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recado
A decisão do PSDB de permanecer agarrado ao Governo Federal é vitória, sobretudo, da 

parcela do partido ligada a Geraldo Alckmin e incrustada na máquina do estado de São Paulo. 
Ela corresponde ao triunfo da dobradinha Alckmin-Temer, que assinala aliança da seção paulista 
do PSDB e do PMDB. Esta nada mais é do que a projeção nacional de um único partido: o antigo 
PRP – Partido Republicano Paulista – da República Velha.

Este partido, agora em nível nacional, exprime aquilo que o liberalismo brasileiro produziu, desde 
o século XIX, de mais conservador e pode ser definido pelo trinômio Progresso, Mercado e Polícia.  

O êxito da seção perrepista do PSDB em aliança com Temer significa a confirmação definitiva de 
um terceiro campo político, francamente conservador, em nível nacional, em favor da candidatura 
de Alckmin. Um campo que não é nem socialista, nem liberal. No seu modelo governativo, não 
existe dimensão propriamente pública: é tudo coisa “privada”, ou “privatizada”.

O projeto dessa agremiação é estender ao resto do Brasil o tipo de governo que Lima Barreto 
já descrevia há cem anos, em “Os Bruzundangas”, como sendo o de São Paulo sob o domínio 
do PRP: “Não há lá independência de espírito, liberdade de pensamento. A polícia, sob este ou 
aquele disfarce, abafa a menor tentativa de crítica aos dominantes. Espanca, encarcera, deporta 
sem lei hábil. É o arbítrio; é a velha Rússia. E isso a polícia faz para que a província continue a ser 
uma espécie de República de Veneza, com a sua nobreza de traficantes a dominá-la, mas sem 
sentimento das altas cousas de espírito. Ninguém pode contrariar as cinco ou seis famílias que 
governam a província. Ai daquele que o fizer!”.



FGV é eleita um dos 10 maio   res Think Tanks do mundo.
A University of Pennsylvania acaba de divulgar o 2016 Global Go To    Think Tank Index Report, o ranking global dos Think Tanks.

A Fundação Getulio Vargas subiu qua-
tro posições e está entre os 10 maiores 
Think Tanks globais, em 9º lugar. Isso 
quer dizer que apenas 8 instituições 
em todo o mundo estão na frente da 
FGV, quase todas americanas. É a pri-
meira vez que uma instituição brasilei-
ra alcança essa colocação.

Para se ter uma ideia, em 2012 a FGV 
estava na 24ª posição e, em 2015, 
era a 13ª colocada. Isso signifi ca um 
avanço de 15 posições em cinco anos, 
sendo que apenas nos últimos 12 me-
ses aconteceu um crescimento de 4 
posições. 

Além disso, a instituição, que é refe-
rência para acadêmicos, profi ssionais 

e para o mercado fi nanceiro, também 
teve outras posições de destaque. 

A FGV foi eleita a mais bem adminis-
trada entre todos os Think Tanks do 
mundo, um resultado que impressio-
na, uma vez que o estudo abrange as 
maiores e melhores produtoras de co-
nhecimento do mundo inteiro. 

A Fundação também manteve sua po-
sição como maior da América Latina 
pelo 8º ano consecutivo, superando 

concorrentes renomados entre Think 
Tanks mexicanos, argentinos, chile-
nos, entre outros.

A Fundação Getulio Vargas ainda foi 
considerada Top Think Tank em 23 
das 52 categorias, incluindo Desen-
volvimento Internacional, Políticas 
Sociais e Melhor Ideia Nova ou Pa-
radigma Desenvolvido por um Think 
Tank, melhorando sua posição em re-
lação ao ano anterior, e em outras ca-
tegorias, como Think Tanks to Watch 
e Think Tanks com Melhor Uso da In-
ternet, manteve sua posição.

Sobre o 2016 Global Go To Think Tank
Index Report 

O ranking dos Think Tanks globais 
existe desde 2006. Quase 7.000 ins-
tituições são avaliadas todos os anos, 
por sua capacidade de produzir e di-
fundir conhecimento estratégico capaz 
de infl uenciar transformações sociais, 
políticas, econômicas ou científi cas.

Para realizar a avaliação, o Global Go 
To Think Tank Index Report, realizado 
pela University of Pennsylvania, con-
vida mais de 2.500 especialistas da 
área, entre executivos de Think Tanks, 
professores, formuladores de políticas 

Escrevemos o texto assim para você entender o tamanho   da nossa evolução no ranking.

FGV - PELA 1ª VEZ ENTRE OS 10    MAIORES THINK TANKS 

GLOBAIS. A MAIS BEM ADMINISTR    ADA DO MUNDO 

E A 1ª DA AMÉRICA LATINA PELO    8º ANO SEGUIDO.

2012
24º lugar

2013
 21º lugar

2014
 18º lugar

2015
 13º lugar

2016
 9º lugar

*

*
* *

fgv.br

O que é FGV, é referência.

e jornalistas relacionados ao tema.

O tamanho da avaliação dá uma ideia 
do trabalho de excelência realizado 
dentro da FGV, que mostrou sua capa-
cidade de produzir conhecimento de 
ponta. Assim, a instituição, que já pu-
blica índices fundamentais para o Bra-
sil, como o IGP, IPC e IPA, está se tor-
nando cada vez mais referência para 
profi ssionais, mercados e governos não 
apenas do país, mas do mundo inteiro.

Para saber sobre o Global Go To 
Think Tank Index Report, acesse 
gotothinktank.com.

Mais informações sobre a FGV no site 
fgv.br. 

ANR_FGV_RANKING_THINK_TANK_42x28cm.indd   1 4/12/17   11:05 AM
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NÓS



Às desbravadoras, lutadoras, sedutoras, indômitas, deliciosas, 
avançadas, encarniçadas, lindas, feias, poderosas, brigonas, 
intuitivas, esforçadas, femininas, desnorteantes e equilibradas. 
Insight Inteligência enlever son chapeau pour toutes les femmes.

Nossos parceiros também homenageiam as destemidas obreiras 
da emancipação.



MARINA GINESTÀ, ATIVISTA 
SOcIAL, jORNALISTA E 
TRADUTORA, ENTãO cOM  
17 ANOS, NO TELhADO DO 
hOTEL cOLóN, DURANTE A 
GUERRA cIVIL ESPANhOLA

BARcELONA, ESPANhA, 1936



ROSA PARkS, APóS SER 
PRESA POR SE NEGAR 

A cEDER SEU ASSENTO 
NO ôNIBUS A UM 
hOMEM BRANcO

EUA, 1955

MULhERES SENDO PRESAS 
POR USAR ROUPAS DE BANhO 
INDEcENTES

chIcAGO, EUA, 1922



ANNETTE kELLERMANN, 
NADADORA PROFISSIONAL, 
EScRITORA E ARTISTA DE 
VAUDEVILLE, FOI UMA DAS 
PRIMEIRAS MULhERES A USAR UM 
MAIô, O qUE ERA cONSIDERADO 
ATENTADO AO PUDOR

AUSTRáLIA, 1907

A SUFRAGISTA 
BRITâNIcA ANNIE 

kENNEy SENDO 
PRESA DURANTE UMA 

MANIFESTAçãO

MANchESTER, 
INGLATERRA, 1913



A AMERIcANA GERTRUDE 
EDERLE FOI A PRIMEIRA 
MULhER A ATRAVESSAR O 
cANAL DA MANchA A NADO

FRANçA-INGLATERRA, 1926



DUAS MULhERES ANDANDO DE MãOS DADAS E 
MOSTRANDO SUAS PERNAS PELA PRIMEIRA VEz

 TORONTO, cANADá, 1937



AMELIA EARhART, A PRIMEIRA MULhER A cRUzAR 
O OcEANO ATLâNTIcO EM UM VOO SOLO

EUA-IRLANDA DO NORTE, 1932

jEANNE MANFORD 
PROTESTA PELOS DIREITOS 

LGBT jUNTO cOM SEU 
FILhO, MORTy, DURANTE A 
PARADA DO ORGULhO GAy

NOVA yORk, EUA, 1972



SIMONE SEGOUIN, 
MEMBRO DA RESISTêNcIA 

FRANcESA, NO MEIO DE 
UMA BATALhA cONTRA 

TROPAS ALEMãS NAzISTAS, 
AOS 18 ANOS

PARIS, FRANçA, 1944

MARGARET hAMILTON, ENGENhEIRA DE SOFTwARE DO 
PROGRAMA APOLLO, POSA AO LADO DA PILhA DE cóDIGO 
qUE ELA EScREVEU À MãO E qUE PERMITIU qUE O 
hOMEM PISASSE NA LUA

EUA, 1969





MARGARET BOURkE-whITE, FOTóGRAFA, 
FOI A PRIMEIRA MULhER cORRESPONDENTE 
DE GUERRA. ELA cONSEGUIU SUA PRIMEIRA 
cAPA NA REVISTA LIFE EM 1936



kAThRINE SwITzER FOI A PRIMEIRA 
MULhER A cORRER A MARATONA DE 
BOSTON. DURANTE A cORRIDA, UM DOS 
ORGANIzADORES TENTOU REMOVER O SEU 
NúMERO DE IDENTIFIcAçãO, MAS OUTROS 
cORREDORES A DEFENDERAM

BOSTON, EUA, 1967

LEOLA N. kING, A PRIMEIRA 
MULhER qUE TRABALhOU 

cOMO GUARDA DE 
TRâNSITO NA hISTóRIA

EUA, 1918
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A atividade de Inteligência no 
Brasil existe desde 1927. 
Em 90 anos podemos dizer 
que houve mais retrocessos 

do que avanços, e sempre sob a mística 
de atos escusos ou não republicanos. 
Muitas vezes, para atender interesses 
de governos, ou governantes, e não 
do Estado. como serviço integrado a 
uma estrutura de governo, o marco da 
atividade de Inteligência no Brasil foi a 
criação do Serviço Nacional de Informa-
ções (SNI).

O advento do SNI, nos primeiros me-
ses do governo militar, trouxe à área de 
Inteligência uma ampla estrutura nacional 
e a capacidade de uma ação institucional 
integrada. O órgão foi instituído pela Lei 
nº 4.341, de 13 de junho de 1964, com 
a função de “superintender e coordenar, 
em todo o território nacional, as atividades 
de Informações e contrainformações, em 

particular as que interessem à Segurança 
Nacional”.

O SNI era diretamente ligado à Pre-
sidência da República e atendia, além 
do presidente, o conselho de Segurança 
Nacional. O chefe do Serviço tinha sua 
nomeação sujeita à aprovação prévia 
do Senado Federal e contava com prer-
rogativas de ministro. O SNI incorporou 
todo o acervo do Serviço Federal de 
Informações e contrainformações (SFIcI), 
inclusive os funcionários civis e militares. 
A estrutura também era similar à de seu 
órgão antecessor. Entretanto, houve uma 
série de inovações. A principal delas, a 
instalação de uma Agência central e de 12 
Agências Regionais distribuídas pelo terri-
tório nacional. O Serviço de Informações, 
enfim, esticava seus tentáculos, ganhava 
capilaridade.

A Agência central contava com as áreas  
de Informações Externas, Informações In-
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cional de Informações (ESNI), pelo Decreto 
68.448 de 31/3/1971. A ESNI nasceu com 
a missão de formar recursos humanos na 
esfera do SISNI e de elaborar a Doutrina 
Nacional de Informações. Fruto do trabalho 
da ESNI, foi publicado, em 1976, o primeiro 
Manual de Informações (M07).

Assegurar o sigilo
Projeto Prólogo: criptografia para o 

primeiro terminal de saque do país.

O utra atuação de referência 
do SNI se deu no campo da 
tecnologia, o que marcou a 
ampliação do escopo das 

ações da Inteligência brasileira na área de 
segurança da informação. Até a década 
de 1970, para prover a segurança de suas 
informações sigilosas, o Estado brasileiro 
utilizava equipamentos criptográficos de 
origem estrangeira, o que representava 
grave vulnerabilidade à preservação da 
confidencialidade. Análises do Ministério 
das Relações Exteriores (MRE) indicavam 
a premente necessidade de o Brasil de-
senvolver recursos criptográficos próprios, 
utilizando tecnologia exclusivamente 
nacional.

Em 1977, o MRE e o SNI celebraram 
o convênio “Projeto Prólogo”, exatamente 
com o objetivo de realizar pesquisas no 
campo da criptologia e desenvolver a crip-
toanálise e equipamentos criptográficos.

O Projeto Prólogo resultou na criação 
do centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
para a Segurança das comunicações 
(cepesc), unidade em atuação até hoje 
na Abin. Os primeiros produtos foram 
fabricados no início da década de 1970.

Logo o cepesc passou a fornecer 
produtos ao primeiro escalão do governo 
brasileiro, destacando-se como clientes 

cial ou aquelas que devam ser frequente-
mente trocadas;
• Indicativos de chamada de especial 
importância que devam também ser fre-
quentemente distribuídos;
• Cartas, fotografias aéreas e negativos 
nacionais e estrangeiros que indiquem 
instalações consideradas importantes para 
a segurança nacional.

 reservAdo
• Informações e informes de qualquer 
natureza;
• Assuntos técnicos;
• Partes de planos, programas e projetos 
e as suas respectivas ordens de execução;
• Cartas, fotografias aéreas e negativos 
nacionais e estrangeiros que indiquem 
instalações importantes.

missões do sNi

Coordenar, integrar e informar
como parte da atividade de “coleta, 

avaliação e integração das informações 
em proveito das decisões do presidente 
da República”, o SNI era responsável pela 
coordenação do Sistema Nacional de In-
formações (SISNI) em seu mais alto nível. 
Implementado em decorrência do Plano 
Nacional de Informações (PNI), o SISNI 
centralizava a troca de informações e era 
composto por organismos setoriais de in-
formações dos ministérios civis e militares, 
alcançando as autarquias e as empresas 
públicas a eles vinculadas. Também foram 
acoplados, por canais técnicos, os órgãos 
de informações da alçada dos governos e 
dos estados da Federação.

Formar recursos humanos
No âmbito do SNI e ainda como parte 

de suas atribuições, foi criada a Escola Na-

ternas, contrainformação e Operações de 
Informações. O mesmo decreto que criou 
as Agências estabeleceu o “Regulamento 
de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos” 
(RSAS) – nº 60.417, de 11/3/1967. Era 
assinado pelo então Secretário-Geral do 
conselho de Segurança Nacional: o Ge-
neral de Exército Ernesto Geisel. O RSAS 
criou quatro categorias de classificação 
de informações. Abaixo, a hierarquia dos 
segredos de Estado, que guiava o SNI:

ultrA seCreto
• Negociações para alianças políticas e 
militares;
• Hipóteses e planos de guerra;
• Descobertas e experiências científicas 
de valor excepcional;
• Informações sobre política estrangeira 
de alto nível.

seCreto
• Planos ou detalhes de operações mi-
litares;
• Planos ou detalhes de operações eco-
nômicas ou financeiras;
• Aperfeiçoamento em técnicas ou mate-
riais já existentes;
• Dados de elevado interesse sob os 
aspectos físicos, políticos, econômicos, 
psicossociais e militares de países estran-
geiros e meios de processos pelos quais 
foram obtidos;
• Materiais criptográficos importantes que 
não tenham recebido classificação inferior.

