhar, se não lado a lado com 

os fatos, pelo menos no seu encalço, 

apenas um passo atrás. Thyago Simas 

e Leandro Guedes juntaram-se ao 

nosso grupo e ajudaram a criar e im-

plantar a solução técnica: um site de 

administração no qual as codificações 

dos textos são inseridas diariamente, 

e um site de acesso público com grá-

ficos que são atualizados de manei-

ra automática, diariamente, a partir 

dos dados armazenados pelo site de 

administração. Arregimentamos um 

pequeno exército de codificadores, 

supervisionados por quatro coorde-

nadores. Luiz Augusto Campos suge-

riu o nome: Manchetômetro. 

eleições - o Plano geral da obra

A corrida presidencial deste ano 

teve início oficialmente em 6 de julho 

e foi nesse momento que o Manchetô-

metro entrou no ar. A disputa estava, 

então, centrada em três candidaturas 

principais, de acordo com as pesqui-

sas de intenção de votos divulgadas 

à época: em primeiro lugar, Dilma 

Rousseff (PT), tentando a reeleição; 

em segundo, Aécio Neves (PSDB), 

ex-governador e então senador pelo 

Estado de Minas Gerais; e, em tercei-

ro, o ex-governador de Pernambuco 

Eduardo Campos (PSB). O pouco co-

nhecido pessebista tinha como vice a 

notável Marina Silva que, após tenta-

tiva não exitosa de fundar seu próprio 

partido – a Rede Sustentabilidade –, 

aceitou integrar a chapa do pernam-

bucano. O primeiro turno foi marca-

do por muitas reviravoltas. A primei-

ra delas, a trágica morte de Campos 

em um acidente de avião no dia 13 de 

agosto, em plena campanha eleitoral. 

Alguns dias depois do acidente, Mari-

na assume a cabeça da chapa do PSB 

– recebe destaque também no noti-

ciário – e vê suas intenções de voto 

subirem vertiginosamente. Algumas 

pesquisas chegaram a indicar, inclu-

sive, chances de vitória de Marina 

sobre Dilma já no primeiro turno. No 

entanto, algumas semanas depois, as 

intenções de voto em Marina come-

çaram a despencar e a disputa termi-

nou indo para o segundo turno com 

os dois candidatos que começaram o 

período eleitoral na liderança, Dilma 

e Aécio, representando os dois parti-

dos políticos hegemônicos nos pleitos 

presidenciais desde 1994: PT e PSDB.

No site, publicamos análises pro-

duzidas diariamente sobre a cober-

tura das eleições presidenciais dos 

principais jornais impressos brasilei-

ros, Folha de São Paulo, O Estado de 

São Paulo e O Globo, e do programa 

noticioso mais popular da televisão 

brasileira, o Jornal Nacional. Nos 

jornais impressos, limitamos a aná-

lise às capas; o Jornal Nacional foi 

analisado por inteiro. As manchetes 

e chamadas de capa são codificadas 

de acordo com seus objetos e, após 

a análise de suas valências, classi-

ficadas como positivas, negativas, 

neutras ou ambivalentes. As notícias 

positivas são as que apresentam co-

mentários favoráveis ao candidato 

ou partido em questão. As negativas 

são as que contêm críticas, ressalvas, 

ataques ou informações que possam 

ser prejudiciais ao objeto da notícia. 

São consideradas neutras as que são 

meramente descritivas e não contêm 

avaliações morais ou informações que 
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possam ser deletérias a candidatos ou 

partidos. Em caso de equilíbrio entre 

elementos negativos e positivos, as 

notícias são classificadas como am-

bivalentes (ALDÉ; FIGUEIREDO; 

MENDES, 2007, p. 158). As análises 

são realizadas diariamente por um 

codificador e revisadas por um segun-

do. Havendo discordância em alguma 

classificação, um terceiro codificador 

é consultado. Somente depois disso a 

entrada é enviada ao site.

A despeito de termos iniciado 

as atividades públicas do Manchetô-

metro no primeiro dia da campanha 

eleitoral, adotamos como ponto de 

partida da coleta de dados e codifi-

cações o dia 1º de janeiro de 2014. 

Dessa maneira, pudemos comparar 

a cobertura anterior ao período elei-

toral com a que ocorreu durante ele. 

Também criamos sessões especiais 

para as coberturas dos temas econo-

mia e política. Quando da morte de 

Eduardo Campos, fizemos um estudo 

de caso do comportamento dos jor-

nais durante o período que precedeu 

a nomeação de Marina para substituí-

-lo na candidatura. Também disponi-

bilizamos ao público análises comple-

tas, utilizando a mesma metodologia, 

das eleições de 1998 e de 2010, com 

o objetivo de propiciar comparações 

com o pleito de 2014. 

No texto adiante apresentamos 

alguns dos resultados obtidos a par-

tir da análise dos jornais impressos. 

Primeiramente, um panorama geral 

da cobertura, feita pelos três jornais, 

dos candidatos que lideraram as pes-

quisas de intenção de votos durante 

GráFiCo 1

Cobertura agregada de Folha de S. Paulo, 
Estado de S. Paulo, O Globo
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toda a campanha: Dilma Rousseff 

(PT), Aécio Neves (PSDB), Eduardo 

Campos (PSB) e Marina Silva (PSB). 

Em seguida, nos concentramos no 

período eleitoral, explorando a cober-

tura dos candidatos e dos partidos. 

Depois, apresentamos os dados dos 

jornais separadamente para verificar 

os diferentes perfis de cobertura de 

cada veículo. Por fim, apresentamos 

uma comparação entre a cobertu-

ra do período eleitoral de 2014 e de 

1998 para testar a hipótese de que a 

mídia funcionaria como contrapoder, 

independentemente dos partidos que 

estejam no governo ou na oposição. 

o ano eleitoral Para os candidatos 

O Manchetômetro entrou no ar 

no início do período oficial de cam-

panha política de 2014. Produzimos 

análises diárias das capas de jornais 

até o fim do processo eleitoral. No 

entanto, tendo em vista que as princi-

pais candidaturas haviam sido defini-

das já em 2013, resolvemos por bem 

analisar todo o ano de 2014. Essas 

análises possibilitam verificar se hou-

ve mudança nos padrões de cobertura 

com a aproximação do pleito. 

Durante todo o ano, os três jor-

nais pesquisados valorizaram am-

plamente a temática política em suas 

coberturas. Tal ativação do noticiário 

político está expressa no Gráfico 1, 

que representa o total de citações de 

cada um dos principais candidatos 

à Presidência da República nos três 

jornais estudados de acordo com suas 

valências.

Ao compararmos os resultados 

dessa cobertura com aquela feita em 
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1998, mais adiante, vemos quão mais 

politizada foi a cobertura mais recen-

te. O gráfico mostra que as notícias de 

valência neutra são as mais frequentes 

para todos os candidatos. As notícias 

negativas também aparecem bastante, 

sendo o segundo tipo mais frequente 

para três dos quatro candidatos estu-

dados, com exceção de Aécio Neves, 

único candidato a receber número de 

matérias e chamadas elogiosas maior 

que o de críticas ao longo do ano. 

O nome mais citado nas capas de 

jornais foi o da candidata-presidenta 

Dilma Rousseff. Foram 492 citações 

neutras. No entanto, ela também é a 

campeã de notícias contrárias e fica 

em último lugar em número de notí-

cias favoráveis, empatada com Edu-

ardo Campos – candidato que, como 

citamos anteriormente, faleceu dois 

meses antes do primeiro turno das 

eleições. Analisando proporcional-

mente, 54,4% dos textos sobre Dilma 

nas capas dos jornais foram neutros. 

Já 42,9% foram contrários à sua 

candidatura. Os elogios constituíram 

apenas 2,7% do conteúdo, ou seja, 

para cada elogio, Dilma recebeu 16 

críticas. 

Aécio Neves foi o segundo can-

didato com maior visibilidade nos 

jornais. É importante destacar que 

essa foi a primeira vez que Aécio 

foi candidato a um cargo nacional. 

Apesar de ser uma figura de destaque 

no cenário político brasileiro, seria 

um equívoco inferir que o mineiro 

já fosse amplamente conhecido pelo 

eleitorado. Isso confere um signi-

ficado especial à sua exposição nos 

veículos de comunicação, já que ela 

cumpre a função de apresentá-lo à po-

pulação. A distribuição proporcional 

das notícias sobre Aécio por valência 

é bastante distinta daquela da candi-

data Dilma. As notícias neutras foram 

dominantes: 74,9%. Como menciona-

mos anteriormente, somente no caso 

de Aécio as notícias favoráveis supera-

ram as contrárias: 12,9 contra 12,2%. 

Em suma, Dilma teve 3,5 vezes mais 

notícias contrárias em relação ao total 

noticiado sobre ela que Aécio. 

Marina Silva e Eduardo Campos 

integraram a mesma chapa e as va-

lências foram distribuídas entre os 

dois de maneira similar. Os neutros 

de Marina representam 73,7% do to-

tal; os de Campos, 72,6%. Marina foi 

menos elogiada que Campos – 7,6% 

contra 11,3% de favoráveis – e ligeira-

mente mais criticada – 18,6% contra 

16% de contrários. Como podemos 

ver, o perfil de tratamento dado pe-

los jornais a esses candidatos é bem 

similar ao de Aécio e muito diferente 

do de Dilma. A candidata do PT rece-

beu aproximadamente 2,5 vezes mais 

notícias contrárias em relação ao total 

noticiado sobre ela do que qualquer 

um dos candidatos pessebistas. 

Esses dois candidatos, contudo, 

constituem casos especiais, devido às 

reviravoltas em que se envolveram no 

decorrer desta campanha, entre elas, 

a trágica morte de Campos. Assim, a 

análise da distribuição temporal das 

citações torna-se crucial para o en-

tendimento da dinâmica da cobertu-

ra. Vamos a ela (Gráfico 2).

GráFiCo 2
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Nos quatro primeiros meses do 

ano, a cobertura neutra dos candi-

datos foi estável: Dilma liderando 

as citações, Aécio em segundo lugar, 

com metade das intenções de Dilma, 

e Campos em terceiro, com pratica-

mente metade das intenções de Aé-

cio, e Marina, então candidata a vice 

de Campos, com pouquíssima visibi-

lidade. Em maio, com a proximidade 

das eleições, as curvas dos três can-

didatos principais são ascendentes – 

sobretudo Dilma e Aécio, que, como 

podemos notar, se mantêm até julho 

como segundo candidato mais citado 

de maneira neutra –, mas a ascensão 

se interrompe em junho, quando o 

noticiário é inundado de notícias so-

bre a Copa do Mundo, impulsionando 

os neutros da presidenta. Com o fim 

da Copa e o início oficial de campa-

nha, em 6 de julho, as curvas retor-

nam aos padrões de maio. Nota-se 

que Marina não foi citada nenhuma 

vez nesse mês. Agosto é o mês da pri-

meira grande inflexão: com a morte 

de Eduardo Campos no dia 13, Mari-

na salta de 0 a 78 citações, ultrapas-

sando inclusive a presidenta em exer-

cício. O noticiário neutro especulou 

sobre a possibilidade de que Marina 

assumisse a cabeça da chapa e, poste-

riormente, sobre quem seria seu vice. 

Nem mesmo a vítima da tragédia teve 

tantas citações quanto a ex-senadora. 

Em setembro, o resultado das 

pesquisas parecia delineado: uma 

ascensão meteórica de Marina com 

possibilidade de vitória com folga no 

segundo turno. Sobretudo nas duas 

primeiras semanas de setembro, a 

candidatura de Aécio amargou uma 

queda de visibilidade no noticiário 

político, que passou a ser protago-

nizado pelas duas candidatas. No 

entanto, entre o fim de setembro e o 

início de outubro, a campanha de Aé-

cio foi ressuscitada. A partir das duas 

últimas semanas daquele mês, as pes-

quisas passaram a indicar queda da 

popularidade de Marina e aumento 

das intenções de voto em Dilma e em 

Aécio. O peessedebista chegou, junto 

à presidenta Dilma, ao segundo tur-

no e, em outubro, ultrapassou suas 

concorrentes no quesito chamadas e 

matérias neutras, indo de 48, em se-

tembro, para 92. 

Apenas a análise do noticiário 

neutro é insuficiente para explicar 

mudanças tão bruscas em intervalo 

de tempo tão curto. Analisemos, en-

tão, a distribuição temporal de textos 

de capa contrários aos candidatos 

(Gráfico 3).

F ica bastante claro que Dil-

ma, foi de longe, a candi-

data mais criticada durante 

todo o ano: nem mesmo as 

variações no padrão de cobertura du-

rante a campanha foram grandes o su-

ficiente para alterar esse quadro. Mas 

há momentos que merecem destaque. 

O primeiro deles é o mês de maio. O 

Gráfico 2, de neutras, demonstra que 

nesse momento todos os candidatos 

receberam mais espaço nas capas do 

que o que lhes havia sido concedido 

até então. No entanto, somente a can-

didatura de Dilma teve simultâneo 

GráFiCo 3

Série temporal mensal dos três jornais – valência contrária 
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aumento no número de contrários. 

A proporção contrárias/neutras da 

candidata foi de 97% naquele mês. Na 

verdade, esta proporção difere bas-

tante das anotadas por outros can-

didatos durante todo o ano. Apenas 

em dois meses o número de notícias 

contrárias representou menos de 75% 

do de notícias neutras: junho (59%) e 

agosto (43%). Em abril, as contrárias 

chegaram a ultrapassar as neutras: 

foram 26 contra 25, ou seja, 104%. 

No mês de setembro, talvez o mais 

decisivo para o pleito, a proporção foi 

de 90%. As notícias negativas envol-

vendo o nome da candidata relacio-

naram-se em grande parte a questões 

econômicas e a desdobramentos da 

operação Lava Jato que investiga cor-

rupção na Petrobrás. 

Até o mês de julho, nenhum dos 

candidatos da oposição havia recebi-

do número notável de menções nega-

tivas nas capas dos jornais estudados. 

Até então, Aécio Neves havia alcan-

çado seu teto de críticas no mês de 

junho: 2. Porém, em julho, sua curva 

sobe, impulsionada pela denúncia 

feita pela Folha de S. Paulo de que o 

candidato teria construído um aero-

porto com dinheiro público nas terras 

de um tio no município de Cláudio, 

Minas Gerais, no período em que foi 

governador do estado. A notícia ren-

deu a Aécio um total de 13 textos con-

trários. Esse foi o mês em que o tuca-

no recebeu proporcionalmente mais 

notícias contrárias em comparação 

às neutras. Mesmo assim a propor-

ção foi de 46%, praticamente idêntica 

ao índice mais baixo de Dilma (43% 

em agosto), e menos da metade do 

maior índice de contrárias/neutras 

da presidenta (104% em abril). Já 

em outubro, vemos novamente um 

aumento no número de menções con-

trárias: 18, o maior valor absoluto do 

ano. Mas não podemos ignorar que 

após o dia 5 daquele mês, Aécio ao 

chegar ao segundo turno passou a ser 

um dos protagonistas da disputa, isto 

é, sua importância aumentou, assim 

como sua visibilidade. Desta manei-

ra, sua proporção contrárias/neutras 

do mês de outubro foi de apenas 19% 

enquanto a de sua adversária, Dilma, 

foi de 77,5%.

Até o mês de abril, como vimos 

no Gráfico 2, a candidatura do PSB 

teve pouco destaque nas capas. No 

mês de seu falecimento, Campos ob-

teve por parte dos jornais a atenção 

que não havia recebido durante o pe-

ríodo de sua campanha. O número de 

notícias neutras subiu de 20 em julho 

para 52 em agosto. No entanto, no 

mesmo mês, suspeita de irregulari-

dade na aquisição do avião envolvido 

no acidente de que foi vítima fizeram 

com que seu nome também apareces-

se em textos de valência contrária. 

Foram apenas 2 no mês de julho e 11 

em agosto. Em setembro e outubro, 

Campos esteve pouco presente nas 

capas, por razões óbvias. O Gráfico 2 

demonstra que os meses de agosto e 

setembro foram muito importantes 

para o aumento de visibilidade de 

Marina. No entanto, o destaque veio 

acompanhado de críticas e algumas 

polêmicas: questionamentos sobre a 

GráFiCo 4
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inconsistência daquilo que a candida-

ta chamou de “nova política”, da qual 

se intitulou representante, alteração 

no programa de governo revendo seu 

posicionamento quanto aos direitos 

da comunidade LGBT, além de textos 

sobre a polêmica do avião. 

o Período oficial de camPanha: 

candidatos e Partidos

Demonstramos na sessão ante-

rior que houve de fato uma intensifi-

cação da cobertura no mês de julho, 

quando teve início o período oficial de 

campanha. A partir desse momento, 

as variações de padrões foram bas-

tante intensas. Para compreender 

melhor este período, colocaremos 

sobre ele uma “lupa” examinando a 

cobertura dos candidatos semanal-

mente. Além disso, já que a eleição 

para o cargo mais importante de nos-

sa república coloca também os parti-

dos políticos em evidência, faremos 

em seguida uma análise de como os 

quatro partidos envolvidos na disputa 

– PT, PSDB, PSB e PMDB – aparece-

ram nas capas dos jornais durante o 

período eleitoral. 

No Gráfico 4 temos a distribuição 

semanal de notícias neutras no perío-

do que vai de 6 de julho a 25 de outu-

bro, logo após o segundo turno.

Como o gráfico mensal já nos 

havia revelado, a candidatura pesse-

bista não obteve muito destaque até 

a nefasta semana do dia 13 de agosto. 

Campos foi de 5 a 28 menções neu-

tras nessa semana e Marina, de 0 a 

15, empatando com Dilma. Na sema-

na seguinte, a curva de Campos cai 

vertiginosamente, atingindo 12 men-

ções, o menos citado entre os quatro, 

enquanto a de Marina continua em 

ascensão e alcança 33, número que 

nenhum dos outros candidatos con-

seguiu alcançar durante toda a cam-

panha. Campos vai gradativamente 

desaparecendo das capas. Já sua 

substituta ficou sob os holofotes nas 

cinco semanas seguintes, dominando 

o noticiário neutro com folga, che-

gando, inclusive, a bater seu próprio 

recorde de menções na semana que 

começou em 31 de agosto: 34. Na se-

mana do dia 21, Marina aparece abai-

xo de Dilma no gráfico de neutras, e 

empata novamente com a presidenta 

na semana que terminou no dia 4, 

véspera do primeiro turno. Não tendo 

conseguido chegar ao segundo turno, 

naturalmente, passou a ter menos 

aparições nas capas. 

Dilma foi a mais citada em 8 das 

16 semanas, sendo que em duas delas 

dividiu o posto com outro candidato. 

Após a morte de Campos, esteve em 

segundo lugar nas citações neutras, 

atrás de Marina, quadro também indi-

cado nas pesquisas de intenção de voto 

no período. Na semana que se iniciou 

em 21 de setembro, Dilma novamente 

ultrapassou Marina. Apenas no fim da 

semana, dia 26, as pesquisas indica-

riam também a volta de seu favoritis-

mo nas urnas. Na última semana antes 

do primeiro turno, os três candidatos 

tiveram praticamente o mesmo nú-

mero de aparições neutras, mas após 

esse período, durante três das quatro 

semanas de campanha do segundo 

GráFiCo 5
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turno, Dilma apareceu abaixo de seu 

contendor na frequência do noticiário 

neutro, ultrapassando-o por uma notí-

cia somente na última semana. 

Até o falecimento de Campos, 

Aécio aparecia em segundo lugar nas 

intenções de voto reveladas pelas pes-

quisas de opinião. Depois, durante o 

crescimento estrondoso na visibilida-

de de Marina, o mineiro manteve-se 

por semanas em terceiro. O segun-

do turno já parecia estar nas mãos 

das duas candidatas. No entanto, na 

semana que antecedeu o primeiro 

turno, os jornais ressuscitaram sua 

candidatura: ao fim da semana, na 

véspera da decisão, as pesquisas in-

dicavam que ele havia ultrapassado 

Marina e estava em segundo também 

nas intenções de voto. Tendo chegado 

ao segundo turno, contou com maior 

número de citações neutras que Dil-

ma, como foi citado anteriormente. 

A distribuição semanal de men-

ções contrárias é também bastante 

interessante (Gráfico 5).

Dilma teve maior número de no-

tícias contrárias que seus concorren-

tes em 14 das 16 semanas analisadas, 

tendo sido ultrapassada duas vezes 

por Marina e uma vez por Campos. 

Alcançou o pico de 24 citações con-

trárias em uma mesma semana. A 

proporção contrárias/neutras da can-

didata variou de 26% a 157% durante 

a campanha. Ela recebeu mais notí-

cias contrárias que neutras em cinco 

semanas. Nas duas semanas mais 

decisivas da campanha: de 28/09 a 

4/10, véspera do primeiro turno, a 

proporção ficou em 66%, e de 19/10 a 

25/10, véspera do segundo, em 95%. 

Aécio não enfrentou altos picos 

de notícias desfavoráveis que pode-

riam afetar negativamente sua can-

didatura em nenhuma das semanas. 

Apenas em quatro das 16 semanas 

recebeu mais de três menções con-

trárias, não tendo ultrapassado o teto 

desete. Chegou a passar uma semana 

inteira incólume, sem uma citação 

contrária sequer. A proporção con-

trárias/neutras só esteve acima de 

45% uma vez, na semana em que o 

escândalo do aeroporto de Cláudio foi 

exposto pela Folha de S. Paulo. Nessa 

semana, foram seis contrárias e seis 

neutras. Nas semanas decisivas, as 

proporções foram 4% e 30%, bastante 

inferiores às de sua adversária Dilma. 

Marina esteve fora do noticiário, 

neutro ou contrário, durante as cin-

co primeiras semanas de campanha. 

Como mencionamos anteriormente, 

após ter se tornado cabeça da cha-

pa, ela teve alto número de menções 

contrárias em duas semanas entre o 

fim de agosto e o início de setembro. 

Como o número de citações neutras 

também foi bastante alto, sua propor-

ção contrárias/neutras não ultrapas-

sou 50%. Na semana anterior ao pri-

meiro turno, ficou em 12%, um terço 

da de Dilma, mas o triplo da de Aécio. 

A análise da cobertura das elei-

ções que fizemos este ano focou nas 

três candidaturas que mais foram 

exploradas pela mídia nacional. Uma 

delas, a de Dilma Rousseff (PT), foi 

a única a ter como vice um político 

de partido diferente, Michel Temer, 

do PMDB, que já era vice-presidente 

em exercício da agremiação durante 

GráFiCo 6
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a campanha. O PMDB tem a segun-

da maior representação na Câmara 

dos Deputados e a maior no Senado. 

Dessa forma, o partido tem incontes-

tável relevância para o cenário políti-

co nacional nesse momento e por isso 

foi, junto a PSB, PSDB e PT, objeto do 

presente levantamento. Vamos aos 

dados (Gráfico 6).

Como já mencionamos anterior-

mente, em geral, o número de men-

ções neutras a um objeto costuma ser 

superior ao de contrárias enquanto 

as menções favoráveis são bastante 

raras. Podemos dizer que a exposi-

ção do PMDB e do PSB seguiu esse 

padrão. O primeiro teve o total de 59 

aparições nas capas, sendo 31 neu-

tras, o que representa 53% do total, 

26 contrárias, ou seja, 44%, e apenas 

duas aparições de valência positiva, 

3%. O segundo apareceu 88 vezes, 

sendo 68 neutras, contabilizando 77% 

do total, e 20 contrárias, ou seja, 23%. 

O Partido Socialista Brasileiro não 

recebeu nenhuma menção favorável. 

Já a cobertura que os jornais 

dedicaram aos dois partidos mais 

importantes dessas eleições – mais 

precisamente, os partidos que pro-

tagonizaram as seis últimas eleições 

presidenciais do país, PT e PSDB – 

estiveram ambas fora do padrão. No 

caso do PT, houve poucas notícias 

favoráveis, porém, as contrárias su-

peraram as neutras com folga. Das 

220 menções que o partido teve nas 

capas analisadas, 137 foram contrá-

rias, isso é, 62,3% do total. Já as neu-

tras foram 78, representando 35,4%, 

e as favoráveis, apenascinco, ou seja, 

2,3% do montante. O PSDB foi abor-

dado de maneira inversa: neutras e 

contrárias seguiram o padrão; já as 

favoráveis estiveram acima da média, 

assim como no caso dos candidatos. 

Do total de 95 notícias, 29 foram con-

trárias, 30,5% do total, 57 neutras, 

representando 60%, e 29 contrárias, 

30,5%. As favoráveis apareceram em 

proporção de 9,5%. Em comparação 

com seu principal adversário, o PSDB 

recebeu proporcionalmente metade 

das citações contrárias, duas vezes 

mais aparições neutras e quatro vezes 

mais textos favoráveis.

comParando os Jornais no Período 

eleitoral

Os gráficos acima representam o 

somatório dos textos (manchetes, cha-

madas e matérias) nas capas dos três 

GráFiCo 7
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jornais impressos estudados. Mas será 

que O Globo, Folha de S. Paulo e Es-

tado de S. Paulo utilizaram estratégias 

similares para tratar os candidatos du-

rante a campanha eleitoral? 

o globo

O jornal O Globo abordou inten-

samente a temática política durante a 

campanha eleitoral de 2014. No Gráfi-

co 1, podemos notar que nenhum dos 

três candidatos com maior votação no 

primeiro turno – Dilma, Aécio e Ma-

rina – obteve menos de 115 citações 

nas capas do jornal no período. Anali-

semos a distribuição desses textos de 

acordo com suas valência (Gráfico 7.)

A cobertura dos quatro candida-

tos foi majoritariamente neutra nas 

capas de O Globo. No entanto, a aná-

lise das proporções demonstra que 
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houve diferenças profundas no tra-

tamento de cada um deles. Eduardo 

Campos, por exemplo, teve poucas 

aparições em comparação aos outros, 

apenas 31, das quais 86% foram neu-

tras. As contrárias constituíram 14% e 

ele foi o único a não ter recebido men-

ções favoráveis no Globo. Já Marina 

teve suas aparições distribuídas da 

seguinte maneira: 78% neutras, 17% 

contrárias e 5% favoráveis; se recebeu 

mais elogios, foi também mais critica-

da que seu companheiro. 

Aécio esteve na posição mais pri-

vilegiada dentre os quatro. Foi, pro-

porcionalmente, o menos criticado e 

o mais elogiado, na seguinte propor-

ção: 82,3% de textos neutros, 8,3% de 

favoráveis e 9,4% de contrários. 

As aparições de Dilma nas capas 

do Globo foram distribuídas da se-

guinte maneira: 41% contrárias, 57% 

neutras e 2% favoráveis. Ela recebeu, 

proporcionalmente, quatro vezes mais 

notícias com potencial para afetar ne-

gativamente sua candidatura que Aé-

cio, duas vezes mais que Marina. Já as 

que poderiam beneficiar sua campanha 

foram metade das dedicadas a Marina 

e um quarto das dedicadas a Aécio. 

o estado de s. Paulo

O jornal O Estado de S. Paulo 

foi, de longe, o veículo que mais deu 

atenção às eleições, tendo todos os 

candidatos aparecido mais em suas 

capas em termos absolutos que nas 

capas dos outros jornais analisados. 

O jornal mais politizado foi também 

o mais desiquilibrado. Vejamos 

(Gráfico 8).

Basta olhar o desenho das barras 

no gráfico para notar que o jornal tra-

tou cada candidato de maneira radi-

calmente diferente. Aécio e Campos 

receberam mais textos favoráveis 

que contrários, algo não observado 

na cobertura dos outros jornais para 

qualquer candidato, e Dilma, mais 

contrários que neutros, também uma 

exclusividade do Estadão, mesmo 

para Dilma, que é campeã de maté-

rias negativas em todos os veículos 

estudados. 

A cobertura dispensada a Edu-

ardo Campos pelo Estadão estava, 

como a dos outros jornais, seguindo 

o padrão esperado – isto é, mais no-

tícias neutras que contrárias e pou-

cas favoráveis – até o evento de sua 

morte. A partir daí, Campos passou 

a receber uma enxurrada de textos 

favoráveis, sendo postumamente re-

conhecido como grande homem e 

grande político, coisa que não havia 

sido feita pelo jornal antes da tragé-

dia. No entanto, quando houve sus-

peitas de irregularidades no uso do 

avião, Campos passou a receber um 

número considerável de menções ne-

gativas. Assim, os textos se dividiram 

da seguinte maneira: 54% de neutros, 

22% de contrários e 24% de favorá-

veis. Já sua substituta Marina teve 

proporções menos atípicas: 69% de 

neutras, 21% de contrárias e 10% de 

favoráveis. 