CoNFideNCiAl
• Informes e informações sobre a ativida-
de de pessoas e entidades e respectivos 
meios de obtenção;
• Ordens de execução cuja difusão prévia 
não seja recomendada;
• Rádio-frequências de importância espe-
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prioritários a Presidência da República, 
o Ministério das Relações Exteriores, os 
organismos de Informações centralizados 
no SISNI, os ministérios militares e o 
Banco central.

quando em 1985, ao fim do ciclo de 
governos militares, josé Sarney assumiu 
a presidência, um dos seus alvos era a 
extinção do demonizado SNI. Muito em 
função do fato do último presidente do 
ciclo militar, General joão Figueiredo, ter 
conduzido o órgão e a oposição achar que 
esse era o seu único crédito para assumir 
o governo. Leia-se que as críticas ao SNI 
não só partiam de civis, mas do próprio 
meio castrense, que tinha receios da 
chamada “comunidade de Informações”, 
dos membros do SNI e também dos órgãos 
de Inteligência militar, como o centro de 
Inteligência do Exército (cIE). 

Outro ponto estimulava a extinção do 
SNI na transição para o governo civil: o 

órgão era responsável por avaliar o currí-
culo de candidatos ou indicados a cargos 
públicos. Os vetos a desafetos políticos 
ou não simpatizantes eram creditados ao 
SNI. Levou a fama injustamente, diga-se 
de passagem. Na maioria das vezes a 
consulta ao órgão sequer tinha ocorrido. 

o iNíCio do “Fim” dA iNteligêNCiA
A partir de 1985, com a transição 

para o governo do presidente josé Sarney 
ocorreu, portanto, o primeiro solavanco, o 
ponto inicial de declínio das atividades do 
SNI. O então Ministro-chefe do Serviço, 
o General-de-Exército Ivan de Souza Men-
des, ainda tentou reestruturar o sistema, 
para atender à nova situação brasileira, 
mas já era tarde. Ao longo da segunda 
metade da década de 80, o Serviço passou 
a ser esquartejado ano a ano. já em 1989, 
em sua campanha eleitoral, o então can-
didato Fernando collor de Melo formulou 

a promessa de extinguir o SNI. Fato que 
realmente ocorreu logo após a sua posse, 
em 15 de março de 1990, no bojo de uma 
reforma administrativa.

Até a criação da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin), a área de informações 
sofreu um desmonte que necessitará de 
décadas para ser revertido. A cultura de 
Inteligência é uma sementinha que precisa 
ser cultivada e cuidada com carinho por 
anos até frutificar. A tradição do Serviço 
de Inteligência Inglês começou com a 
rede montada por Thomas cromwell, na 
Inglaterra e em outros países da Europa, 
a serviço de henrique VIII, nos anos 1500-
1540. 

Praticamente acéfala, a área de 
Inteligência ficou no Gabinete Militar da 
Presidência da República na maior parte 
dos anos 90. Em 1999, foi estruturada a 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin), 
inspirada no serviço de Inteligência do 
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canadá – “canadian Security Intelligence 
Service” (cSIS). A Abin foi criada por lei 
durante o governo do presidente Fernando 
henrique cardoso. quase 20 anos depois, 
podemos dizer que, na prática, ainda está 
em formação. 

A função principal da Abin, o serviço 
de Inteligência civil do Brasil, é investigar 
ameaças reais e potenciais, bem como 
identificar oportunidades de interesse 
da sociedade e do Estado brasileiro, e 
defender o estado democrático de direito 
e a soberania nacional. Um fato que a 
prejudicou muito foi que, em seu período 
inicial de formação, surgiu o conceito de 
Open Source (Fontes Abertas). No mínimo 
95% de informações de que um serviço de 
Inteligência precisa estariam disponíveis 
na web. Este conceito teve um efeito 
devastador, na então incipiente Agência, 
como apregoava o General-de-Exército 
Alberto cardoso, criador da atual Abin. 

Em um sentido mais amplo, a Open 
Source afetou todas as agências de Inte-
ligência do mundo. Seria o fim do espião 

tradicional, das redes de espionagem 
no campo. Um fim, a bem da verdade, 
que se revelou reversível. A atividade de 
espionagem como a conhecemos está 
sendo refeita a muito custo nas principais 
agências mundiais, após o 11 de Setem-
bro. Descobriram que o que realmente 
interessava do tanto de informações co-
lhidas era 0,00000001%. A informação que 
realmente interessava estava na cabeça 
de Bin Laden e de poucos integrantes do 
Al qaeda.

ProvA PArA esPião
Uma das contradições no serviço de 

Inteligência brasileiro é a necessidade de 
concurso público para a Abin. Um excesso 
criado na época de sua formação, algo 
inusitado em se tratando de sistemas de 
informação. Os agentes e analistas da 
americana central Intelligence Agency 
(cIA) são recrutados ou praticamente 
convidados após um acompanhamento 
dos seus trabalhos acadêmicos ou de 
alguma atividade que seja de interesse 

da Agência. Ou seja: é a Inteligência a 
serviço da Inteligência. No Brasil, alguns 
ex-funcionários dos órgãos de Inteligência 
que a antecederam, sobretudo do SNI, 
ainda fazem parte da Abin.

A área de atuação da Abin é definida 
pela Política Nacional de Inteligência, por 
sua vez estabelecida pelo congresso Na-
cional de acordo com os focos indicados 
pelo Poder Executivo Federal como de 
interesse do país. A Abin é o órgão central 
do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sis-
bin), juntos com as áreas de Inteligência 
Militares, das Polícias Federal e Rodoviária 
Federal, Banco central, Ministério da 
Fazenda, Relações Exteriores e várias 
outras esferas de governo. No total, são 
38 órgãos de 16 ministérios. 

O objetivo do Sisbin, instituído pela 
Lei 9.883, de 7 de dezembro de 1999 e 
regulamentado pelo Decreto 4.376/2002, 
é o de integrar as ações de planejamento 
e execução das atividades de Inteligência 
do Brasil. Ele é responsável pelo processo 
de obtenção e análise de informações e 
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produção de conhecimentos de Inteligên-
cia necessários ao processo decisório 
do Poder Executivo. Sua coordenação 
é exercida pela Abin, estabelecida por 
lei como seu órgão central. As tantas 
atribuições, no entanto, não foram capa-
zes de blindar o serviço de Inteligência 
das seguidas ações de esvaziamento 
governo a governo. No período Fernando 
henrique cardoso, o apoio da Presidência 
da República sempre foi tênue, mesmo 
com a autorização para a implementação 
da Abin. Ainda assim, o que poderia ser 
o início de um novo ciclo foi abalroado 
definitivamente com a eleição de Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

Se a Abin não acabou extinta, como o 
SNI, na prática foi exaurida nos anos do PT. 

No período Lula, o Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI) tornou-se uma 
peça decorativa, o que deixou a Abin à 
deriva. Lula e o PT tinham seu próprio 
sistema de informações. constituído de 
milhares de simpatizantes, ou como gos-
tam, de militantes, que em todos os níveis 
de administração federal e estadual forne-
ciam informações ao partido. Um sistema 
informal, mas eficaz no seu propósito.

Neste ponto, cabe um parêntese. Ins-
tituído no governo Fhc, mais precisamen-
te em setembro de 1999, o GSI tem sido 
normalmente chefiado por um general 4 
Estrelas. Seu atual titular, o General Sergio 
Etchegoyen, é hoje um dos mais influentes 
ministros de Michel Temer. O GSI tem uma 
ampla missão como prover a segurança 
física do presidente e do vice-presidente 
da República e de seus familiares, ga-
rantir confiabilidade das comunicações e 
segurança das instalações presidenciais. 
A cada viagem há uma missão percursora 
para avaliar os requisitos de segurança 
e organizar a ação com as autoridades 

locais. O status de ministro é dado para ter 
um maior “colaboração” dos ministérios 
e órgãos. Não é simples. Uma doença 
comum aos órgãos de Inteligência é a 
relutância em trocar informações entre si. 

O recente fortalecimento do GSI con-
trasta com o cenário observado após a 
chegada de Lula à Presidência da Repúbli-
ca. A estrutura de Inteligência começou a 
ruir quando a própria dinâmica de ação do 
governo levou a divergências internas. Um 
ponto crítico foi a tomada da hidrelétrica 
de Tucuruí por movimentos sociais, em 
maio de 2007. Os serviços de informação 
desconheciam a origem dos invasores. Por 
muito pouco não aconteceu uma catástro-
fe no Sistema Elétrico Interligado Nacional. 
A intenção dos invasores era gerar um 
pulso eletromagnético na rede com efeitos 
devastadores. Menos mal que os controles 
foram bloqueados remotamente a tempo. 

Outro ponto de fissura do serviço de 
informações no governo Lula ocorrera 
um ano antes, em 2006, com as ações 
do grupo criminal Primeiro comando 
da capital (Pcc). A facção iniciou uma 
guerra aberta ao governo do Estado de 
São Paulo ocasionando na paralisação da 
capital paulista por vários dias. Esses dois 
fatos evidenciaram o surgimento de novos 
grupos que não tinham sido monitorados 
pela área de Inteligência. O serviço de 
informações não tinha informações.

O sistema de Inteligência desandou de 
vez com a eleição de Dilma Rousseff. com 
ideias próprias, muitas baseadas no seu 
tempo de atividade subversiva nos anos 
60 e 70, contra os governos militares. Uma 
cena cotidiana é emblemática da desim-
portância e do sucateamento do aparelho 
de Inteligência nesse período. Todos os 
dias, pela manhã, o então Ministro-chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional, 

General Elito Siqueira, encaminhava à 
presidente Dilma Rousseff informe gerado 
pelo Sisbin. Na maioria das vezes, ela 
sequer lia os relatórios.

Em 2015, o GSI foi extinto e a coorde-
nação do Sisbin passou para a casa civil da 
Presidência da República. Esse processo 
foi conduzido por um dos operadores da 
rede informal de Inteligência do Partido dos 
Trabalhadores, Ricardo Berzoini.

A extinção do GSI foi uma resposta 
ao evento Edward Snowden. Em maio 
de 2013, foram publicados os primeiros 
documentos secretos vazados pelo es-
pecialista em computação, que trabalhou 
para empresas ligadas à Agência de Segu-
rança Nacional dos Estados Unidos (NSA) 
e à Agência central de Inteligência (cIA).

D ocumentos repassados por 
Snowden ao editor do jor-
nal britânico The Guardian 
e também ao brasileiro  

O Globo revelaram que os EUA vinham 
espionando há tempo seus próprios cida-
dãos e que esse esquema de vigilância 
também se estendia à Europa e à china. 
Material posterior mostrou que o Brasil 
figurava como um dos alvos preferenciais 
da Inteligência norte-americana. Milhões 
de e-mails e ligações de brasileiros e 
estrangeiros em trânsito no país foram 
monitorados.

Diante dessas gravíssimas denún-
cias, o Senado brasileiro instaurou, em 
3 de setembro de 2013, uma comissão 
Parlamentar de Inquérito para investigar 
a denúncia de existência de um sistema 
de espionagem estruturado pelo governo 
dos EUA com o objetivo de rastrear in-
formações no Brasil. A cPI constatou a 
vulnerabilidade do Brasil diante da espio-
nagem proveniente de países e empresas 
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estrangeiras. O caso Snowden colocou 
em evidência, não só no Brasil, mas nas 
nações que tiveram seus sigilos violados, 
a importância da adoção de medidas 
capazes de fortalecer a Inteligência e a 
contrainteligência, o que implica a reflexão 
sobre o investimento público no setor, bem 
como o incentivo à academia e à iniciativa 
privada na produção de tecnologia capaz 
de fazer frente aos desafios do setor.

Dada esta constatação, a cPI concluiu 
com uma série de importantes recomenda-
ções e pela absoluta necessidade de que 
o Brasil desenvolvesse mecanismos de 
proteção do conhecimento e de segurança 
cibernética.

Porém, o realismo atropela os dis-
cursos. Assim como não são usadas 
comunicações seguras, um discurso de 
ofendido cai por terra quando confron-
tado com a realidade. Em maio de 2013, 
o vice-presidente americano joe Biden 
visitou o Brasil e teve de enfrentar uma 
encolerizada presidente Dilma Rousseff. 
Após Dilma reverberar seu discurso 
cheio de retórica sobre a espionagem 
dos Estados Unidos, o vice-presidente 
Biden simplesmente respondeu: “O Brasil 
compartilha as informações obtidas pela 
National Security Agency (NSA)”. Durante 
sua viagem, Biden era acompanhado por 
uma equipe da NSA.

Fato similar iria acontecer no período 
dos jogos Olímpicos de 2016 com a Ope-
ração hashtag. Na ocasião, a Operação só 
foi possível com informações recebidas 
de agências norte-americanas. Embora 
oficialmente coletadas pelo FBI, é evi-
dente que o sistema de monitoramento e 
vigilância cibernético durante a Olimpíada 
foi muito sofisticado, algo que só seria 
possível com a condução da NSA. Antes 
e durante o evento, foram presas 14 pes-

soas em noves estados diferentes. Oito 
delas acabaram condenadas no âmbito 
da nova Lei de Terrorismo, por planejarem 
atos de terrorismo (observar a mudança 
na legislação: o planejamento também 
passou a ser considerado crime).

Antes de olharmos somente o Estado 
como o bisbilhoteiro-mor na vida dos 
cidadãos, temos agora outros cidadãos 
que podem nos bisbilhotar. Ou pior, gru-
pos sem controle que podem incorporar 
tecnologias para atividades criminais, 
extorsão etc. Formalmente o Brasil tem 
os instrumentos necessários para que o 
sistema de Inteligência funcione. Mas se 
são produzidas excelentes análises, quem 
as usa? há demanda? 

C omo é posível que os pre-
sidentes Dilma Rousseff e 
Michel Temer tenham suas  
conversas telefônicas gra-

vadas? Surpreendente é que os dois 
presidentes dispunham de sistemas de 
comunicação segura. Mas não foram 
usados. O que os levou a confiarem em 
um sistema aberto em vez de um aparato 
com alto grau de proteção?

Um agente de Inteligência decepciona-
do comentou com o autor que o sistema de 
comunicações seguro instalado no Palácio 
do Planalto já foi usado para encomendar 
pizzas. 

Realmente uma missão de alta rele-
vância manter em segredo quais são os 
sabores preferidos do Palácio do Planalto.