O candidato do PSDB, Aécio Ne-

ves, apareceu nas capas do jornal da 

seguinte maneira: 69,5% de neutros, 

13% de contrários e 17,5% de favo-

ráveis. As menções favoráveis esti-

veram presentes principalmente nas 

GráFiCo 8
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chamadas dos editoriais do jornal e 

de suas colunas e não são relaciona-

das a qualquer episódio específico 

envolvendo o senador. Já a candida-

ta do PT recebeu tratamento oposto. 

Foram mais menções contrárias que 

neutras: 50% negativas, 49% neutras 

e apenas 1% positivas. Ou seja, Dilma 

recebeu, proporcionalmente, duas ve-

zes mais críticas que Marina e quase 

quatro vezes mais que Aécio. Já os 

elogios foram um décimo dos de Ma-

rina e dezessete vezes os de Aécio.

folha de s. Paulo 

A Folha de São Paulo apresen-

tou um comportamento diferente dos 

outros dois jornais nesta eleição: sua 

cobertura foi menos politizada, com 

menos manchetes e chamadas sobre 

a corrida presidencial que O Globo e 

Estadão. Essa escolha editorial re-

presenta uma mudança em relação ao 

comportamento adotado pelo jornal 

na eleição de 2010, como mostra tra-

balho do LEMEP (Gráfico 9)1. 

Como O Globo, a Folha também 

privilegiou a cobertura neutra para 

todos os candidatos, mantendo-se 

dentro do padrão neutras > contrá-

rias > favoráveis. Mas houve também 

variações. Campos e Marina tiveram 

cobertura muito parecida. Campos 

teve 74% de menções neutras, Mari-

na, 75%. Campos 15% de contrárias, 

Marina, 18%. Já as favoráveis foram 

11% para ele e 7% para ela. Aécio teve 

mais contrárias que seus adversários 

do PSB devido ao caso do aeroporto 

denunciado pela Folha, mas empatou 

com Campos em notícias positivas: 

65% de neutras, 24% de contrárias e 

11% de favoráveis. Dilma teve muito 

mais aparições que seus adversários 

em termos absolutos. No entanto, se 

analisarmos as proporções, veremos 

que seu padrão não foi exatamente o 

mesmo que o deles: 67,5% de neutras, 

30,5% de contrárias, mais que todos 

os outros, e apenas 2% de favoráveis, 

ou seja, menos de um quinto das 

menções positivas dedicadas a Aécio 

e menos de um terço das dedicadas a 

Marina.

contraPoder? a cobertura do Período 

eleitoral de 1998

Os dados apresentados até agora 

apontam para a conclusão de que a 

grande mídia brasileira faz oposição a 

Dilma e a seu partido. O viés contrá-

rio é um fato, mas seria ele produto de 

uma disposição contrária ao PT, a Dil-

ma ou à esquerda no poder, ou have-

ria outros motivos por trás de tal com-

portamento? A mídia, e seus discursos 

de autojustificação, prefere atribuir a 

si própria a função de contrapoder, 

argumento que é encampado por al-

guns acadêmicos. Segundo tal tese, 

ela teria o papel, primordial em uma 

democracia de massas, de se opor 

ao poder constituído, mantendo-o  

sob constante escrutínio. No caso em 

questão, esse poder seria represen-

tado pelo candidato e partido que 

ocupam a presidência da república e 

pleiteiam a reeleição. Pois bem, para 

testar essa hipótese, comparamos a 

cobertura da mídia durante o perío-

do oficial de campanha da eleição 

de 1998, quando o então presidente 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) 

GráFiCo 9

Cobertura agregada, período eleitoral – Folha de S. Paulo 
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pleiteava a reeleição, com a da cam-

panha de 2014, em que a presiden-

ta Dilma Rousseff (PT) perseguiu o 

mesmo objetivo. Os partidos em com-

petição são os mesmos, só as posições 

foram trocadas, o PSDB era situação 

em 1998 e agora foi oposição, e o PT, 

que era oposição, é agora situação. 

Vejamos (Gráfico 10).

Agregando os dados dos jornais 

Folha, Estadão e O Globo, FHC teve 

uma proporção de notícias contrárias 

para neutras menor do que 1 para 5, 

mais especificamente, de 19%. Dilma 

alcançou a marca de 77%. Assim, a 

grande imprensa é quatro vezes mais 

“contrapoder” no caso da candidatura 

do PT do que foi para a do PSDB em 

1998. FHC também recebeu um nú-

mero alto de matérias positivas, o que 

é algo raro nas coberturas de todas as 

eleições. Se comparadas às matérias 

neutras, as positivas recebidas por 

FHC chegam a 35%: 2 para 5. Na co-

bertura de 2014, Dilma teve somente 

dez notícias positivas durante todo o 

período de campanha; pífios 3% de 

seu total de neutras. Ou seja, a grande 

mídia não só não foi contrapoder na 

eleição de 1998, mas foi francamente 

situacionista.

conclusão

E a história da grande mídia na 

eleição de 2014 terminou em uma 

nota triste, a tentativa de um “Golpe 

de Mídia” com o fito de mudar o resul-

tado da eleição às vésperas do segun-

do turno. Veja publica capa acusando 

Dilma e Lula de saberem da corrupção 

na Petrobras e adianta a publicação da 

revista dois dias, para obter máximo 

efeito eleitoral. A despeito da falta de 

evidências sólidas acerca da veracida-

de de acusação tão grave, os jornalões 

vão atrás, noticiando o “furo” de Veja 

como fato estabelecido. O Jornal Na-

cional demora um dia para finalmente 

dedicar uma seção inteira ao assunto, 

em horário nobre, e é repreendido por 

esse atraso em matéria na Folha de S. 

Paulo. Não é a primeira vez em nos-

sa curta história democrática que isso 

acontece, infelizmente. 

Democracias representativas em 

sociedades de massa, como a nossa, 

dependem muito dos meios de comu-

nicação para a formação da opinião 

pública. Tal dependência é central 

tanto de uma perspectiva deliberacio-

nista – para qual a finalidade da mí-

dia é propiciar a formação de opinião 

democrática por meio da informação 

GráFiCo 10

Cobertura agregada dos três jornais – período eleitoral – 1998 e 2014
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e promover um debate amplo e racio-

nal acerca dos assuntos de interesse 

público – quanto da liberal-pluralista 

– para a qual é necessária a oferta de 

alternativas para que o leitor/espec-

tador possa exercer sua livre escolha, 

como em qualquer mercado (Sartori, 

1994; Miguel 2004). Se a informação 

mediada é fundamental para a for-

mação da opinião pública em qual-

quer momento da vida democrática, 

ela torna-se ainda mais importante 

durante períodos eleitorais. Infeliz-

mente, como demonstramos acima, 

e como vários outros trabalhos sobre 

mídia e eleições no Brasil já mostra-

ram antes de nós, o comportamento 

da grande mídia brasileira durante o 

período eleitoral tem sido extrema-

mente enviesado contra o Partido dos 

Trabalhadores e seus candidatos à 

presidência. 

Nas páginas do Manchetômetro, 

o usuário pode constatar que o viés 

foi quase tão forte contra Dilma e o 

PT nas eleições de 2010. Esse viés 

também se expressa na cobertura dos 

“escândalos”, em 2010 e, novamente, 

em 2014, de modo muito similar. 

Até quando o povo brasileiro vai 

ficar submetido ao agendamento das 

informações produzidas pelas poucas 

empresas que oligopolizam a comu-

nicação em nosso país? Até quando 

estaremos submetidos à enxurrada 

de opiniões repassadas pelos Jabores, 

Wacks, Mervais, Leitões, Azevedos, 

Landaus, Cantanhedes, Magnolis da 

vida? A lista de nomes é tão grande 

que uma mera fração já extenuaria o 

valente leitor. Todos sempre do mes-

mo lado; incrivelmente previsíveis. 

A democracia que fundamos dos 

escombros do regime militar é real-

mente um feito digno de orgulho. Ela 

é um projeto que continua a render 

frutos, a nos empurrar para a frente, 

na direção de uma sociedade mais 

justa e digna do nome que ostenta o 

regime: governo do povo. Herdamos, 

contudo, da ditadura um sistema de 

mídia escandalosamente viciado, do-

minado por um pequeno número de 

empresas que tem demonstrado his-

toricamente pouco compromisso com 

o próprio regime democrático. É tare-

fa precípua de todos nós mudar esse 

estado de coisas, caso contrário, esta-

remos colocando em risco tudo o que 

conquistamos até agora. Gostaría mos 

que esse tom sóbrio com o qual ter-

minamos nossa contribuição fosse 

somente um efeito retórico dramáti-

co. Não é! 
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D urante a maior parte 

da história recente, o 

Brasil foi identificado 

interna e externamente 

como uma nação infensa a conflitos 

raciais. Mesmo durante os períodos 

ditatoriais que marcaram nosso pas-

sado, o país se gabava de ser uma 

“democracia racial”, onde negros, in-

dígenas e brancos supostamente con-

viviam em paz e harmonia. Contudo, 

a democratização política e os pro-

cessos sociais que a ela se seguiram, 

como a rearticulação dos movimentos 

negro e indigenista e a retomada dos 

estudos sobre as nossas desigualda-

des raciais, fizeram com que Estado 

e sociedade paulatinamente reconhe-

cessem as bases racistas de nossa es-

truturação social. 

A transição da ditadura para a de-

mocracia política corroeu aos poucos 

a legitimidade do mito da democracia 

racial. As dificuldades de ascensão 

social dos não brancos1 no Brasil, es-

tatisticamente documentadas, con-

tradizem o mito que realça o caráter 

harmonioso da convivência racial no 

país. Porém, em que medida a per-

manência dessas desigualdades têm 

impactos na representação política? 

Em outros termos, se é cada vez mais 

consensual que pretos e pardos ocu-

pam um lugar subalterno na socieda-

de, qual o lugar deles na nossa demo-

cracia política? 
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Poucas investigações contribuí-

ram para elucidar essa questão. Não 

deixa de ser curioso que o país que 

historicamente se orgulhou da sua 

democracia racial tenha demorado 

tanto a investigar o lugar do negro na 

sua democracia política. É verdade 

que a expressão “democracia racial” 

foi popularizada entre os anos 1930 

e 1940, quando o conceito de demo-

cracia ainda era usado mais como 

atributo de sociedades do que de re-

gimes políticos. Alexis de Tocqueville 

(2005), por exemplo, classificava a 

sociedade estadunidense como “de-

mocrática” porque entendia que suas 

relações sociais – políticas ou não – 

norteavam-se por uma igualdade for-

mal. Logo, não há contradição no fato 

de a expressão “democracia racial” ter 

se difundido em nossa sociedade jus-

tamente em períodos autocráticos da 

nossa política.

Ainda assim, surpreende a relati-

va escassez de pesquisas sobre o que 

afasta os não brancos das esferas de 

decisão, mormente na representação 

política. Embora seja praticamente 

consensual o diagnóstico de que a 

política brasileira é feita majorita-

riamente por brancos (Johnson III, 

1998; Uninegro, 2011; Paixão e Car-

vano, 2008; Paixão, Rosseto, Monto-

vanele et al., 2010), pouco se sabe so-

bre os mecanismos políticos e sociais 

que levam à sub-representação dos 

não brancos.

Há que se reconhecer, contu-

do, o papel que a carência de dados 

sobre a cor/raça de nossos políticos 

tem nesse contexto. As poucas pes-

quisas sobre o tema feitas até hoje 

eram obrigadas a desenvolver custo-

sos métodos para a atribuição da cor/

raça dos candidatos, que vão desde a 

consulta aos próprios políticos à clas-

sificação de fotos por outras pessoas 

(Oliveira, 1991; Meneguello, Mano 

e Gorski, 2012; Bueno e Dunning, 

2013; Campos, 2014).

A partir das últimas eleições, es-

sas dificuldades poderão ser parcial-

mente contornadas. Pela primeira vez 

em sua história, o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) computou a variável 

cor/raça dos candidatos registrados 

para o pleito, somando-se aos demais 

atributos tradicionalmente coleta-

dos pelo TSE como profissão, grau 

de instrução, patrimônio, gênero etc. 

Tudo isso permitirá estabelecer em 

que medida existe uma seletividade 

estritamente racial na distribuição de 

oportunidades políticas dentro dos 

partidos e durante as eleições.

A partir dessa nova informação, 

este texto analisa a distribuição e a 

composição das listas eleitorais, com-

postas pelos partidos para o pleito 

deste ano, com o objetivo de estabe-

lecer o lugar dos não brancos dentro 

delas. Essas informações sobre as 

candidaturas já permitem respon-

der algumas perguntas importantes. 

Em que medida a sub-representação 

desse grupo no parlamento pode ser 

atribuída à baixa oferta de candida-

tos pretos e pardos? Há uma relação 

entre cores ideológicas e uma maior 

ou menor abertura dos partidos po-

líticos a esse grupo? Até que ponto a 

maior ou menor presença dos pretos 

e pardos em alguns partidos pode ser 

atribuída à maior ou menor abertura 

destes às classes sociais mais baixas? 

Em suma, é possível detectar um viés 

racial na distribuição das oportunida-

des eleitorais pelos partidos?

a oferta de candidatos Pretos e Pardos

Lendo os dados disponibilizados 

pelo TSE à luz das pesquisas sobre 

recrutamento de candidaturas e raça 

no Brasil (Bueno e Dunning, 2013; 

Campos, 2014), podemos confirmar a 

hipótese de que a sub-representação 

dos não brancos no país não se expli-

ca totalmente pela escassez de candi-

datos. Sobretudo em relação aos car-

gos das eleições de 2014 com maior 

número de candidatos (deputado es-

tadual/distrital e deputado federal), 

há uma leve sobrerrepresentação de 

brancos.

No censo de 2010, 47,7% dos bra-

sileiros se declararam brancos; 43,1% 

se disseram pardos e 7,6% se disse-

ram pretos. Como o Gráfico 1 mostra, 

53,5% dos candidatos a deputado es-

tadual se declararam brancos, 36,8% 

pardos e 8,9% pretos. Isso quer dizer 

que a proporção total de não brancos 

candidatos é cerca de 6 pontos per-

centuais inferior à proporção desse 

grupo na população nacional. Curio-

samente, a quantidade de autodecla-

rados pretos na base do TSE é leve-

mente superior à frequência desse 

grupo no censo.

Por outro lado, o Gráfico 1 tam-

bém indica que a participação dos 

pardos nas listas eleitorais decresce 

à medida que subimos de cargo. Na 
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disputa para deputado federal, por 

exemplo, a proporção de brancos se 

eleva cinco pontos percentuais em 

relação à mesma dentre os candida-

tos a deputado estadual. Na disputa 

para os cargos majoritários, a distân-

cia aumenta substantivamente, já que 

pouco mais de 67% dos candidatos 

a senador e governador são brancos 

contra 53,5% candidatos a deputado 

estadual. Isso sugere que à medida 

que subimos de nível hierárquico na 

carreira política, a presença de não 

brancos diminui paulatinamente.

Essa seletividade hierárquica é 

particularmente mais intensa quan-

do levamos em conta a cor e o sexo 

dos candidatos. Como sabemos, a 

política não é apenas uma esfera ma-

joritariamente branca, mas também 

majoritariamente masculina. Quan-

do cruzamos essas duas informações, 

vemos não apenas que a quantidade 

de mulheres e não brancos diminui à 

medida que subimos na hierarquia, 

mas que a proporção de mulheres não 

brancas diminui de forma mais inten-

sa. Como mostra o Gráfico 2, a pro-

porção de homens brancos aumenta 

à medida que subimos na hierarquia 

da carreira política. No entanto, a 

proporção de homens não brancos 

permanece razoavelmente constante. 

Já a proporção de mulheres brancas 

também não sofre grande diminui-

ção, a não ser quando a comparamos 

dentre candidatos ao senado e aos go-

vernos estaduais. Porém, quando ob-

servamos as proporções de mulheres 

não brancas, vemos que ela cai drasti-

camente na comparação entre candi-

datas a deputada (federal e estadual) 

e candidatas ao Senado. As mulheres 

pretas e pardas parecem sofrer um 

duplo ônus em suas carreiras políti-

cas, o que as torna duplamente sub-

-representadas nas listas para cargos 

majoritários.

A distribuição racial dos candida-

tos não é, contudo, uniforme em todo 

o território nacional. Isso reflete, em 
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parte, o fato de que a própria distri-

buição racial da população nacio-

nal varia de acordo com a região e a 

unidade da federação. Como é notó-

rio, a região Sul do país possui uma 

proporção relativamente pequena de 

pretos e pardos, sobretudo quando a 

comparamos com as regiões Nordes-

te e Norte. Contudo, isso não quer 

dizer que estados com mais pretos e 

pardos sejam, também, aqueles com 

maior quantidade de candidatos des-

ses grupos. Como é possível verificar 

na Tabela 1, alguns estados com uma 

quantidade substantiva de não bran-

cos na população apresentam poucos 

candidatos desse grupo em termos 

relativos.

O Rio Grande do Norte foi o es-

tado brasileiro em que se verificou a 

maior distância entre a participação 

de não brancos nas listas eleitorais 

(32%) e a proporção desse grupo na 

população (59%). A distância entre 

as duas proporções nessa unidade 

da federação é de 26 pontos per-

centuais, seguida do Maranhão (19 

pontos), Ceará (18 pontos), Roraima 

(17), Paraíba e Goiás (14 pontos). 

Apenas no Acre, a presença relativa 

de não brancos nas listas eleitorais 

excede o percentual desse grupo na 

sua população. Dentre as unidades 

de federação em que esses dois per-

centuais mais se aproximam, mere-

cem destaque Alagoas (2 pontos), 

Rondônia (3 pontos), Pernambuco e 

Bahia (4 pontos).

É possível levantar algumas hipó-

teses para esse hiato entre proporção 

de pretos e pardos na população e a 

mesma dentre as candidaturas. De 

modos distintos, Bahia e Acre são 

regiões em que pretos e pardos pos-

suem historicamente um grau supe-

rior de organização e articulação com 

a política partidária. O movimento 

negro baiano e as organizações de 

seringueiros no Acre podem ajudar a 

explicar por que essas unidades da fe-

deração apresentam uma proporção 

de candidatos não brancos similar 

(ou mesmo superior) àquela existente 

em suas populações. Do outro lado, 

isso talvez ajude a entender por que 

estados tão distintos, como Rio Gran-

de do Norte, Maranhão e Ceará, apre-

sentem os maiores hiatos nesse sen-

tido. Entretanto, é preciso frisar que 

testar essas hipóteses foge ao escopo 

deste texto. De todo modo, a maior ou 

menor articulação entre a população 

preta e parda com a política formal 

 % de não brancos    
 candidatos a   Diferença 
Unidade deputado % de não brancos em pontos 
da federação estadual/distrital na polulação percentuais

rio Grande do Norte 32 59 -26
Maranhão	 59	 78	 -19
Ceará 50 68 -18
roraima 62 79 -17
Paraíba 46 60 -14
Goiás 44 58 -14
Piauí 62 76 -13
Minas Gerais 42 55 -13
Tocantins 63 75 -12
Espirito Santo 47 58 -11
Sergipe 61 72 -11
Paraná 19 30 -11
Mato Grosso do Sul 42 53 -11
Mato Grosso 52 63 -11
amapá 65 76 -11
São Paulo 26 36 -10
rio de Janeiro 44 53 -9
rio Grande do Sul 8 17 -8
distrito Federal 50 58 -8
Santa Catarina 8 16 -8
amazonas 71 79 -8
Pará 71 78 -7
Bahia	 73	 78	 -4
Pernambuco 60 63 -4
rondônia 61 65 -3
alagoas 66 68 -2
acre 84 76 8

TaBELa 1

 Proporção de candidatos a deputado estadual/distrital por cor 
de acordo com a região
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nos leva a suscitar questionamentos 

sobre a relação entre partidos políti-

cos e a raça de seus candidatos, o que 

será considerado a seguir.

a cor dos candidatos e as cores 

ideológicas

Um dos discursos que compõem 

a ideologia da democracia racial sub-

sume nossas desigualdades raciais às 

nossas desigualdades de classe. Dessa 

perspectiva, a posição subalterna dos 

pretos e pardos na hierarquia social 

refletiria mais a ausência de políticas 

de redistribuição de renda do que o 

racismo estrutural. Tendo em vista 

que uma pauta recorrente entre par-

tidos de esquerda é a realização de 

políticas pelos interesses dos desfavo-

recidos, nada mais lógico, portanto, 

que exista alta concentração desses 

grupos em partidos de matiz socialis-

ta ou de esquerda. 

Entretanto, o Gráfico 3 desabona 

essa interpretação para as Assem-

bleias Legislativas e Câmara Distrital. 

Por um lado, entre os partidos com 

maior percentual de candidaturas 

brancas há uma combinação de par-

tidos de centro e de direta: PMDB, 

PSD, PTB, PSDB e PP. Mas também 

podemos observar partidos de direita 

entre aqueles com menor número de 

brancos: PTN, PSDC e PTC. Mesmo 

partidos como o PT, que além de se 

autointitular de esquerda costuma se 

apresentar como uma legenda aberta 

à diversidade brasileira, possui uma 

proporção de brancos ainda maior 

que aquela presente na população 

nacional.

GráFiCo 3

 Proporção de candidatos a deputado estadual/distrital por cor 
de acordo com cada partido
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O mesmo não se pode atribuir tão 

facilmente à disputa para a Câmara 

dos Deputados Federais, como trata-

do no Gráfico 4. Há uma demarcação 

mais forte entre partidos de centro e 

de direta apresentando mais candi-

datos brancos e o oposto ocorrendo 

com partidos de esquerda. Mas não se 

pode desconsiderar o fato de que par-

tidos como PT, PSB e PV apresentam 

uma quantidade relativa de candida-

turas brancas acima da média popu-

lacional para esses grupos.

Para facilitar a visualização dessa 

tendência, apresentamos no Gráfico 5  

a distribuição dos partidos a partir de 

uma classificação ideológica, basea-

da nas premissas presentes no senso 

comum e no meio jornalístico, que 

pouco se distanciam das classifica-

ções da academia2. Como é possível 

notar, a única variação relevante está 

entre os partidos de centro, que, no 

caso de deputado estadual e distrital, 

apresenta mais candidatos brancos 

do que suas contrapartes ideológicas. 

Pode-se afirmar, inclusive, a existên-

cia de uma quantidade maior de can-

didatos não brancos entre partidos 

de direita. Ao observarmos a disputa 

por cadeiras no Congresso Nacional, 

as diferenças entre os grupos não são 

significativas.

Entretanto, os Gráficos 3 e 4 su-

gerem outro padrão de distribuição 

racial dos candidatos pelos partidos. 

Ao que parece, partidos pequenos 

têm uma maior proporção de pretos 

e pardos em suas listas, o que con-

trasta com a sobrerrepresentação 

de brancos nos partidos grandes. Se 

GráFiCo 4
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classificarmos os partidos pelo tama-

nho destes, considerando o número 

de assentos que ocupam na Câmara 

dos Deputados3, é possível notar uma 

variação relevante entre brancos e 

não brancos. Como é possível notar 

no Gráfico 6, entre os partidos de 

grande porte há um predomínio de 

candidaturas brancas, ao passo que 

entre as microlegendas aproxima-

damente 50% das candidaturas são 

de não brancos. E isso independe de 

serem candidaturas para deputado 

esta dual/distrital ou federal. 

raça e classe

Esses dados, contudo, não são 

suficientes para que possamos esta-

belecer o que influencia mais a com-

posição das listas partidárias: raça ou 

classe social. É possível ainda contra-

-argumentar que o fato de a maior 

parte dos pretos e pardos no Brasil 

estarem nas classes mais baixas ex-

plica em grande medida por que eles 

se concentram nas listas dos partidos 

menores. Como os partidos grandes 

possuem elites internas mais fecha-

das, eles seriam também mais resis-

tentes à renovação de seus quadros, 

o que reduziria as oportunidades 

políticas não apenas de não brancos, 

mas também de candidatos de classes 

mais baixas. Dessa ótica, a sub-repre-

sentação de pretos e pardos nessas le-

gendas refletiria a sub-representação 

de pessoas das classes mais baixas.

Para testar essa hipótese, distri-

buímos todos os candidatos registra-

dos para o pleito deste ano em três 

classes. Levando em conta as reco-

mendações do modelo postulado por 

Erikson, Goldthorpe e Portocarero 

(1979), optamos por usar a ocupação 

declarada pelo candidato como crité-

rio para a divisão dos quatro grupos. 

Dito isso, o Gráfico 7 apresenta a dis-

tribuição dos candidatos pelas quatro 

classes codificadas de acordo com a 

cor destes. 

Aparentemente, o Gráfico 7 for-

nece subsídios à hipótese supramen-

cionada. A maior concentração dos 

pretos e pardos nas classes mais bai-

xas pode explicar, em parte, por que 

eles se encontram concentrados nos 

partidos menores. Ao mesmo tempo, 

a sobrerrepresentação de brancos nas 

classes altas explicaria por que esse 

grupo tem mais facilidade de ocupar 

espaços nos partidos maiores.

No entanto, esse dado bruto não é 

suficiente para qualificar a hipótese de 

que classe importa mais do que raça. 

Isso porque ele desconsidera os dois 

fatores combinados. Noutros termos, 

GráFiCo 5
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é plausível supor que alguns partidos 

dão mais espaço para brancos por-

que preferem recrutar candidatos das 

classes altas, do mesmo modo que 

outros partidos provavelmente dão 

mais espaço para não brancos porque 

recrutam candidatos nas classes mais 

baixas da pirâmide social. Partidos 

buscam candidatos com maior chan-

ce de captação de votos. Quanto mais 

reconhecido pela sociedade for um 

candidato, mais fácil será para ele au-

mentar sua votação. Pertencer a um 

grupo detentor de maior estima social 

será um qualificador importante para 

definir diferenciar um bom puxador 

de votos de um candidato para “en-

cher” a lista.

Para averiguar de forma pon-

derada a presença de brancos e não 

brancos de acordo com a classe nas 

listas de cada partido, produzimos 

uma Análise de Correspondências da 

combinação desses grupos e os parti-

dos. Esse mapa deve ser interpretado 

como uma representação de um cam-

po magnético, em que os itens mais 

próximos indicam uma relação mais 

constante, e os itens mais distantes in-

dicam uma relação menos frequente. 

Assim, é possível notar que parti-

dos como o PMDB, PSDB, PP e PSD 

estão, em termos relativos, mais pró-

ximos do ponto do mapa que indica o 

grupo dos brancos de classe alta. Isso 

quer dizer que a “branquitude” des-

ses partidos pode ser explicada em 

grande monta pela preferência de-

les por candidatos de classe alta. Na 

parte inferior do mapa (Gráfico 8),  

estão partidos como PT, SD, PDT, 

PROS e PTN, os quais dão mais es-

paço, em termos relativos, para não 

brancos de classe alta. Deve-se notar 

a localização do PT no mapa, numa 

posição intermediária triangulando 

brancos de classes alta e média, além 

de não brancos de classe alta. Logo, 

a presença de pretos e pardos nessas 

legendas não pode ser atribuída total-

mente ao efeito de uma abertura por 

candidatos de classes baixas. O mes-

mo não pode ser dito, por exemplo, 

sobre partidos como PTC, PHS, PPL, 

PRP e PSOL, legendas cuja maior 

parte dos não brancos é oriunda das 

classes mais baixas.

Esses dados preliminares indicam 

que nem sempre é possível atribuir o 

fechamento de alguns partidos aos 

não brancos a uma menor abertura 

destes aos candidatos de classe baixa. 

Ao mesmo tempo, nem todos os par-

tidos abertos a candidatos de classe 

baixa apresentam um número expres-

sivo de não brancos. PROS, SD, PDT e 

GráFiCo 6

 Proporção de candidatos a deputado (estadual/distrital e federal) 
por cor de acordo com o tamanho do partido
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PT são exemplos de partidos com uma 

quantidade importante de não bran-

cos de classe alta, enquanto o PRTB 

e o PHS são exemplos de partido com 

uma quantidade importante de candi-

datos de classe baixa, porém, mais fe-

chado aos políticos não brancos. Isso 

contraria, em parte, a hipótese de que 

a ausência de não brancos das listas se 

deve a um efeito da ausência das clas-

ses baixas desse campo.

a cor dos eleitos

A posição desigual dos pretos, 

pardos e mulheres nas listas parti-

dárias se traduziu de forma drástica 

depois das últimas eleições. Isso fica 

evidente no Gráfico 9, que contém a 

composição da Câmara dos Deputa-

dos Federais, eleita este ano, de acor-

do com a cor e o sexo declarado pelos 

candidatos. Como é possível perce-

ber, há uma enorme preponderância 

de homens brancos, o que já se espe-

rava a partir das investigações pre-

téritas. Do total das 513 cadeiras da 

Câmara, 71,9% foram ocupadas por 

homens brancos, enquanto 14,4% o 

foram por homens pardos e 3,7% por 

homens que se autodeclararam pre-

tos. As disparidades de gênero tam-

bém são substantivas. Apenas 8% do 

parlamento será de mulheres bran-

cas, enquanto 1,4% será de mulheres 

pardas e 0,6% de mulheres pretas. 