FAlA que eu te esCuto
Deve-se observar que o espectro ele-

tromagnético de Brasília é extremamente 
monitorado. Onde há decisão de relevância 
há monitoramento cibernético em ampla 
escala. Ocorre que esse expediente está 

desvirtuando algumas atividades essen-
ciais, entre as quais a investigação policial. 
Acompanhando as ações da Operação 
Lava-jato temos que tanto o Ministério 
Público como a Polícia Federal estão 
desaprendendo a investigar e a coletar 
provas de campo. Baseiam-se unicamente 
na escuta telefônica. É simples, barata e 
não dá trabalho. 

Em um período de avanço tecnológico 
sem precedentes na história da humani-
dade e de crescente internacionalização 
dos interesses nacionais, a atividade de 
Inteligência assume um papel ainda mais 
estratégico.

Porém, novos retrocessos podem 
ser impostos. Na atual crise política já 
foi pedido o fim da Abin. E a imprensa 
recentemente assacou uma fake news 
colocando-a como uma agência de go-
verno, ao pretensamente espionar órgãos 
do judiciário. 

Uma das questões fulcrais para a 
reconstrução do serviço de Inteligência 
do Brasil é o aumento do seu efetivo. A 
Abin planeja atingir um quadro de 3.800 
funcionários. Atualmente conta com 
aproximadamente 1.200. Em maio do ano 
passado, a Agência protocolou o pedido 
de autorização para a realização de um 
concurso, com o objetivo de contratar 
800 pessoas. 

Até agora, não recebeu qualquer 
resposta do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Neste ambiente 
político e econômico, certamente não a 
receberá.

O Brasil parece fadado a rifar o olhar 
para o futuro mantendo-se com um olhar 
para o passado. 

O autor é editor-chefe do site DefesaNet
editor@defesanet.com.br
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Se a marca de uma boa solução negociada é que nenhum 
dos atores envolvidos sai da mesa de negociação completamente 
satisfeito, a Lei Antiterrorismo pode ser considerada a epítome 
das boas negociações. 

A Lei Antiterrorismo, ou Lei nº 13.260 de 2016, representa 
um passo inédito na história brasileira. É a primeira legislação a 
tratar extensiva e detalhadamente do fenômeno do terrorismo. 
Anteriormente, havia referências a terrorismo como se tivesse 
conteúdo simples e óbvio como furto e incêndio. É o que se 
nota, por exemplo, na Lei de Segurança Nacional, cujo artigo 
24 mencionava o terrorismo entre outras diversas condutas 
reprováveis.1 Mesmo a constituição Federal, ao consagrar o 
repúdio ao terrorismo como princípio das relações internacionais 
brasileiras e reputá-lo como crime inafiançável, não traz qualquer 
parâmetro definidor.

Siga a bula com atenção

anti
terror
ismo

lei

Guilherme de Jesus France
JuRiSTA E HiSToRiADoR
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A evolução normativa no plano internacional não poderia 
ter sido mais diferente. Normas internacionais sobre o combate 
ao terrorismo são discutidas desde o final do Século XIX. Entre 
experiências fracassadas, como os dois tratados celebrados no 
seio da Liga das Nações, e outras bem-sucedidas, consolidou-
-se significativo corpo normativo sobre o tema. Sem dúvida, no 
entanto, o ponto de inflexão marcado pelos atentados de 11 de 
setembro de 2001 representa o início de efetivo incremento des-
sas normas. Os tratados existentes ganharam ampla aceitação, 
enquanto novos foram elaborados; o conselho de Segurança da 
ONU introduziu o tema definitivamente em sua agenda e impôs 
obrigações uniformes de combate ao terrorismo a todos os 
países; e novas organizações internacionais passaram a atuar 
nessa seara, como o Grupo de Ação Financeira (Gafi).

Foi, sem dúvida, em resposta às normas internacionais 
sobre o tema que o Brasil tomou o passo decisivo de aprovar a 
Lei Antiterrorismo. Além de definir e tipificar o terrorismo, essa 
lei criminaliza condutas associadas, como o recrutamento para 
e a promoção de organizações terroristas, o financiamento de 
atos de terrorismo e a realização de ações preparatórias com o 
fim de perpetrar atentados. Dá também disposições específicas 
para a investigação, processamento e execução de eventuais 
penas para condenados de terrorismo, pela aplicação da Lei de 
Organizações criminosas e da Lei de crimes hediondos.

O que justifica especificamente essa guinada que se em-
preendeu a partir de 2013, com a introdução do Projeto de Lei 
499, do Senado, que originaria a Lei Antiterrorismo, sancionada 
pela presidente Dilma Rousseff, será um dos pontos focais 
deste artigo. Afinal, contraposto às dinâmicas internacionais, o 
intervalo entre 2001 e 2015 – quatorze anos de relativa inércia 
legislativa no Brasil – é sinal de que houve um significativo atraso 
em relação a essa internalização. 

Essa inércia legislativa pode ser matizada a partir de duas 
considerações. De um lado, a questão do terrorismo foi abordada, 
ainda que de forma tangencial, por legislações relativas a outros 
temas, lavagem de dinheiro e crime organizado; resoluções do 
conselho de Segurança foram internalizadas, ainda que por meio 
de processos legislativos de eficácia questionável (Macedo & 
Pinto, 2011); e o Brasil assinou e ratificou a ampla maioria dos 
tratados internacionais sobre o tema. 

De outro lado, ocorreram iniciativas, nesse período, tanto no 
âmbito do Poder Executivo quanto no âmbito do Poder Legislativo 
para que fossem aprovadas legislações a tratar de terrorismo, 

especificamente, ou de segurança nacional. Esforços foram 
engendrados pela Estratégia Nacional de combate à corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro (ENccLA) e pela câmara de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional (cREDEN). No congresso Nacional, 
foram apresentadas dezenas de proposições legislativas2 que 
tocavam no tema, sem que nenhuma tivesse sequer alcançado 
estágios avançados de tramitação. 

Principalmente, interessam as dinâmicas entre os diversos 
atores envolvidos na tramitação da Lei Antiterrorismo, os quais 
participaram também dessas iniciativas anteriores. Essas dinâ-
micas, afinal, foram determinantes para delinear os termos nos 
quais aquelas normas internacionais seriam internalizadas no 
Brasil. Entre os atores envolvidos, merecem destaque: o Ministé-
rio da justiça, o conselho de controle de Atividades Financeiras, 
o Ministério Público, a Polícia Federal, as Forças Armadas e o 
Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional e 
a Agência Brasileira de Inteligência, os movimentos sociais e 
organizações de defesa dos Direitos humanos.

A pretensão aqui não é rastrear o especificamente o processo 
legislativo que deu origem à Lei Antiterrorismo. Tal esforço não 
se coadunaria com o espaço disponível. De fato, a preocupação 
é prospectiva, ou seja, com o futuro dessa legislação. É neces-
sário, para isso, compreender a sua origem, assim como o papel 
desempenhado pelos diversos atores envolvidos e interessados 
na temática. A partir da conclusão de que eles ainda possuem 
demandas não atendidas em relação a esse tema, será possível 
auferir quais são as perspectivas futuras da Lei nº 13.260 de 2016. 

As origeNs iNterNACioNAis dA lei ANtiterrorismo
Buscar um ponto inicial a partir do qual seja possível identifi-

car um processo que daria origem à Lei Antiterrorismo é desafio 
que impõe a missão de conjugar as dinâmicas internacionais 
e domésticas. As internacionais encontram-se, nesse caso, 
no papel de propulsoras, razão pela qual, inicialmente, o foco 
será o desenvolvimento do corpo normativo internacional sobre 
prevenção e combate ao terrorismo.

De fato, o que parece inquestionável é que esse processo (i) 
tem origem internacional e (ii) é marcado (e impulsionado) por 
atentados terroristas. Dessa forma, um possível ponto de partida 
foram os atentados contra a delegação israelense nos jogos 
Olímpicos de Munique, em 1972. Precisam ser compreendidos 
dentro do contexto da crescente internacionalização do terroris-
mo, característica da onda terrorista da “Nova Esquerda”,3 assim 
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denominada por David Rapoport (2001). Nesse contexto, grupos 
terroristas passaram a empreender ações verdadeiramente 
internacionais, seja em relação a seus alvos, seja em relação 
ao seu escopo. colaboravam entre si e transpunham fronteiras 
de maneira a exigir uma resposta cooperativa da comunidade 
internacional.

O episódio que marcou a história das Olimpíadas representou 
também o marco inicial do envolvimento da Organização das 
Nações Unidas, especialmente via Assembleia Geral, no combate 
ao terrorismo. Em contraponto, o conselho de Segurança foi 
incapaz de aprovar uma resolução em resposta aos atentados.

Discordâncias quanto à definição de terrorismo representa-
vam, entretanto, significativo obstáculo à cooperação internacio-
nal. A máxima “one man’s terrorist is another’s freedom fighter” 
sintetizava a disputa entre países do Primeiro e do Terceiro 
Mundo. Enquanto aqueles afirmavam a inexistência de qualquer 
justificativa legítima para o uso da violência, estes, embasados no 
princípio da autodeterminação, reconheciam na violência a única 
resposta possível ao imperialismo. Em jogo estava o processo 
de descolonização afro-asiático, levado à frente por grupos que, 
a depender da definição escolhida, podiam ser considerados (e 
combatidos) como terroristas (Blumenau, 2014, p. 69).

Frente a esse impasse, a cooperação internacional se subs-
tanciou, principalmente, em tratados internacionais setoriais, 
sobre temas menos polêmicos. Foram celebradas, assim, a 
convenção Internacional para a Prevenção e Punição de cri-
mes contra Pessoas Internacionalmente Protegidas (1973) e 
a convenção Internacional contra a Tomada de Reféns (1979). 
Enquanto isso, o conselho de Segurança se mostrava inabalado 
pelos crescentes números de atentados terroristas, emitindo 
apenas condenações genéricas. Somente em duas ocasiões – os 
atentados contra aeronaves sobre Lockerbie e Niger e a tentativa 
de assassinato do presidente do Egito hosni Mubarak –, engajou-
-se na construção de um regime de sanções direcionadas contra 
Líbia e Sudão, respectivamente.

O fim da Guerra Fria e a conclusão do processo de descolo-
nização abriram espaço para a cooperação internacional mais 
efetiva. Na década de 90, foram celebradas a convenção Inter-
nacional para a Supressão de Atentados com Bombas (1997) e a 
convenção Internacional para a Supressão do Financiamento de 
Terroristas (1999). Ainda em 1999, em resposta aos atentados 
contra as embaixadas norte-americanas no quênia e na Tanzânia, 
o conselho de Segurança das Nações Unidas (cSNU) impôs 

um amplo regime de sanções que se mostraria permanente. 
Organizado em torno de um comitê responsável por fiscalizar a 
implementação dessas sanções pelos Estados, esse regime já 
teve como alvos principais o Talibã e a Al qaeda e hoje direciona 
grande parte de sua atenção para o Estado Islâmico.

que os atentados de 11 de setembro de 2001 alçaram o 
combate ao terrorismo ao topo da agenda internacional é de 
conhecimento comum. Os impactos normativos dessa ascensão 
são, entretanto, menos conhecidos. E são justamente esses 
avanços normativos que representaram a força motriz direta do 
processo legislativo que originaria a Lei Antiterrorismo brasileira.

d
e um lado, o cSNU se engajou definitivamen-
te no combate ao terrorismo, aprovando a 
Resolução 1373 (2001) que impunha amplas 
obrigações aos Estados nessa seara – deveriam 
cooperar entre si, tomar medidas para impedir 

o financiamento de grupos terroristas, persegui-los e prevenir 
o seu estabelecimento em seus territórios. O crescente corpo 
de normas que se desenvolveu no âmbito do cSNU e a ampli-
tude das obrigações impostas gerou questionamentos inclusive 
sobre a possível assunção de funções legislativas por aquele 
órgão (Pellet, 2002; Szasz, 2002). Fontes mais tradicionais do 
Direito Internacional, como os tratados já mencionados, também 
ganharam impulso e foram finalmente ratificados pela maioria 
dos Estados.

De outro lado, foi também no rescaldo dos atentados de 
2001 que uma pequena organização, cujo poder e importância 
são inversamente proporcionais à sua exposição pública, in-
gressou definitivamente na seara do combate ao terrorismo. O 
Grupo de Ação Financeira havia sido criado no final da década 
de 80 como parte de um esforço liderado pelos Estados Unidos 
para combater o tráfico de drogas. Seu foco, entretanto, era o 
combate à lavagem de dinheiro e sua abordagem inovadora. 
criava recomendações sobre o que governos e empresas, 
especialmente bancos, deveriam fazer para prevenir e reprimir 
a lavagem de dinheiro. Essas recomendações tinham conteúdo 
mais detalhado do que aquilo usualmente encontrado em tra-
tados internacionais, e o Gafi oferecia assistência técnica para 
que fossem implementadas. 

O Gafi contava apenas com um pequeno número de países 
como membros – na sua maioria nações ricas. A uniformidade 
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facilitava o processo decisório e permitia o incremento norma-
tivo progressivo. Oferecia também um poderoso instrumento 
de incentivo (e sanção) para que outros países, mesmo não 
membros, aderissem às recomendações. Afinal, o acesso aos 
mercados financeiros de Nova york, Londres, Paris etc. logo se 
tornou condicionado à implementação das medidas de combate 
à lavagem de dinheiro, e o Gafi desempenhava as atividades de 
fiscalização.

A partir de 2001, o Gafi assumiu nova tarefa: combater o 
financiamento do terrorismo. Foram desenvolvidas recomenda-
ções destinadas especificamente a esse fim, como a criminali-
zação do financiamento do terrorismo e o estabelecimento de 
mecanismos efetivos para implementar sanções eventualmente 
impostas pelo conselho de Segurança. Essas recomendações 
se desenvolveram, se detalharam e responderam às transfor-
mações do terrorismo internacional, ampliando seu escopo 
– hoje, incluem, por exemplo, medidas contra o recrutamento 
de terroristas estrangeiros, prática habitual do Estado Islâmico 
(Gafi, 2012). 

Além do conteúdo propriamente normativo, o Gafi aprimorou 
também seu mecanismo de fiscalização, desenvolvendo impor-
tantes instrumentos sancionatórios a serem aplicados contra 
países que não implementasse as recomendações. Existe, 
atualmente, um procedimento de revisão por pares, na qual 
especialistas visitam um país para avaliar a sua implementação. 
A partir do relatório elaborado, o Gafi pode decidir impor uma 
miríade de sanções, graduadas em função do nível de descum-
primento das recomendações. 

Essas sanções têm impacto direto pela imposição de 
restrições a transações financeiras, de custos mais elevados 
para a realização de trocas comerciais e até pela proibição do 
estabelecimento de empresas e bancos de países sancionados. 
Têm também importante impacto simbólico pela sinalização, ao 
mercado internacional, de que o país indicado constitui um risco, 
uma ameaça à integridade de qualquer indivíduo ou entidade 
que se associe a ele. 