Levando em conta os agregados de 

cor, 79,9% das cadeiras da Câmara 

serão ocupadas por brancos e bran-

cas, enquanto 20,1% serão ocupadas 

por não brancos.

Esses números demonstram uma 

enorme sobrerrepresentação dos ho-

mens brancos na política. A presença 

de não branco no parlamento é me-

nos da metade da representação des-

se grupo na população, enquanto a 

participação das mulheres na Câmara 

é cinco vezes menor que sua partici-

pação na população nacional. Porém, 

esses dados demandam alguns co-

mentários. Em primeiro lugar, houve 

um aumento sutil na presença de mu-

lheres na Câmara, que passaram de 

8% para 10% das cadeiras. O mesmo 

tipo de comparação não pode ser fei-

ta, contudo, para os pretos e pardos, 

pois é a primeira vez que se registra 

oficialmente a cor dos candidatos. Se 

recorrermos aos estudos anteriores 

sobre o tema, podemos supor erro-

neamente que o percentual de não 

brancos dobrou na Câmara. Mas nem 

todos que se declararam pretos ou 

GráFiCo 7

 Proporção de candidatos a deputado (estadual/distrital e federal) 
por cor de acordo com a classe social*
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pardos ao TSE seriam classificados 

como tais pelas investigações socio-

lógicas similares feitas no Brasil até 

hoje. É bem provável que uma par-

cela significativa dos deputados auto-

declarados pardos ou pretos não seja 

classificada deste modo caso optásse-

mos por usar a classificação por outra 

pessoa de suas fotos.

Como já foi dito, a sub-represen-

tação política desses grupos não pode 

ser totalmente explicada pela carên-

cia de candidatos e candidatas com 

esse perfil. Comparando a proporção 

de candidatos por cor e sexo (Grá-

fico 2) com o percentual de eleitos 

também por cor e sexo (Gráfico 9), 

vemos que o parlamento eleito não 

apenas não espelha a população bra-

sileira como nem sequer representa a 

composição das listas de candidatos. 

Isso ocorre porque as chances eleito-

rais de mulheres, pretos e pardos são 

bem menores quando comparadas às 

chances eleitorais de homens bran-

cos. A proporção de cadeiras ocupa-

das por homens brancos é 1,67 vezes 

maior que a proporção de candidatos 

brancos. Já a proporção de homens 

pardos eleitos é 0,68 vezes menor que 

a proporção de candidatos pardos. A 

presença de homens pretos entre os 

deputados federais é apenas 60% da 

proporção de homens pretos entre os 

candidatos. Essa seletividade é ainda 

mais drástica quando observamos a 

situação das mulheres. O percentual  

de mulheres brancas na Câmara é 

menos da metade do percentual de 

mulheres brancas nas listas dos par-

tidos. Mas a desigualdade mais ex-

trema é aquela vivida pelas mulheres 

não brancas, já que o percentual de 

deputadas pardas é duas vezes e meia 

menor que o percentual de candida-

tas pardas, enquanto o percentual de 

deputadas pretas é quase seis vezes 

menor que o percentual (já baixo) de 

candidatas pretas.

Algo semelhante ocorre quando 

observamos a composição das Assem-

bleias Legislativas4 eleitas para repre-

sentar os cidadãos em cada uma das 

unidades da federação. Embora me-

nor, a quantidade de homens brancos 

eleitos deputados estaduais ou dis-

tritais é ainda grande. Eles ocupam 

65,5% do total de eleitos, como indi-

ca o Gráfico 10. Vale notar, porém, 

que o total de deputados esta duais/

distritais autodeclarados pardos é de 

20,9%, portanto, maior que o mesmo 

percentual entre os deputados fede-

rais. Contudo, a representatividade 

dos pretos nas unidades da federação 

piora, pois apenas 2,2% dos deputa-

dos estaduais/distritais se declara-

GráFiCo 8

 Análise de correspondências da cor e classe dos candidatos  
de acordo com seu partido político* (para deputados  
estaduais/distritais)

* Para facilitar a visualização do gráfico, suprimimos da análise os candidatos do PCO, 
PCB e PSTU, partidos com poucos candidatos em termos relativos.
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ram pretos. A sub-representação das 

deputadas estaduais/distritais bran-

cas permanece quase idêntica àquela 

verificada na Câmara Federal, pois 

elas conseguiram 8,1% das cadeiras 

nas Assembleias Legislativas do Bra-

sil. O mesmo vale para as deputadas 

estaduais/distritais pretas, mas não 

para as pardas, pois o percentual de-

las que se elegeram deputadas esta-

duais ou distritais é duas vezes maior 

que o mesmo percentual na Câmara 

Federal.

Ainda que a situação no conjun-

to das Assembleias estaduais seja 

levemente melhor para os grupos 

subalternos, ainda há uma enorme 

sub-representação destes. O mes-

mo raciocínio vale quando tenta-

mos comparar a composição geral 

das Assembleias com a distribuição 

dos candidatos ao redor do Brasil de 

acordo com o gênero e com a raça. 

Comparando a composição racial e 

de gênero das listas para deputados 

estaduais (Gráfico 2) com os percen-

tuais de eleitos (Gráfico 10), vemos 

que o padrão se repete para os ho-

mens brancos, que ocupam 1,7 ve-

zes mais vagas nas Assembleias do 

que as vagas nas listas partidárias. 

Curiosamente, a sub-representação 

dos homens pardos não é tão gran-

de quando comparamos a proporção 

de eleitos com a proporção de candi-

datos: 20,8% contra 25,7%, respec-

tivamente. O mesmo não vale para 

os candidatos pretos, que ocupam 

6,1% das vagas nas listas partidárias, 

mas apenas 2,2% das vagas nos le-

gislativos estaduais. Já a proporção 

de mulheres brancas eleitas para as 

Assembleias é quase a metade da 

proporção de mulheres brancas can-

didatas. As mulheres que se autode-

clararam pardas ocupam 10,9% das 

listas partidárias, mas conquistaram 

apenas 2,8% das cadeiras, percen-

tual de eleitas quase quatro vezes 

menor do que o de candidatas. Já as 

candidatas pretas correspondiam a 

2,7% das vagas nas listas dos parti-

dos e conquistaram apenas 0,6% das 

vagas nas Assembleias.

há um viés racial na distribuição das 

oPortunidades Políticas?

Os dados discutidos até aqui per-

mitem conjecturar respostas para al-

gumas das perguntas que nortearam 

este texto. Em primeiro lugar, não é 

possível atribuir a sub-representação 

dos não brancos no parlamento à bai-

xa oferta desse grupo. Como vimos, o 

percentual de autodeclarados pretos 

e pardos nas listas é distante da pro-

porção desses grupos na população, 

mas não distante o suficiente para 

explicar o grau de sub-representação 

dos não brancos nas esferas decisó-

rias. Contudo, duas desigualdades 

chamam a atenção. De um lado, a 

quantidade de pretos e pardos come-

ça a rarear à medida que observamos 

a disputa para cargos de maior pres-

tígio político, como senador e gover-

nador. Do outro lado, os hiatos entre 

GráFiCo 9
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a proporção de não brancos candi-

datos e não brancos na população 

variam substantivamente de estado 

para estado.

Outra conclusão é que não parece 

haver uma relação entre cores ideoló-

gicas e uma maior ou menor presença 

de pretos e pardos nos partidos políti-

cos. É verdade que partidos de direita 

e centro consolidados, como PMDB, 

PTB e PSDB, costumam ter mais can-

didatos brancos, enquanto partidos 

de esquerda mais antigos, como PCB, 

PC do B e PCO, costumam apresentar 

mais candidatos não brancos. Con-

tudo, quando consideramos os parti-

dos em seu conjunto, a tendência dos 

grandes e médios de direita a lança-

rem mais candidatos brancos é anula-

da pelo fato de que partidos pequenos 

de direita lançam muitos candidatos 

pretos e pardos. Nesse aspecto, o 

PSTU é um caso curioso, pois embora 

a quantidade de não brancos em suas 

listas seja próxima da média, a pro-

porção de autodeclarados pretos está 

bem fora da curva. Ao que parece, o 

tamanho do partido exerce um efeito 

muito mais importante no maior ou 

menor fechamento deles aos pretos 

e pardos. Doravante, percebe-se me-

nor chance de ocorrência de candi-

daturas de não brancos em partidos 

com maior chance de vitória eleitoral. 

Para incrementar a representação 

formal da população não branca, não 

basta aumento de participação em 

candidaturas; deve-se atentar para 

quais partidos apresentam oportu-

nidades reais para o sucesso dessas 

candidaturas.

Mas como as desigualdades ra-

ciais coincidem no Brasil com as de-

sigualdades de classe, tais vieses na 

distribuição dos pretos e pardos pe-

las listas podem ser atribuídos a um 

maior ou menor fechamento deles às 

classes mais baixas. Embora seja di-

fícil testar tal hipótese de forma con-

clusiva, analisamos a distribuição dos 

candidatos pelos partidos levando em 

conta a cor autodeclarada e a classe 

dos candidatos de forma combinada. 

Nessa análise, percebemos três grupos 

mais ou menos distintos. Em primeiro 

lugar, estão os partidos que possuem 

muitos brancos porque preferem can-

didatos de classe alta, como é o caso do 

PMDB, PSDB, PSD e PP. Em segundo 

lugar, estão os partidos que possuem 

muitos não brancos porque preferem 

candidatos de classe baixa, como pa-

rece ser o caso do PPL, PTC e PCdoB. 

Em terceiro lugar, vêm os partidos que 

possuem muitos brancos mesmo dan-

do espaço a candidatos de classes bai-

xas, como o PRTB e o PHS. Em último 

lugar, os partidos que possuem muitos 

não brancos mesmo dando espaço 

para candidatos de classe alta, como é 

o caso do PROS, PDT, SD e, em algu-

ma medida, do PT.

Porém, é necessário cuidado ao 

tratar com a questão racial apenas 

a partir dos dados de candidaturas. 

Não se pode afirmar sobre grupos ra-

ciais possuírem uma competividade 

GráFiCo 10
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desigual ou um acesso diferenciado a 

recursos de campanha, por exemplo. 

Ainda é necessário verificar o efeito 

da raça sobre a votação e as chan-

ces de vitória dos candidatos, o que 

só poderá ser feito quando as decla-

rações sobre os gastos de campanha 

dos candidatos estiverem plenamente 

disponíveis. Isso permitirá iniciar um 

amplo debate na sociedade brasileira 

sobre como os pretos e pardos ocu-

pam o espaço formal da representa-

ção política. A princípio já é possível 

antever que a baixa participação de 

pretos e pardos em partidos de gran-

de ou médio porte reduz drastica-

mente as chances desses grupos de 

alcançarem êxito eleitoral. Nem todos 

os partidos estão plenamente abertos 

a candidaturas de pretos e pardos. 

Ademais, os que o fazem não estão 

entre aqueles com maior centralidade 

no campo e com chances concretas de 

obterem representação política capaz 

de afetar os rumos da política nacio-

nal. Logo, parece haver um viés racial 

na distribuição das oportunidades 

eleitorais pelos partidos. 
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1. Sempre que falarmos em não brancos a partir 
daqui, estaremos fazendo referência à soma dos 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas para 
o censo do IBGE e nos registros do TSE. Pre-
ferimos essa nomenclatura porque não estamos 
certos de que aqueles que se classificam como 
“pardos” ao redor do território nacional devam 
ser tomados como negros. Embora concorde-
mos com o fato de que grande parte dos que se 
percebem como pardos no Brasil são, amiúde, 
tratados como negros, entendemos também 

notas de rodaPé

3. Foram considerados partidos grandes o 
PMDB, PT, PSDB, PP e PSD; como médios, o 
PSB, PDT, PTB, PR, DEM e SD; como peque-
nos, o PV, PSC, PCdoB, PRB e PPS; e como 
micros, o PSOL, PHS, PEN, PRP, PSL, PTdoB, 
PTC, PSDC, PRTB, PTN, PMN, PPL, PSTU, PCB 
e PCO.

4. Consideramos aqui todas as Assembleias 
Estaduais e a Assembleia Distrital do Distrito 
Federal.

que uma parcela substantiva desse grupo pode 
ser entendida de modos distintos (para mais 
detalhes sobre esse tema, cf. Silva e Leão, 2012; 
Campos, 2013; Guimarães, 1999).

2. Foram enquadrados na esquerda PT, PSB, 
PSOL, PV, PDT, PCdoB, PPS, PSTU, PCB e 
PCO; no centro estão PMDB, PSDB, PHS, PEN, 
PSD, SD, PMN, PROS e PPL; e na direita es-
tão PSC, PRP, PTB, PSL, PTdoB, PTC, PR, PP, 
PSDC, PRB, PRTB, DEM e PTN.
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Q
uando, em 1889, deter-

minados grupos políti-

cos decidiram instaurar 

por aqui uma repúbli-

ca, o que se alardeava é que era pre-

ciso promover a liberdade individual 

e a participação cidadã. Mas nossos 

republicanos não julgavam, todavia, 

que esse novo governo devesse ser 

um governo rigorosamente de “to-

dos” ou de “muitos”, mas somente 

dos “melhores”.

O político mineiro Teófilo Otoni, 

por exemplo, bradava pelos quatro 

cantos pela criação de uma república 

no Brasil. Defensor dos “princípios 

democráticos” contra o poder arbitrá-

rio de D. Pedro II, ele, todavia, imagi-

nava uma democracia bem específica: 

“a democracia pacífica, a democracia 

da classe média, a democracia da gra-

vata lavada, a democracia que com 

mesmo asco repele o despotismo das 

turbas e a tirania de um só” (Otoni 

apud Lynch, 2011).

Assim, a essa época, muitos libe-

rais e conservadores brasileiros con-

cordavam num ponto: a participação 

política do povo era, em geral, inde-

sejada e vista com profundo receio e 

temor, pois geraria crises, ao trazer a 

paixão e a opinião, próprias às mas-

sas, para a esfera pública.

Durante boa parte do Império, a 

despeito dos cinco diferentes siste-

mas eleitorais adotados entre 1824 
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e 1889, vigorou a exclusão política 

dos pobres, ou melhor, dos que não 

podiam comprovar renda. Todavia, 

curiosamente, em quase todo o pe-

ríodo mencionado, os analfabetos 

puderam votar. Somente em 1881, 

com a chamada Lei Saraiva, cujo re-

dator foi Rui Barbosa, tal permissão 

chegou ao fim. Pleiteando aumentar 

o rigor da legislação para coibir as 

fraudes eleitorais tão recorrentes (e 

o fenômeno típico dessa época, o das 

“Câmaras unânimes”), a referida lei 

promoveu igualmente uma margina-

lização ainda maior de qualquer for-

ma de participação popular. Sobre 

isso, pondera Jairo Nicolau:

Quando se compara o número de 

votantes do começo da década 

(1873) com o de eleitores após a 

promulgação da lei (1882), ob-

serva-se um declínio acentuado 

(87%): o eleitorado inscrito passou 

de 1,1 milhão para 142 mil eleitores 

(2002, p. 24)1.

Dez anos depois, deposto o rei e 

expulsa a sua família do país, a primei-

ra Constituição republicana acabou 

enfim com o voto baseado na renda, 

além de ter diminuído de 25 para 21 

anos a idade mínima para se poder vo-

tar. Entretanto, revelando afinidades 

políticas mais profundas com o passa-

do que combatia, a nova Constituição 

decidiu manter a referida inovação 

institucional, de modo que aqueles 

que “não soubessem ler e escrever” 

(Nicolau, idem, p. 26) estavam termi-

nantemente impedidos de votar.

Não é, entretanto, correto afir-

mar que não havia vozes dissonan-

tes nesse debate. O deputado federal 

José Bonifácio de Andrada e Silva, 

por exemplo, afirmava que “não é 

dos iletrados e analfabetos (...) que 

procediam os vícios das eleições: 

era dos emboladores de chapa, dos 

manipuladores, dos cabalistas, dos 

calígrafos” (Bonifácio apud Aleixo e 

Kramer, 2010, p. 69). Bonifácio, “o 

Moço”, como era conhecido, já àque-

la época esclarecia que a política, 

diferentemente de outras áreas que 

supõem uma competência especial, 

não exige a alfabetização, e concluía: 

“a leitura e a escrita são meios de 

instruir-se, mas em si mesmos não 

aumentam o discernimento do ho-

mem e muito menos dão bom senso a 

quem não tem” (ibidem, p. 70).

Outro exemplo de que a questão 

da participação política dos analfa-

betos já dividia as opiniões desde an-

tes da República é a obra de José de 

Alencar, político, como Bonifácio, “o 

Moço”, associado pela historiografia 

ao campo conservador. No contex-

to do Segundo Império brasileiro, 

marcado por baixa participação po-

lítica, prevalência das oligarquias 

regionais, corrupção, fraude, escas-

sa institucionalização política etc., o 

autor de Iracema defendia a adoção 

do sufrágio universal e do sistema de 

representação proporcional (a fim 

de garantir a representação das mi-

norias) como formas de organização 

da opinião pública e, como se vê, não 

admitia qualquer tipo de desigualda-

de política entre os cidadãos, ainda 

que fosse favorável à manutenção da 

escravidão (Santos, 1991).

De qualquer modo, proclamada 

a República brasileira, ao invés de se 

ampliar a participação política, man-

teve-se o eleitorado em um patamar 

médio inferior a 5% da população (em 

algumas eleições, índices até mesmo 

menores do que nos tempos do Im-

pério), já que, a essa época, em torno 

de 80% da população era composta 

de analfabetos. Assim, em 1912, por 

exemplo, o comparecimento eleitoral 

foi tão somente de 2,6% da população.

Outra razão para que uma ínfi-

ma minoria fosse responsável por 

determinar os rumos da nação foi 

a exclusão das mulheres. Embora a 

Constituição de 1891, em seu artigo 

de número 70, sobre quem poderia se 

alistar, não declarasse explicitamente 

nada a esse respeito, julgou-se, con-

servadoramente, que o silêncio da lei, 

no caso, só podia significar a manu-

tenção do status quo.

Embora possa parecer contradi-

tório a República ter sido marcada 

nas suas primeiras quatro décadas 

por baixíssimos índices de participa-

ção popular, não o é, pois, como dis-

semos, a “democracia” não era pen-

sada como coisa pra qualquer um, 

nem pelos “republicanos”, nem pelos 

“conservadores”, saudosos então do 

velho regime. Não se deve, entretan-

to, imaginar que tal resultado tenha 

sido um efeito não previsto de nossos 

republicanos. Ao contrário, mais ra-

zoável é supor que o requisito educa-

cional servisse para nossas elites po-

líticas como um bom substituto para 
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a barreira de renda, então extinta, a 

fim de continuar impedindo a inclu-

são das classes populares no processo 

político.

Tal padrão político oligárquico 

manter-se-ia inalterado até a Revo-

lução de 30, quando algumas inova-

ções institucionais contribuíram para 

a promoção da participação política. 

Curiosamente, Getúlio Vargas – cuja 

morte completa agora 60 anos –, 

qualificado reiteradamente pela im-

prensa brasileira como ditador e po-

pulista, foi o grande responsável pela 

primeira onda de inclusão política 

no país. Não foi à toa que os míseros 

índices de comparecimento eleitoral, 

do Império à Primeira República, só 

foram superados a essa época.

O século XX, não só no Brasil, 

mas também em alguns outros países 

do orbe, viram, cada qual a seu modo 

e a seu tempo, alguns dos obstáculos 

aos direitos políticos serem elimina-

dos ou modificados (idade, renda, 

gênero etc.), não pela ação da Graça 

divina, mas pela pressão de grupos 

que entendiam que sua marginaliza-

ção era injustificável.

Esse caminho também longe es-

teve de ser uma linha reta em dire-

ção a uma democracia cada vez mais 

sólida: basta lembrar que o mesmo 

Getúlio que a partir de 1932 estabe-

leceu, para o voto secreto, os direitos 

políticos das mulheres e a Justiça 

Eleitoral como responsável pela or-

ganização geral dos pleitos (retirando 

dos próprios candidatos essa função 

e contribuindo decisivamente para o 

fim do “voto de cabresto”, da “dego-

la”, do “fósforo” e das “eleições a bico 

de pena”, isto é, as diferentes formas 

de falsificação dos pleitos nacionais), 

cinco anos depois, decretou o fecha-

mento do Congresso, o fim dos par-

tidos e suspendeu as eleições, dando 

início ao Estado Novo. 

Contando que a exclusão dos 

analfabetos no Brasil inicia-se em 

1881 (com a Lei Saraiva, referendada 

dez anos depois pela nova Constitui-

ção), é preciso destacar que passa-

mos mais de cem anos privando-os 

de seus direitos políticos plenos, haja 

vista que somente em 1989 eles pas-

saram a votar para todos os cargos da 

República.

M elhor dizendo, uma 

emenda constitu-

cional promulgada 

em 1o de julho de 

1985 (a de no 25) já previa o direito 

de voto aos analfabetos, de modo que 

eles já puderam exercê-lo nas elei-

ções municipais de 1985. Assim, é 

preciso dizer que a Constituição de 

88, ao contrário do que normalmente 

se pensa, não inovou nesse aspecto. 

Comparando o Brasil a outras nações 

no que tange ao direito de voto dos 

analfabetos, Nicolau afirma:

As exigências de alfabetização ou de 

certa escolaridade para ter direito 

de voto foram pouco frequentes na 

história eleitoral de outras democ-

racias. Na Europa, apenas Portugal 

condicionou o direito de voto à alfa-

betização, exigência que foi banida 

em 1974. Já na América Latina, em 

muitos países os eleitores eram ob-

rigados a saber ler e escrever para 

poderem votar. A abolição da ex-

igência de alfabetização para o su-

frágio ocorreu na seguinte ordem: 

Uruguai (1918), Colômbia (1936), 

Venezuela (1936), Bolívia (1952), 

Chile (1970) e Peru (1986). O Brasil 

foi o último país a permitir o voto 

dos analfabetos (2002, p. 62, grifos 

nossos).

Como em relação à abolição da 

escravidão, o país dava mostras de 

seu elitismo arraigado, apesar de 

todo o discurso liberal e democrático 

a vigorar por aqui. Mas engana-se re-

dondamente quem imagina que tais 

preconceitos elitistas são, doravante, 

coisas do passado. A Carta “cidadã”, 

ainda hoje a regular o processo elei-

toral do país, prevê que o alistamento 

eleitoral e o direito efetivo de votar 

(chamada de “cidadania ativa”) é fa-

cultativo aos analfabetos (diferente-

mente da maioria do eleitorado na-

cional) e – o que é mais importante 

– considera-os, todavia, inelegíveis; 

eles não possuem, destarte, a dita 

“cidadania passiva”, não podendo 

ser votados. Em outras palavras, na 

incrível onda de redemocratização 

que varreu o país, das “Diretas Já” à 

Constituinte de 86, consideraram-se 

os analfabetos aptos à vida política, 

mas apenas parcialmente. Cidadãos, 

portanto, de “segunda classe”.

O caráter paradoxal de seme-

lhante categoria reforça-se pelo fato 

de que eles compõem o único grupo 

social alistável, mas inelegível pela 
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atual legislação. Para agravar esse 

quadro, sendo o voto facultativo aos 

analfabetos, eles passaram a ser in-

cluídos no mesmo grupo dos idosos 

(cidadãos com mais de 70 anos). Por 

acaso esses últimos não podem ser 

eleitos? Se assim o fosse, não pode-

ríamos ter reeleito, em 1990, um dos 

maiores expoentes da redemocrati-

zação do país, Ulisses Guimarães ao 

Congresso Nacional. Por que então 

equiparar a condição de um analfabe-

to ao do idoso?

Além disso, cumpre dizer que 

os analfabetos têm acesso a todo o 

catálogo de direitos civis e sociais, 

podendo comprar e vender imóveis, 

contrair matrimônio, empregar-se 

e ter empregados e, o que é mais 

curioso, podem votar e serem vota-

dos para os cargos de sindicatos, se-

gundo o artigo 529 da Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT). A des-

peito de serem considerados como 

indivíduos plenamente capazes de 

discernimento (não sendo, portan-

to, um caso jurídico de menoridade), 

e, inclusive, tendo que cumprir com 

os deveres de quaisquer cidadãos 

(como o pagamento de tributos), 

resta como um resquício incólume 

de nosso passado oligárquico a ine-

legibilidade dos analfabetos.

Considerando que, segundo da-

dos do IBGE de 2013, o Brasil conta 

com aproximadamente 13 milhões 

de analfabetos, qual é o impacto po-

lítico do artigo 14 de nossa Constitui-

ção (e da Lei Complementar no 64,  

de 1990, que a regulamentou), que 

determina que o analfabetismo é 

um dos fatores de inelegibilidade? 

Mais: em regiões brasileiras, como 

o Nordeste, que concentra 54% dos 

analfabetos do país, o que significa 

semelhante escolha política? O que 

ocorreria ao país aumentar em mais 

de dez milhões possíveis candidatos 

aos cargos públicos?

Como bem notou o cientista polí-

tico brasileiro Wanderley Guilherme 

dos Santos, em democracias contem-

porâneas, a grande disputa se dá em 

torno não de quem são os eleitores, 

mas em relação a quem são os elegí-

veis, o que ele chama de eixo do “con-

trole”. Sendo extremamente custoso 

retroceder e limitar o número dos que 

podem votar (o eixo da participação), 

em contextos em que tal direito já foi 

conquistado, a grande estratégia de 

certos grupos que disputam o poder 

é restringir o número dos que podem 

ser votados. Assim, comumente pro-

íbem-se candidatos sem vínculo par-

tidário, eleva-se a idade mínima para 

a elegibilidade para certos cargos e, o 

caso aqui discutido, determina-se que 

aquele que não seja alfabetizado não 

possa concorrer a uma eleição.

E por que fazer isso? Como no 

mercado econômico, na disputa elei-

toral, quanto menor o número de 

adversários, maior a chance de cada 

qual ser eleito. Nesse sentido, esclare-

ce Santos, a democracia é (e deve ser 

cada vez mais) a antípoda da oligar-

quia, assim como a livre concorrência 

o é do oligopólio no plano econômico. 

Ela deve ampliar ao máximo a com-

petição não violenta pelo poder, insti-

tucionalizando a contestação pública 

e incluindo nela o maior número de 

indivíduos, o que, por sua vez, acarre-

ta a valorização do voto de cada um e 

aumenta as possibilidades de escolha 

do cidadão (Santos, 1998).

Passados quase 30 anos da Cons-

tituição de 88 e de funcionamento 

regular da democracia brasileira, o 

debate sobre os direitos políticos dos 

analfabetos, todavia, ainda não foi re-

tomado seriamente no país. E quando 

se trata de discutir quem deve partici-

par ativamente do governo, a questão 

sobre que atributos são considerados 

como requisitos indispensáveis se 

apresenta com centralidade. Em re-

sumo, quem tem condições de parti-

cipar da política? Aqueles que sabem 

(e sabem o quê?), os que tem infor-

mação, os que são escolarizados? Mas 

como tal saber qualifica o cidadão 

para a vida política?

É verdade que muitas das teorias 

democráticas supõem que um cida-

dão bem informado é um elemento 

necessário para o bom funcionamen-
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to do sistema político2. Crítico, vigi-

lante, ciente dos debates públicos, 

esse é o cidadão esperado (mas mui-

tas vezes não encontrado) em uma 

democracia. Tanto o é que as demo-

cracias com frequência determinam 

que todo cidadão deve ter acesso 

gratuito ao ensino de qualidade; que 

a educação deve ser promovida pelo 

Estado, compreendida como instru-

mento necessário ao pleno exercício 

da cidadania e, portanto, “direito pú-

blico subjetivo”, quer dizer, que deve 

ser imediatamente oferecido pelo Es-

tado por exigência do cidadão, quan-

do o primeiro falhar em ofertá-lo es-

pontaneamente.

Não deixa de ser curioso que, no 

Brasil, ao mesmo tempo em que se 

reconhece publicamente a histórica 

incapacidade de prover a todos(as) 

esse bem público primordial, proí-

be-se, ademais, os carentes dele ao 

ostracismo cívico. Não apenas não 

erradicamos o analfabetismo (a des-

peito das diversas Campanhas de al-

fabetização realizadas no país desde 

os anos de 1940), como excluímos 

(ao menos parcialmente) os que dele 

padecem da vida pública. O Estado 

cobra a alfabetização como um de-

ver do cidadão, mas falha sistema-

ticamente em garantir o seu direito 

constitucionalmente assegurado à 

educação pública.

No entanto, se é comum entender 

que uma democracia pressupõe cida-

dãos bem informados, não se sabe ao 

certo que “saber” é esse que eles de-

vem possuir. Longe de ser questão tri-

vial ou recente, esse é um dos temas 

mais caros à filosofia política, desde 

sua fundação no Ocidente.

Platão, por exemplo, em sua Re-

pública, criticava a política por base-

ar-se excessivamente nas opiniões do 

vulgo, da maioria. Baseando-se em 

sua concepção tripartite da alma hu-

mana, o filósofo afirmava que assim 

como a parte racional deve comandar 

as partes apetitiva e irascível, o “rei-

-filósofo”, um genuíno “amante da 

sabedoria”, teria o legítimo de gover-

nar os artesãos e os soldados. A partir 

de uma concepção de que a melhor 

forma de governo (politeia) consiste 

num governo dos “melhores”, Platão 

procurou instruir pessoalmente o ti-

rano Dioniso, que, como nos conta o 

anedótico doxógrafo Diógenes Laêr-

tios, acabou vendendo o notório pen-

sador como um escravo qualquer.

Ao contrário de Platão, com 

quem estudou por duas décadas na 

Academia, Aristóteles diferenciava a 

sabedoria sobre a política – isto é, a 

ciência desenvolvida sobre a comuni-

dade – e a virtude mais importante da 

prática política, a prudência, isto é, a 

capacidade de agir no momento opor-

tuno. Desta forma, segundo o filósofo 

de Estagira, um grande sábio nesses 

assuntos pode ser, ao mesmo tempo, 

um péssimo ator político, pois possui 

apenas sabedoria, mas não necessa-

riamente as virtudes necessárias para 

uma ação exitosa. 

Aristóteles, ao contrário de seu 

mestre, assevera que a política não é 

propriamente o espaço da verdade e 

da sabedoria, mas da opinião, do que 

“aparenta ser” para cada um dos ci-

dadãos da polis, sem que isso seja 

compreendido como um defeito da 

política. Não é, outrossim, uma arte 

na qual reina a competência, como a 

medicina ou a engenharia e que, por-

tanto, prevê a existência de um ex-

pert, mas uma arte, como a culinária, 

na qual o ponto de vista do governado 

deve prevalecer sobre aquela do go-

vernante (Wolff, 1999).

Pensando em nossos dias, pode-

-se dizer que se o conhecimento téc-

nico da economia, das políticas públi-

cas etc., é cada vez mais fundamental 

em sociedades modernas, para ins-

truir o cidadão em sua decisão, ele 

não pode, entretanto, substituí-lo em 

sua escolha.

Além disso, é preciso considerar 

que quer uma eleição, quer mecanis-

mos de participação direta, como ple-

biscitos e referendos – tipicamente 

utilizados nas democracias represen-

tativas contemporâneas – não deter-

minam a verdade sobre a política. O 

candidato ou a política escolhida não 

é necessariamente a melhor esco-
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lha, a mais verdadeira etc., mas tão 

somente aquela que corresponde à 

preferência de parte significativa do 

eleitorado. Nesse caso, alfabetizados 

e analfabetos estão no mesmo pata-

mar: a princípio são portadores de 

preferências igualmente legítimas, de 

modo que todas elas devem se tornar 

públicas e obter algum tipo de repre-

sentação.

Há ainda uma terceira corrente 

de opinião a respeito do tema da edu-

cação e dos direitos políticos, segun-

do a qual não apenas não existe um 

saber específico a servir como pré-re-

quisito à participação política, como 

também acrescenta que a exclusão de 

qualquer um produz mais prejuízo do 

que benefício público. O argumento, 

no caso, incide menos sobre a polêmi-

ca se é preciso saber para participar, 

e mais sobre as consequências da não 

participação.

Embora fosse receoso quanto à 

inclusão dos iletrados na vida pú-

blica inglesa oitocentista, o filósofo 

e parlamentar John Stuart Mill, por 

exemplo, afirmava que era preciso 

consolidar o sufrágio universal, na 

medida em que a participação cívica 

promove o desenvolvimento do indi-

víduo, ao passo que a sua proibição 

contribui para o seu embotamento 

moral e crescente marginalização. 

Em suma, o que Mill afirma é que, 

participando da política, os cidadãos 

se tornam melhores, mais capazes de 

argumentar e de considerar as razões 

e as escolhas dos outros.

Nesse sentido, podemos utilizar a 

filosofia de Mill contra a sua própria 

posição pessoal: mesmo os analfa-

betos são os melhores “guardiões de 

seus interesses particulares” e a limi-

tação de seus direitos políticos não 

favorece o seu desenvolvimento e a 

superação de seus obstáculos pesso-

ais, antes, os fortalecem.

U ma outra seara de de-

bate que não pode ser 

desconsiderada no to-

cante a esse assunto 

diz respeito à própria definição de 

analfabetismo. “Nada saber ler e es-

crever”, “capaz não apenas de escre-

ver o próprio nome, mas também de 

ler”, “que não conhece o alfabeto” etc. 

são apenas algumas das muitas ex-

pressões utilizadas para descrevê-lo, 

nem sempre coincidentes (AURÉLIO, 

1996). A ausência de um conceito uní-

voco desse fenômeno, a fundamentar 

o direito brasileiro, produz parado-

xos evidentes, como aquele em que 

se considera um analfabeto capaz de 

ser um dirigente sindical, mas inep-

to para se tornar um vereador, antes 

mencionado. 

É preciso também lembrar que, 

correlata a essa indefinição do fenô-

meno, há o problema do chamado 

“analfabetismo funcional”, isto é, 

aqueles que, a despeito de terem in-

gressado na escola, são incapazes de 

interpretar textos que apenas veem, 

mas não compreendem. Pergunta-se: 

como diferenciá-los dos analfabetos 

“absolutos”? E por que proibir os 

segundos ao direito de serem repre-

sentantes da população, mas não os 

analfabetos funcionais que, segundo 

o censo mencionado do IBGE, com-

preende em torno a 18% da popula-

ção brasileira com idade de 15 anos 

ou menos? Como justificar essa es-

colha sem uma distinção substantiva 

entre esses dois grupos?

As diversas gradações da alfabeti-

zação, bem como a equivocada iden-

tificação entre ela e a sabedoria, ou 

o conhecimento, relegando ao limbo 

a cultura oral e popular que forma o 

Brasil mesmo antes do seu processo 

de colonização, estão associadas aos 

variáveis e contestáveis métodos de 

aferição de alfabetização dos candi-

datos. O que, de fato, tem ocorrido 

é que, na ausência de um padrão de 

aferição de alfabetização, tem impe-

rado o arbítrio e o casuísmo, segun-

do os quais brasileiros, mesmo que 

intensamente sufragados pelo povo, 

podem não ser diplomados, pois têm 

que se submeter a um juiz eleitoral 

que, curiosamente, tampouco possui 
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formação específica para avaliá-los 

nesse quesito.

O que se quer destacar aqui é 

que, de alguma maneira, tudo se pas-

sa como se as razões para a cidadania 

“pela metade” de nossos cidadãos 

analfabetos já estivessem bem assen-

tadas, quando não estão. Não se deve 

igualmente esquecer que se decidir 

sobre esse tema (mantendo ou não 

o seu ostracismo político, a somar-se  

às outras exclusões a que eles já es-

tão habitualmente submetidos) não é 

algo a ser realizado por critérios téc-

nicos. Trata-se, ao contrário, de uma 

decisão política, uma escolha por va-

lores, e tal decisão sempre irá supor o 

assentimento com certa visão sobre a 

natureza da política e sua relação com 

o conhecimento e a verdade.

P ara concluir, cumpre di-

zer que em meio a tantas 

propostas de reforma po-

lítica apresentadas desde a 

Constituição de 88 – tais como ado-

ção do parlamentarismo, do voto fa-

cultativo, da cláusula de barreiras, do 

voto distrital etc. – raramente a elegi-

bilidade dos analfabetos é lembrada. 

A PEC (Proposta de Emenda Cons-

titucional) de número 27, de 2010, 

de autoria do senador Magno Malta 

(PR/ES) que sugere essa alteração na 

legislação brasileira está, desde 2011, 

aguardando a designação de um re-

lator na Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania do Senado. Na 

referida PEC, argumenta-se de varia-

das formas contra essa injustiça, con-

cluindo que “a nossa batalha deve ser 

contra o analfabetismo, não contra o 

analfabeto” (PEC 27/2010, p. 7).

Ao que parece, carecemos de jus-

tificativas razoáveis para manter as 

coisas como estão, quer pela impre-

cisão conceitual de “analfabetismo”, 

quer pela cidadania parcial concedida 

a eles, produzindo uma figura jurídica 

esdrúxula. Mais do que isso, é preci-

so considerar que conceder a eles o 

direito de voto, mas negar o direito 

de ser votado constitui uma forma 

de não reconhecimento deles como 

iguais, contrariando o princípio bási-

co da cidadania que é o da isonomia, 

assegurado pela Constituição vigente.

O caso do palhaço Tiririca, can-

didato mais bem votado na eleição de 

2010 para a Câmara dos Deputados, 

exemplifica paradigmaticamente essa 

forma de desrespeito. Depois de con-

quistar mais de um milhão de votos, o 

deputado federal mais sufragado pelo 

estado de São Paulo teve que, diante 

de um juiz do Tribunal Regional Elei-

toral, se submeter a um ditado como 

se fosse uma criança no colegial, co-

piando um parágrafo ditado de um 

livro qualquer de Direito e lendo duas 

notícias de jornal escolhidas a esmo 

pelo magistrado. Tiririca foi conside-

rado alfabetizado e, portanto, pôde 

assumir o mandato a ele concedido 

pelo povo, único soberano na demo-

cracia brasileira. No entanto, cumpre 

imaginar um resultado adverso para 

o nobre palhaço: será, então, que um 

exame de alfabetização seria motivo 

legítimo para desperdiçar mais de um 

milhão de votos depositados nas ur-

nas por cidadãos brasileiros? 

Longe de desmerecer a educação 

formal, bem como os programas go-

vernamentais de combate ao analfa-

betismo, o que se sugere é que talvez 

estejamos a praticar aqui mais uma 

injustiça com quem já sofre com a 

ausência do Estado. Há quem argu-

mente, por outro lado, que não se 

deve acabar com a inelegibilidade 

dos analfabetos, mas lutar pela sua 

educação. A premissa desse argu-

mento é que devemos optar por uma 

das duas soluções. Nesse caso, o re-

sultado ulterior é justificar um erro (a 

proibição de que sejam eleitos) com 

outro (a ineficácia do Estado em as-

segurar educação a todos). Talvez, ao 

contrário, uma das medidas mais efi-

cazes para combater o analfabetismo 

seja conceder o direito de serem vo-

tados aos que dela sofrem, pois isso 

viabilizaria que tal tema seja mais 

contundentemente debatido e seja 

também objeto de políticas públicas 

mais eficazes.
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Com a manutenção de tal impedi-

mento, na realidade, revelamos que, a 

despeito dos significativos avanços da 

democracia brasileira nas últimas três 

décadas, permanecemos, em parte, 

reféns de nosso passado oligárquico. 

Como dizia Oliveira Vianna: “o passa-

do vive em nós, latente, obscuro, nas 

células de nosso subconsciente. Ele 

é que nos dirige ainda hoje com sua 

influência invisível, mas inelutável 

e fatal” (2005, p. 49). Ao voltarmos 

nossos olhos para o passado brasilei-

ro, é comum que nos espantemos com 

os seus erros, por exemplo, com a ex-

clusão dos pobres e das mulheres no 

Império, eles também tidos antiga-

mente como incapazes de participar 

da vida pública. O que nos garante 

que não estamos atualmente a prati-

car injustiças semelhantes? Não será 

a hora, então, de reavaliarmos nossas 

escolhas? 
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O mundo periférico está 
acostumado a se dar 
mal nas crises financei-

ras internacionais, herdando dívidas 
públicas e privadas impagáveis e 
perdendo parte de sua soberania 
em acordos draconianos com orga-
nismos multilaterais. No entanto, a 
crise de 2008 inverteu essa lógica: a 
maior parte da Ásia, América do Sul e 
África se descolou da atual crise que 

afundou os países do eixo Atlântico 
Norte. Uma boa parte dos países de 
renda média possui hoje margem de 
manobra financeira para adotar po-
líticas fiscais defensivas, instituições 
com capacidade de coordenação para 
implementar tais políticas e coalizões 
governamentais que transgridem 
as recomendações de organismos 
multilaterais dirigidos pelos países 
ricos. Há 20 anos, esse era um cenário 

impensável para a ordem econômi-
ca internacional. A América Latina 
procurava, a duras penas, cumprir o 
acordo de reestruturação da dívida 
no Plano Brady, o bloco soviético es-
tava em frangalhos, a Índia e a China 
adotavam reformas orientadas para 
o mercado. Contudo, mesmo com 
mudanças profundas no equilíbrio 
da economia política internacional, a 
retórica política conservadora ainda 
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é bastante efetiva e pressiona ideolo-
gicamente o processo político mundo 
afora. A margem de manobra institu-
cional que muitos governos de países 
de renda média adquiriram ao longo 
dos últimos 15 anos ainda não se tra-
duziu numa crítica capaz de oferecer 
uma nova teoria do desenvolvimento 
econômico que desafie o cânone da 
ortodoxia econômica. 

N ão há dúvidas de 
que o repertório de 
políticas públicas 

adotadas pelos governos, centrada 
no fortalecimento do projeto de de-
senvolvimento nacional dessas eco-
nomias, constitui um acervo empírico 
que pode vir a ser base de um modelo 
alternativo, mas a dificuldade de gene-
ralizações dessas experiências, decor-
rente da excepcionalidade histórica e 
institucional dos países envolvidos, 
implica num desafio adicional. Naqui-
lo que há de comum na trajetória de 
desenvolvimento nacional, centrado 
no uso do mercado interno como ala-
vanca de barganha econômica e como 
instrumento de proteção às crises, há 
também o seu elemento de fraqueza: 
o ideológico. Isso porque o padrão de 
incorporação no mercado de consumo 
e a criação de novas faixas de renda 
intermediária ao mesmo tempo que 
garante legitimidade política ao mo-
delo redunda também numa trans-
formação cultural do sentimento de 
pertencimento à comunidade política, 
geralmente numa direção conserva-
dora. Mas não há uma direção causal 
única na mudança desse sentimento. 

nomia de mercado com oportunidades 
horizontais.1 Um sistema tributário 
que já foi considerado um dos mais 
progressivos do mundo, no tempo 
de Roosevelt, hoje é apontado como 
responsável por um dos padrões mais 
desiguais de concentração de renda 
da história do país, superior ao perío-
do que antecedeu à Primeira Guerra 
Mundial, quando não havia tributação 
sobre a renda do capital e os lucros 
corporativos. De um lado, a crise 
financeira proporcionou uma brutal 
concentração de ativos sob controle de 
poucas instituições financeiras, agora 
alavancadas com as políticas de quan-
titative easing promovida pelo Federal 
Reserve e, de outro lado, os governos 
nacional e subnacionais amargam 
pesadas dívidas e obrigações milita-
res decorrentes das guerras. A classe 
média ainda sobrecarregada com 
dívidas não pode retomar os níveis de 
consumo além de suas possibilidades, 
como ocorria nos anos 1990. Apesar 
disso, não é o Partido Democrata que 
se destaca como principal artífice de 
uma virada hegemônica que retome 
uma agenda rooseveltiana. O gover-
no liberal de Obama enfrentou um 
verdadeiro bombardeio de forças po-
líticas conservadoras quando tentou 
estabelecer um sistema de cobertura 
de saúde mais abrangente, voltado 
para amortecer os pesados custos 
que incidem sobre o orçamento das 
famílias norte-americanas. São as 
organizações conservadoras como 
Tea Party que ditam o debate sobre 
questões fiscais, utilizando de todos 
os artifícios para impedir as iniciativas 

Como veremos ao longo do texto, 
no eixo Atlântico Norte a crise financei-
ra teve consequências devastadoras 
sobre a renda da classe média, pro-
duzindo uma reação política conser-
vadora racista e/ou xenófoba. Entre 
os países de renda média, a trajetória 
recente de sustentação do emprego 
e renda por meio da expansão de 
estratos sociais de renda intermedi-
ária funcionou como mecanismo de 
defesa contra a crise, mas isso não 
implicou num sentimento de integra-
ção construtiva à comunidade política. 
A emergência dessas classes médias 
decorreu de mecanismos econômicos 
de apropriação de bens e serviços 
que conferem sentido ao status dessa 
situação de classe, mas não a vincula 
a um sentimento de pertencimento à 
comunidade de direitos mais abran-
gente. O que esse texto pretende 
sugerir é que esse atalho econômico 
de rápida mobilidade de renda possui 
um custo politico, que é o conser-
vadorismo. Que escolhas políticas e 
institucionais adotadas pelos países 
ajudam a entender essa nova trajetó-
ria e como elas afetam a formulação 
de um repertório analítico crítico que 
organize um discurso legítimo sobre 
as inovações políticas que os países 
de renda média vêm experimentando 
que desafie a frágil, mas ainda perene, 
ortodoxia neoliberal?

o eixo atlântico norte

Os Estados Unidos, um país orgu-
lhoso do seu status de sociedade de 
classe média, recentemente descobriu 
que já não é mais um exemplo de eco-
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do governo no Congresso. Associado 
à fração fanática do Partido Republi-
cano, se destacam nessa campanha 
ideológica os conglomerados de mídia, 
a exemplo do grupo liderado pelo 
magnata Rupert Murdoch. Paralela-
mente, grupos de lobby atuantes em 
Washington azeitam os pontos de veto 
nas comissões parlamentares, agora 
facilitado por mudanças na legislação 
que garantem às corporações o direito 
de contribuírem financeiramente com 
o mesmo status de pessoas físicas, o 
que era até há pouco tempo proibido 
nos Estados Unidos.

O papel preponderante da classe 
média na rotina política dos Estados 
Unidos é um dos traços distintivos da 
origem do seu projeto fundacional.2 
Mudanças no padrão distributivo da 
renda na sociedade têm impactos 
importantes na distribuição das prefe-
rências ideológicas dos diversos estra-
tos, particularmente da classe média. 
O fenômeno Tea Party representa um 
desdobramento político decorrente 
dos impactos socioeconômicos da cri-
se que teve início com o rompimento 
norte-americano do acordo Bretton 
Woods, seguido da desregulamenta-
ção financeira dos anos 1980 e 1990, 
até o colapso hipotecário de 2008. A 
literatura especializada alega que foi 
durante esse período que a pluto-
cracia conseguiu reverter o conjunto 
de políticas tributárias e regulatórias 
que moderavam os lucros corpora-
tivos e garantiam uma estabilidade 
no emprego e renda dos salários nos 
Estados Unidos. Assim, os estratos 
mais ricos da sociedade voltaram a se 

apoderar da maior parcela da renda 
nacional, lançando o país novamente 
na condição de um dos mais desiguais 
socialmente. Os setores de renda in-
termediária foram os mais atingidos 
com essa reapropriação da renda pela 
plutocracia, mas isso não resultou na 
formulação de uma agenda contra-
-hegemônica, capaz de reorganizar os 

atores políticos e sociais para reverter 
as políticas de concentração da renda. 
Ao contrário, uma parcela importante 
da classe média aderiu a uma plata-
forma ideológica que aprofunda mais 
ainda uma agenda de desigualdade 
social. 

Os Tea Parties são constituídos de 
pequenos proprietários, comercian-
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tes e terceirizados independentes 
e trabalhadores não sindicalizados, 
exatamente aqueles grupos mais 
atingidos pela crise de 2008. Além de 
uma visão política bastante conserva-
dora, classificada pela literatura como 
autoritária e populista, esses grupos 
abraçam uma noção de herança e 
privilégio brancos, associando a Amé-
rica “real” com a cultura WASP (White 
Anglo-Saxon Protestant) e trabalha-
dores que exercitam uma ética do 
trabalho duro, a partir de uma rotina 
ascética privada. Em decorrência da 
crise de 2008, a ira dos Tea Parties 
se voltou contra as elites liberais, 
os “parasitas”, que teriam tomado 
grandes hipotecas, e contra aqueles 
grupos da população que dependem 
de algum tipo de assistência social – 
como é o caso de quase 50 milhões 
de pessoas que recebem os cupons 
de alimentação (food stamps). No 
discurso que mobiliza essa base social 
da nova direita, a ideia de um governo 
limitado é axiologicamente conectado 
aos mercados desregulados. A econo-
mia é entendida como uma esfera de 
liberdade pessoal, não um campo de 
poder de classe. A retração do papel 
do Estado no provimento de políti-
cas de bem-estar social promoveria 
liberdade àqueles que merecem, 
enquanto reserva as forças correti-
vas de mercado para disciplinar os 
segmentos sociais improdutivos que 
escolhem não trabalhar.3 

Paralelamente, vale ressaltar que 
a pujança desse movimento social 
conservador nos primeiros anos do 
governo Obama contou com alavanca-

gem publicitária significativa por parte 
dos grupos de mídia, sem os quais 
certamente não teriam tido o mesmo 
desempenho na opinião pública. Para 
isso, a desregulação das empresas 
de mídia aboliu ou relaxou os limites 
de concentração da propriedade de 
canais de TV e rádio e os tetos de 
controle da audiência por parte das 
empresas, estimulando uma onda de 
fusões e aquisições de veículos que 
proporcionou o lastro para mobili-

zação e consolidação da base social 
dos movimentos da nova direita nos 
Estados Unidos.4 Ao que tudo indica 
os resultados foram satisfatórios, 
haja vista que o Partido Republicano 
conseguiu, nas eleições legislativas 
deste ano, obter o controle da Câma-
ra e do Senado, estabelecendo assim 
condições bastante limitadas para os 
dois últimos anos do governo Obama, 
com promessas de revisão de sua re-
forma do sistema de saúde e mesmo 

86 ISEb NElES



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

87outubro•novembro•dezembro 2014

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

limitações no poder de liquidez do 
Federal Reserve.

Na Europa, a crise bancária atingiu 
suas principais instituições e devas-
tou a economia da Itália, Espanha, 
Grécia, Irlanda, Islândia e Portugal. 
Para enfrentar o colapso financeiro, 
o continente vem se notabilizando 
por uma política fiscal que lembra a 
agenda adotada na América Latina 
nos anos 1980-90. O sonho de uma 
comunidade política que se realizas-
se não apenas comercialmente, mas 
também do ponto de vista do welfare, 
parece estar diante de seu maior desa-
fio. Especialmente o núcleo financeiro 
duro da União Europeia, dirigido pela 
Alemanha, tem sido implacável com 
as exigências de choque fiscal para 
seus membros. Essa decisão, lidera-
da pela Troika,5 tem resultado num 
desastre político, econômico e social: 
a emergência de novos partidos de 
extrema direita em quase todo conti-
nente, muitos deles alcançando 20% 
ou mais do eleitorado por meio de 
discursos xenófobos; o esgotamento 
fiscal provocado pelo baixo dinamis-
mo econômico e pelas obrigações 
financeiras da dívida não consegue 
responder às demandas de proteção 
social do elevado desemprego; e o 
ciclo se completa, à medida que essas 
engenhosas medidas de contração 
fiscal imobilizam as despesas públicas 
que se constituem num mecanismo 
crucial para estimular os investimen-
tos e proporcionar a retomada do 
emprego. Esse não é um filme novo 
na Europa e suas consequências não 
são nada promissoras. Embora os 

níveis de bem-estar e desigualdade 
no continente ainda estejam bem 
posicionados na média internacional, 
as políticas adotadas para enfrentar 
o endividamento público dos países 
membros parecem indicar que a estru-
tura de proteção social do continente 
tende a se deteriorar no longo prazo, 
estabelecendo novos padrões de pre-
cariedade da cidadania. 

E m maio de 2014, os 
partidos de direita ob-
tiveram uma vitória sig-

nificativa para o parlamento europeu. 
A Frente Nacional obteve 25% dos 
votos e se tornou a maior força política 
francesa do parlamento europeu. Na 
Dinamarca, os populistas do Partido 
do Povo Dinamarquês também se 
estabeleceram como principal força 
com 26,7%, enquanto na Inglaterra o 
UK Independence Party (Ukip), lide-
rado pelo carismático Nigel Farage, 
que defende a saída do país da União 
Europeia e legislação mais rígida con-
tra imigração, desbancou os conser-
vadores e obteve 29% dos votos para 
o parlamento europeu. Na Áustria, o 
Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) 
alcançou 20,5%. Na Hungria as preo-
cupações são ainda mais acentuadas 
quando o partido neonazista Jobbik 
obteve 20% dos votos e passou a 
integrar a coalizão governamental. A 
literatura especializada tem procurado 
relativizar a emergência dos chamados 
partidos populistas radicais de direita 
na Europa, mostrando que sua ascen-
são não se explica exclusivamente em 
decorrência da crise econômica que 

atinge o continente. Essa literatura 
tem salientado que são poucos ain-
da os casos em que esses partidos 
integraram coalizões majoritárias, a 
exemplo da Áustria, Itália e Suíça, e 
com participação minoritária da Ho-
landa e Dinamarca.6 O euroceticismo 
ainda seria resultado da falta de con-
fiança na União Europeia e à rejeição 
à ideia de uma constituição europeia, 
e que a capacidade de interferência no 
processo decisório supranacional e a 
consciência dos limites dessa capaci-
dade se tornam variáveis mais precisas 
para compreensão do comportamento 
xenófobo na Europa. O que explicaria 
a intolerância não seriam as perdas de 
ordem econômica, mas sim preocu-
pações e reivindicações relacionadas 
com questões socioculturais e de 
política identitária.7

Embora a literatura prescinda da 
demarcação de classe para compre-
ender as preferências do eleitorado 
europeu, os estudos comparados dos 
impactos fiscais da crise financeira 
de 2008 ainda estão começando. Nos 
casos mais conspícuos, como a Grécia 
e Portugal, ocorreu uma onda sem 
precedentes de cortes de despesas, 
aumentos de impostos e reformas do 
mercado de trabalho. Mais especifica-
mente, os salários e empregos do setor 
público foram cortados, as pensões fo-
ram significativamente reduzidas e os 
direitos de pensão substancialmente 
restringidos. Por exemplo, em ambos 
os países, a idade de aposentadoria 
foi aumentada, e um limite para as 
pensões foi introduzido. Os benefícios 
sociais tornaram-se menos generosos 
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e mais condicionais, com menos pro-
teção para os desempregados e com 
consideráveis cortes nos orçamentos 
de saúde. Ambos os países reduziram 
o investimento público e implemen-
taram um programa de privatização. 
O conjunto dessas medidas resultou 
numa forte retração do bem-estar 
entre os países que compõem a cha-
mada periferia sul da Europa (Grécia, 
Espanha, Portugal e Irlanda). Os dados 
mais recentes de 2012 mostram que 
25% da população europeia vive em 
condições de pobreza e/ou privação 
social, decorrente do desemprego, 
velhice ou baixa renda.8 Nesse cenário 
a emergência dos partidos populistas 
radicais de direita tem aqui um terreno 
fértil para fazer germinar sua retórica 
do ressentimento xenófobo, pois ela 
alimenta afinidades eletivas com o 
programa de reformas neoliberais 
que subjaz como solução para crise 
fiscal dos Estados, desencadeada pelo 
colapso financeiro. Esse ressentimento 
xenófobo desloca as responsabilida-
des do bem-estar social do plano das 
politicas públicas, afetadas pela crise 
fiscal, para o plano das responsabilida-
des individuais, geralmente associadas 
a algum tipo de atavismo cultural ge-
neticamente associado aos grupos que 
sofrem mais com a pobreza. 

eixo sul-sul e os Países de renda média

Na Ásia, os efeitos da crise financei-
ra dos anos 1990 parecem ter deixado 
importantes lições que impediram 
que a região fosse atingida. O sistema 
bancário da China e da Índia são pro-
tegidos das oscilações internacionais, 

à medida que o sistema financeiro 
desses países não tem uma conta 
de capital plenamente conversível. O 
sistema bancário é majoritariamente 
estatal, e os bancos públicos ainda res-
pondem pela maior parte do estoque 
do crédito disponível. Dessa forma, a 
China e a Índia puderam responder 
rapidamente à crise internacional, 
liberando volumes significativos de 
fundos de crédito para investimentos 
públicos, especialmente em infraes-
trutura. A demanda interna passou a 
responder por uma parte importante 
do dinamismo econômico. 

Apesar de terem mantido um nível 
de crescimento razoável no período 
mais difícil da crise mundial, garan-
tindo que ela não se alastrasse numa 
recessão global profunda, a China e a 
Índia não conseguiram consolidar uma 
estratégia que associasse o dinamis-
mo econômico com um mecanismo 
de inclusão social que incorporasse 
contingentes maiores da população 
na esfera dos direitos substantivos. 
O crescimento tem ocorrido por meio 
do aprofundamento das disparida-
des sociais; ou seja, o Estado não foi 
capaz de estabelecer uma rede de 
proteção social ou mesmo alargar e 
aprofundar as redes existentes. O que 
se observou foi um crescimento com 
aumento das desigualdades sociais e 
manutenção dos mecanismos repres-
sivos de organização da ação coletiva, 
especialmente na China. Não é à toa 
que a Ásia é um dos territórios globais 
mais promissores para investimentos 
de indústrias intensivas em trabalho, 
porque, além dos baixos salários, 

existem garantias de uma mão de obra 
disciplinada e uma incipiente rede de 
direitos trabalhistas e sociais.