A participação do Brasil no Gafi data de 2000, quando foi 
formalmente reconhecido como seu membro. Passou, assim, 
a fazer parte de suas reuniões e ter direito de voto. Foi nesse 
mesmo ano que o país passou pela primeira das três avaliações 
já realizadas. A segunda ocorreu em 2004 e foi a primeira opor-
tunidade em que o país foi formalmente questionado sobre sua 
legislação referente ao combate ao financiamento do terrorismo. 
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já naquele momento foram identificadas importantes deficiên-
cias, como a não ratificação da convenção Internacional para 
a Supressão do Financiamento do Terrorismo e a inexistência 
de uma definição para terrorismo no ordenamento nacional, o 
que prejudicaria a investigação e processamento de casos de 
financiamento do terrorismo (Gafi & Gafisud, 2004, p. 13-15).

com a avaliação de 2010, essas críticas se agravaram. Isso 
porque o tratamento do financiamento do terrorismo vinha ocor-
rendo de maneira esparsa. havia menção ao terrorismo e seu 
financiamento na Lei nº 9.613, de 1998, que tratava de lavagem de 
dinheiro. Essa menção foi extirpada, no entanto, pela Nova Lei de 
Lavagem de Dinheiro – a Lei nº 12.683, de 2012. A Lei nº 12.850, 
que trata de organizações criminosas, também tem referência 
apenas passageira a organizações terroristas. Assim como a da 
Lei de Segurança Nacional, essas referências foram consideradas 
insuficientes. A conclusão final do Gafi foi de que o Brasil:

Não havia criminalizado o financiamento do terrorismo de maneira 

consistente com a Recomendação Especial 2,4 o que prejudicava 

de maneira considerável a sua capacidade de investigar e processar 

casos de financiamento de terrorismo. Prejudicava também sua ca-

pacidade de tomar medidas cautelares, confiscar bens e providenciar 

cooperação internacional (Gafi, 2010, p. 26).

Domesticamente, é o conselho de controle de Atividades 
Financeiras (coaf) o responsável direto pela implementação das 
recomendações, embora algumas delas escapem à sua compe-
tência e demandem cooperação interinstitucional. É também o 
coaf que lidera a missão brasileira junto ao Gafi, participando 
das reuniões quadrimestrais daquela organização.

A partir da aprovação desse relatório, o Gafi passou a exercer 
crescente pressão sobre as autoridades brasileiras, especialmente 
o coaf. O país foi submetido, em 2014, a um regime de acom-
panhamento mais rígido, o qual exigia apresentar relatórios indi-
cando aprimoramentos na implementação das recomendações 
com mais frequência. Logo em seguida, foi enviada uma carta 
à presidente Dilma Rousseff indicando a necessidade de que as 
deficiências apontadas fossem corrigidas com urgência. Por fim, 
veio a Brasília, em abril de 2015, uma Missão de Alto Nível do 
Gafi, com seu presidente Roger wilkins (Gafi, 2016). 

O objetivo dessa missão era sinalizar claramente às autorida-
des brasileiras – ministros da justiça e da Fazenda, presidente da 
câmara dos Deputados e procurador-geral da República, todos 

se encontraram com wilkins – que, caso o Brasil não tomasse 
medidas efetivas, seria feito um pronunciamento público con-
denando o país e, possivelmente, ele seria incluído em uma das 
listas de sanção. Foi esse o momento-chave que desencadeou 
a elaboração do PL 2016/2015, como se nota pela afirmação de 
indivíduos que se encontravam próximos ao processo decisório:

Bernardo Mota (2016), diretor de Assuntos Internacionais do cOAF:

O debate foi evoluindo até que chegou o ponto de que o GAFI “colo-

cou a faca no nosso pescoço” e disse assim: “Se vocês não fizerem 

[resolver as deficiências], vão se comprometer com o mundo todo, 

principalmente com o setor financeiro”. 

Vladimir Aras (2016), procurador da República:

O governo Dilma, já no final de 2015, tocou para frente o projeto 

porque temia as ameaças de sanção do GAFI e as avaliações negati-

vas do Brasil na comunidade internacional. Foi muito mais a pressão 

externa do que o amadurecimento desse projeto na comunidade 

internacional [...]. O Brasil não tinha feito o dever de casa, que era 

aprovar a lei antiterror. Uma boa lei antiterror. quando o GAFI deu 

o ultimato – “Se vocês não aprovarem, vão entrar numa lista cinza, 

de países que não cumprem as suas obrigações internacionais” – aí 

o governo (a ENccLA, a PGR etc.) se mobilizou de novo e o projeto 

voltou a andar.

carla Veríssimo di carli (2016), Procuradora da República:

A coisa não andou, não andou, chegou no ponto que ficou “a corda 

no pescoço”. chegou-se a um ponto em que o Brasil estava quase 

sendo suspenso do GAFI e então houve essa sensibilização para que 

a legislação fosse elaborada e aprovada.

O principal temor, naquele momento, era que a repercussão 
negativa de uma ação do Gafi restringisse os fluxos financeiros 
internacionais para o Brasil. A possibilidade de que o país perdesse 
o seu nível de investimento, atribuído pelas agências de rating – 
Moody’s, Standard and Poor’s e Fitch –, em função de eventual 
listagem do país era real. Foi esta a principal motivação do governo 
Dilma para apresentar o PL 2016/2015 ao congresso Nacional.

Outros fatores certamente podem ser considerados rele-
vantes e desempenharam um papel nesse processo. O recru-
descimento do terrorismo internacional a partir de 2012, com a 
emergência de grupos como o Estado Islâmico e o Boko haram, 
lançou nova luz sobre os esforços de cooperação internacional 
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para fazer frente a essa ameaça, inclusive aqueles desenvolvi-
dos pelo Gafi. A ocorrência de grandes atentados com ampla 
repercussão, como o da Maratona de Boston (abril/2013) e o 
de Paris (janeiro/2015), sublinha a importância desses esforços. 

e
nquanto isso, no Brasil, a ocorrência de grandes 
eventos – a jornada Mundial da juventude (2013) 
e a copa do Mundo (2014), por exemplo – trazia 
a ameaça de um atentado para a realidade das 
autoridades responsáveis pela organização deles. 

A realização dos jogos Olímpicos no Rio de janeiro, em agosto 
de 2016, aumentava a urgência para que medidas concretas 
fossem adotadas. A sombra dos atentados de Munique ainda 
paira sobre a história das Olimpíadas. A economia brasileira, por 
sua vez, já dava sinais da crise que repercutiria pelos próximos 
anos, acentuando a necessidade dos fluxos financeiros interna-
cionais, ameaçados por qualquer sinal de instabilidade ou risco.

O papel do Gafi, em conjunto com esses fatores, deve ser 
compreendido como excepcionalmente capaz de reverter uma 
tendência histórica: desde 2003, o núcleo político dos governos 
do PT havia sido capaz de impedir o sucesso da iniciativa para 
tipificar o terrorismo no ordenamento brasileiro. Mesmo dentro 
do Poder Executivo, enquanto atores como a Polícia Federal, as 
Forças Armadas e o setor de inteligência tinham empreendido 
significativos esforços para produzir textos legislativos nesse 
sentido, o núcleo político – organizado em torno do Ministério 
da justiça e do Ministério da casa civil – havia sido capaz de 
bloquear essas iniciativas. A principal preocupação desse núcleo 
era, nas palavras de Pedro Abramovay, ex-secretário de Assuntos 
Legislativos e ex-secretário Nacional de justiça, postos-chave 
no Ministério da justiça: 

Não tem como fazer um projeto de lei que tipifique o terrorismo e 

não criminalize os movimentos sociais. Porque é para isso que eles 

querem tipificar o terrorismo, e o Direito Penal não é assim que 

funciona: você escreve e sabe como o juiz vai aplicar. Ele [o Direito 

Penal] vai ser aplicado de acordo com o interesse político do juiz, é 

assim que as coisas funcionam. 

Assim, a partir da longa experiência de aplicação do Direito Pe-
nal na realidade brasileira, especialmente em relação a movimentos 
sociais, temia-se que qualquer legislação tratando de terrorismo 

pudesse ser empregada para criminalizá-los. Essa experiência inclui 
tanto as ações de forças policiais e órgãos judiciais quanto iniciativas 
que já haviam surgido no congresso Nacional, além daquelas que 
se desenvolveram no âmbito do Poder Executivo.

como referido, não há definição consensual de terrorismo, 
de maneira que ela pode ser construída para incluir (i) movi-
mentos de libertação nacional, (ii) Estados ou agentes estatais 
que praticam violência, nas suas mais variadas formas e (iii) 
movimentos sociais e reivindicatórios. Dessa forma, o temor 
era que manifestantes de rua, como aqueles responsáveis pela 
onda de protestos de 2013, e grupos atuantes no campo, como 
o Movimento dos Sem Terra, fossem rotulados como terroristas 
e sujeitos a ainda mais grave tratamento.

Nesse momento, nota-se uma grande tensão, conforme 
aquele núcleo político se esforçava para elaborar uma proposta 
que, simultaneamente, atendesse às exigências apresentadas 
pelo Grupo de Ação Financeira, mas que apresentasse mínimos 
riscos de deturpação, em sua perspectiva, para aplicação na 
criminalização de movimentos sociais. É o que constata Beto 
Vasconcelos (2016), então secretário Nacional de justiça, e Ga-
briel Sampaio (2016), então secretário de Assuntos Legislativos 
e responsável pela elaboração do projeto de lei:

Beto Vasconcelos:

com relação ao tema do aperfeiçoamento da legislação penal, a 

opção técnica que se adotou foi uma que garantisse o atendimento 

das Recomendações [do GAFI], sem que houvesse uma externa-

lidade negativa da legislação, ou pelo menos buscando reduzir 

externalidades que pudessem culminar em problemas de aplicação 

da lei na ponta que pudesse vir a rescindir direitos constitucionais 

de manifestação, expressão de opinião e liberdades.

Gabriel Sampaio:

quando houve a deliberação, o nosso papel era de construir uma 

saída jurídica que tivesse como parâmetros normativos alguns pilares 

básicos da nossa construção democrática, que era ter uma proposta 

que não criminalizasse movimentos sociais; que tratasse estritamen-

te o que era identificado como lacuna na legislação, numa avaliação 

muito restrita sobre o tema. [...] houve uma deliberação muito clara 

da presidenta da República para que a legislação tivesse o contorno 

de ser minimalista, preservar direitos e garantias fundamentais, não 

afetar a ação de movimentos sociais, enfim, o que nós acabávamos 

chamando, na discussão, de governo de “proposta minimalista”.
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Os contornos que a chamada “proposta minimalista” assu-
miram foram os de um projeto que não pretendia criar uma nova 
lei, mas sim introduzir alterações pontuais à Lei de Organizações 
criminosas (Lei nº 12.850/2013). Pretendia-se introduzir uma 
definição para as organizações terroristas,5 para criminalizar 
indivíduos que a promovessem, constituíssem ou integrassem, 
além daqueles que a financiassem ou que recrutassem outros 
para integrá-la – duas questões centrais para o Gafi. Nesse 
ponto, merece destaque, além do Ministério da justiça, o papel 
do coaf como garantidor de que a proposta apresentada aten-
desse aos rígidos critérios imposto pelo Gafi, tendo efetivamente 
elaborado o dispositivo relativo a financiamento (Mota, 2016). 
como símbolo daquela tensão, o projeto elaborado pelo Poder 
Executivo continha, a partir da inspiração da legislação argentina, 
também uma cláusula excludente de ilicitude para movimentos 
sociais e reivindicatórios,6 retirando-os do escopo de aplicação 
dessa legislação. 

Acontece que em meio a esse esforço de balanceamento 
existiam forças diversas, com pretensões distintas. Apesar de 
a iniciativa ter surgido com o propósito de atender às demandas 
do Gafi, diversos atores, com interesse histórico no tema, como 
Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas e Ministério 
da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional e Agência Brasi-
leira de Inteligência, vislumbraram a oportunidade de atender às 
demandas que haviam sido rejeitadas anteriormente. De outro 
lado, organizações de defesa dos Direitos humanos e movimen-
tos sociais organizados enxergavam a proposta com receio e 
temiam vê-la transformada em instrumento para repressão de 
demandas e movimentos reivindicatórios.

c
om uma forte diretiva da presidente da Repú-
blica, não houve espaço para atender àqueles 
atores que pretendiam expandir o escopo da 
legislação sobre terrorismo. Assim, o campo 
de batalha entre essas forças migrou para o 

congresso Nacional. Ainda que agrupados nesse propósito, eles 
tinham interesses diversos, nem sempre compatíveis entre si. 
De modo geral, pode-se afirmar que, além da pretensão de ver 
tipificado o crime de terrorismo, tinham interesse em aumentar 
os instrumentos legais e recursos disponíveis aos esforços de 
prevenção e combate e em estabelecer mecanismos institucio-
nais de coordenação desses esforços. 

Em 16 de junho de 2015, a presidente Dilma Rousseff enviou 
ao congresso Nacional o PL 2016/2015, juntamente com o PL 
2020/2015. Este último regulamentava a ação de bloqueio a 
bens em decorrência de sanções impostas pelo conselho de 
Segurança das Nações Unidas. 

No congresso Nacional, o PL 2016/2015 sofreu transforma-
ções profundas. De proposta de alteração da Lei de Organizações 
criminosas, converteu-se em um projeto para uma lei específica 
e independente, tratando de maneira mais extensiva do terro-
rismo. A definição indireta de terrorismo – pela descrição das 
organizações terroristas – deu lugar a uma definição detalhada 
do que passaria a constituir terrorismo no Direito brasileiro. A 
discussão, tanto na câmara dos Deputados, quanto no Senado 
Federal, foi muito além dos requisitos a serem preenchidos para 
satisfazer o Grupo de Ação Financeira, embora este tenha sido o 
catalizador inicial. Fica claro que, após inúmeras iniciativas abor-
tadas, aproveitou-se esse espaço na agenda política brasileira 
para discutir um tema que vinha, desde muito, sendo evitado 
em decorrência da preocupação com a criminalização de movi-
mentos sociais e da ausência de manifestações do terrorismo 
internacional no Brasil.

Não se pretende, neste espaço, oferecer um relato detalhado 
do processo legislativo que daria origem à Lei Antiterrorismo 
em seu formato atual. Esse esforço foi empreendido em outro 
lugar.7 Importa considerar que as forças políticas apontadas 
desempenharam importantes papéis na tramitação e deixaram 
suas marcas no texto legal. Nenhuma delas foi, entretanto, capaz 
de encampar e satisfazer todas as suas pretensões, razão pela 
qual se mantém acesa a disposição, calcada naquelas pretensões 
frustradas, em maior ou menor medida, para reabrir o debate 
sobre a Lei Antiterrorismo.

PreteNsões FrustrAdAs
A aprovação do PL 2016/2015 no congresso Nacional e a sua 

sanção (com diversos vetos) não pode ser compreendida como 
sinal de que a questão foi dada como resolvida. Fato é que o 
PL 2016/2015 não foi elaborado no Poder Executivo mediante o 
consenso de todos os órgãos interessados. como visto, foi um 
produto da estreita colaboração entre o coaf e o Ministério da 
justiça, principalmente pela Secretaria de Assuntos Legislativos. 
De forma semelhante, no congresso Nacional, a tramitação des-
se projeto foi marcada pelo dissenso, tanto entre parlamentares 
de esquerda e de direita quanto entre a câmara dos Deputados 
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e o Senado Federal, cujas versões aprovadas eram bastante 
divergentes. 

Assim, permanecem, mesmo com a promulgação da Lei 
Antiterrorismo, diversos pontos contenciosos, em relação aos 
quais existe disposição e interesse para mudanças. como notado, 
o ponto mais polêmico dessa lei é justamente a definição de ato 
terrorista, contida no art. 2: 

O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos 

atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos 

com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expon-

do a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade 

pública.

Essa definição foi e permanece alvo de severas críticas, tanto 
por parte de atores que defendiam uma Lei Antiterrorismo mais 
ampla quanto por parte daqueles que empreenderam esforços 
para impedir a sua aprovação. 

A principal crítica dos proponentes da ampliação do escopo 
da Lei Antiterrorismo se refere à ausência de menção às moti-
vações políticas e ideológicas, retiradas do texto pela câmara 
dos Deputados. Do Ministério Público Federal, o Procurador da 
República e Secretário para cooperação Internacional Vladimir 
Aras (2016) afirmou que “quando você elimina a motivação polí-
tica de atividades terroristas, você está impedindo a persecução 
criminal de uma série de condutas que só são terroristas, pela 
lógica da lei penal, quando é considerada a motivação”. Das 
Forças Armadas, o general Luiz Felipe Linhares Gomes (2015) 
afirmava que “a retirada do termo ‘motivação política e ideológica’ 
prejudica a ação porque todo o terrorismo tem uma finalidade 
política e ideológica”. Nessa mesma toada, afirmou o ex-diretor-
-geral da ABIN, Marcio Paulo Buzanelli (2016):

A razão política não está aí mencionada. E a motivação política é o 

principal motor do terrorismo. São contemplados o inconformismo, 

o preconceito, a intransigência religiosa. Mas a questão política é 

central, fundamental. Então caso aconteça um atentado de natureza 

seletiva e de cunho político, tendo como alvo dignitário estrangeiro 

em visita ao Brasil, o praticante não poderá ser enquadrado nessa 

lei. Porque ele não teve como motivação o preconceito religioso 

ou nenhuma das razões constantes na lei, mas, tão somente, a 

motivação política.

A intensa disputa sobre a definição de terrorismo é sinal do 
poder que esse rótulo carrega. Simbolicamente, é instrumento 
de deslegitimação, que exclui do espaço público e marginaliza 
indivíduos e suas pretensões. juridicamente, abre espaço para 
um processo de criminalização que vai muito além daquele 
momento final em que um indivíduo é condenado por uma 
sentença. O processo de criminalização começa muito antes, 
com a atuação das forças policiais, cujo papel é frequente e 
erroneamente minimizado (Batista & zafaroni, 2003, p. 51), com 
a aplicação de medidas cautelares, como prisões preventivas, e 
com as próprias consequências do processo penal. 

Também se manifestaram críticas, durante o processo 
legislativo, direcionadas à cláusula excludente de ilicitude para 
movimentos sociais e reivindicatórios. Essas críticas refletiam 
uma ampla desconfiança e ceticismo em relação à atuação de 
movimentos sociais organizados, como o MST. Por exemplo, 
o senador Ronaldo caiado (DEM-GO) defendeu o substitutivo 
apresentado pelo senador Aloysio Nunes, o qual não continha 
aquela cláusula, afirmando que: “existem segmentos [...] que 
querem continuar vivendo num clima de total libertinagem, no 
sentido de decidir o que é bom ou o que é ruim, e se acham no 
direito de ditarem regras e de estarem reivindicando, em nome 
de movimentos sociais, a sua anistia”.8 Institucionalmente, o 
Ministério da Defesa (2016) pugnou pelo veto a esse dispositivo: 

quanto ao §2º do Art. 2º, que exclui do crime de terrorismo condutas 

direcionadas por propósitos sociais ou reivindicatórios, por reforça-

rem o vício identificado no caput do mesmo artigo, não enquadrar 

e punir de modo compatível atos próprios do terrorismo, expondo a 

sociedade a atos dessa natureza e, finalmente, por não ser essencial 

ao corpo da proposta, sugere-se que seja vetado.

Essas críticas se tornam ainda mais relevante em conside-
rando que já existem proposições legislativas para revogar essa 
cláusula específica, como o PL 5358/2016 e o PL 5065/2016.

Durante o processo legislativo, a Polícia Federal, cujos 
interesses eram representados indiretamente pela Associação 
Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), apresentou 
críticas e sugestões, algumas das quais não foram atendidas. 
Permanecem, portanto, pontos sensíveis nos quais propostas 
de alterações legislativas futuras provavelmente tocarão. De 
fato, a sugestão de que essa legislação é provisória (Ministério 
da Defesa, 2016) ou apenas um primeiro passo em um pro-
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cesso mais amplo foi frequente entre interlocutores envolvidos 
diretamente com a sua adoção. Em termos de criminalização, 
um ponto defendido pela ADPF (2015, p. 4), que acabou sendo 
vetado pela presidente Dilma era o dispositivo que tratava da 
apologia ao terrorismo.9

Além disso, pretendia-se, também, que fossem conferidos 
mais instrumentos de trabalho à Polícia Federal. Seriam instru-
mentos de investigação mais intrusivos do que aqueles que já 
estão previstos na Lei de Organizações criminosas – a que a Lei 
Antiterrorismo também faz referência. Marcos Leôncio Ribeiro 
(2015), ex-presidente da ADPF, citou os meios de obtenção de 
prova com controle judicial posterior e a interceptação telefônica 
direta, ou seja, sem necessidade de intermediação da operadora 
de telefonia como exemplos de instrumentos que poderiam ser 
atribuídos à PF no contexto do combate ao terrorismo. Importante 
notar que essa possibilidade, quiçá necessidade, se funda na 
percepção de que o terrorismo representa um risco excepcional, 
autorizando medidas igualmente excepcionais (Aradau & Von 
Munster, 2007, p. 98-102).

O temor, entretanto, de que se repetissem as experiências 
frustradas dos últimos 15 anos e que, mais uma vez, o ímpeto 
legislativo se perdesse serviam de incentivo à moderação das 
pretensões, já naquela leitura de que se tratava de um processo 
incremental. Nas palavras de Marcos Leôncio Ribeiro (2016): 

A gente tinha chegado a um bom termo no PL do Executivo. Só 

que essa disputa ideológica na câmara e no Senado nos causava 

um receio de entrar novamente em um atrito e não se ter nenhuma 

lei – e esse era o pior cenário [...]. Entre o nada e a Lei nº 12.850 

[Lei de Organizações criminosas], ótimo [ficar com os instrumentos 

previstos na Lei nº 12.850], mas gostaríamos de um pouco mais

 
A implementação dessas pretensões incrementais já no mo-

mento em que a Lei Antiterrorismo não está em risco se mostra 
uma alternativa viável e até preferível do que o risco de que um 
projeto excessivamente expansivo fosse vetado integralmente 
pela presidente Dilma Rousseff. 

Uma posição particular parece ter sido adotada pelos setores 
ligados à inteligência, notadamente a ABIN e o GSI. A Lei Anti-
terrorismo não faz referência qualquer à atividade de inteligência 
ou, mais especificamente, a eventuais ações de prevenção ao 
terrorismo. Isso a despeito dos esforços empreendidos por esses 
atores. A única referência que havia era à atribuição ao GSI do 
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papel de coordenação das atividades de prevenção e combate 
ao terrorismo, a qual acabou sendo vetada.10

Dessa forma, construiu-se o entendimento de que essa le-
gislação não interferiria com a missão e com o trabalho da Abin. 
Nas palavras de Saulo cunha (2017), diretor do Departamento de 
contraterrorismo da Abin, “a Lei Antiterrorismo não diz respeito à 
atividade de inteligência de Estado. Ela é uma lei de investigação 
e persecução penal. A atividade de inteligência de Estado não 
foi contemplada por essa lei”. Nem mesmo a definição legal foi 
tomada como uma referência àquilo que seria foco do trabalho 
de antiterrorismo da Agência Brasileira de Inteligência. É o que 
afirmou um oficial de inteligência:

Nada mudou praticamente com relação ao trabalho preventivo que 

a inteligência faz. A tipificação do terrorismo que a lei apresenta 

não alterou em nada o trabalho que a inteligência precisa fazer. A 

inteligência já fazia um acompanhamento em cima daquilo que é 

considerado terrorismo ou ato terrorista e continua fazendo inde-

pendente da tipificação que a lei traga. A lei tem um olhar diferente 

daquilo que a gente faz. O nosso olhar é preventivo, e mesmo que 

a lei traga algumas pretensões e exclua algumas condutas como 

crimes de terrorismo, ainda, para a comunidade internacional e para 

alguns fóruns internacionais, eles são considerados atos terroristas 

ou ações de motivação terrorista. A agência de inteligência continua 

acompanhando isso, continua fazendo esse trabalho.11

Dessa forma, permanecem, à semelhança da Polícia Fede-
ral, significativas demandas por parte do setor de inteligência 
brasileiro. considerando que não teriam sido atendidas pela Lei 
Antiterrorismo, é provável que voltem a ser apresentadas em 
futuras oportunidades compatíveis. 

Foi o que aconteceu durante audiência pública realizada na 
comissão de Segurança Pública e combate ao crime Organizado 
da câmara dos Deputados sobre o PL 5065/2016, o qual será 
descrito em seguida. Naquela oportunidade, Saulo cunha (2017) 
listou algumas dessas demandas: a proteção da identidade dos 
agentes de inteligência, a autorização para que esses agentes 
realizem atividades de infiltração ou ação controlada, o acesso 
a bancos de dados e a possibilidade de realização de escutas 
telefônicas.

De fato, essas são demandas que se referem mais aos 
instrumentos e garantias disponíveis para a atuação do serviço 
de inteligência do que unicamente ao combate ao terrorismo. 

Afinal, poderiam ser empregados em atividades com outros fins, 
caso fossem efetivamente atribuídos à ABIN. No mais, nota-se 
também que a Lei Antiterrorismo não atendeu à necessidade 
institucional de se organizar um mecanismo permanente12 de 
prevenção e combate ao terrorismo. É o que assinalava wilson 
Trezza (2015), diretor-geral da ABIN:

Mas é claro, lógico, indiscutível, se não, não estaríamos aqui, que 

em alguns momentos, até mesmo em relação a esse comentário 

que foi feito sobre vaidade, protagonismo, falta de integração, se 

isso em algum momento acontece é exatamente por uma questão 

do que chamam os especialistas de vácuo legiferante. Precisarí-

amos de uma legislação que coordenasse todas essas posturas 

e esses procedimentos e competências. Algumas questões são 

competência exclusiva do Executivo, mas existe uma necessidade 

de uma regulamentação legal em vários aspectos e talvez nós não 

estivéssemos tendo essas dificuldades.

De outro lado do espectro político no que se refere à Lei 
Antiterrorismo, organizações relacionadas à defesa dos Direitos 
humanos ainda percebem a nova legislação como um possível 
instrumento para criminalizar movimentos sociais e reivindi-
catórios.13 Apesar das terem sido bem-sucedidas no curso da 
tramitação do PL 2016/2015 em termos de terem restringido a 
definição de ato de terrorismo e, assim, reduzido o seu escopo 
de aplicação, subsistem críticas ao texto da lei. No que se refere 
especificamente à definição, um ponto específico foi apontado 
como possível “porta de entrada” para abusos, pelo juiz Alberto 
Muñoz (2016), da Associação juízes para a Democracia:

como ficou o projeto? “O terrorismo consiste na prática por um ou mais 

indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando 

cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, 

expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade 

pública.” A palavra discriminação é vaga o suficiente. O preconceito... 

houve a classificação (de raça, cor etc.), que afasta a vagueza. Xeno-

fobia é um conceito construído historicamente pela doutrina, ok. [...]

Acho que “discriminação” é um dos grandes problemas. Aí, você 

encaixa qualquer coisa. 

Além disso, um dos pontos em relação aos quais a Rede 
justiça criminal peticionou veto à presidente Dilma Rousseff 
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e não foi atendido permanece alvo de críticas: a criminalização 
dos atos preparatórios de terrorismo. No bojo da crítica ao art. 
5º da Lei Antiterrorismo, afirmou a Rede justiça criminal (2016):

É consenso legislativo, doutrinário e jurisprudencial que são impu-

níveis os atos preparatórios assim entendidos como aqueles que 

antecedem o início da execução penal [...]. Não bastasse a desne-

cessidade da norma referida, é vedado ao legislador, pelo princípio 

da legalidade, criminalizar os atos preparatórios de um delito sem 

descrevê-los taxativamente e erigi-los à condição de delito autô-

nomo [...]. O art. 5º do projeto cria uma proibição genérica, sendo 

impossível ao destinatário da norma penal compreender que atos 

especificamente são puníveis. É, portanto, irreparável.

A Operação hashtag, única instância até o momento em 
que a Lei Antiterrorismo foi efetivamente aplicada, alimentou 
os temores dessas organizações de que a legislação fosse mal 
utilizada. Deflagrada às vésperas das Olímpiadas do Rio de janei-
ro, prendeu indivíduos acusados de envolvimento com o Estado 
Islâmico. Sofreu, entretanto, críticas pelas dificuldades de acesso 
dos advogados aos acusados e pela morte de um dos indiciados 
pela Polícia Federal dentro do estabelecimento prisional. 

Na primeira instância em que o judiciário se manifestou 
efetivamente sobre a nova lei, os denunciados foram condena-
dos por promoção de organização terrorista, apesar de o grosso 
das evidências apresentadas pelo Ministério Público Federal 
ser composta por conversas em redes sociais e aplicativos de 
mensagens. Os denunciados não se conheciam efetivamente 
e tampouco tinham planos concretos para realizar atentados.14 
Ficou evidente, nesse caso, o difícil equilíbrio entre ações preven-
tivas para evitar a organização efetiva de atentados e o respeito 
à livre expressão de ideias, por mais extremas que sejam.

iNsAtisFAção em evidêNCiA
Se existem diversos aspectos da Lei Antiterrorismo que já se 

mostraram alvos recorrentes de críticas, já há sinais de esforços, 
no congresso Nacional para reformá-la. Em pouco mais de um 
ano, desde a sua sanção, já foram propostos cinco projetos de 
lei com essa finalidade.