A Ásia apresenta um descolamento 
dos setores econômicos e sociais in-
ternacionalizados em relação àqueles 
que não o são. O crescimento indiano, 
em particular, não tem redundado na 
expansão do emprego formal e da ren-
da salarial. Isso porque os segmentos 
econômicos que concentram a força 
de trabalho na Índia vêm perdendo 
espaço na participação da renda na-
cional. 

D esde meados dos anos 
1990 a taxa de cresci-
mento do PIB de servi-

ços tem sido significativamente mais 
alta do que a taxa de crescimento 
global do PIB. O setor terciário cresceu 
de 41% em 1991 para algo em torno 
de 54% do PIB em 2006. Contudo, a 
magnitude do crescimento do setor 
de serviços em relação ao PIB é quase 
igual ao declínio da participação do 
setor primário – onde estão localiza-
dos 60% da força de trabalho. Mesmo 
o emprego no setor industrial orga-
nizado tem declinado em números 
absolutos e representa algo em torno 
de 7% da força de trabalho. Desde 
fins dos anos 1980, a participação da 
renda do trabalho no valor agregado 
é declinante na Índia, saindo de 30% 
e encolhendo até 15% entre 1980 e 
2004. Desse modo, a produtividade 
do trabalho e a participação da renda 
do trabalho no valor agregado liquido 
por trabalhador têm divergido quase 
como uma imagem espelhada.9 
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O cenário de concentração da ren-
da tem resultado no fenômeno deno-
minado pela literatura como secessão 
das classes médias altas em relação ao 
Estado.10 Ou seja, a crescente comodi-
ficação do acesso a bens públicos tem 
resultado numa estratificação do seu 
acesso e a consequente abdicação 
desses grupos em emprestar sua voz 
para melhoria dos serviços públicos. 
As castas mais altas e educadas têm 
desistido do Estado e apostando suas 
fichas nos mercados e no setor priva-
do. A literatura avança apontando que 
as frações dominantes da classe média 
se beneficiam da combinação espúria 
entre liberalismo de mercado e au-
sência de liberalismo político. De um 
lado, o substrato discursivo da nova 
classe média sustenta a liberalização 
da economia associada à retração do 
papel do Estado, qualificando as po-
líticas distributivas como inimigas da 
eficência dos mercados. De outro lado, 
o nacionalismo hindu (Hindutva), que 
representa a expressão política dessa 
nova classe média, está sustentado na 
fragmentação e verticalização da vida 
associativa, inviabilizando a autono-
mia associacional que ancora o ideal 
normativo pluralista da vida democrá-
tica. A organização Sangh Parivar, que 
lidera o Hindutva e elegeu através do 
Janata Party o atual primeiro ministro 
Narendra Modi, possui expressiva 
penetração nas organizações da vida 
cívica como sindicatos, escolas e coo-
perativas, sustentado em padrões de 
interação clientelista e na reafirmação 
da autoridade patriarcal e hierarquia 
de castas. A ausência da institucio-

nalização das relações contratuais 
no mercado, expressas no tamanho 
gigantesco da economia informal, 
eleva a importância de uma variedade 
de práticas através das quais a nova 
classe média emprega seu capital 
social na luta por distinção.11

Na China, o cenário de crescimen-
to da desigualdade, associado com a 
emergência de uma classe média em 
busca de mecanismos de distinção, 
tem sido ainda mais agudo. A desi-
gualdade de renda na China, medido 
pelo índice de Gini, saltou de 0,16 em 
1981 para 0,46 em 2000. Esse cenário 
de aprofundamento do fosso social 
parece não ter se revertido ao longo 
da última década, o que tornou a de-
sigualdade um dos temas cruciais do 

último Congresso do Partido Comunis-
ta, acentuado pelo receio de que isso 
possa provocar instabilidade social 
e política. Nesse esteio, para aplacar 
essas ameaças, o establishment parti-
dário passou a estimular a emergência 
de uma classe média por meio de um 
conjunto de reformas para ampliar 
o acesso à educação universitária e 
expansão do mercado imobiliário. 
Paralelamente, se estimulou também 
um conjunto de práticas de consumo 
associadas ao Suzhi, palavra que se 
refere a qualidades herdadas pelo 
indivíduo que deveriam ser cultivadas 
para se alcançar excelência. 

Como o ensino universitário é 
ponto de entrada para posição de 
classe média, vale observar que em 
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1978 havia menos de um milhão de 
estudantes matriculados em cursos 
de graduação nas universidades 
chinesas e apenas 165 mil alunos de 
pós-graduação, situação que perma-
neceu estacionada até 1999, quando 
o governo resolveu expandir a edu-
cação superior. O crescimento foi 
exponencial, e apenas em matrículas 
de pós-graduação foram 13 milhões 
em 2013; o número de universidades 
mais do que dobrou; e as despesas 
com investimento do Estado saltou 
de 33,4 bilhões de yuan em 1997 para 
290,2 bilhões de yuan em 2011.12 A 

questão que se poderia explorar é se 
essa expansão serviu para reforçar 
as posições de classe e de gênero de 
grupos já estabelecidos ou produziu 
alguma alteração na estrutura de 
oportunidades. As pesquisas mais re-
centes demonstram que a expansão 
das matrículas no ensino universitário 
não serviu para reduzir as assimetrias 
de oportunidades entre as diversas 
faixas de renda e origem social exis-
tentes da China. 

Ao lado da educação universitária, 
a propriedade da casa própria tem 
sido outro aspecto de distinção suzhi. 

A reformas da propriedade imobiliária 
no fim dos anos 1990 significou que a 
partir de então qualquer pessoa pode-
ria morar em sua casa própria. O boom 
no mercado imobiliário foi alimentado 
pela privatização da propriedade pú-
blica e pelo desenvolvimento das pro-
priedades comerciais, a tal ponto de 
os preços se tornarem insuportáveis e 
provocarem conflitos de alto potencial 
explosivo. Paralelamente, a presença 
de condomínios fechados tem se 
tornado um símbolo de distinção que 
reforça o capital social, conferindo a 
essas novas classes médias chinesas 
um protagonismo na diferenciação 
social que legitima os mecanismos 
de reprodução da desigualdade do 
modelo chinês ao mesmo tempo em 
que amortece os conflitos sociais dele 
decorrentes.13 

A América Latina, que normalmen-
te figura como o caso exemplar de 
descalabro social, dessa vez emerge 
como novo padrão de crescimen-
to com inclusão. As coalizões de 
centro-esquerda no poder souberam 
aproveitar o boom das commodities 
e conseguiram uma margem fiscal 
para estabelecer um regime de pro-
teção social com elevado impacto 
para consolidação de um mercado 
interno robusto, capaz de proteger 
suas economias do impacto da crise 
financeira que deprimiu o comércio 
e os investimentos entre os países 
ricos. Mais importante: as pesquisas 
têm mostrando que as instituições 
democráticas e a presença prolongada 
de coalizões de centro-esquerda nos 
governos explicam razoavelmente 
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bem a redução das desigualdades na 
região.14 

Em particular, o Brasil soube em-
pregar instrumentos anticíclicos fi-
nanceiros cruciais para conter a 
contaminação. Desde 2008, o governo 
federal já transferiu mais de R$ 400 
bilhões aos bancos públicos, canali-
zados na forma de crédito subsidiado 
para diversos setores da economia, 
particularmente para indústria de 
transformação, construção civil, cré-
dito estudantil, agricultura familiar, 
infraestrutura e segmentos intensivos 
em mão de obra. Num contexto de 
retração dos créditos doméstico e 
internacional, essa política garantiu 
que o Brasil atravessasse o período 
mais agudo da crise, apresentando 
níveis de pleno emprego na econo-
mia. Atualmente, os bancos públicos 
respondem por 55% do estoque de 
crédito disponível no mercado, o que 
forçou as instituições privadas a redu-
zirem o seus spreads bancários para 
se manterem competitivas na oferta 
de crédito.

A o lado dessas políticas 
de sustentação do in-
vestimento, a opção 

pela valorização real do salário míni-
mo e da formalização das relações de 
trabalho, no último decênio, provocou 
um terremoto nas relações políticas 
e sociais no Brasil. Não só porque 
ampliou a capacidade de consumo 
de estratos sociais historicamente 
excluídos das oportunidades do cres-
cimento, mas também porque inibiu 
relações de trabalho precarizadas, 

onde se escondem os mecanismos de 
reafirmação de estruturas de discrimi-
nação racial, de gênero e de posições 
de classe. A tradicional classe média 
brasileira, acostumada desde sempre 
a se beneficiar da oferta abundante de 
mão de obra barata, viu sua posição 
de classe ameaçada ao ter que dividir 
seus espaços de reprodução simbólica 
com os novos estratos emergentes. Do 
ponto de vista econômico, o impacto 
do crescimento da renda e da forma-
lização do emprego resultou numa 
pressão na demanda por serviços nas 
grandes cidades e numa consequente 
inflação desse segmento, em média 
acima dos 8% ao ano nos últimos cinco 
anos. Para a classe média tradicional, 
cujos serviços como aluguel, educação 
e plano de saúde privados, além de 
empregados domésticos, têm um peso 
maior sobre o orçamento, essa infla-
ção causou uma deterioração maior 
no poder aquisitivo de suas famílias. 
Ou seja, além de competir com novos 
estratos sociais por serviços anterior-
mente exclusivos, essa classe média 
tradicional agora observa uma queda 
no seu poder de consumo e na quali-
dade dos serviços prestados. É ai que 
chegamos à nova onda conservadora 
brasileira expressa, de um lado, no res-
sentimento da classe média tradicional 
em relação às políticas sociais e, de 
outro, na reação dilacerante do setor 
financeiro privado, incomodado com o 
papel ativo do governo no mercado de 
crédito, por meio dos bancos públicos. 

Apesar do sucesso internacional 
das políticas que protegeram renda e 
emprego num contexto de crise global, 

não foi o Partido dos Trabalhadores 
que capitalizou hegemonicamente 
esses resultados, mas sim as forças 
políticas conservadoras, expressas 
nos conglomerados de mídia, em 
think tanks liberais, na comunidade de 
economistas militantes na imprensa 
diária, nas organizações evangélicas 
etc. Certamente, para muitos pode 
parecer estranho afirmar que há uma 
crescente e dominante hegemonia 
conservadora numa sociedade que 
reelegeu o mesmo partido político 
para liderar uma coalizão de centro-
-esquerda pela terceira vez consecu-
tiva. Possivelmente, porque o con-
servadorismo tenha encontrado no 
seio dessa mesma coalizão um locus 
privilegiado. Não de um conservado-
rismo premeditado, fruto de programa 
ideológico pré-concebido, mas como 
desdobramento não previsto de uma 
determinada política de formalização 
de uma classe trabalhadora precari-
zada, por muitos equivocadamente 
chamada de uma nova classe média. 

Parte da literatura já enveredou 
por essa seara, denominando o fenô-
meno de realinhamento eleitoral.15 
Mas nos parece central avaliar como a 
estratégia governamental de expansão 
do acesso a bens e serviços da cida-
dania por meio do crédito reforçou 
padrões de acesso estratificados a 
esses bens e serviços que restabe-
leceu uma relação despolitizada e 
não comunitária da sociedade com 
esses bens e serviços, contribuindo 
para sua apropriação conservadora 
e privatista.16 As mesmas políticas 
sociais que empoderam e conferem 
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autonomia a segmentos sociais, antes 
esquecidos pelas políticas públicas ou 
subjugados a estruturas hierárquicas 
de dominação, estabeleceram uma 
forma de identidade politica que pode 
ser traduzida de forma conservadora. 
É bom ressaltar, porém, que esse não 
é um único desdobramento possível 
dessa politica de inclusão pelo con-
sumo. Trata-se de um terreno aberto 
à competição política entre as orga-
nizações dispostas a esse trabalho 
disputa moral. 

conclusão 

A crise financeira de 2008 não 
poupou nenhuma parte do globo, mas 
os desdobramentos e as reações dos 
diversos países foram distintos. Dessa 
vez, o pólo se inverteu: diferente das 
crises da dívida dos anos 1980, que 
atingiu em cheio a América Latina, e 
da crise financeira da segunda me-
tade dos anos 1990, que devastou o 
Sudeste Asiático, Rússia e Brasil, em 
2008 foram os países do eixo Atlântico 
Norte que mais sofreram econômi-
ca e socialmente. A crise financeira 
de 1997-98 despertou os países de 
renda média para a necessidade de 
mecanismos de proteção financeira, 
como a manutenção de gigantescas 
reservas cambiais internacionais e um 
recuo na abertura da conta de capitais. 
Apesar da importância de uma política 
econômica voltada para exportações, 
especialmente na Ásia, o mercado 
interno passou a cumprir também o 
papel de hedge frente às turbulências 
no comércio internacional. Foi o que 
se observou na China, Índia e Brasil, 

quando seus governos empregaram 
mecanismos anticíclicos heterodoxos 
para manutenção do emprego e da 
renda e ignoraram solenemente re-
comendações do FMI e congêneres. 
Para isso, os bancos públicos foram 
acionados para canalizar o crédito, 
funcionando como mecanismo de 
contenção imediata da crise. No eixo 
Atlântico Norte, esses instrumentos 
não estavam facilmente acessíveis. 
Na Europa, porque as diferenças 
de endividamento entre os países 
impunham dilemas fiscais distintos 
para cada um deles, cuja solução não 
poderia ser enfrentada com medidas 
descoordenadas sem comprometer a 
integridade da União Europeia. Nos 
Estados Unidos, o mandato autori-
zativo do Congresso sobre despesas 
extraorçamentárias do governo limita 
a margem de manobra do executivo e 
impede que o presidente possa reali-
zar despesas anticíclicas sem a anuên-
cia da maioria republicana. Não há um 
banco público nos Estados Unidos com 
a mesma liberdade parafiscal como se 
observa no Brasil, por exemplo. Como 
sabemos, historicamente, as únicas 
políticas keynesianas que conseguem 
maioria no Congresso norte-america-
no são as despesas orientadas para o 
complexo das indústrias financeira e 
militar: salvar instituições financeiras 
falidas e alimentar campanhas de 
guerra.

A despeito dessas transformações 
de largo alcance, as manifestações de 
ressentimento com relação à perda 
relativa de poder parecem ser mais 
efetivas do que a percepção sobre as 

alternativas em curso. Em todos os 
cenários, a classe média é um ator de 
mediação ideológica fundamental. No 
eixo Atlântico Norte é esse estrato so-
cial que mais perdeu economicamente 
com a crise, embora a deterioração 
dos seus padrões de vida já fosse 
um evento incremental verificável ao 
longo dos últimos trinta anos. Manifes-
tações xenófobas e religiosas (e suas 
clivagens associadas à politica identitá-
ria) inflaram a pauta do debate público 
e são exploradas como instrumentos 
de mobilização com elevado poder 
regressivo para agenda de políticas 
públicas. 

C omo a literatura sobre os 
BRICS costuma salientar, 
um conjunto de países de 

renda média desponta como fronteira 
dos novos mercados de consumo de 
massa. Brasil, Índia e China reúnem 
um número absoluto de pessoas cuja 
parcela com poder de consumo inter-
mediário cresceu e hoje responde por 
qualquer estratégia capitalista global. 
No entanto, esse mesmo contingente 
que até aqui foi superficialmente cha-
mado de classe média tem se consti-
tuído num esteio de legitimidade dos 
regimes políticos e seu mediador ide-
ológico. O que observamos de forma 
provisória é que esse contingente se 
comporta de forma também conser-
vadora, embora por razões distintas 
dos seus congéneres do Hemisfério 
Norte. O que este artigo pretendeu 
sugerir é que a concepção de um 
projeto nacional de desenvolvimento 
depende de uma articulação progra-
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mática e também ideológica que re-
constitua para esse segmento social os 
aspectos simbólicos de pertencimento 
à comunidade política, sem a qual 
dificilmente se consegue organizar 
hegemonicamente uma contrafação 
discursiva acerca das alternativas de 
desenvolvimento em curso. A própria 
possibilidade de organização de uma 
teoria do desenvolvimento do Sul 

global, que não seja uma repetição 
incremental dos modelos vigentes nos 
anos 1960-70, depende desse tipo de 
imbricamento social, sem o qual corre-
-se o risco de derrapar novamente em 
trajetórias de enclave, onde a polari-
zação de renda e de recursos são a 
tônica. Nesse aspecto, o Brasil parece 
ter apontado o caminho mais virtuoso 
em relação aos demais países de renda 

média, porque foi o único que reduziu 
a desigualdade. Como manter essa 
trajetória e transformá-la num projeto 
hegemômico ainda é uma questão em 
aberto. 
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Q
uantas Igrejas existem dentro da Igreja? 

Tantas quanto forem necessárias, é o que 

diz a História. Desde sua origem, a Igreja 

Católica tem se notabilizado por uma fa-

bulosa capacidade de se moldar à realidade, qualquer que 

seja ela, em nome da perpetuação de seu poderio religioso 

e político. Entre sístoles e diástoles, o Trono de Pedro sem-

pre acompanhou a pulsação das circunstâncias. 

Qualquer reflexão sobre o tema, portanto, deve partir 

da premissa de que as Igrejas estão imersas na realidade 

social que vai condicioná-las historicamente. Elas não 

estão acima ou fora da sociedade, mas dentro dela, como 

qualquer instituição. Antonio Gramsci referia-se à Igreja 

Católica na Itália como “uma sociedade civil dentro da so-

ciedade civil”. Émile Poulat indicou que as Igrejas eram 

plurais e com divisões internas, às vezes profundas. Ele 

dizia que o pluralismo na Igreja Católica era um conflito 

no consenso, ou um consenso no conflito. A ordem dos fa-

tores não altera o produto. 

As instituições sociais, e nelas as Igrejas, têm uma 

certa autonomia e um poder de reação. Do contrário, cai-

ríamos numa visão de uma consciência reflexo-passiva. 

E mais ainda, como veremos neste artigo, as Igrejas po-

dem ter um papel protagonista e não simplesmente re-

ativo em seu contexto histórico. Elas não estão passivas 

numa determinada situação, mas chegam a ser atores 

responsáveis por mudanças na própria sociedade. Assim, 

por exemplo, no momento das invasões bárbaras dos 

primeiros séculos, as Igrejas ajudaram a plasmar uma 

nova sociedade e o mundo feudal mais adiante. Há, pois, 

uma relação de determinação, mas também de autonomia 

e de reação interveniente.

As Igrejas latino-americanas, no caso especial da Igre-

ja Católica, no período que vai da reunião dos bispos em 

Medellín (1968) à de Puebla (1979), tiveram uma incidên-

cia profunda na sociedade. Se, no tempo anterior, de Pio X 

a Pio XII, elas estavam na defensiva, nesta nova situação 

histórica passarão a ter uma influência marcante na so-

ciedade. E isso se dá em momentos políticos difíceis, com 

golpes militares no Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. Tal-

vez isso ocorra até em reação com esse enrijecimento da 

sociedade, quando passaram a ser “a voz dos sem voz” em 

momentos difíceis.

E isso encaminha a outra observação introdutória. As 

Igrejas não são homogêneas, não apenas por refletir situa-

ções sociais de conflitos, mas também por orientações di-

ferentes, no que se refere às doutrinas e às práticas pasto-

rais. Para estudar a posição das Igrejas no Brasil durante o 

tempo das ditaduras, há que começar mais atrás, para en-

tender posições que vêm de itinerários passados. Por isso, 

iniciamos com uma reflexão anterior ao golpe de 1964.

a igreJa antes de 1964

A Igreja Católica chegou dividida ao golpe de 1964. 

De um lado, os movimentos da Ação Católica Especiali-

zada, comprometidos com o testemunho evangélico na 

transformação da sociedade. Cristãos estiveram presentes 

na cultura popular, como no Movimento de Educação de 

Base (MEB), no Movimento Popular de Cultura (MPC), do 

Recife, na Campanha de Educação Popular (CEPLAR) da 

Paraíba, entre outros. Do outro lado, vieram as Marchas 

da Família, com Deus, pela Liberdade. Em São Paulo, no 

dia 19 de março de 1964, quinhentas mil pessoas desfila-

ram preparando o golpe, entre as quais um bom número 

de cristãos e cristãs (as marchadeiras).

Voltando um pouco mais no tempo, na época do Brasil 

Império, havia, de fato, uma subordinação da Igreja Cató-

lica ao poder político. Com a República, se deu a separação 

entre Igreja e Estado. Num primeiro momento, setores da 

Igreja Católica reagiram negativamente. Visto hoje, foi um 

momento de libertação. Mas, no período que se seguiu, da 

República Velha (1889-1930), a presença da Igreja Cató-

lica foi irrelevante. Havia católicos leigos, como Joaquim 

Nabuco ou Carlos de Laet, mas estes não tinham uma inci-

dência social enquanto católicos.

Padre Julio Maria, um cristão leigo que se fez sacerdo-

te, escreveu em artigo datado de 1889, ano da proclama-

ção da República. “Como no mundo inteiro, hoje no Brasil 

não há, não poder haver senão duas forças: a Igreja e o 

povo... a questão social... é a questão por excelência. Por-

que ele afeta os interesses fundamentais do homem e da 

sociedade... [há que] mostrar aos pequenos, aos pobres, 
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aos proletários, que eles foram os primeiros chamados 

pelo Divino Mestre, cuja Igreja foi logo, desde o início, a 

Igreja do povo... enfim – ‘unir a Igreja ao povo’.” Posição 

isolada, mas vista hoje, antecipatória e profética. No mo-

mento passou quase despercebida.

A Igreja seguiu ligada ao “ancien regime” monárqui-

co. Em 1891, o Papa Leão XIII falaria, em célebre encíclica, 

de “coisas novas” (Rerum Novarum). Novas para a Igreja 

Católica, antigas para os movimentos sociais revolucioná-

rios. Aliás, no mesmo ano, o Papa, em carta aos cardeais 

franceses, os obrigava a aceitar, na França, a república (o 

chamado “ralliement”). Eram defasagens históricas no 

âmbito mundial e, em consequência, também entre nós. 

Entretanto, o processo da presença católica começou a 

mudar antes. Mil novecentos e vinte e dois é uma data im-

portante. Nesse ano, realizou-se em São Paulo a Semana 

de Arte Moderna – transformação no mundo da cultura; 

surgiu o Partido Comunista do Brasil, e, no meio católico, 

Jackson Figueiredo criou o Centro Dom Vital e a revista  

A Ordem.

Em 1932 surge outra vertente: o integralismo, liderado 

por Plínio Salgado, sob influência do pensamento da direi-

ta europeia, de Mussolini a, principalmente, Oliveira Sa-

lazar, em Portugal. Plínio Salgado se apresenta como um 

pensador católico, na luta contra o comunismo e o que ele 

chama o americanismo, o pensamento e a política liberais. 

Uma parte significativa do episcopado apoiou Plínio Sal-

gado. No Ceará, um dos líderes do movimento foi o jovem 

sacerdote Hélder Câmara. O integralismo, com suas cami-

sas pretas, o sigma como sinal, e o grito “Anauê” reuniu 

fortes legiões católicas. É interessante notar o silêncio de 

D. Leme. Amoroso Lima, que nunca aderiu ao integralis-

mo, chegou a indicá-lo aos cristãos que queriam participar 

de atividades políticas. Anos mais tarde se arrependeria, 

e o divisor de águas seria a Guerra Civil Espanhola (1936-

1939), quando intelectuais católicos como Jacques Mari-

tain, George Bernanos e François Mauriac se posicionam 

criticando a “cruzada” Francisco Franco. Amoroso Lima se 

aproximou do pensamento de Jacques Maritain e tomou 

distância do integralismo. Temos então, nesses anos, as 

posições do Centro Dom Vital, o grupo integrista da futura 

Tradição, Família e Propriedade (TFP) e os integralistas. 

De certa maneira, todos em posições à direita, o primeiro 

já com abertura a uma posição de centro. 

O novo período vai ter D. Hélder Câmara como figura 

central. Ele veio em 1937 ao Rio de Janeiro e se afastou 

do integralismo. Em 1947, foi nomeado assistente geral da 

Ação Católica. Teve uma presença decisiva na Igreja Ca-

tólica no plano nacional, até sua partida para Recife em 

1964, no começo do golpe militar. Nos anos do naciona-

A IgREjA CATólICA 
ChEgou DIvIDIDA 
Ao golpE DE 1964: 
DE um lADo, os 
movImEnTos DA 
Ação CATólICA 
EspECIAlIzADA; 
Do ouTRo, As 
mARChAs DA 

FAmílIA, Com DEus, 
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lismo do último período Vargas (1950-1954) e do desen-

volvimento no governo Kubitschek (1955-1959), D. Hélder 

notabilizou-se também por sua enorme influência. 

Aqui há de se introduzir a importância da Ação 

Católica, que passou, em meio a muitas resistências, do 

modelo italiano de Pio XI ao modelo da chamada Ação 

Católica especializada, por meios de vida, marcada pela 

metodologia da Juventude Operária Católica (JOC), com a 

“formação na ação” e o método “ver, julgar e agir”, presen-

tes na vida da Igreja Católica dos anos seguintes.

A evolução de um desses movimentos será decisiva: 

a Juventude Universitária Católica (JUC). Em 1954, por 

influência do dominicano L. J. Lebret, passou a tratar da 

“questão social”. E foi se abrindo aos problemas brasilei-

ros. A partir de 1958, será fundamental a presença da JUC 

mineira, com a liderança de Herbert José de Souza, Beti-

nho, no debate sobre os problemas brasileiros.

m
uitas das experiências seguintes de 

cultura e de educação popular tiveram 

à frente antigos dirigentes dos movi-

mentos da Ação Católica especializada. 

Ali estavam as raízes na metodologia do ver-julgar-agir. 

Surgiu uma espiritualidade do engajamento, neologismo 

que exprimia, na linha dos existencialismos, o compromis-

so militante. Pode-se falar de uma nova cultura e de uma 

sensibilidade presentes em várias gerações de jovens, em 

boa parte cristãos, católicos e evangélicos, ou próximos do 

cristianismo. Havia, implícita ou explicitamente, uma op-

ção por um socialismo democrático.

Uma das organizações será o Movimento de Educa-

ção de Base (MEB), que nasceu em 1960, de um convênio 

da CNBB com o Ministério da Educação para a transmis-

são de programas radiofônicos de educação de adultos. O 

MEB produziu, em 1963, uma cartilha, “Viver é lutar”, na 

qual as palavras introdutórias ao processo de alfabetização 

tinham forte conotação de compromisso sociopolítico. No 

Rio, a polícia do governador Carlos Lacerda apreendeu a 

cartilha, considerando-a subversiva, tendo que liberá-la 

por pressão dos bispos. Já iam se alinhando as posições 

opostas presentes no golpe.

A grande divisão se deu em torno ao polêmico tema 

da reforma agrária. A estrutura agrícola permanecera in-

tocada, desde 1850, com a Lei de Terras, que fortalecera 

o latifúndio. Mas, já em 1950, o bispo de Campanha, D. 

Inocêncio Engelke declarara: “Com nós, sem nós ou contra 

nós se realizará a reforma rural”. No outro lado do espec-

tro ideológico, dez anos depois, viria posição contrária, em 

livro dos bispos Geraldo Sigaud e Castro Mayer e do pro-

fessor Plínio Corrêa de Oliveira, “Reforma agrária – ques-

tão de consciência”, crítica contundente contra qualquer 

tentativa de mudança na estrutura rural. 

Em 1962, a CNBB elaborou um Plano de Emergência, 

onde se indicavam mudanças estruturais, mas num com-

promisso entre diferentes tendências do episcopado. Ali 

se dizia: “Somos solícitos no combate ao comunismo, mas 

nem sempre assumimos a mesma atitude diante do capi-

talismo liberal”. Em julho desse ano, os bispos declaram, 

lado a lado: “às autoridades incumbe deter a agitação 

vermelha”, para indicar a seguir: “ninguém desconhe-

ce o clamor das massas que, martirizadas pelo espectro 

da fome, vão chegando aqui e ali às raias do desespero”. 