O PL 5358/2016, de autoria do deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSc-SP), pretende criminalizar a “apologia ao comunismo”. 
Para isso, introduz entre as possíveis motivações de um ato 
terrorismo, conforme definido pelo art. 2 daquela lei, o “fomento 

ao embate de classes sociais”. consubstancia-se como proposta 
destinada a reprimir a livre expressão de ideias, fundamentada 
unicamente na discordância com os seus fundamentos. É algo 
que vai contra os preceitos fundamentais da constituição Federal 
e sinaliza a possibilidade de apropriação da retórica do terrorismo 
para reprimir opositores políticos. Além disso, esse projeto prevê 
a supressão da cláusula excludente de ilicitude que beneficia 
movimentos sociais e reivindicatórios.

o
PL 7669/2017 foi apresentado pelo deputado 
Ronaldo Martins (PRB-cE). É, aparentemente, 
motivado pela frequente ação de grupos 
criminosos, especialmente frequente no Nor-
deste, de atacar agências bancárias e caixas 

eletrônicos. Pretende, assim, acrescentar esta ação, assim como 
o incêndio de veículos de transporte coletivo, ao rol das ações 
que se caracterizam como atos de terrorismo (art. 2, §1º da Lei 
Antiterrorismo). O objetivo explícito é o aumento da gravidade 
com que serão tratados os responsáveis – “passará a ser punido 
com o peso e a justiça necessários”, afirma o autor do projeto.

já o PL 7564/2017 foi apresentado pelo deputado cabo 
Daciolo (PTdoB-Rj) com o propósito de alterar a definição de 
terrorismo, contida no art. 2º da Lei nº 13.260. A alteração tem, 
entretanto, escopo limitado: apenas acrescenta a expressão “ou 
contra agente de segurança pública” à listagem de motivações 
para eventuais atentados terroristas. Mais uma vez, em face 
de um problema efetivo de política pública – o grande número 
de policiais vitimados pela violência – oferece-se uma simples 
e inapta solução. O impulso punitivista do PL 7564 se completa 
com o aumento da pena mínima, de 12 para 24 anos.

O senador Lasier Martins (PSD-RS) apresentou o único 
projeto – o PLS 272/2016 – que tramita no Senado Federal. A 
manifesta intenção desse projeto é reverter alguns dos vetos 
impostos pela presidente Dilma Rousseff ao PL 2016/2015 ao 
sancioná-lo. Assim, pretende reincluir os dois incisos do art. 2º, 
§1º que foram vetados,15 com a diferença de que, contrariando 
a topografia da Lei Antiterrorismo, incluiu-se a motivação na 
descrição dos atos, fazendo referência até a motivações políticas 
e ideológicas. Pretende reincluir também os §1º e 2º do art. 3º, 
que previa punição àqueles que dão abrigo a acusados de terem 
praticado atos de terrorismo, e o art. 9º, que previa o cumprimen-
to de pena para condenados por terrorismo em estabelecimento 
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penal de segurança máxima. Este último dispositivo foi vetado 
por violar o princípio da individualização da pena.

Por fim, deve-se mencionar, com mais detalhes, o PL 
5065/2016, do deputado delegado Edson Moreira (PR-MG), 
posto que esse é o que se encontra em estágio mais avançado. 
Esse projeto pretende expandir o rol de condutas previstas no 
art. 2º §1º, principalmente para incluir ou explicitar a inclusão 
de ações contra instalações e membros dos poderes públicos. 
Assim como o PL 5358/2016, também pretende revogar a cláu-
sula excludente de ilicitude. Principalmente, no entanto, oferece 
uma reformulação da definição de atos de terrorismo como:

Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos 

dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discrimi-

nação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, ou por motivação 

ideológica, política, social e criminal, quando cometidos com a 

finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a 

perigo pessoa, patrimônio, a paz pública, a incolumidade pública e 

a liberdade individual, ou para coagir autoridades, concessionários 

e permissionários do poder público, a fazer ou deixar de fazer algo. 

(grifaram-se as alterações propostas). 

O PL 5065/2016 já foi submetido à apreciação da comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (cREDN), cujo 
parecer, do deputado Rubens Bueno (PPS-PR), foi no sentido de 
rejeitá-lo. Reconheceu o relator que a matéria se via esgotada 
frente ao amplo debate que foi realizado durante a tramitação da 
Lei Antiterrorismo no congresso Nacional. Assinalou, ainda, que 
a referência a motivações sociais e criminais era excessivamente 
vaga e, mais importante, que o projeto tinha “de modo indireto, 
a intenção de criminalizar os movimentos sociais”.16

Apesar de essa rejeição pela cREDN, o projeto, assim como 
os previamente mencionados, também será avaliado pela comis-
são de constituição e justiça e de cidadania e pela comissão 
de Segurança Pública e combate ao crime Organizado. Foi no 
seio desta última que se realizou, em 30 de maio de 2017, uma 
audiência pública, com membros do setor de inteligência, da 
Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de organizações de 
defesa dos Direitos humanos. Foi uma instância que evidenciou 
como as discussões em torno da Lei Antiterrorismo deverão se 
desenrolar ao longo dos próximos anos.

De um lado, embasados nos pontos considerados problemá-
ticos daquela legislação, os representantes do setor de inteli-

gência e da Polícia Federal articularam propostas de reformas. O 
delegado da PF camilo Graziani caetano Paes de Almeida (2017), 
por exemplo, sinalizou que “A gente [PF] acha correta a inclusão 
da motivação político-ideológica no texto”. já o diretor do De-
partamento de contraterrorismo da ABIN, Saulo cunha (2017), 
reiterou algumas das críticas à Lei Antiterrorismo, afirmando que:

A gente acha que talvez seja o momento de abrir uma discussão 

para dar ao oficial de inteligência de Estado algumas prerrogativas 

que estão na lei para o agente de polícia de proteção de identidade, 

que não estamos contemplados, a previsão de uma atuação de 

infiltração controlada, com o controle do Ministério Público, uma 

série de previsões de acesso a dados, resguardados os preceitos 

constitucionais, obviamente, nós estamos falando de escutas, de 

acesso a bancos de dados, que eventualmente são dificultados. 

Não tem previsão expressa legal. O Brasil enfrenta um vácuo 

legislativo no que diz [respeito] à ação dos órgãos de inteligência 

na prevenção do terrorismo.

De outro lado, os representantes das organizações que já 
haviam feito oposição ao PL 2016/2015 – Instituto de Defesa dos 
Direitos humanos e Artigo 19, ambas integrantes da Rede justiça 
criminal – empreenderam um movimento de resistência a quaisquer 
alterações, enxergando na reabertura efetiva dessas discussões 
uma oportunidade para o avanço do punitivismo que ameaçaria, 
principalmente, os movimentos sociais e reivindicatórios. 

Nota-se, assim, que as linhas de batalha nesse tempo já se 
encontram desenhadas. Os pontos focais em futuros debates 
serão os mesmos.

CoNClusão
Permanecem três incógnitas que têm o potencial de alterar 

drasticamente essas dinâmicas. Primeiramente, se os Poderes 
Executivo e Legislativo já se manifestaram efetivamente sobre 
a aplicação dessa legislação, o Poder judiciário não deu mais do 
que alguns indícios sobre como articulará o difícil equilíbrio entre 
o combate ao terrorismo e a proteção dos direitos e garantias 
fundamentais. Importa, para isso, tanto eventuais decisões to-
madas na primeira instância quanto a posição a ser adotada em 
casos mais complexos pelos tribunais superiores, especialmente 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Em segundo lugar, a história ensina que o fenômeno do 
terrorismo está em constante evolução. Encontra-se em plena 
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1. Art. 20 – Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere 
privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou ato 
de terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à 
manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Pena: reclusão, 
de 3 a 10 anos.

2. Levantamento feito indicou a existência de 31 proposições (23 na câmara dos 
Deputados e 8 no Senado Federal), apresentadas entre 1988 e 2015, em tramitação 
ou arquivadas.

3. Rapoport (2001) identifica, ao longo dos últimos 140 anos, quatro momentos, de-
nominados como ‘ondas’, durante os quais o terrorismo internacional teria assumido 
feições específicas. Entre 1880 e 1920, prevaleceu a onda anarquista, entre 1920 e 
1960, a onda anticolonial, entre 1960 e 1980, a onda ‘nova esquerda’ e entre 1980 
e os dias atuais, a onda religiosa.

4. Reformulada em 2012, equivale à Recomendação 5 atual: “Countries should 
criminalise terrorist financing on the basis of the Terrorist Financing Convention, and 
should criminalise not only the financing of terrorist acts but also the financing of ter-
rorist organisations and individual terrorists even in the absence of a link to a specific 
terrorist act or acts. Countries should ensure that such offences are designated as money 
laundering predicate offences” (GAFI, 2010). Detalhamento extra sobre os procedi-
mentos necessários à implementação considerada adequada dessa recomendação 
podem ser encontrados nas Notas Interpretativas e na Metodologia de Avaliação.

5. Aquelas “cujos atos preparatórios ou executórios ocorram por razões de ideologia, 
política, xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
gênero e que tenham por finalidade provocar o terror, expondo a perigo a pessoa, 
o patrimônio, a incolumidade pública ou a paz pública ou coagir autoridades a fazer 
ou deixar de fazer algo”.

6. “O inciso II, do §2º não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em 
manifestações políticas, movimentos sociais ou sindicais movidos por propósitos 
sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com 
o objetivo de defender ou buscar direitos, garantias e liberdades constitucionais”.

7. FRANcE, G. j. As Origens da Lei Antiterrorismo: Os tortuosos caminhos da loca-
lização das normas internacionais de combate ao terrorismo no Brasil. Dissertação 
(Mestrado em história, Política e Bens culturais) – Fundação Getulio Vargas, Rio 
de janeiro, 2017.

8. As notas taquigráficas das quais foram retiradas passagens do debate podem ser 
encontradas em: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=
19879&seqPaginaInicial=135&seqPaginaFinal=268 >. Acesso em 21 maio 2017.

9. “Art. 4 – “Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como crime nesta Lei 
ou de seu autor:
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato tipificado como 
crime nesta Lei.
§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços se o crime é praticado pela rede 
mundial de computadores ou por qualquer meio de comunicação social”.

10. O veto foi, formalmente, em função do vício de iniciativa – proposições que 
tratam da organização da Administração Federal devem ser apresentadas pela 
Presidência da República e esse dispositivo foi oriundo de uma alteração promovida 
pelos deputados. Além disso, havia levantado críticas, principalmente pela Polícia 
Federal, a possibilidade de que o GSI se tornasse responsável pelas ações de 
combate ao terrorismo.

11. Entrevista concedida ao autor em condição de anonimato.

12. Entre 2009 e 2011, funcionou o chamado Núcleo do centro de coordenação das 
Atividades de Prevenção e combate ao Terrorismo, que, no entanto, nunca assumiu 
efetivamente essa função. Em preparação para o recebimento das Olimpíadas do Rio 
de janeiro, em 2016, foi criado o comitê Integrado de Enfretamento ao Terrorismo, 
o qual foi, posteriormente, desarticulado.

13. É o que sinaliza Andresa Porto (2016), da Rede justiça criminal: “Eu acho que 
o que foi aprovado é uma lei muito genérica e que, apesar de ter uma ressalva aos 
movimentos sociais, a gente ainda apresenta uma preocupação com a proteção dos 
direitos à livre manifestação”.

14. A sentença condenatória, proferida pela 14ª Vara Federal de curitiba, encontra-
-se disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/presos-operacao-hashtag-sao-
-condenados.pdf>. Acesso em 10 jun. 2017.

15. “Art. 2º, §1º São atos de terrorismo: VI – incendiar, depredar, saquear, destruir 
ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado, com o objetivo 
de forçar a autoridade pública a praticar ato, abster-se de o praticar ou a tolerar que 
se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população 
em geral; VII – interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de 
dados, com motivação política ou ideológica, com o fim de desorientar, desembaraçar, 
dificultar ou obstar seu funcionamento”.

16. O parecer do deputado Rubens Bueno (PPS-PR) encontra-se disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesweb/prop_mostrarintegra?codteor=1
491259&filename=PRL+1+cREDN+%3D%3E+PL+5065/2016>. Acesso em 
9 jun. 2017. 

notas de rodapé

onda religiosa, de acordo com a classificação de David Rapoport 
(2001). Isso é reconhecido pela Lei Antiterrorismo que mencio-
na expressamente o preconceito religioso como uma possível 
motivação para o terrorismo. conforme esse fenômeno evoluir, 
em termos de motivações, bem como de táticas, poderão ser 
necessárias compatibilizações. E as normas internacionais que, 
como se notou, caminham passos à frente das domésticas, 
oferecerão o direcionamento e impulso para tanto.

Por fim, a maior das incógnitas é a possibilidade de o Brasil 
vir a ser palco ou alvo de um atentado terrorista. Evento como 

esse certamente reabriria as discussões sobre a adequação não 
só dos mecanismos legais, mas também dos institucionais, de 
combate e prevenção ao terrorismo. Nesse caso, o fato de a Lei 
Antiterrorismo ter sido aprovada em momento de tranquilidade 
institucional e emocional poderá ser visto retroativamente como 
um episódio de acidental fortuna. 

O autor é pesquisador do centro justiça e Sociedade (FGV Direito Rio)
guilhermefrance@hotmail.com
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Nas remotas ordenações Filipinas, a delação era motivo de perdão ou 
“exculpação”. Note-se relevo para delações que permitissem combater 
crimes de “lesa Majestade” como foi o caso da conjuração Mineira. Em que 
pese o código criminal do Império ter, em tese, revogado a delação premiada, 
sua lógica estava posta. Para além (ou aquém) de qualquer prática policial, 
confissão ser circunstância atenuante da pena (art. 65 III letra d do código 
Penal em vigor) não deixa de ser um sinal da permanência de determinada 
lógica: a de estímulos, favores e premiações a quem, sendo suspeito ou 
acusado formalmente, forneça informações. Mais contemporaneamente, o 
instituto da delação começou a ser adotado no judiciário brasileiro na década 
de 90 do século XX. Nesse momento, dizia se inspirar nas experiências de 
Espanha, Itália e Estados Unidos, basicamente. Só que o estímulo ao pro-
cedimento nesses países passou pela existência do terrorismo e da máfia, 
uma perspectiva um pouco diferente se comparada ao nosso contexto. No 
caso especificamente dos Estados Unidos, há que se pensar na sua máquina 
de guerra e em sua lógica protestante (não católica) de lidar com erros. 

Enveredando por acepções linguísticas, delatar é um ato que não seria 
necessariamente aquele feito por quem praticou delito. Seja como for, a 
carga moral sobre a palavra delação, fortalecida pelo seu manejo, inclusive 
atualmente pela mídia e profissionais do direito, aproximou o delator do 
alcaguete, ou “X9”. como devemos saber, a escolha de palavras não é um 
ato ingênuo ou “natural”. Ainda mais se comparamos com a escolha feita 
pelo direito italiano, que seria uma de nossas inspirações para o instituto da 
delação. Lá, os que seriam os delatores daqui são chamados de “arrependi-
dos”. Fora outros aspectos é preciso admitir que a Itália está efetivamente à 
nossa frente ao deixar de forma translúcida a relação entre religião e direito. 
Se a intenção, ao evitar também importar a nomenclatura italiana para o 
ato estava em afastar perspectivas religiosas e/ou o pressuposto de um 
arrependimento difícil de metrificar, porque não reforçar o uso da palavra 
colaborador? A opção por esta nomenclatura está, por exemplo no art. 15 
da Lei 9.807/99 (proteção às vítimas e testemunhas), entretanto ninguém 
fala no instituto da “colaboração premiada”. Talvez nos seja insólita a ideia de 
colaboração entre agentes estatais e cidadãos e mais coerente seja fortalecer 
a ideia de delatores a favor do estado e dele recebendo benesses. como 
disse, palavras não são ingênuas. A escolha de legisladores, doutrinadores 
do direito e da mídia está a significar algo.
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A questão decorrente é: como se define o quantum de benefícios que o de-
lator terá? que agente estatal os encaminha ou decide? No caso mais específico 
e recente da jBS, ao que fugimos do que se apresenta como especulações, 
o Ministério Público baseou-se no fato de que o empresário joesley Batista 
apontou casos graves e abriu uma linha ou linhas de investigação com muitos 
detalhes. Detalhes estes que permitiram, inclusive, a organização de uma ação 
controlada. Ou seja: na lógica do MP, joesley recebeu um perdão proporcional 
ao que o seu depoimento significou em termos de eficácia de investigação. 
Atores como Michel Temer e Aécio Neves foram implicados passando ao largo 
de curitiba e numa perspectiva efetivamente nova. Muito se discutiu sobre o 
tratamento dado a joesley e sua ida para Nova york... Ao noticiado, a saída do 
país estaria justificada por ameaças sofridas. quanto ao tratamento desigual é 
preciso dizer que assimetrias no balcão do estado são uma das especialidades 
dessa construção chamada Brasil. Ou não? Por outro lado, independentemente 
das torcidas, parece haver coerência entre a configuração do MP e sua atuação 
no caso. Parece que determinada lógica está intacta. Mais do que tratar do 
caso específico, entender e refletir, através dele, sobre esta lógica do Ministério 
Público parece ser mais relevante. Sob a ótica dos procuradores, o que o “cola-
borador” entregou foi eficaz do ponto de vista da investigação e dos objetivos do 
Ministério Público na defesa da sociedade. Ao que o MP se tornou investigador,1 
faz sentido que essa eficácia e os critérios não estejam na mesa. Possivelmente 
qualquer informação a mais que procuradores fornecessem “atrapalharia as 
investigações”. Eles dizem que as denúncias de joesley ajudaram nas inves-
tigações, abriram uma linha nova de trabalho e, por isso, ele, joesley, merece 
uma premiação melhor. O papel reservado à plateia é acreditar. A descrença de 
uma minoria é manejada como reforço aos crentes, homeopaticamente se tem 
acesso a novas informações e está tudo sacramentado. Segue o baile. Mas que 
música está tocando o MP como Dj? Foi essa a encomenda da constituição de 
88 quando se contornou seu poderio? 

 
1. consagrado pela PEc 37, aprovada no contexto das manifestações de 2013.
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qual é a figura do personagem das páginas policiais 
mais comum senão a do alcaguete, o X9? As delegacias 
policiais sempre tiveram seus X9, seus protegidos. Dela-
ção, perdão, arrego... Todas estão espraiadas por aí em 
práticas de controle repressivo por policiais. Se dão de 
forma não visível, mas na mesma lógica. A ausência de 
visibilidade pode facilitar, em tese, favores pessoais em 
detrimento da nobreza da atuação dos Procuradores da 
República. O nome, aliás, é ótimo ao significar aqueles 
batedores a apontar o farol para a República prometida. 
já alcançada ou ao menos à nossa vista? Uma lembrança 
importante, que mostra a importância da figura do alca-
guete no processo investigativo. No governo Garotinho, 
no Rio, surgiram as delegacias legais, criadas sem car-
ceragem. Na ocasião, alguns inspetores de polícia, se 
perguntaram; “E agora, como vamos investigar, sem os 
presos aqui?”. Ou seja: o trabalho investigativo da Polícia 
civil (Polícia judiciária) sempre dependeu, em grande 
medida, da interação com o preso delator/colaborador. 

DO ALcAGUETE 
AO DELATOR

ADO

PR
EM

I
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há pesquisas importantes resultantes da articulação entre a professora 
Lana Lage, historiadora, e o professor Roberto kant de Lima, antropólogo. 
Dessa mistura entre o trato de fontes históricas, como documentos da 
inquisição e etnografias do sistema de justiça criminal, e do aparato de 
segurança pública brasileiro, muita coisa vem sendo evidenciada, inclu-
sive a proximidade dos procedimentos de inquisidores com as nossas 
investigações, sejam elas feitas por quem for. Não é uma coincidência, 
por exemplo, que o nome do procedimento para a polícia investigar algo 
é inquérito. Então, essa discussão de como a pessoa se defende em um 
sistema acusatório e dos procedimentos de investigação tem a ver com 
uma perspectiva de certa forma católica, da busca da verdade. A busca 
da verdade é algo muito difícil. Nessa ideia de contraditório, no teatro jurí-
dico, o juiz fica como se fosse uma donzela. cabe às duas partes disputar 
sua mão. Mais: atrás do juiz muitas vezes há um crucifixo, uma bênção 
à verdade. E o juiz tem um livre convencimento com relação à verdade. 
Aí temos outra incongruência: como conciliar sem retórica apaziguadora 
busca da verdade real e livre convencimento do juiz com ficar adstrito aos 
fatos do processo? Registro, como exemplo, o recente depoimento de 
Lula ao juiz Sergio Moro. Por várias vezes, o advogado do ex-presidente 
interrompeu o juiz alegando que ele fazia perguntas relacionadas a eventos 
não pertinentes ao processo e/ou que contornavam quem era Lula. Esta 
é uma das discussões problemáticas do processo penal, que tem tudo a 
ver com perdão: afinal de contas, está se julgando a pessoa em relação a 
fatos determinados ou se está julgando a pessoa e seu perfil ou história? 
Voltando ao notório exemplo do depoimento de Lula: numa das intervenções 
feitas pelo seu advogado, o professor René Ariel Dotti (UFPR), que atua 
como assistente de acusação do processo, o admoestou: “O juiz precisa 
entender o perfil do acusado, seus antecedentes, sua personalidade para 
a individualização da pena, se for o caso”. Na briga de torcidas, com os 
heróis Lula ou Moro como estrelas dos times, a seriedade do que estava 
sendo discutido e suas implicações não ganharam destaque.
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I Essa discussão – se o direito penal está julgando ou senten-
ciando o fato ou a pessoa – é fundamental. Lembremos mais uma 
vez do professor René Ariel Dotti, para quem o juiz deve conhecer 
a personalidade do réu. Está previsto no art. 59 do código Penal 
que, para definir a aplicação da pena, o juiz tem de olhar para o 
perfil do réu, a partir de uma série de fatores: antecedentes, sua 
personalidade... Até a vítima que não está no banco dos réus 
deve ser avaliada (!!!). Pois a postura do MP também passa 
muito por isso, como temos visto no caso da Lava jato. O que 
está aqui sendo chamado de dosimetria do perdão, ou seja, dos 
benefícios a que o delator terá direito, está ligado à dimensão da 
sua contribuição para as investigações e ao seu perfil. Em suma: 
há delatores e delatores, assim como há réus e réus. A questão é 
que nós não assumimos essa diferença. Não a explicitamos e, por 
consequência, os critérios não estão na mesa ao conhecimento 
e entendimento de todos. Deságua tudo na desconfiança gene-
ralizada a partir de um poder tão forte, porque simbólico e que 
reforça posições, como é o de perdoar, mas sem controles, sem 
protocolos translúcidos para o exercício do poder discricionário 
pela autoridade pública.
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No caso específico de joesley Batista, a gravação do presidente da Re-
pública não necessariamente tem como consequência o presidente cair ou 
coisa do gênero. Tratam-se de pessoas muito bem assessoradas. Pois bem, 
o ministro Edson Fachin homologou a delação. Em tese, a delação pode ser 
confirmada ou questionada na 2ª Turma ou no plenário. Esse caso, inclusive, 
suscita uma discussão sobre a legalidade ou não da gravação feita por joesley  
Batista. Na jurisprudência temos a discussão do caso de um advogado que 
gravou uma audiência para denunciar um determinado juiz considerado au-
toritário. A questão foi levada ao Supremo. O STF entendeu que a prova era 
lícita, uma vez que a audiência é pública. Não havia problema de uma das 
partes gravá-la. A prova, portanto, era lícita, mesmo o juiz não consentindo 
o registro. Foi uma gravação de autodefesa. 

Esse direito de gravação e o uso de gravações no processo penal estarão 
em xeque no caso da jBS. Ao aceitar a gravação de joesley com Michel 
Temer, o STF está dizendo que a gravação de uma conversa com o chefe 
do Executivo nas dependências do palácio presidencial é algo que pode ser 
válido. compreensível que haja dúvidas se o rumo teria sido esse, não fosse 
o vazamento da fita para a imprensa e o clamor construído. como a grossa 
maioria, não tenho conhecimento de outros indícios que estejam sobre a mesa 
do ministro Fachin. Mas, do ponto de vista jurídico, trata-se de uma gravação 
na casa do presidente da República, que enfrenta questões de Segurança do 
Estado. Antevejo, inclusive, debate quanto à natureza do Palácio do jaburu: 
espaço público ou privado? Mesmo que seja público, a perplexidade quanto 
à facilidade de se gravar o presidente, seja para autodefesa, espionagem 
ou chantagem, é um ponto não tratado nesta história. como assim tanta 
vulnerabilidade? Seja como for, convenhamos que é uma situação diferente 
daquela citada entre o advogado e um juiz autoritário. O ministro Fachin é um 
homem sábio. Talvez o tempo e as dinâmicas da política resolvam o imbróglio 
em que estamos, dando espaço para que a decisão quanto à validade dessas 
gravações do ponto de vista do processo penal não acabe por colocar institui-
ções e todos nós sob riscos quanto à privacidade, algo caro nos dias atuais. 
Matar o boi não adianta se ficarmos com medo de conversar no churrasco. 
Uma decisão judicial, levando em conta regras processuais e outros aspectos 
a serem protegidos, tendo resultado em algum grau diverso de decisão política 
não seria novidade. O caso collor está aí para nos lembrar.
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A Lei de Execução Penal garante, além do indulto, a comutação da pena e o 
livramento condicional. O indulto pode ser individual (graça) ou coletivo. A comuta-
ção troca a pena da sentença por uma menor. já o livramento condicional antecipa 
a reinserção do preso ao convívio social, cumprindo parte da pena em liberdade 
condicionada normalmente a horários para estar na rua e comparecimento perante 
autoridades. Todas têm requisitos objetivos e subjetivos. Os objetivos são o tempo 
que ficou preso, o crime que cometeu etc. E os subjetivos, passam pelo perfil do 
preso e seu comportamento. No caso da prisão, é muito doido delimitarmos as 
fronteiras do bom ou do mau comportamento. Ter um bom ou mau comportamento 
não é garantia de nada. O jurista argentino Eugenio Raúl zaffaroni tem uma frase 
excepcional: “Ensinar alguém preso a viver em sociedade é como ensinar alguém 
a jogar futebol dentro do elevador.” como o indivíduo vai aprender a viver em so-
ciedade justamente ao ser retirado dela? De toda a forma, há uma disputa nessa 
discussão do perdão e da dosimetria da pena ou da dosimetria do próprio perdão 
de pessoa já sentenciada. Novamente a questão quanto à análise dos fatos ou a 
análise da pessoa se coloca. Ainda assim, precisamos atentar para uma questão 
extremamente relevante quando se trata dessa imersão nos critérios – ou na 
falta deles – para a dosimetria do perdão de sentenciado. As regras para indulto, 
comutação da pena condicional podem até não estar funcionando – e, na minha 
opinião, não estão. Mas elas existem. Estão escritas e sacramentadas na Lei de 
Execução Penal (LEP). Advogados, Ministério Público e juiz duelam, concordam ou 
discordam, mas sobre critérios que estão minimante colocados na LEP com alguma 
consolidação dos debates e divergências. 

No caso da delação premiada, além do instituto se apresentar como uma novida-
de que joga luz em práticas da persecução criminal, seus critérios estão espalhados 
por mais de uma legislação. O nome é um manto para a colaboração prevista na Lei 
dos crimes hediondos (8.072/90), na Lei das Organizações criminosas (12.850/13 
que substituiu a 9.034/95), na que visa coibir Lavagem de Dinheiro (9.080/95) e na 
Lei de Proteção às vítimas e testemunhas (9.807/99). Em 1999, no art. 13 desta 
última lei citada, se inaugura o perdão para colaboradores. Até então o máximo de 
benefício era a redução da pena na fração de dois terços. Nos incisos desse artigo 
estão os critérios objetivos, e no parágrafo único, os subjetivos: 

INDUlgêNcIa 
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Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a 
consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva 
e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha 
resultado:

I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa;
II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado 

e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.
O coração do perdão via delação estava contornado. Tanto que a mecânica é repetida, com 

complementações, no art. 4. da nova lei das organizações criminosas (12850/13). 
Mas se está claro e a colaboração do empresário joesley parece se enquadrar na lógica do 

perdão via delação, por que a grita? O MPF vinha atuando de forma praticamente inquestionável no 
manejo das colaborações! É fato exposto no texto legal acima que as partes (defesa e acusação) 
podem demandar ao juízo o perdão judicial. A colaboração pode se dar nas investigações ou no 
processo. Por que então essa proeminência do Ministério Público nas delações premiadas? Ora, 
o MP já confundia a posição de fiscal da lei com a de representação da sociedade (e não das 
vítimas) sem controle popular para acusar. com a PEc 37 ficou sacramentado que também a ele 
compete investigar. circuito fechado! 

O ponto é que a qualidade das informações prestadas pelo colaborador não é exposta pu-
blicamente. São encaixadas na investigação em curso onde o MP também é protagonista da 
investigação e não mais controlador da atividade policial investigativa. questionamentos que o 
próprio MP também fazia à polícia quanto as suas práticas e decisões caíram sobre seu colo. Todos 
sabemos que os métodos e a fragilidade da investigação criminal são bode na sala do sistema 
de justiça criminal e segurança pública. Ao invés de tirar o bode da sala ou ao menos tentar dar 
um banho diário nele, fizemos uma obra que aumentou o tamanho da sala para alcançar o MP. 