Assinaram documentos daqueles anos o Cardeal do Rio;  

D. Augusto da Silva, de Salvador; e D. Vicente Scherer, 

de Porto Alegre, conhecidos por posições conservadoras, 

ao lado do Cardeal Vasconcelos Motta, de São Paulo e de  

D. Fernando Gomes, de Goiânia, sensíveis ao social.

A Comissão Central da CNBB redigiu uma mensagem, 

dia 30 de abril de 1963, um ano antes do golpe, bastante 

contundente. Começava dizendo: “Nossa ordem é, ainda, 

viciada pela pesada carga de uma tradição capitalista, que 

dominou o Ocidente por séculos passados. É uma ordem 

de coisas na qual o poder econômico, o dinheiro, ainda 

detém a última instância das decisões econômicas, po-

líticas e sociais”. Denunciava as tentativas “das soluções 

marxistas, não menos desumanizantes”, mas indicava que 

“ninguém pode supor que tal ordem de coisas seja uma or-

dem cristã”. E retomava várias sugestões das “reformas de 

base” do governo: agrária, da empresa, da administração, 

da previdência, das eleições e da educação. Os bispos re-

conheciam que não competia a eles “definir que fórmulas 

poderão melhor responder às condições atuais da realida-
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de brasileira”, mas afirmavam que, “a desapropriação por 

interesse social, não contraria em nada a Doutrina Social 

da Igreja, mas é uma das formas viáveis de realizar... a fun-

ção social da propriedade rural”. 

Nesse mesmo momento, os bispos tocaram também 

num ponto extremamente sensível, que desencadeou a 

reação violenta dos setores conservadores por meio da 

imprensa: “Não cremos constituir um atentado contra o 

direito de propriedade uma indenização total ou parcial, 

em dinheiro ou em títulos da dívida pública”. Esse era um 

detalhe polêmico, e o documento tomou posição diferente; 

inclusive, de amplos setores do mundo católico e de parte 

do episcopado. Talvez esse tenha sido um documento que 

rompeu aquela atitude de compromisso entre diferentes 

tendências e já refletia o crescente clima de radicalização 

na sociedade, que repercutia na própria Igreja. Os próxi-

mos meses aceleraram o conflito e encaminharam os cris-

tãos para o alinhamento em posições antagônicas.

os anos da ditadura

Os últimos meses do governo de João Goulart foram 

tempos de intensa radicalização. Uma parte significativa de 

cristãos e membros da estrutura eclesiástica católica ajudou 

a preparar o golpe de estado. Este não foi uma ação circuns-

crita aos militares, como algumas quarteladas na América 

Latina, mas um amplo movimento de setores da população 

e do Exército. E aí se encontravam cristãos que temiam uma 

posição de esquerda que levaria a uma “cubanização do 

país”. Em carta que Alceu Amoroso Lima me escreveu dia 8 

de março de 1964, dias antes do golpe, indicava: “No Brasil, 

então... Você está vendo o que se está passando com essa 

monstruosa simbiose das Congregações Marianas e das Se-

nhoras da Ação Católica, ou da Democracia, com a Ordem e 

o status quo, e a Propriedade e o Capitalismo! Uma simbio-

se monstruosa, mas aceita e defendida violentamente por 

80% dos católicos e por percentagem grande da Hierarquia. 

Há também, sem dúvida, os que veem longe, e não sou nun-

ca, de modo algum, um pessimista”.

Uma campanha do rosário do Padre Patrick Peyton, 

em meses anteriores, com o lema “uma família que reza 

unida permanece unida”, preparara o terreno para, em 

São Paulo, dia 19 de março de 1964, a primeira Marcha 

da Família, com Deus, pela liberdade, uma resposta ao co-

mício da Central, dia 13 de março, em que João Goulart 

anunciou a concretização das reformas de base. O presi-

dente dissera ali: “O cristianismo nunca foi o escudo para 

privilégios condenados pelo santo padre, nem também, os 

rosários podem ser levantados contra a vontade do povo... 

Os rosários não podem ser erguidos contra aqueles que 

reclamam a discriminação da propriedade da terra, hoje 

ainda em mãos de tão poucos, de tão pequena minoria”. 

Já o Padre Peyton defendera antes que o rosário seria “a 

mais poderosa alavanca que eleva o mundo do deprimente 

materialismo em que se encontra”.

Nesse contexto, surgem as Marchas. A primeira delas 

ocorreu, então, no dia de São José. Estimou-se a presença 

de 500 mil pessoas. Compareceram o governador de São 

Paulo, Adhemar de Barros, com sua esposa, o governador 

da Guanabara, Carlos Lacerda, e o vice-presidente do Se-

nado, Auro de Moura Andrade. Ali falou o senador Padre 

Calazans: “Hoje é o dia de São José, padroeiro da família, 

o nosso padroeiro. Fidel Castro é o padroeiro de Brizola... 

aqui está a resposta ao plebiscito da Guanabara: não! não! 

e não!” Nos dias seguintes aconteceram Marchas em vá-

rias cidades de São Paulo e uma no Paraná.

O Padre Francisco Laje, suplente de deputado federal 

de Minas Gerais, nos primeiros dias de abril, foi preso e 

espancado pela Polícia Militar. Pediram que se despisse e, 

quando seu rosário caiu, chutaram-no dizendo: “Padre do 

diabo”.

Em 6 de junho de 1964, a polícia entrou num aparta-

mento em Laranjeiras e prendeu dirigentes da JEC e da 

JUC. Confundiu o dirigente da JEC, Carlos Alberto Libâ-

nio Christo, futuro Frei Betto, com Betinho (Herbert José 

de Souza), fundador da Ação Popular. Todos foram soltos 

pela intervenção de D. Cândido Padin, assistente nacional 

da Ação Católica.

No dia 7 de maio, Amoroso Lima escreveu o artigo que 

ficou famoso, com o título “Terrorismo cultural”: “Quando 

são demitidos de seus cargos homens de reputação mun-

dial no plano da educação, como Anísio Teixeira, no plano 

da sociologia, como Josué de Castro, no plano da econo-
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mia, como Celso Furtado, simplesmente por pensarem de 

modo diferente da nova ideologia dominante, estamos no 

plano do terrorismo cultural. Quando se prendem filóso-

fos puramente metafísicos, como um Ubaldo Puppi, não 

se sabe o porquê, ou jovens líderes intelectuais, como um 

Luiz Alberto Gomez de Souza e outros, simplesmente por-

que se considera que seus métodos de alfabetização são 

‘subversivos’, estamos no plano do terrorismo cultural”. 

Esse artigo provocou um chamado telefônico do próprio 

presidente Castelo Branco ao Dr. Alceu, a quem ele julgou 

mal informado. Eu fora preso em Juiz de Fora, dia 5 de 

março, permanecendo detido até o mesmo dia do artigo 

do Dr. Alceu.

Dia 27 de maio, a CNBB se reniu. Os debates foram 

tensos, confusos e produziram um comunicado que pare-

ceu ser um compromisso entre os que aplaudiam o golpe 

e os que falavam de justiça social. Mas os primeiros es-

tão bem mais presentes no documento. Ele proclamava: 

“Agradecemos aos militares que, com grave risco de suas 

vidas (sic!), se levantaram em nome dos supremos interes-

ses da nação, e gratos somos a quantos concorreram para a 

libertarem do abismo iminente”. Apressou-se em apontar 

abusos de muitos militantes cristãos, com “idealismo mal 

aplicado”, que teriam enganado a vigilância dos pastores. 

E tratava de manifestar aos militares que, mesmo antes 

da “revolução”, os bispos tinham advertido e procurado 

corrigir os culpados, fossem sacerdotes ou leigos. Mas, 

em direção contrária, numa atitude de defesa corporativa, 

indicava: “Não aceitamos e nem poderemos aceitar nun-

ca a acusação injusta, generalizada e gratuita, velada ou 

explícita, pela qual bispos, sacerdotes, fiéis ou organiza-

ções como, por exemplo, a Ação Católica e o MEB, são co-

munistas ou comunizantes”. Havia, logo depois do golpe, 

na operação “arrastão”, cerca de 300 leigos e clérigos, na 

prisão.

Há outro documento anterior de 17 bispos, reunidos 

na capital pernambucana, no dia 13 de abril de 1964, por 

ocasião da posse de D. Hélder como arcebispo de Olinda e 

Recife, com uma orientação diferente. Retomaram trechos 

do documento de abril de 1963, um ano antes, reafirman-

do a necessidade de reformas de base e denunciando as 

restrições à liberdade e as primeiras arbitrariedades. Tho-

mas Bruneau escreveu que, comparando os dois documen-

tos, de abril e de maio, é como se fossem preparados por 

grupos distintos. Vemos aí profundas diferenças na Igreja 

Católica, vindas de mais atrás, fortalecidas pela nova con-

juntura. Dizia o documento do Recife: “Manifestamos, 

como pastores, um duplo anseio: que inocentes, eventual-

mente detidos em um momento de inevitável confusão, 

sejam quanto antes restituídos à liberdade; e que mesmo 
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os culpados sejam livres de vexames e tratados com o res-

peito que merece toda a criatura humana”. O texto ainda é 

cuidadoso, e a alusão a inocentes e culpados é indefinida. 

A alocução de D. Hélder, falando de justiça social e de di-

reitos humanos, irritou os militares presentes.

Em outubro de 1964, durante o concílio, os bispos se 

reuniram em Roma, para realizar eleições na CNBB. Hou-

ve um contraste entre o clima de abertura no concílio, do 

qual D. Hélder foi um dos responsáveis e a posição do 

episcopado brasileiro em relação à CNBB. Venceram os 

conservadores. 

E
m novembro de 1966, veio então a decisão da 

CNBB: “O secretariado nacional do Apostolado 

dos Leigos comunica a dissolução das equipes 

da JUC, JEC e JIC”. Assim, praticamente de-

sapareceu a Ação Católica, um ano e meio antes do encon-

tro episcopal de Medellín em 1968 quando, além disso, no 

mundo inteiro, se firmava o papel protagonista da juven-

tude. Porém em direção oposta, 1968 é o ano do AI-5 e do 

“golpe dentro do golpe” do regime militar. Um documento 

de antigos dirigentes da JUC se despedia melancolicamen-

te: “É isso que nos une: a inquietação, a fuga à acomoda-

ção, a busca de uma superação constante, o posicionamen-

to consciente do mundo”. No ano seguinte, realizou-se em 

Buga, na Colômbia o Encontro de Pastoral Universitária 

do Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM). Esse 

encontro fez parte dos momentos preparatórios do Encon-

tro dos Bispos em Medellín (1968). Ali foi lançada a ideia 

de libertação.

Nos debates em Buga, o arcebispo de Porto Alegre, 

D. Vicente Scherer, fez reservas ao termo libertação, que, 

para ele, fazia pensar nos movimentos insurrecionais de 

libertação nacional. Foi, então, quando interveio Monse-

nhor Charles Moeller, da Congregação da Doutrina da Fé 

da Santa Sé, teólogo e humanista belga, que havia publi-

cado uma importante série de livros, “Literatura do sécu-

lo XX e cristianismo” (Casterman, 1954). Piscando-me o 

olho, pôs-se a citar textos conciliares, onde apareciam os 

termos liberantur e liberationem; com isso “liberou” para 

a ortodoxia o uso da expressão.

A ACO e a JOC sucederam à JUC como os movimen-

tos mais importantes da renovação da Igreja. Em maio de 

1966, a ACO denunciou: “A situação da classe operária no 

Nordeste é marcada, sobretudo, pelo desprezo ao homem. 

Esse desprezo de que são vítimas os trabalhadores se tra-

duz num clima de perseguições de todo tipo... O homem 

que sofre tantas injustiças é um homem sem liberdade, 

sem perspectiva, sem esperança, sem fé, sem amor”. Os 

bispos nordestinos responderam com um manifesto, em 

julho, um dos documentos mais progressistas até esse mo-

mento: “Não pode haver desenvolvimento ou promoção 

onde não se coloca o homem em primeiro lugar... A Igreja 

deve favorecer ... aqueles que parecem estar condenados à 

estagnação, vivendo em condições sub-humanas”. A polí-

cia confiscou o documento, proibiu os bispos de publicá-lo,  

e os militares em Recife acusaram D. Hélder de ser um 

comunista subversivo e o ameaçaram com a prisão. 

Entre 1967 e 1968 houve um período que Charles An-

toine chamou de “resistência e hesitações”. Em novembro 

de 1967, a Comissão Central da CNBB publicou um docu-

mento conciliador, “Missão da hierarquia no mundo de 

hoje”. Ali se lê: “A Igreja exige o maior respeito aos direitos 

fundamentais da pessoa humana, assim como o acatamen-

to à autoridade pública, como responsável pela promoção 

do bem comum. Dentro dos respectivos campos, a Igreja 

e o Estado gozam de autonomia e independência”. Nessa 

ocasião, o presidente Costa e Silva chegou a dizer: “Não há 

atrito entre Igreja e governo, o que existem são divergências 

entre alguns elementos do clero e alguns oficiais das forças 

armadas, mas não divergências entre as duas instituições”. 

cativeiro social e década eclesial gloriosa

Esses foram os verdadeiros anos de chumbo. O clima 

político fechou na América Latina, com o AI-5 no Brasil 

(1968), golpes no Chile (1973), no Uruguai (1973) e na Ar-

gentina (1976). Mas foi nesse momento que se realizou a 

reunião episcopal de Medellín, trazendo a centralidade do 

pobre, a libertação como meta e indicou a importância das 

comunidades eclesiais de base. Chamo esse tempo, de 1968 

a 1979, de década gloriosa, quando setores da Igreja não 

só enfrentaram o arbítrio, mas, inclusive, se colocaram à 
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frente do processo histórico. A Igreja Católica, que chegara 

com atraso em seu diálogo com a modernidade, agora es-

tava em dia e, mesmo, em certos aspectos, adiantava-se na 

América Latina ao tempo histórico da sociedade. Seguia a 

divisão dentro da Igreja, mas, se vão afirmando na base, o 

que D. Hélder chamou as “minorias abraâmicas” e se de-

senvolveram as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), no 

momento em que a Igreja, entre 1968 e 1979, passa a ser 

um dos poucos espaços abertos na sociedade civil.

Nos primeiros anos da ditadura, D. Hélder acolheu 

perseguidos políticos, visitou prisões e levantou sua voz de 

protesto. Os militares não se atreveram a prendê-lo, mas, 

em 1969, torturaram e mataram, com requintes de selva-

geria, um de seus sacerdotes mais próximos, o Padre Hen-

rique Pereira Neto, assistente dos jovens na diocese. Seu 

corpo, terrivelmente mutilado, foi encontrado num campo 

da periferia. D. Hélder sofreu intensamente e sentiu que 

era a ele que queriam atingir por meio do Padre Henrique. 

Por esse tempo, Gustavo Gutiérrez terminava seu livro 

clássico, “Teologia da Libertação”, esteve no Recife e es-

creveu uma dedicatória para esse sacerdote-mártir.

Em 1968, eram treze os sacerdotes encarcerados. “O 

manto protetor da batina não pode proteger o crime”, dizia 

o ministro da Justiça. “Esses padres foram presos porque 

abandonaram a pregação do Evangelho, devotando-se a 

uma pregação política e ideológica, bem como à organiza-

ção da subversão e de movimentos guerrilheiros armados 

para a derrubada do regime”, declarou o general Alvaro 

Cardoso, comandante da 4ª Região Militar.

Houve mudanças na Igreja. D. João Resende Costa, 

arcebispo de Belo Horizonte, em 12 de dezembro de 1968, 

na véspera da decretação do AI-5, separou-se do regime 

que saudara e declarou: “sei por ciência direta pessoal e 

segura: os depoimentos dos sacerdotes e do diácono preso 

não são aceitos como expressão da verdade porque foram 

usados com eles espancamentos e torturas. Para honra do 

nosso Exército denunciamos esses horrores...” Tratava-

-se da prisão, em novembro, de três padres assuncionistas 

franceses e de um diácono brasileiro.

Em 1968, o bispo D. Cândido Padin preparou um do-

cumento interno para a CNBB, mostrando a incompatibili-

dade entre a doutrina da segurança nacional dos militares, 

ensinada na Escola Superior de Guerra, e o pensamento 

social da Igreja Católica. Esse documento teve influência 

na declaração da CNBB posterior ao AI-5. 

Nessa ocasião, a Igreja Católica demorou em pronun-

ciar-se. Por dois meses manteve-se em silêncio. Por pres-

são do núncio apostólico, D. Sebastiano Baggio, foi redigi-

do um forte documento, que era para ficar interno à Igreja, 

mas que o Correio da Manhã publicou na íntegra. Ali se 

dizia: “A situação institucionalizada no mês de dezembro 

último possibilita arbitrariedade, entre as quais a violação 

de direitos fundamentais, como o da defesa, de legítima 

expressão do pensamento e de informação: ameaça à dig-

nidade da pessoa humana, de maneira física ou moral...”.

o
governador de São Paulo, Roberto de 

Abreu Sodré, declarou sobre D. Hélder: 

“Ele pertence à máquina de propaganda 

do partido comunista... ele recebe para 

isso, ele viaja para isso... usam-no para denegrir o Brasil. 

É o que este Fidel Castro de batina tem feito na Europa”. 

Mas chegava o espírito corporativo, inclusive de bispos 

conservadores. D. Agnello Rossi solicitou que Sodré pro-

vasse o que dissera. D. Vicente Scherer pediu que dessem 

a D. Hélder o direito de defesa. Até D. Sigaud declarou: “D. 

Hélder é meu irmão em Cristo e nós nos amamos e esti-

mamos como irmãos, embora discordemos como respon-

sáveis pela sorte de nossos rebanhos”. As embaixadas em 

Copenhague e Oslo foram mobilizadas para que D. Hél-

der não recebesse o prêmio Nobel. E o próprio D. Sigaud 

juntou-se à campanha, argumentando que “as consequên-

cias que a condecoração do arcebispo do Recife acarreta-

rão podem tornar-se catastróficas para a Igreja do Brasil”. 

Preterido por três vezes, numa delas foi Kissinger o con-

templado. D. Hélder recebeu o Prêmio Alternativo da Paz.

Mas ele continuou a fazer denúncias pelo mundo, reu-

nindo grandes multidões, como no Palácio dos Esportes, 

em Paris. Seu nome, então, foi vetado e deixou de aparecer 

na imprensa brasileira. Entre 1974 e 1978, vários conflitos 

surgiram entre a Igreja Católica e o Estado. Em 1974, um 

relatório do Exército declarava: “O clero se constitui o mais 
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atuante dos inimigos que atentam contra a segurança na-

cional (vide documento de D. Padin), promovendo, através 

de processos nitidamente subversivos, a substituição da 

estrutura político – social – econômica brasileira por uma 

nova ordem, em tudo semelhante à filosofia marxista”. 

Em outubro de 1976, D. Waldyr Calheiros foi amea-

çado por forças paramilitares. Em novembro, o missioná-

rio italiano Padre Florentino Marboni, que trabalhava na 

Amazônia, foi torturado e obrigado a assinar uma declara-

ção onde dizia que a Igreja realizava uma ação subversiva. 

Solto, negou a declaração e a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) denunciou a tortura. O ministro da Justiça acusou a 

CPT de mentir. Em novembro, D. Estevão Cardoso, bispo 

de Conceição do Araguaia e D. Alano Pena, de Marabá, fo-

ram interrogados. Em dezembro, o secretário de seguran-

ça de São Paulo, o truculento coronel Erasmo Dias, acusou 

o bispo de Goiás, o dominicano D. Tomás Balduíno, de 

comunista.

A ordem dos dominicanos tinha uma história anterior 

de presença na renovação da Igreja: na Ação Católica, Frei 

Romeu Dale na JUC e Frei Mateus Rocha na JEC; Frei 

Carlos Josaphat no jornal Brasil Urgente, Frei Beneve-

nuto Santa Cruz na livraria Duas Cidades e no acompa-

nhamento de Padre Lebret O.P. no Brasil. No período da 

ditadura, um grupo de jovens frades dominicanos entrou 

para a vida política clandestina, ligados à ALN de Mari-

guella. Frei Betto, no Sul, ajudava fugitivos a saírem do 

país. Outros trabalhavam em São Paulo. Em novembro de 

1969, foram presos e barbaramente torturados dois frades, 

Ivo e Fernando, e levados pelo delegado Fleury a um lugar 

onde Mariguella ia comparecer para encontrá-los. Este foi 

cercado e morto, e a imprensa passou a notícia insidiosa 

de que os frades tinham entregado Mariguella. Outro fra-

de, Frei Tito de Alencar Lima, também foi preso e terri-

velmente torturado. Foi deportado para o Chile em 1971 

e, em 1974, nos arredores de Lyon, se matou, perseguido 

a distância pela lembrança do torturador Fleury. Três do-

minicanos, Betto, Ivo e Fernando foram condenados e per-

maneceram na prisão por vários anos.

Em outubro de 1971, D. Pedro Casaldáliga, recém-no-

meado prelado de São Felix do Araguaia, fez duras críticas 

ao regime em sua primeira carta pastoral: “Uma Igreja na 

Amazônia em luta contra o latifúndio e a marginalização 

social”. Foi detido e houve tentativas de expulsá-lo do país. 

Dois meses depois, os bispos do regional do Centro-Oeste 

escreveram: “Temos ouvido o grito silencioso de algumas 

famílias, angustiadas com a maneira como foram presos 

os seus... O terror cresce”. Os bispos do Nordeste, em maio 

de 1973, lançaram um dos documentos mais radicais da-

queles tempos: “Eu ouvi os gritos de meu povo”, em que 

condenavam o “terrorismo oficial”. Denunciavam “medi-

das de perseguição a operários, camponeses e intelectu-

ais... vexames infligidos a padres e militantes das Igrejas 

cristãs, tudo isso assumindo as mais variadas formas de 

encarceramento, torturas, mutilações e assassinatos”.

Em 1977, na XV Assembleia Geral da CNBB, por 230 

votos a 3, aprovou o documento “Exigências cristãs de 

uma ordem política”. Ali se fazia uma crítica ao processo 

que excluía a maioria da população e afirmava a importân-

cia da participação popular e das liberdades democráticas. 

Em Elementos para uma política social (1979) denunciava 

que “os ricos ficam cada vez mais ricos, à custa dos pobres, 

que ficam cada vez mais pobres”. 

Surgiu a ideia de criar uma comissão destinada a dis-

cutir as relações entre a Igreja e o Estado, assim como as 

denúncias de torturas. Foi criada a Comissão Bipartite, 

tendo, de um lado, alguns bispos e o professor Candido 

Mendes e, do outro, militares como o general Muricy e o 

filósofo Tarcísio Padilha. Entretanto, seus resultados não 

foram levados em conta pelos militares no poder.

Para acompanhar os casos de violações aos direitos hu-

manos, foram criadas a Comissão Nacional Justiça e Paz e 

comissões estaduais, a mais notória a de São Paulo, sob a 

orientação do Cardeal Arns. O secretário geral da Comissão 

Nacional, professor Candido Mendes, preparou um relató-

rio com doze depoimentos de torturas, que foi encaminha-

do à Assembleia Geral da CNBB em maio de 1970. A par-

tir dele, os bispos denunciaram “a incidência dos casos de 

tortura”, mas amenizaram a afirmação dizendo: “Estamos 

certos de que, se comprovados tais fatos, dificilmente pode-

riam corresponder a uma orientação oficial do governo”. Na 

Assembleia de 1971, Candido Mendes, em sessão privativa, 
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apresentou uma bem documentada exposição sobre tortu-

ras, prisões e outros arbítrios, que fez conhecer a realidade 

a bispos que a ignoravam ou fingiam fazê-lo. Mas outros se-

guiam em suas posições de apoio ao regime. D. Sigaud, bis-

po de Diamantina, declarou numa ocasião: “confissões não 

se conseguem com bombons”. O mesmo bispo afirmou em 

Roma, durante o concílio, com terrível tranquilidade: “se há 

violência, é só durante os interrogatórios”.

A CPT foi criada em 1975. Ela teve um papel destacado 

na elaboração do documento da CNBB de 1980, “A Igreja e 

os problemas da terra”. E pelos anos seguintes fez denún-

cias de violência contra os camponeses e da ação dos grilei-

ros. Antes, em abril de 1972, surgiu o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), produto dos agentes missionários da 

Amazônia. Os dois organismos foram referências para o 

trabalho pastoral e permanentemente denunciavam vio-

lações aos direitos humanos e o arbítrio policial. Eles se 

desenvolveram pelo país, nesses anos de maior repressão 

e foram sinais proféticos de uma Igreja destemida.

abertura na sociedade, inverno na igreJa

A partir dos anos 70, a relação entre Igreja e sociedade 

de certa maneira se inverteu. Na sociedade, deu-se um pro-

cesso de abertura lenta e gradual. Não foi um ato unilateral 

do poder. Ela foi sendo conquistada. Em meados de 1970, 

surgiu o Movimento Feminino pela Anistia, em 1978 a Co-

missão Brasileira pela Anistia, sediada na Associação Bra-

sileira de Imprensa. Finalmente, o presidente João Figuei-

redo promulgou, em 28 de agosto de 1979, a Lei da Anistia.

Em contraste, na Igreja se deu um processo inverso. 

O saudoso Padre Libânio escreveu sobre a volta à gran-

de disciplina, num fechamento eclesiástico. Ele se refe-

riu também a um inverno na Igreja. Na base, entretanto, 

continuou o processo dinâmico nas pastorais sociais e nas 

Comunidades Eclesiais de Base. Mas a Congregação da 

Doutrina da Fé, dirigida por Joseph Ratzinger, publicou 

uma instrução sobre a Teologia da Libertação, em agosto 

de 1984, alertando para riscos e possíveis desvios.

João Paulo ii e a nova Primavera de francisco

O papa João Paulo II foi uma das mais fortes perso-

nalidades do século XX, que modificou a geopolítica do 

mundo, com uma presença política como de Inocêncio 

III ou de Júlio II. Dotado de um notável carisma, é um 

verdadeiro ícone para as multidões e para os jovens, estes 

mais atentos à sua figura e à sua dimensão simbólica do 

que aos seus ensinamentos. Para a Igreja, ele representou 

uma inflexão rumo ao conservadorismo. O pontificado 

João Paulo começa em 78, com posições duras. No Bra-

sil, há um paradoxo: a política se abre; a Igreja Católica 
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se fecha, a partir de sua cúpula. Esse momento coincide 

com ascensão de João Paulo II.

Um bom parâmetro desse quadro é a quantidade de 

bispos conservadores que foram nomeados no período de 

João Paulo II. Em 1979/80, havia 60 bispos progressis-

tas, que podem ser chamados transformadores. Do lado 

conservador eram 40. Havia ainda os moderados, no 

meio, que, nesse período, se aliaram aos transformado-

res. Nos anos 90, o quadro já havia se invertido. Eram, 

no máximo, 40 transformadores, e os conservadores so-

mava entre 60 e 70.

João Paulo II é um dos responsáveis pela crise do so-

cialismo real. Sob seu comando, houve uma aliança entre o 

Vaticano e os Estados Unidos. Foi um jogo de troca. O Papa 

intervém na Polônia e apoia a oposição na Nicarágua. Nesse 

cenário, um diretor da CIA, católico fervoroso, teve um pa-

pel importante: Vernon Walters. Ele esteve no Brasil para 

auxiliar nos preparativos do golpe de 64. Pois Walters foi 

a ponte entre a CIA e o Papa. O pontificado de João Paulo 

II está intrinsecamente ligado à política norte-americana. 

O Papa prestou um grande serviço aos Estados Unidos, co-

laborando com a queda do socialismo. A ruína na Polônia 

foi o primeiro passo para a União Soviética desmantelar-se. 

Uma imagem ilustra bem a posição do Papa: a célebre 

foto de João Paulo II na Nicarágua, em que o sacerdote e 

poeta Ernesto Cardenal faz uma genuflexão na frente do 

Papa, e este faz com o dedo o sinal como se dissesse: “você 

não pode”. O retrato é claríssimo. Nessa mesma viagem, 

durante missa papal em uma praça, uma multidão de 700 

mil pessoas começou a gritar: “Viva o sandinismo!”. E 

João Paulo responde: “Calem-se! Calem-se!”. Furioso. A 

Nicarágua era muito católica, mas apoiava uma revolução 

de orientação marxista.

Essa postura conservadora, antitransformista, leva, 

dentro da Igreja, ao crescimento de uma espiritualidade 

intimista e não social. Surge daí o movimento carismá-

tico. Influenciados por João Paulo II, aparecem outros 

movimentos carismáticos, como um grupo integrista na 

Itália. Há pouco tempo, esses italianos queriam eleger 

Angelo Scola, arcebispo conservador de Milão, como su-

cessor de Bento XVI. 

Revendo todo esse itinerário descrito, não se pode dei-

xar de fazer uma observação sobre os anos recentes. Fortes 

setores da Igreja, clérigos e leigos, lutaram pelos direitos 

humanos, denunciaram a repressão, pediram por justiça 

social e reformas sociais. A teologia abriu-se aos problemas 

da ecologia, do gênero, da ética e da diversidade sexual. 

Entretanto, a hierarquia nem sempre acompanhou os pro-

blemas emergentes na sociedade, como aqueles ligados aos 

problemas da sexualidade e da reprodução humana. No caso 

da Igreja Católica, é como se ela, no plano doutrinal e em 

orientações pastorais, tivesse ficado estancada depois da en-

cíclica Humanae Vitae, de 1968. Isso chegou a uma situação 

esquizofrênica, entre a doutrina pregada e a prática vivida. 

A Igreja, ao longo dos anos, tem movimentos antagô-

nicos, contrários. É nesse cenário de crise interna que sur-

ge a figura do Papa Francisco, trazendo consigo uma nova 

filosofia: discutir a doutrina por meio de gestos e de fatos. 

O novo Papa introduz uma outra postura, que pode levar a 

mudanças na doutrina e no espírito. É o retorno da Igreja 

dos pobres. Mas não podemos deixar de ressalvar que, não 

obstante a nova postura, o Papa Francisco conclui o trabalho 

de dissolução do socialismo real, promovendo o acordo que 

resultou no reatamento das relações entre Brasil e Cuba.

Para Bento XVI, a Igreja deveria ser pequena. Ele 

não tinha medo que a Igreja diminuísse, desde que fosse 

uma instituição forte, coesa. Já Francisco pensa o contrá-

rio. Então, assim como houve uma primavera com o João 

XXIII, quando ele convocou o Concílio de 1959 a 1962, es-

tamos vivendo uma nova primavera. Ao que parece, essa 

igreja mais conservadora, mais integrada, está sendo de-

safiada pelo Papa Francisco. Neste momento, vislumbro 

uma possibilidade real de transformação profunda. 

Foi nos anos de chumbo na sociedade e em dois pon-

tificados, que cresceu o trabalho eclesial mais fecundo nas 

bases eclesiais e inclusive em alguns meios eclesiásticos 

significativos. Na tribulação se desenvolvem a exemplari-

dade e a profecia. 

*Depoimento a Luiz Cesar Faro e Kelly Nascimento.

Luiz Alberto Gómez de Souza é diretor do Programa de Estudos Avan-
çados em Ciência e Religião da Universidade Cândido Mendes.
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e ilegais. A imagem do menino favelado com um AR-15 
ou metralhadora UZI na mão, que considera símbolos de 
sua virilidade e fonte de poder e prestígio social, com um 
boné inspirado no movimento negro da América do Nor-
te, ouvindo música funk, cheirando cocaína produzida na 
Colômbia, ansiando por um tênis Nike do último tipo e um 
carro do ano, pelos quais é capaz de matar ou morrer, não 
pode ser explicada, para simplificar a questão, pelo nível 
do salário mínimo ou pelo desemprego entre os jovens 
favelados, nem tampouco pela violência costumeira do 
sertão. Por um lado, quem levou até ele esses instrumen-
tos do seu poder e prazer; por outro lado, quem e como 
se estabeleceram e continuam sendo reforçados nele os 
valores que o impulsionam à ação na busca do prazer e 
do poder, são obviamente questões que independem do 
salário mínimo local (Zaluar, 2007), embora contribuam 
para sua vulnerabilidade e formação subjetiva. 

Minha démarche tem os seguintes pressupostos 
teóricos:

• Não se pode tratar favela como uma entidade que 
representa coletividade homogênea, consensual e una. 
De fato, há, ao contrário, grande diversidade, pois a popu-
lação está segmentada por gênero, idade, religião, renda, 
escolaridade, profissões, posição ocupacional e até mesmo 
estado de origem, visto serem em grande parte migrantes 
de outras cidades e outros estados.

• A antropologia do cotidiano não pode mais ingenua-
mente entender que significados coletivos ou individuais 
sejam espontâneos, autônomos, com marcas claras de 
ideologia ou interesses de classe, sem passar pelo crivo de 
interações com outros atores políticos, inclusive de partidos 
e movimentos sociais, além da mídia e demais agentes 
da indústria cultural. São muitos atores interagindo e se 
influenciando mutuamente em intricados processos de in-
terpretação, absorção, redefinição de estilos de vida, ideias 
e práticas no que tange à política de segurança pública. 
Hoje em dia, temos problemas adicionais para evitar as 
armadilhas postas a quem tenta entender o que se passa 
na execução de políticas públicas que vão afetar vários 
e diferenciados agentes sociais, passando pelo filtro dos 
veículos de comunicação de massa. 

A 
Antropologia nos legou três ou quatro 
lições muito importantes. Primeira, 
que a última palavra está sempre com 
o nativo. Segunda, que o social é uma 
trama de relações mais ou menos 
sistemáticas, com fronteiras mais ou 
menos definidas. Terceira, que a cul-

tura é uma rede de significados mais ou menos integrados 
em sistema, mais ou menos fluidos, mas com certo grau 
de autonomia, alguns afirmando ser ela irredutível. Quarta, 
nem sempre aceita ou levada adiante por outros, que pro-
cessos de mudança são inevitáveis, mesmo nas sociedades 
mais equilibradas e nas culturas mais duradouramente 
cristalizadas e que, portanto, é preciso estender a análise o 
mais longe possível, entendida no duplo sentido do espaço 
e do tempo, para compreender como tramas e redes se 
interconectam e se modificam. 

O problema é que essas ideias, que fazíamos das «cul-
turas», das «sociedades» integradas e estáveis, mesmo que 
relativamente, estão cada vez mais difíceis de se reconhe-
cerem no mundo globalizado de hoje. Fronteiras indefini-
das, culturas fluidas, sociedades gelatinosas, hibridismo, 
sincretismo e crioulização (Stewart & Shaw, 1994; Clifford, 
1988) são os novos temas a assolar a reflexão daqueles 
que viam suas próprias sociedades e as dos outros com 
invejável nitidez e, dentro de cada uma delas, os grupos e 
categorias com identidades claras e inequívocas. 

Nessa linha de raciocínio, creio eu estar certa quando 
afirmava a necessidade de entender a violência atualmente 
manifesta no Brasil, não apenas como efeito geológico 
das camadas culturais da violência costumeira no país 
desde o período colonial, mas também no panorama do 
crime-negócio internacional resultante do processo de 
globalização, com características econômicas, políticas e 
culturais sui generis, sem deixar de ser empreendimento 
capitalista na busca desenfreada do lucro a qualquer preço. 
Diante das evidências, não se pode negar a necessidade de 
estender a análise das redes do crime-negócio para fora 
das fronteiras nacionais, ou seja, das tramas que tecem 
entre si aqueles que optam por viver nem sempre como 
fora da lei, mas numa mistura peculiar dos negócios legais 
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dades e truculência ainda exercidas pela força policial que 
pretendia basear-se na proximidade com os moradores. 

No Complexo do Alemão, uma vez que a ocupação 
em 2010 deu fim ao domínio armado de traficantes, sem 
prender a maioria dos traficantes locais, apenas afastando 
aqueles com registros policiais para outras áreas da cidade, 
traficantes mais jovens, sem ficha policial e com menos 
prestígio dentro da hierarquia do tráfico continuaram 
vivendo e atuando nas favelas desse complexo de forma 
discreta. Mesmo assim, relatos de confrontos com policiais, 
ordens para fechamento de comércio etc. foram se tornan-
do mais e mais comuns, o que poderia, em linhas gerais, 
ser considerado um retorno ao modelo inicial de tráfico de 
drogas ilegais, tal como era praticado na década de 1970, 
antes do domínio territorial exercido pelas facções, iniciado 
no final dos anos 1980.

Tal retrocesso para um modelo anterior teria atingido 
fortemente os grupos de traficantes que tinham como es-
tilo de masculinidade a exibição de armas, carros, joias e 
motos nas favelas dominadas, o que, junto com as práticas 
de consumo conspícuo, características do estilo de hiper-
masculinidade (Zaluar, 2004), garantiam o prestígio social 
e o poder que exerciam no local. O domínio armado não 

se restringia apenas ao uso de armas, mas 
à exibição delas, bem como a exibição de 
outros símbolos como carros, joias e demais 
bens associados à riqueza, que serviam para 
ostentar seu poderio, exercer seu domínio, 
assim como seduzir mulheres e atrair novos 
“soldados”, que, se continuassem vivos, cres-
ceriam na hierarquia (Zaluar, op. cit). Entre 
as reclamações dos atuais comerciantes da 
droga ilegal estava justamente a perda do 
prestígio e a impossibilidade de exibir seu 
poderio em armas, joias, carros de luxo, mo-

tos de elevado custo, nem dar as festas em que ostentavam 
seu poder econômico e simbólico.

A instalação das UPPs nesse complexo de favelas em 
2012 gerou, portanto, tensões entre policiais e traficantes. 
Alguns traficantes entrevistados1 estariam se sentindo 
diminuídos e humilhados pela presença da UPP no lo-

• A antropologia do estado ou das margens (Daas, 2004; 
Das & Poole, 2004) não pode se basear em dicotomias que 
consideram os setores mais pobres, que vivem na precarie-
dade do emprego, dos serviços públicos de baixa qualidade 
e da vulnerabilidade aos riscos (na saúde, no trabalho, na 
segurança) como submetidos às mentiras dos governantes 
e ignorantes das leis e da lógica do estado. Há diversos 
níveis de conhecimento, decorrentes da escolaridade, da 
idade, das redes de sociabilidades, da discussão das leis 
aplicáveis assim como da função de policiais e demais 
agentes do estado lá presentes, dando origem a vários tipos 
de movimentos sociais.

• Deve-se evitar a arrogância de tratar favelados como 
alienados, iludidos ou “idiotas culturais” pela ação da mí-
dia, por sua vez apresentada como um bloco homogêneo 
e uníssono que engana o povo. Essa dicotomia decorre de 
outras: dominadores X dominados; incluídos X excluídos; 
brancos X pretos; estado X movimento social; polícia X fave-
lados, cada uma delas apresentada com uma pesada carga 
de moralismo chegando muito perto do maniqueísmo, ou 
seja, do bem e do mal absolutos. 

• A reflexividade também é plural. Como dependemos 
da nossa interação com os agentes sociais que estão nas 
cenas e grupos, vivendo os conflitos e pro-
blemas que tentamos entender, hoje temos 
que admitir que algo mudou. Desde o início 
da pesquisa em favelas com UPP, notei que 
o discurso de muitos líderes comunitários 
reiterava expressões e ideias de grupos 
políticos mais amplos, fora daquelas “comu-
nidades” para as quais o discurso se dirigia. 
Então, o que se pode considerar como a 
“cultura” dos favelados?

A nova política de segurança pública na 
cidade, baseada na ocupação de favelas 
por unidades de polícia pacificadora iniciada em 2008, tem 
possibilitado diversas alianças e estratégias entre agentes 
de segurança e moradores de favelas pacificadas. Embora 
antigas tensões não tenham desaparecido, verifica-se que 
surgiram novos conflitos entre moradores e policiais, muitas 
vezes resultados de interesses divergentes ou de arbitrarie-
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cal. Nas atividades comerciais, estariam circunscritos ao 
“beco”, onde teriam de se conformar a apenas vender 
drogas “em paz” e garantir o seu “sustento”. Nas redes de 
sociabilidade locais, estariam perdendo o poder de atrair 
as mulheres e impressionar os meninos que os admiravam 
anteriormente. 

Após as manifestações de 2013 e do retorno de con-
frontos armados entre policiais e traficantes, até mesmo 
nas favelas já pacificadas, esse quadro se modificou. O 
projeto hoje está mais fragilizado e é preciso pensar se e 
como pode vir a seguir os preceitos e filosofia iniciais que 
o tornaram aceito pela grande maioria dos moradores da 
favela e do asfalto do Rio de Janeiro, salvando vidas e tra-
zendo esperança para os seus moradores. 

Essa política, baseada na ocupação de territórios 
antes dominados por grupos armados de traficantes ou 
milicianos, foi fruto de muitas disputas de poder e de 

concepções de polícia, mas tentou responder a desafios 
de diversas esferas. 

Segundo a página da UPP RJ, a situação em agosto de 
2014 era a seguinte: 38 UPPs instaladas em favelas desde 
2008, atingindo 1,5 milhão de pessoas em 221 territórios 
ocupados por forças policiais permanentes, compostas de 
9.543 policiais com treinamento de polícia de proximidade, 
em 9.446.047 m² de área ocupada. Os números mostram 
que o programa avançou, mas nada dizem sobre os pro-
blemas, dilemas e desafios que os policiais enfrentam na 
ocupação e na relação com os moradores. 

Vamos primeiro examinar os dados estatísticos conso-
lidados, que demonstram os benefícios relativos da nova 
política, embora ainda em índices modestos. Publicados 
no portal Rio Como Vamos, dados do DATASUS revelam 
queda na taxa de homicídio juvenil masculino na Região 
Administrativa do Complexo do Alemão: 85/100.000 em 
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2009, 79,92/100.000 em 2010 e 47,69/100.000 em 2011. 
Para toda a cidade, os dados também mostram queda 
nesse item: 115,81 em 2009, 100,26 em 2010 e 63,74 em 
2011. O jornal O Globo, de 24 de março de 2013, também 
revela queda no número de disparos de armas de fogo de 
policiais: em 2007 foram 40.332 disparos, em 2008 foram 
53.657, 28.484 em 2009, 23.334 em 2010, 4.244 em 2011 
e 2.395 em 2012. 

Outras pesquisas apontam para essa tendência na 
cidade. Zaluar e Monteiro (2012) mostram queda de 40% 
na mortalidade de pessoas de 15 e 30 anos de idade nas 
Regiões Administrativas mais pobres. Dados do CESEC2 
também mostram queda na taxa de homicídios por 100.000 
habitantes no Rio de Janeiro (capital e estado): na capital, 
45,7/100.000 em 2002 e 22,4/100.000 em 2011, enquanto 
no estado do Rio de Janeiro, sai de 46,6/100.000 em 2002 
para 26,3/100.000 em 2011. Ainda que considerado fator 

elevado pelos padrões da OMS, os dados revelam queda 
das taxas de homicídios no estado e na cidade do Rio de 
Janeiro.

Mas pesquisas recentes, feitas pelo Laboratório de Análi-
ses da Violência da Uerj com os dados oficiais de homicídios 
do Instituto de Segurança Pública de 2012 e 2013, revelam 
que os homicídios em 30 áreas de UPP do Rio caíram ainda 
mais do que na cidade e no estado. A queda foi de 26,5% 
entre 2013 e 2012, revelando tendência contrária ao que 
ocorreu na cidade, onde houve aumento de 9,7% (de 1.206 
casos em 2012 para 1.323 em 2013), ou seja, os homicídios 
diminuíram mais nas favelas com UPP do que na cidade. 
De acordo com os números, 36 pessoas foram assassina-
das em 2013 nas regiões pacificadas citadas na estatística, 
contra 49 em 2012. Os casos de autos de resistência (mor-
tes em confrontos com a polícia) também caíram: foram 
19 em 2012 e 12 em 2013. Os resultados do ano passado 
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indicavam, portanto, diminuição nos assassinatos, mas os 
números ainda são modestos, considerando a expectativa 
da mudança na forma de abordagem. Outro estudo, feito 
pelo jornal O Dia e uma ONG, afirma que entre 2007 e 2013 
pouparam-se 7.348 vidas no estado do Rio de Janeiro, consi-
derando a proporção existente em 2007 e projetando-a para 
2013. Vidas foram poupadas, mas o número de pessoas 
assassinadas continua assustador. Comemora-se a taxa de 
28 por 100 mil habitantes no estado, mas ela ainda é quase 
três vezes maior do que a recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde. Nos primeiros 55 dias de 2014, tivemos 
pelo menos 45 mortos em operações policiais em favelas 
do Rio de Janeiro,

Os resultados modestos podem ser explicados pelos 
vários desafios presentes na ocupação feita pela UPP e no 
contexto político pré-eleitoral, portanto de fim de governo, 
e das manifestações contra os eventos internacionais que 
terão lugar na cidade. 

O primeiro desafio está na própria engenharia insti-
tucional da segurança pública, em que pouco ou nada se 

modificou no que os estudiosos dessa matéria no Brasil 
apontaram como obstáculos a serem afastados:

• A segregação entre os sistemas policial, judicial e de 
execução penal, além das divisões dentro de cada um des-
ses sistemas, o que provoca dificuldade na comunicação 
e cooperação entre seus diversos órgãos e corporações, 
produzindo conflitos entre os agentes públicos e o conse-
quente isolamento na ação;

• A estratégia das demais políticas de segurança que 
continua sendo de combate ao criminoso ou “bandido” 
ou de guerra às drogas, visto não ter havido mudança na 
legislação e na política relativa àquelas substâncias que 
permanecem ilegais e que continuam demandadas como 
fonte de prazer imediato por setores da população. A mi-
litarização tem mais a ver com os armamentos pesados e 
a política de caça ao bandido do que com o nome “militar” 
de uma das quatro polícias existentes no país. 

• O foco do sistema de justiça no país e no estado 
continua sendo a punição de criminosos e a vigilância 
da população, especialmente dos que habitam as áreas 
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mais desprovidas de serviços públicos e onde se con-
centram os mais pobres, menos escolarizados e mais 
desempregados. 

• Ausência de um etos profissional pelo qual os policiais 
se entendam e -ajam como atores na constituição do espaço 
público no estado democrático de direito.

• A predominância de ações reativas baseadas na 
repressão dos mais despossuídos, portanto sem modelo 
de investigação, baseado na racionalidade com princípios, 
normas e regras básicos claros para todos os agentes e, 
sobretudo, para aqueles que são o objeto da ação policial.

• Pouco ou nenhum planejamento nas novas estraté-
gias adotadas para minorar os problemas anteriores, nem 
discussão dos novos problemas.

O contingente de policiais empregados nas UPPs – 9.349 
novos recrutas, que recebem treinamento de seis meses 
em polícia de proximidade – cresceu muito rapidamente 
em cinco anos, trazendo jovens do interior do estado para 
trabalhar na capital, em favelas onde ainda acontece o co-
mércio ilegal de drogas, embora ocupadas pela PM, e onde, 
principalmente a partir de meados de 2013, os traficantes 
voltaram a andar armados e disputar seus pontos mais 
lucrativos como nos complexos da Rocinha, Vila Cruzeiro 
e do Alemão. 

Justamente nessa época, começaram a acontecer, qua-
se que diariamente, manifestações de grevistas, sempre 
seguidas de quebra-quebras (riots) que atingiam prédios 
públicos, veículos (principalmente ônibus), pontos de ôni-
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no trabalho dentro das favelas. Nesses confrontos morre-
ram ainda mais jovens moradores, alguns acusados pelos 
policiais de fazerem parte das quadrilhas, todavia quase 
sempre inocentados pelos moradores. Disso resultou o 
surgimento de um novo movimento social congregando 
as mães desses jovens e coordenado sem hierarquias. 
Este movimento tem recebido uma crescente atenção da 
imprensa nacional e internacional.

A história de cada comunidade e o estilo de gestão das 
UPPs locais são as chaves para compreender os conflitos e 
as trocas entre moradores e policiais. Uma vez que as co-
munidades não têm as mesmas histórias e formações, que 
o estilo de comando de cada UPP é muito importante para 
entender como será a relação entre policiais e moradores, 
que não há homogeneidade entre as lógicas de ação de 
oficiais e praças das UPPs, é impossível generalizar a avalia-
ção da nova política de segurança baseada no policiamento 
dentro das favelas da cidade. 

As práticas policiais das UPPs de fato variam conforme o 
comandante, a favela ocupada e a cooperação obtida com 
os moradores. Há exemplos bem-sucedidos de mediação 

bus, bancas de jornal e terminais eletrônicos de bancos. 
Para enfrentar os manifestantes reprimindo-os como faz 
a polícia militar convencional ou o batalhão de choque, 
foram enviados muitos desses jovens recrutas que tinham 
recebido breve formação para lidar, pelo diálogo e respei-
to, com os moradores das favelas ocupadas. Durante as 
manifestações, os policiais das UPPs tiveram de aprender 
e assimilar as técnicas da repressão e o abuso no uso da 
força que caracterizavam a PM em situação de enfrenta-
mento. A inércia da lógica da ação que impera na cultura 
organizacional ganhou ainda mais momentum pela situa-
ção crescentemente tensa que se formou na cidade e nas 
favelas ocupadas. Nestas, com menos policiais presentes, 
os traficantes voltaram a exibir armas e se comportar pro-
vocativamente, sem se esconderem nos becos como faziam 
nos últimos anos. Confrontos entre policiais e traficantes 
voltaram a ocorrer, e a caça aos “bandidos” hoje periga 
vir a ser novamente o modus operandi de policiais milita-
res, mesmo nas UPPs. Vários confrontos com traficantes 
armados resultaram na morte de dezenas de policiais, o 
que aumentou ainda mais a tensão, o medo e o estresse 
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por associações de moradores, escolas de samba e ONGs. 
Há comandantes que acolhem e defendem mais o projeto e 
que conseguem manter os praças na linha proposta na pa-
cificação. Mas há vários casos de insucesso que provocaram 
denúncias de abusos no uso da força, corrupção e outras 
violações dos direitos dos moradores, algumas resultando 
na substituição do comandante.

Na pesquisa feita em 2012 e 2013, entrevistamos vá-
rios comandantes da UPP em diversas regiões da cidade 
que tinham visões muito diferentes do projeto das UPPs 
e do que seria polícia de proximidade. Enquanto vários 
revelaram desconhecimento ou pouca adesão a essa 
nova polícia, um dos comandantes da favela da Mangueira 
assim a definiu:

“Quando a gente fala de polícia, lembro que o termo vem do 
grego: poli-tia – em companhia da cidade – a polícia está para 
preservar a cidade. Preservar a integridade física, preservar os 
bens dessa cidade, dessa comunidade. Quando a comunidade 
está próxima da polícia, se integra para poder dar solução 
aos problemas de segurança; isso é “polícia de proximidade”, 

desenvolvendo com a polícia questões que vão beneficiar essas 
comunidades. O que a gente quer é que o morador participe 
das nossas atividades, inclusive dos nossos planejamentos.”

Por isso mesmo, favelados se queixam quando coman-
dantes respeitosos são removidos e pedem a saída urgente 
dos autoritários e corruptos. Se as práticas e ideias dos 
comandantes não são as mesmas, isso revela que não há 
uniformidade na formação profissional e na gestão das 
unidades, provavelmente por conflitos internos e proble-
mas graves no planejamento da própria PM, a instituição 
responsável pela coordenação das UPPs. 

As primeiras tentativas de aproximação foram feitas 
por meio de aulas de esporte e de música dadas por po-
liciais militares. Mas logo surgiram reclamações de que o 
lugar dos policiais não era nos programas socioeducativos 
destinados aos jovens, pois tendiam a aplicar as regras 
hierárquicas e de disciplina vigentes na PM ao ensino do 
esporte, denominando tal tentativa de “adestramento” de 
crianças e jovens por policiais militares. Em algumas favelas 
já existiam vilas olímpicas; em outras, como na Cidade de 
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Deus, projetos liderados por moradores que ensinavam 
voluntariamente esportes variados e atividades culturais 
crianças e jovens há muitos anos. 

Na avaliação do projeto da UPP, há que evitar os falsos 
consensos criados a partir de uma situação conflituosa pela 
incorporação forçada de uma voz dissidente pela outra, 
oficial e armada. Isso é especialmente claro nas relações 
entre a nova polícia nas UPPs e parte da juventude que se 
rebela contra a sua presença. 

Novas tensões foram surgindo, porquanto policiais 
entendem sua missão também como a de impor ordem, 
pelas leis do país e prender criminosos no local. Como disse 
outro comandante:

“O que a gente quer é fazer diferente: que a comunidade saiba 
que ela tem que andar certinha, a moto documentada, de 
capacete, o veículo dele com tudo em dia, dirigindo habilitado. 
Não pode ter nada de errado. Não pode ter um som muito 
alto para não incomodar o vizinho, não pode cometer crime, 
não pode agredir a mulher. A pessoa sabe de tudo isso, sabe 
também que a polícia está presente, caso cometa algum tipo 
de irregularidade, e vai lá para poder prendê-lo. Então a co-
munidade passa a perceber que funciona, que a lei está sendo 
cumprida. Antes, nas comunidades dominadas pelo tráfico, 
hoje pacificadas, não se tinha como prender um marginal 
que estivesse traficando numa determinada localidade, que 
tivesse matado uma pessoa que foi comprar um saquinho de 
pó com ele. Foi lá, se estranhou com o cara, matou e sumiu, 
correu. Como é que prende esse cara? Como é que entra no 
morro com cento e tantos fuzis, carro blindado e tal? Agora 
não, agora a gente sabe, fulano de tal matou sicrano ou então 
a investigação vai fluir melhor, as operações vão fluir melhor 
para poder prender aquele homicida que matou uma pessoa 
que esteve lá para comprar um saco de pó com ele.”

O segundo desafio enfrentado na execução desse 
projeto diz respeito ao contexto social das favelas. Um 
levantamento em 20 favelas pacificadas do Rio, feita pelo 
Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade (IETS), mostra 
que 93% dos empreendedores trabalham por conta própria. 
São donos de pequenos negócios que tocam sozinhos, de 

guias turísticos a mecânicos de oficina, de donos de bote-
cos a serviços como correios e até provedor de internet. 
A pesquisa encontrou renda média dos empreendedores 
das 20 favelas de R$ 1.137,29. No Morro dos Prazeres, em 
Santa Teresa, esse valor cai para R$ 737,94, metade dos R$ 
1.435,52 do Chapéu Mangueira, no Leme, na Zona Sul, o que 
se explica pela localização. Enquanto o Chapéu Mangueira é 
cercado de bairros de renda mais alta, o Morro dos Praze-
res está incrustado num complexo de favelas em bairro de 
menor renda. A média geral dos trabalhadores brasileiros é 
de R$ 1.345, de acordo com o Censo Demográfico de 2010. 
O empreendedorismo, muito criticado pelos que o veem 
como um dispositivo do mercado, ou seja, do capitalismo, 
tem ajudado famílias a encontrarem fonte de renda mais 
estabilizada do que o biscate, termo anterior usado para 
definir o trabalho sem carteira assinada. Entre os empre-
endedores, as mulheres dominam: 53%. 

O Censo da Juventude de dez UPPs, feita pelo Insti-
tuto Pereira Passos no final de 2013 e o Instituto TIM, 
entrevistou 5.400 jovens entre 14 e 24 anos. Destes, 
surpreendentemente quase 40% (39,26%) afirmaram não 
ter religião, 30% serem católicos e 27%, evangélicos. O 
acesso à internet atinge quase 90% desses jovens, 73% 
dos quais acessam todos os dias, sendo que quase 70% 
disseram acessar de casa e 5%, de lan houses. Parecem, 
portanto, estar inseridos na pós-modernidade e aptos a 
fazer uso das novas formas de se comunicar no mundo. 
Porém, 20% deles não estudam nem trabalham nem 
procuram emprego, candidatos ao uso de drogas ilegais 
e envolvimento com crimes. A escolaridade é ainda um 
grande problema não resolvido, o que certamente afeta 
o sucesso da política de UPP. Trinta e seis por cento não 
completaram o ensino médio, e apenas 3,6% concluíram o 
universitário. Não é nessas favelas que moram os alunos 
beneficiados pela política de quotas.

Por isso mesmo, está longe de haver unanimidade 
no apoio ao projeto das UPPs entre os moradores. Há 
razões que remetem às demandas socioeconômicas não 
atendidas, mas há também as que se referem às práticas 
sociais que se desenvolveram em contexto de relativo 
isolamento da vida política e social da cidade, o que po-
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deríamos chamar de mentalidade de gueto ou de espaço 
exclusivamente paroquial. Querem fazer parte da cidade 
sem perder a independência relativamente às leis federais 
ou às posturas urbanas da cidade. Querem os benefícios 
da urbanização sem perder as vantagens propiciadas pela 
economia informal que permite receberem luz, água, sinal 
de TV a cabo sem pagar quase nada. Mas há também muita 
diferença entre favelas antes dominadas por milicianos e 
traficantes que “vendiam” tais serviços com a mediação das 
associações de moradores, assim como cobravam taxas 
sobre todos os negócios imobiliários que ocorriam na favela 
sem o registro em cartório, apenas com documentos feitos 
na associação, sem valor jurídico formal. A mentalidade de 
gueto é resultado de tornar a favela ordem 
social única, fechada em si mesma, fora da 
cidade, com suas próprias “leis”, que recusa 
as do mundo urbano, do qual, ao mesmo 
tempo, quer fazer parte. A desfavelização 
é mesmo apresentada por certos grupos 
políticos externos como traição ao caráter 
proletário e anticidade formal das favelas.

Em algumas, moradores se referem às 
favelas como “locais de bagunça e desor-
dem” que “devem ser dispensadas de re-
gras”, embasando a resistência à nova ordem com policiais 
cotidianamente presentes impondo limites aos bailes funk 
e festas barulhentas nas lajes ou biroscas. Outros querem 
e aceitam a proximidade com os policiais, além de ressal-
tarem a necessidade de novo ordenamento comunitário. 
Não por acaso, os jovens estão mais entre os primeiros, e 
os adultos e idosos, entre os segundos. 

Há um conflito geracional claro, assim como um efeito 
do medo bastante generalizado de que os traficantes vol-
tem devido ao possível fracasso da UPP ou à mudança de 
governo nas eleições de 2014. Há uma tensão, talvez mais 
importante, embora não a mais evidente, entre as esferas 
privada, paroquial e pública, sendo que a maior tensão 
gira em torno do que seria a “ordem pública”, decorrente 
da diversidade de significados atribuídos à nova presença 
policial e às muitas contradições das posturas que dizem 
respeito à liberdade individual e privada e aos espaços 

públicos que são de todos e devem ser geridos por regras 
que valem também no resto da cidade. 

Não se trata tampouco de tentativa de regular a vida 
cotidiana local segundo padrões de conduta fortemente 
invasivos da privacidade dos moradores, pois que de fato 
existem, entre os moradores, posturas diversas e interesses 
opostos em relação ao barulho das festas e bailes. O que 
há de manifestação concreta de direitos civis é a demanda 
para que se discuta com os moradores, deixando claras as 
regras do uso do espaço público e dos horários permitidos 
para sua realização. 

Outra demanda importante, esta sim referida aos direitos 
individuais, particularmente à privacidade e aos direitos civis, 

diz respeito ao que denominam “esculacho” 
ou a forma usual de tratamento dos favela-
dos pela polícia: a invasão com pé na porta 
de domicílios para inspeção bem como a 
revista de bolsas e mochilas dos estudantes 
à procura de drogas e armas. Aquela, pas-
sado o momento da ocupação, deixa de ser 
praticada pelas forças militares, mas a última 
tornou-se a maior razão de conflito entre 
policiais e jovens de ambos os sexos, prin-
cipalmente dos homens. Por conta da volta 

de traficantes ao tráfico armado com confrontos entre eles 
e policiais, estes mantiveram a velha prática de parar jovens 
para revistá-los cotidianamente, o que os humilha e revolta. 
Mais uma vez são os jovens os que mais criticam a presença 
policial por imporem limites à sua liberdade.

Há também diferentes graus de proximidade e identifi-
cação com os antigos “donos”, os traficantes armados, dos 
quais alguns dependiam ou de cuja presença lucravam, fora 
as relações de amizade ou parentesco que sempre existiram 
entre traficantes e moradores. A equação é complexa, pois 
também nunca houve unanimidade para com a presença 
armada e o domínio exercido pelos primeiros.

Os grupos de traficantes que dominavam favelas por 
estarem fortemente armados, afirmavam o poder pela 
exibição de armas, carros de luxo, joias e motos, além de 
consumo conspícuo em festas e bailes oferecidos em qual-
quer lugar e horário. O domínio armado não se restringia ao 

mais Uma  
veZ são os 

jovens os qUe 
mais CritiCam  

a PresenCa 
PoliCial Por 

imPorem  
limites à sUa  

liberdade



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

120

uso de armas, mas à exibição delas e ostentação de outros 
símbolos de poder dos “donos” do pedaço, que atraíam 
mulheres e novos jovens “soldados”. Estes precisavam 
sempre ser renovados por conta da alta taxa de mortali-
dade, decorrente dos embates com facções inimigas e com 
policiais repressores ou corruptos. 

Ora, a exibição de armas, joias, carros de luxo e motos 
caras tornou-se quase impossível, assim como as festas e 
os bailes realizados pela madrugada adentro por conta da 
presença constante de policiais, o que obrigou os opera-
dores do comércio local de drogas ilegais à discrição para 
não serem presos. Limitados aos becos, obviamente os 
traficantes foram os mais prejudicados na sua atividade 
econômica, pois também o acesso dos consumidores 
também ficou mais limitado. O prejuízo foi econômico e 
também social, no poder exercido ostensivamente sobre 
os moradores e o prestígio obtido dele. 

Embora a vida social e comunitária nas favelas não te-
nha sido destruída pelos traficantes, convém lembrar que 
muitos líderes comunitários independentes foram mortos, 
e movimentos sociais, desarticulados por eles. A presença 
armada e vigilante, assim como o mapeamento do entorno 
em favelas amigas e inimigas limitava o acesso de paren-
tes, amigos ou meros visitantes de outras áreas da cidade. 
Políticos e gestores locais desde o início afirmaram que as 
UPPs recuperaram o direito de ir e vir de moradores das 
favelas ocupadas, direito que se estendeu aos moradores e 
turistas da cidade, o que muitos moradores confirmavam. 
As associações e os comerciantes locais passaram a contar 
com a presença de cada vez mais frequentes visitantes 
que já não vinham apenas para comprar drogas ilegais. De 
acordo com o Jornal O Globo de 19 de maio de 2013, o tele-
férico do Alemão recebe 12 mil passageiros por dia, e aos 
fins de semana 60% desse público seria de não moradores, 
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o que daria ao teleférico do Alemão um número maior de 
visitantes do que outros pontos turísticos tradicionais da 
cidade do Rio de Janeiro.3

Porém, novos problemas surgiram, tais como o perigo 
de gentrificação e a acusação de que a favela estava sendo 
invadida por turistas, como ocorreu no Complexo do Ale-
mão, ou pelos gringos, como ocorreu no Vidigal, a favela 
com a mais bela vista da cidade, bem próxima da abastada 
Zona Sul, que passou a ser habitada por estrangeiros. 

Nas favelas com UPPs, portanto, não houve apenas uma 
reconfiguração das relações de poder, com o aparecimento 
novas lideranças e fortalecimento das antigas que estavam 
submetidas ao controle ou despotismo de traficantes ar-
mados. Houve também mudanças na economia local com 
florescimento de novos comércios, novas transações imo-
biliárias informais e empreendimentos produtivos, como o 
de cooperativas de produtos artesanais. 

Tampouco se encontra unanimidade entre os comercian-
tes das favelas. Entre aqueles ouvidos pelos pesquisadores 
do NUPEVI.4 muitos revelaram grande alívio com o fim do trá-
fico armado e dos tiroteios constantes que “prejudicavam a 
comunidade”, sobretudo eles próprios, coagidos que eram a 
fornecer alimentos, dinheiro ou bebidas a alguns traficantes. 
Entre os novos problemas surgidos agora estão as mesmas 
reclamações que atormentam os pequenos empresários ou 
trabalhadores autônomos na cidade formal: alta carga tribu-
tária, concorrência desleal de produtos não regulamentados, 
concorrência de comércio ambulante, fiscalização irregular. 

Mas há os comerciantes prejudicados com o advento 
da ocupação e das UPPs, por terem sido os fornecedores 
privilegiados para as festas e bailes funks promovidos pe-
los traficantes, obtendo lucros com a presença de usuários 
de drogas, bastante consumidas nessas ocasiões pelos 
frequentadores assíduos desses bailes. 
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Uma vez que a ocupação tinha dado fim ao domínio 
armado de traficantes, prendendo ou afastando para outras 
áreas da cidade os mais poderosos e com registros policiais, 
os menos importantes na hierarquia do tráfico continuaram 
atuando nas favelas, inicialmente de forma discreta nos 
becos, com raros relatos de confrontos com 
policiais e traficantes de facções inimigas, 
assim como ordens para fechamento de 
comércio e escolas; que voltaram a ser cons-
tantes nos principais centros do comércio 
ilegal de drogas na cidade: Rocinha e Com-
plexos da Penha e do Alemão. Sem o apoio 
do setor de inteligência, coube à PM reforçar 
o patrulhamento após esses ataques, voltan-
do às velhas práticas de caça aos bandidos 
nessas favelas, que anteriormente caracte-
rizava sua ação. A dificuldade no combate 
ao crime em áreas pacificadas é consequência da falta de 
planejamento estratégico do setor de inteligência. Para 
piorar, segundo eles, há corrupção, falta de transparência 
nas ações e disputas entre os próprios policiais.

Em visitas às muitas obras feitas pelo PAC, foi possível 
observar certo descompasso destas com os usos feitos 
pelos moradores: a forma como os conjuntos habitacionais 
populares foram construídos, a baixa democratização do uso 
de espaços públicos e um distanciamento entre instituições 
responsáveis pela preparação para o mercado de trabalho 
e para a cidadania dos jovens mais vulneráveis à violência. 

É preciso considerar também como se vinculam as 
localidades ao poder político dos representantes no 
Legislativo e, por meio destes ou diretamente, ao poder 
Executivo da cidade ou do estado, pois tais vínculos, pelos 
intermediários ou pelas associações voluntárias e ONGs 
locais, são parte do quadro que se quer entender. São essas 
configurações do poder local que podem ou não favorecer, 
incentivar e bloquear a capacidade ou a disposição de vizi-
nhos em se organizar para resolver problemas comuns. A 
socialização dos jovens seria um deles, vinculados sempre, 
segundo dados etnográficos, à existência, na localidade, de 
escolas de ensinos fundamental e médio, além de cursos de 
profissionalização. Em algumas delas, menos politizadas, a 

prática do clientelismo via cabos eleitorais, hoje feita prin-
cipalmente em ONGs que constituem o neoclientelismo, 
intermedeia a relação dos moradores com o Poder Público, 
dificultando a construção das redes de relações necessárias 
para participação dos vizinhos nas soluções que atendam 

o bem comum. 
Há notícias de que os policiais ligados 

às UPPs, em particular no nível de chefia, 
têm sido muito procurados na condição de 
autoridade, tanto para resolver pequenos 
problemas cotidianos, que fazem parte 
da atividade diária de qualquer instituição 
policial, porém não compondo o núcleo da 
função, quanto para funcionar como me-
diadores no acesso a outras instituições e 
serviços públicos. Mesmo em estágio inicial, 
é possível perceber que as UPPs começam a 

desempenhar o papel de mediador político-administrativo 
que, por longo período, foi desempenhado pelas associa-
ções de moradores. É cedo para afirmar se perderam força e 
legitimidade, tanto interna quanto externamente, frente ao 
poder armado de traficantes e milicianos e se conseguem 
hoje negociar algum nível de autonomia frente ao novo 
poder do comandante da UPP. 

“Eu acho que houve uma mudança muito boa, porque antes as 
crianças não podiam ficar de noite na rua; era muito bandido 
subindo e descendo de moto, o que não deixava as crianças 
brincarem. Nós tínhamos medo de deixar os nossos filhos 
andarem nas ruas, tínhamos medo de deixar os nossos filhos 
irem para escola, porque tinham que passar por onde eles 
estavam. Então hoje já não temos medo, temos uma sensação 
de segurança bem melhor. Hoje eu vejo como ajuda. Pelo 
menos para mim, eu, morador, vejo isso como uma melhora 
que foi da água para o vinho. Os policias da UPP são bem 
presentes, não importa o dia nem a hora; seja de madrugada, 
seja com sol ou com chuva, nós estamos sempre vendo os 
policiais ao redor da nossa residência, onde nós moramos, 
na rua principal, e nunca mais eu ouvi um barulho de tiro, 
ninguém gritando, brigando; nada disso, porque tudo está 
sendo direcionado para a autoridade, e a autoridade real 

os menos 
imPortantes 

na hierarqUia 
do tráfiCo 

ContinUaram 
atUando 

nas favelas, 
iniCialmente de 
forma disCreta 

nos beCos

ET IN TERRa PaX



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

123outubro•novembro•dezembro 2014

A autora é professora de sociologia (antropologia) do Instituto de Estudos 
Sociais e Políticos (IESP-UERJ).
azaluar@iesp.uerj.br

1. Entrevistas feitas pelos pesquisadores do NUPEVI, Rodrigo de Araújo 
Monteiro e Ana Cristina. 

2. Disponível em: http://www.ucamcesec.com.br/wordpress/wp-content/
uploads/2011/04/Homic1991_2011.jpg. Acessado em 24/02/2013.

3. Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/teleferico-do-alemao-bate-icones-
-do-rio-em-numero-de-visitantes-8433461

4. Os entrevistadores foram: Rodrigo de Araújo Monteiro e Ana Cristina, e 
as entrevistas e observações foram feitas entre 2010 e 2014. 

notas de rodaPé

CLIFFORD, J. The Predicament of Culture. Cambridge e Londres: Harvard 
University Press, 1988.DAS, V. The Signature of the State: The paradox of 
legibility, In: DAS, V. & POOLE, D. Anthropology in the Margins of the State. 
New Mexico: School of American Research Press, 2004.

__________ & POOLE, D. State and its Margins: Comparative ethnographies. 
In: DAS, V. e POOLE, D. Anthropology in the Margins of the State. New Mexico: 
School of American Research Press, 2004.

STEWART, Ch. & SHAW, R. Syncretism and Anti-Syncretism. Londres e Nova 
Iorque: Routledge, 1994. 

ZALUAR, Alba, Integração Perversa, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
_______________ Democratização Inacabada: fracasso da segurança pública, 
em Estudos Avançados, 21 (61), 2007.

bibliografia

é o poder do Estado, é o Estado se fazendo presente com os 
seus policias na comunidade; para mim está sendo de grande 
valia, e eu espero que tenham vindo para a comunidade e 
que permaneçam; eu espero que não saiam nunca mais, que 
realmente prossigam esse plano do governo do Estado, que 
eles continuem com isso por longa data. Nós já ficamos aqui 
na subida da comunidade sem poder ir para a casa, porque 
os bandidos não deixavam passar, e hoje não tem nada disso, 
você entra e sai. Antigamente o motorista de táxi não queria 
deixar a gente lá na porta da nossa casa. Porque antes o infra-
tor fazia com que as pessoas imaginassem que o policial fosse 
o inimigo, então o Estado acabava sendo o inimigo. Toda vez 
que alguém era atropelado, fecha a via, coloca fogo nos car-
ros e nos ônibus, está errado isso. Porque o Estado não tinha 
ação no lugar onde era para ser de domínio do Estado. Espero 
que venha a ter mais cursos, que tenha mais atividades, que 
possamos passar por um policial e dizer, como eu faço: bom 
dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que ainda tem medo de 
falar, ainda estão oprimidos. Eu não, graças a Deus ele está ali 
representando o Estado, o Estado é um dos nossos. Ao invés 
de ficar sendo reprimido por fulano, sicrano e beltrano você 
sabe que o Estado se faz presente. Então, bom dia, boa tarde 
e boa noite é obrigação de todo mundo. É obrigação mesmo 
passar e cumprimentar, até porque faz parte da educação. 

Mas eu espero que eles tenham mais atividades conosco, que 
eles se aproximem ainda mais da gente. Para não ter aquele 
clima de opressão, de você olhar para o policial e pensar. Meu 
Deus do céu, o que será que vai acontecer?!” 

É preciso, sim, respeitar a liberdade e a dignidade dos 
jovens, bem como dos que lidam, há muito tempo, com os 
jovens vulneráveis na vizinhança onde moram, tentando 
prepará-los para adquirir o “capital de personalidade”, 
assim como a rede de relações sociais que os tornarão 
capazes de vencer os desafios e obstáculos colocados 
na sua transformação em adultos responsáveis, civis e 
participantes na vida social local. E é de bom alvitre reconhe-
cer que, como acontece em todo o Brasil, jovens oriundos 
das camadas menos favorecidas, ou populares, aumenta-
ram sua escolaridade, conhecem as novas tecnologias de 
comunicação e estão prontos para participar da vida política 
no país. Vai depender de como serão recebidos, a escolha 
dos seus métodos de ação, se violentos e destrutivos, se 
apostando na política em que se gasta a saliva para mudar 
o que consideram errado. 
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6:00. 6 toques curtos. 2 olhos se abrem. 1 homem se levanta. 1 mesmo ritual se repete. 
Há 66 anos. 24.090 vezes.

Silenciado o despertador, o banho matinal. A água escorrendo pela pele ressecada. Enxu-
to o corpo, a contemplação da cicatriz no joelho direito... Depois o creme hidratante sendo 
sugado pelas rugas do rosto.

A refeição na cozinha reduzida ao essencial: um ancião solitário se nutre de obediência 
ansiando viver alguns anos a mais. Lá fora, a escuridão – esperando por um sol que ainda 
não nasceu.

Às 6:46 desce cuidadosamente as escadas, ainda sem óculos... o nariz escorregadio denun-
cia um leve exagero na quantidade de creme... (um indício de senilidade?)... Apalpa nervoso, 
reencontra indiferente os óculos sexagenários em algum bolso da calça. Protegido pelo seu 
fiel casaco preto, às 6:49 finalmente abre a porta e sai ao mundo.

O mundo está mais branco do que ontem. A neve dificulta a sua caminhada até o bonde... 
o medo de chegar atrasado acelera os seus passos, a miopia sem óculos o desestabiliza, o 
gelo o surpreende, a ineficiência da perna direita o desequilibra, a insegurança o derruba. 
Após um grito de raiva contido, levanta-se com pressa. Arfa. Alcança o bonde ofegante e 
suado, talvez machucado – mas irrepreensivelmente pontual. Sentado, ainda tem tempo de 
constatar que as suas pegadas cinzas já estão sendo apagadas por uma neve mais jovem.

Fecha os olhos. Para não rever o tempo se movendo lá fora...
E abre-os logo em seguida, ao descer do bonde. Como de praxe, examina o relógio de pulso 

para reprovar o atraso quase quotidiano do transporte público – mas, para sua surpresa e 
agonia, desta vez só consegue recriminar a si mesmo: suas mãos histéricas acusam em todos 
os bolsos possíveis a ausência absoluta e definitiva dos seus óculos urgentes.

Uma perda! Um colapso! Um lapso e um relapso! Uma falha – e uma culpa: a sua própria 
ineficiência! Que o mundo é ineficiente, ele já sabia (e todos nós já sabemos); que a vida é 
falha, algum dia todos nós saberemos, você saberá e ele já sabia – no mais tardar quando 
foi para a guerra e a guerra o feriu no joelho direito, a cicatriz era (e é) a única medalha res-
tante, o seu berro de raiva não sendo escutado por ninguém, nem pela própria mulher (que 
foi-se embora para não ouvir nunca mais o eco deste grito distante que até hoje não quer 
calar)! O universo, a humanidade, o ser humano, os animais, os outros, eles, vós, nós, ele, 
tu, eu e quem quer que seja: tudo é falho – e toda falha é redundante (viver só se tornando 
suportável quando a própria memória falha e este diagnóstico crônico é provisoriamente 
esquecido). Repetindo, e a redundância estilística que se dane, afinal quem aqui fala é um 
biólogo frustrado que fracassou ao tentar provar que o ácido desoxirribonucleico não passa 
de “tempo congelado”: como pôde logo ele, que durante grande parte da sua vida tentou 
comprovar cientificamente que a vida tende à ineficiência, por que diabos foi logo ele ser 
capaz de cometer tamanha calamidade, deixando cair um objeto tão antigo e pessoal – o seu 
último e fiel companheiro – no chão inalcançável de algum bonde qualquer que transitava e 
transita, que se dana e se danará por este caos incontrolável a que chamamos de acasos e 
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coincidências? Pro inferno! Quero o bonde de volta, os passageiros que se danem como eu 
estou me danando (e quem não está?) há tantas décadas e ninguém me ouve (por um acaso 
alguém te ouve?) desde que a minha mulher foi-se embora fugindo que nem este maldito 
bonde e não voltou mais... pois que volte o bonde e eu me calo cansado: esquecerei a minha 
ira e o meu desejo irado de vingança – e você, toda esta história exaustivamente repetitiva. 
Pois nos calemos todos – o mundo que se cale: como eu, tu, ele, nós, vós, eles nos calamos 
frente à ineficiência universal cujo supremo paroxismo é o nosso envelhecimento perene e 
inexorável. Envelhecer é o pior dos fracassos. Ninguém escapa, nem mesmo tu, vossa mercê, 
você ou cê – existir é envelhecer. Tudo tende a nada. Sempre. Nascer é morrer, não nascer 
é personificar a ausência. Sobreviver é esquecer.

Para esquecer basta agir. Caminhou até o escritório de achados e perdidos: hora do 
almoço. Esperou. Voltou. Esperou na fila; andou, parou; chegou, falou, ouviu; repetiu, ouviu, 
reclamou, não ouviu, silenciou; andou, parou; olhou, não achou, olhou, não achou, olhou – 
não viu. Saiu. Se perdeu...

Perdido em uma multidão dispersa, sem óculos o mundo era um borrão. Borrado no mun-
do, se perdia entre as pessoas, as ruas, os bondes e os carros... Perdeu a direção, a paciência, 
a orientação. Olhou para cima e o sol era uma mancha disforme clareando as nuvens sem 
nenhum propósito. Caminhou sem fim e, quando a luz se expandiu, viu um imenso parque 
branco... depois andou mais, viu um pouco mais e o parque era verde e branco; andou muito 
mais, viu demais e as cruzes do parque mataram a grandiosidade da sua visão: viu que o que 
via era um cemitério! Hora de voltar para casa; para a sala de jantar com as condecorações 
de uma guerra perdida, para o escritório abarrotado de livros de biologia esquecidos nas 
estantes, para a cama vazia de esposa que partiu, para o quarto oco do filho que não nasceu.

Entrou no bonde. O veículo chegaria à sua estação antes que a luz do sol desaparecesse 
por completo.

Iria cedo para cama, após mastigar sozinho qualquer coisa insossa da geladeira quase vazia.
No leito, seus olhos prefeririam a uniformidade da escuridão às habituais páginas brancas 

com letras pretas...
Adormeceu... sem se lembrar de que se esquecera de procurar uma ótica...

6...
7:00...
8:00 horas...
9:00 horas! Um feixe de luz tocou a sua face. Suas pálpebras palpitaram, sua boca sorriu. 

Despertava...
Sem óculos.
Sem despertador. E sem lamentar, após 66 anos, a ausência dos 6 toques curtos: os 3 pon-

teiros estagnados mais sugeriam uma suspensão da contagem do tempo... do que um castigo 
à sua memória, por ter esquecido de dar corda à sucessão de segundos, minutos e horas.

Embaixo do chuveiro, o tempo não escorria.
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Fora do chuveiro, os poros da sua pele sugavam com avidez cada gota da brancura de 
um creme que era quase um bálsamo.

Uma sede, um sabor e um gosto de leite o chamaram à cozinha que absorvia luminosidade 
e oferecia calor. Lá fora, o sol exibia uma força mais amarela do que ontem.

Firme no corrimão, a sua mão direita conferiu-lhe a força necessária para descer as escadas 
sem óculos nem hesitação; sem medo, saiu.

O mundo estava menos branco e mais cantarolado do que ontem. Um inesperado calor 
amarelado acariciava o ar fresco, um caótico canto de pássaros encantava as árvores e os 
postes.

O mundo era um borrão abstrato e vibrante. A luz intensificava as cores que surgiam 
de todas as partes e direções, principalmente de baixo: nos canteiros, gramados, praças e 
jardins palpitavam o lilás, o vermelho, o amarelo, o verde, o branco – mas um branco menos 
branco do que antes, um branco que ia desaparecendo, sendo sugado gota a gota pelo solo 
sedento, umidificando a rigidez da terra áspera que nos circunda... Um biólogo argumentaria 
que já era quase março e a primavera estava chegando; mas a biologia é apenas uma ciência, 
“primavera” é apenas um nome – e o que ele via, sem contorno e por todos os lados, era a 
exuberância da Natureza pululando sem controle nem razão!

Com o sol massageando a sua nuca, levantou a cabeça para se embeber do azul infinito 
de onde a vida parecia jorrar sobre a terra: pássaros frenéticos inumeráveis, se inquietavam 
entre postes, árvores e prédios; alguns desciam um pouco mais e, sem pressa nem medo, 
chegavam bem perto dele; outros pousavam eufóricos no chão e, por um piscar de olhos, 
até mesmo na rua ou na calçada. Um, porém, estava imóvel. E imóvel permaneceu. No chão. 
Jazendo. Só.

De todas as explicações possíveis, a morte é sempre a mais plausível... Sentiu vontade e 
depois necessidade de enterrá-lo. Como se este gesto transitório pudesse servir de consolo, 
como se este antigo ritual pudesse, de alguma forma, assumir a função terapêutica de uma 
cicatrização. Procuraria, no parque, um lugar ermo, esquecido. Longe da visão dos tran-
seuntes. Onde houvesse verde. Talvez amanhã, ou depois, este verde se tornasse, de novo, 
branco – mas, até lá, aquele pequeno pássaro já haveria se dissolvido e desaparecido para 
sempre da sua memória...

Caminhou. Devagar. Como se o respeito impusesse uma certa cerimônia fúnebre, au-
mentando desnecessariamente a distância daquele breve percurso. O pequeno ponto preto 
transformou-se em uma mancha pequena, em uma mancha maior, em um ente desfocado, 
em um objeto sem contorno, e, por fim, em um prosaico par de óculos caídos no chão. 
Que finalmente reencontravam o seu dono. Suas mãos pueris tocaram com delicadeza 
aquele objeto tão íntimo; limparam-no, poliram-no, imacularam-no. Retornaram-no à sua 
condição natural: acima da boca, em frente aos olhos. De um pássaro morto, ressurgia a 
sua nova visão.

Viu que não perdera os seus óculos no bonde: caíram de algum bolso na neve enquanto 
ele caía na calçada. Viu e reviu a neve... dissolvida e se dissolvendo. Refletiu que a vida, quan-
do definida pela presença do ácido desoxirribonucleico, se reduz a uma herança codificada 
geneticamente, se resume pura e simplesmente a “tempo congelado”... no entanto, justa-



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

128

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

mente graças à inversão deste processo, quando como por milagre a neve se descongelava 
e desaparecia bem à sua frente, pôde finalmente rever os seus óculos desaparecidos!

Reviu o mundo e ele estava mais nítido do que ontem e mais claro do que antes. Olhou o 
sol – viu o verão que virá e ele verá e nós veremos e vocês verão. Viu o bonde, a rua, a calça-
da, as praças, os canteiros, os gramados, os jardins, as flores, as árvores, os pássaros, o céu, 
os prédios, as casas, os pedestres, os carros, o vidro de um carro, o vidro dos seus óculos, o 
reflexo dos seus olhos através do vidro dos seus óculos no vidro de um carro. Não procurou 
adjetivos. Viu que o mundo prescindia deles.

Reviu a sua queda, o seu engano, o seu erro. E entreviu um outro nome para o que 
denominava “erro”: revisão. De nomes. Revisou a cicatriz do ferimento de guerra no seu 
joelho direito: chamaria-a de aviso. Revisou o fracasso de tantas pesquisas não terminadas 
sobre o ácido desoxirribonucleico: chamaria-as de sensibilização para a verdade. Revisou o 
divórcio da sua mulher: chamaria-o de uma despedida digna. Revisou a vontade frustrada de 
ter um filho: chamaria-a de impulso vital. Revisou a ineficiência perene dos seres humanos: 
chamaria-a de tentativa. Revisou a sua própria ineficiência: chamaria-a de uma informação 
a ser reprocessada. Revisou a sua velhice: chamaria-a de tempo vivido. Revisou a morte: 
chamaria-a de ausência de nomes.

E viu mais. Viu que o tempo é um nome sem sentido; ou o nome de uma convenção cujo 
sentido se perde com o passar do tempo. Uma lápide: tradicional, mas inofensiva.

Viu que não há tempo. E que, em última instância, não tinha medo de ter pouco tempo, 
mas de não ter tempo suficiente para ver que o tempo não existia.

E viu ainda mais: demais e em excesso: viu que o que agora via não era novo e sim uma 
revisão: a repetição de uma visão já experimentada quando ainda era jovem e não usava 
óculos nem usurpava o ácido desoxirribonucleico, um reflexo tardio de uma experiência 
antiga, uma redundância esquecida.

Ver é rever, reviver, entrever, absorver, sobrever, sobreviver.
Confiando no tato da sua mão direita, viu sem ver: o mesmo leve exagero de creme hi-

dratante não absorvido pelo seu nariz... (um capricho de adolescente?)...
Sorriu... em breve o frio já estará indo embora, seu nariz não precisará mais de creme, 

seus óculos não precisarão mais esperar o seu nariz secar, todo este ritual não precisará mais 
ser repetido; não perderá mais os óculos, a partir de agora farão parte da sua face, estarão 
naturalmente integrados no seu rosto até que o próximo inverno talvez os separe...! 

Limpou os óculos. Viu que a repetição exaustiva de um mesmo ritual tem como único 
propósito nos conferir uma frágil ilusão de eternidade... Não precisava mais de placebos. 
Prosseguiu a sua caminhada – sem tempo. Foi passear, em busca de novos nomes. Sem 
destino. Nem fim.

Por um instante fechou os olhos. Mas não conseguiu evitar uma última visão: se hoje saiu 
de casa como um ancião, agora está caminhando por estas ruas como um pesquisador e à 
noite voltará à mesma casa de sempre como poeta.
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