O princípio da inquisitorialidade é a desconfiança e a falta de transparência. Nosso manejo 
de documentos do estado, nossas práticas de investigação... Transparência nos falta, tanto que 
temos ongs, portal e órgãos dedicados a isso. Nesse caso do joesley, o MP é vítima da lógica 
inquisitorial que vem norteando investigações de norte a sul do país com seu beneplácito, é bom 
lembrar, somado à desconfiança que temos sobre a autoridade quando usa seu poder discricionário. 
Não temos protocolo claro que verifique acerto de decisões das diversas autoridades. Isso vai 
da direção de uma escola ao atirador de elite, até chegar ao MP manejando delação premiada. 

Mas parece que foi o próprio MP que buscou isso ao acreditar (alguns procuradores parecem 
mesmo acreditar nisso de boa-fé) que, nesse acúmulo de funções reforçando um circuito fechado, 
estaria fazendo uma revolução no país. Ou seria contendo e focando, segundo suas interpretações, 
o sentimento popular de revolta que foi para as ruas em 2013?
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A dosimetria de pena é uma fase da sentença. É apenas um pedaço 
de uma decisão judicial. A delação premiada pode ocorrer antes até da 
denúncia a ser oferecida pelo MP para se ter início à ação penal. Então, do 
ponto de vista da linha do tempo de um processo penal, são etapas que 
estão absolutamente em extremos. O titular da ação penal é o Ministério 
Público. É ele que oferece denúncia a partir do relatório da autoridade 
policial (no caso clássico de investigação feita pela polícia). com a delação 
premiada demandada ou com a concordância do MP, há a desistência da 
pretensão de punir ou sua mitigação. E como o MP é o titular da ação 
penal e, em tese, o juiz fica restrito ao pedido. No que o MP não pede 
punição a situação resolvida estaria. Essa é uma questão importante aos 
profissionais do direito e ganhou amplitude com o julgamento da chapa 
Dilma-Temer no TSE. O juiz analisa pedidos. Ele não é parte. Tanto que 
a posição vencida no TSE é de que havia uma menção à relação com 
empreiteiras no pedido, mesmo que não detalhada. Dizer que não havia 
base no pedido para aquilo que julgava seria tiro no pé do relator ministro 
herman Benjamin. claro que combater generalismos em qualquer acusação 
é uma garantia para todos. Lamentável que esse debate importante tenha 
ficado prejudicado pelas performances das facções políticas e atores do 
processo. Vai no sentido do nosso argumento a observação do ministro 
Ricardo Lewandowski no primeiro dia de julgamento do Agravo de Instru-
mento (recurso) que questionava a competência do ministro Edson Fachin 
para homologar a delação de joesley. Na possiblidade de um caso em que 
não houver denúncia, fica prejudicada a análise da efetividade da delação. 
Eu diria que, mesmo havendo denúncia, com a discussão da efetividade 
da delação sendo travada no processo no qual delatados, e não o delator, 
são réus, o delator teria direito de defesa da sua delação neste processo? 
A defesa de delação colocaria o advogado do delator como uma espécie 
de assistente de acusação?2

INDUlgêNcIa 

2. A última revisão deste depoimento foi anterior à conclusão do julgamento. Em se confirmando 
a visão de dois momentos para análise judicial de uma delação – o primeiro quanto à legalidade 
na homologação, e o segundo quanto à efetividade da delação, na sentença –, segue sem plena 
resposta a hipótese levantada pelo ministro Lewandowski de não haver denúncia, o que evitaria 
o segundo momento e evidenciaria um superpoder do Ministério Público.
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Daquilo que se verifica empiricamente na postura e do que é reivindicado 

por seus membros, pode-se dizer que o Ministério Público tem três atribuições 
primazes: a titularidade das ações penais públicas (a grande maioria das ações 
penais) com o decorrente poder de denunciar para início da ação penal e ser 
fiscal da Lei são as duas primeiras. A representação da sociedade seria a 
terceira. Esta última, algo imbricado e/ou consequência das duas primeiras e 
um tanto vago. Sem controles claros da sociedade, em que pese pareça ser 
tão relevante na cosmologia da instituição e elemento constitutivo do brio 
de seus membros. 

Derivada da condição de fiscal da lei surge outra função relevante: o con-
trole externo da polícia. Essa função choca o MP com os poderes policiais. 
O Ministério Público brasileiro se inspira no seu congênere francês. Não 
por acaso, há quem se refira ao MP como parquet. Trata-se de uma alusão 
ao local onde os procuradores do rei pisavam fora das audiências. Vem de 
“parquet des Gens du Roi”, literalmente “cercado dos funcionários do rei”. O 
MP francês passou a ser conhecido como le parquet. A professora do curso 
de segurança pública da UFF Vivian Ferreira Paes fez sua tese de doutorado 
centrada exatamente na comparação entre os MPs do Brasil e da França. Na 
verdade, ela foi ainda mais além, analisando também o relacionamento entre 
o Ministério Público e a autoridade policial nos dois países em seu trabalho 
“Do inquérito ao processo: Análise comparativa das relações entre polícia e 
Ministério Público no Brasil e na França”. Entre outras importantes reflexões 
do mencionado trabalho, permito-me destacar um trecho que caracteriza 
bem as diferenças do MP e da relação deste com a polícia nos dois países: 
“Na França, a discricionariedade policial é autorizada, eles têm a chance de 
fazer com que os casos sejam ou não tratados pelas instituições legais. Aos 
promotores é dada a oportunidade do processamento, o que faz com que o 
número de casos que virem processos a serem julgados diminua bastante. 
No Brasil, não é dada discricionariedade às instituições, porque a polícia e o 
Ministério Público são obrigados a abrir inquéritos e processos para todos os 
casos que lhes são comunicados. Essa obrigatoriedade pesa sobre as decisões 
dos agentes em considerar se é oportuna ou não a continuidade dos casos, o 
que cria valor de moeda e oferece a possibilidade de barganha para avaliação 
se o processamento de determinados casos é oportuno ou não.”
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A constituição não prevê textualmente que o Ministério Público possa 
investigar. Investigar seria papel da Polícia civil (judiciária). Existe uma 
disputa entre delegados de polícia e MP quanto ao poder de investigação. 
Em tese, o MP é fiscal da atividade policial, mas não investigaria. Na prá-
tica, já investigava e lotava policiais (basicamente PMs) para essa ação 
sob o manto do MP. quando a Polícia Militar investiga, aliás, já ocorreria 
mais uma deturpação, uma vez que essa função é da Polícia civil. A PM, 
no entanto, sempre reivindicou tal papel, fazendo-o via relatórios de seu 
serviço secreto, a P2. Ocorre, entretanto, que PMs lotados no MP3 têm 
sua atuação investigativa protegida pela capa ministerial. A discussão 
quanto a essa lotação e quem seriam os PMs escolhidos é um capítulo 
à parte. De qualquer forma, em 2013, surge uma variável que, de certa 
forma, encerra a dúvida se o MP investiga ou não: a votação da PEc 37. 
Ela se transformaria em mais um dos manejos feitos no contexto das 
manifestações daquele ano. A PEc 37, que era uma briga de lugares e 
atribuições no serviço público em prol de uma justiça mais eficiente – e, 
com isso, obviamente, status, remuneração e aparelhamento institucional 
–, virou luta contra a corrupção, a impunidade e sabe-se lá mais o que, 
através do MP investigador. O histórico da carreira de delegado de polícia 
e seu papel como um bacharel em direito que relata investigações feitas 
por inspetores – ou as traduz e as adequa para MP e judiciário – é o nó 
da PEc 37. O grupo de pressão da Polícia civil e dos delegados perdeu 
porque foi atropelado por interesses comuns da PM e do MP. Posso até 
estar enganado, mas tudo indica um contexto muito desfavorável para 
a carreira de delegado de polícia. Esta sequência de eventos deu mais 
autoridade ao MP. Não se pode dissociar as delações desse quebra-
-cabeças que se montou nos últimos anos.

INDUlgêNcIa 

3. Verificável nos Ministérios Públicos dos estados.
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A polícia não obedece princípios mínimos liberais conquistados na constituição. 
Não é treinada ou mesmo cobrada para isso. Seu condicionamento é meramente 
repressor. Então, a lógica da polícia gera uma série de procedimentos e provas 
questionáveis. É obrigação do advogado de defesa trabalhar em cima disso. Muitas 
vezes o processo termina sem a discussão do mérito, porque foi tudo feito de forma 
tão grotesca que é o processual que decide. Isso gera uma sensação de impunidade. 
A opinião pública não quer saber se houve falha processual. Ela quer saber de pau 
e porrada no acusado corroborando a inquisitorialidade. Então, o encerramento do 
processo e, consequentemente, a ideia explorada pela mídia junto à opinião pública 
de que a justiça falhou aumentam a crise de legitimidade do sistema. 

Só que o sistema de justiça começa a falhar na forma como treinamos nos-
sas polícias ou, antes ainda, nas nossas expectativas quanto à atuação delas. A 
avaliação da atuação policial e da decisão judicial é vista como impunidade. O MP 
parece ter aberto mão da luta pela melhora das práticas policiais e investigativas, 
até porque hoje ele investiga. Vazamentos de decisões judiciais ou aspectos de 
processo que podem constranger magistrados têm se verificado. Então, o clima é 
muito ruim e o circuito fechado não aponta caminho fácil para a permanente crise 
do nosso sistema de justiça criminal e segurança pública. já a crise política deve 
ter solução mais simples.

O próprio teatro do tribunal mostra o poder que o Ministério Público adquiriu. O 
promotor se senta ao lado do juiz, ambos sobre um tablado. Às vezes, o promotor 
está um pouco mais abaixo. Mas, na maioria dos casos, ambos estão absoluta-
mente lado a lado. O simbolismo dessa composição cênica é extraordinário. Não 
por acaso, há uma luta permanente por paridade de salários e status entre juízes 
e promotores. Iguala-se num ponto e logo desiguala-se via acesso a um elevador 
ou uma gratificação aqui e ali. Mas vai ficando claro para mais e mais pessoas 
que esta proximidade é ruim. há a visão de que MP e judiciário funcionam como 
um corpo só. Isso não é algo específico da Lava jato, da sua força-tarefa ou da 
13ª Vara Federal de curitiba. Assim é a relação entre o MP e o judiciário de um 
modo geral e, por vezes, pode incorporar até defensores públicos. há juízes que 
mostram querer colonizar o instituto da defesa via defensoria pública. Não é 
simples diferenciar a noção de Estado e público no Brasil. A defensoria é pública, 
o Ministério é público. Mas público não é sinônimo de Estado. Detentores de 
carreiras jurídicas parecem ter mais traquejo para os corredores do Estado que 
para tornar públicas e discutir publicamente suas ações.
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Para muitos, um dos pecados da Lava jato é o que se classifica como o 

uso excessivo do instrumento da prisão preventiva. A preventiva tem alguns 
requisitos, notadamente se a liberdade do réu ameaça a ordem pública, gera 
impacto nas investigações ou impede a aplicação da lei através de uma fuga, 
por exemplo. Alguns juízes interpretam a ameaça à ordem pública como 
comoção pública. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Então, a discus-
são sobre os requisitos da preventiva precisa ser mais bem tangenciada. É 
novamente o manejo não detalhado e estrito desses requisitos que cria essa 
impressão (verificável ou não em cada caso, não estamos discutindo aqui) 
que as prisões preventivas são descabidas e/ou instrumento para delações. 
As notícias dão conta que processos da Lava jato caíram numa turma bas-
tante rígida do TRF no Rio Grande do Sul. Decisão judicial também depende 
de com qual magistrado cai e suas intepretações da norma e da doutrina. 
Ou seja, o pouco esclarecimento e detalhamento quanto aos requisitos das 
prisões preventivas (para o grande público ao menos) aproximam juízes, 
procuradores e policiais que atuam no contexto da Lava jato dos antigos 
inspetores da Polícia civil do Rio de janeiro que diziam que as investigações 
ficariam prejudicadas se as delegacias ficassem sem carceragem.

A Lava jato é um avatar, um replicante do judiciário. Isso sob 
vários aspectos, a começar pela situação em que um juiz está com 
atuação exclusiva a único processo, renovada a cada três meses. 
É um luxo. Só esse dado mostra que a Lava jato é uma espécie de 
judiciário à parte, ou um judiciário dentro do judiciário. hoje é uma 
situação difícil de avaliar. Talvez só no tempo, olhando a Lava jato 
em perspectiva, tenhamos condições de dizer se ela inovou, deu um 
contorno melhor ao judiciário brasileiro, transformou a delação em 
um instituto forte e importante do nosso direito, ou apenas tornou 
visível uma prática que remonta ao Tribunal do Santo Ofício. 

mirandaneto.adv@gmail.com
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Souza Cruz. Um símbolo 
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Três obras são fundamentais para en-
tender a situação dos trabalhadores que 
alcançam transpor a maturidade. “Saber 
Envelhecer - Seguido de A Amizade”, de 
cícero, que recolhe e informa os saberes 
sobre a velhice na Antiguidade, o ensaio 
“A Velhice”, de Simone de Beauvoir (1970), 
que descreve a situação sociopolítica do 
idoso, e “O tempo de memória”, de Nor-
berto Bobbio (1997), que dá a perspectiva 
contemporânea da vida ativa do velho.

As palavras “idoso” e “velho” nomeiam 
aqueles que vão chegando à derradeira 
época da vida. Ambas denominações 
remetem a injustiças e incompreensões. 
Na nossa cultura, a palavra “idoso” liga-se 
à degradação física. já o termo “velho” se 
relaciona à aversão social. 

Se em determinadas culturas e épocas se 
espera que o idoso trabalhe até quando possa 

e se tenha pelo velho respeito e admiração; 
na nossa, o termo idoso é sinônimo de inútil, 
e o termo velho denota repulsa e desprezo.

A ClivAgem
Simone de Beauvoir descreveu sem eu-

femismos nem idealizações a vida desses 
supostos párias, que nem ao menos são 
considerados seres humanos. Na primeira 
parte do longo texto de “A Velhice”, de-
monstra que a sociedade ocidental degrada 
o velho da mesma forma que as sociedades 
ditas primitivas, que o tomam como bocas 
improdutivas a nutrir. Na segunda, a partir 
da constatação de que a idade não é um 
fato estático, mas o prolongamento e o 
término de um processo, Beauvoir postula 
que o sentido da vida na velhice só pode 
ser reencontrado mediante a ação política 
de desafiar o estabelecido.

A antropologia mostra que cada so-
ciedade e que cada tipo de organização 
atribui papéis sociais e status profissionais 
específicos à velhice, dividindo a duração 
da vida segundo diferenças biológicas e 
cronológicas. 

Esses papéis e status diferem histori-
camente. Após a Revolução Industrial, a 
aposentadoria – a retirada da organização 
e do trabalho – caracterizou apenas a 
entrada na velhice (cherques; 2004). Mas 
no segundo termo do século passado a 
medicalização da senectude, o descom-
passo entre os sistemas que proveem 
a aposentadoria precoce e os fundos 
privados de pensão geraram um perfil 
socioeconômico perverso: um imenso 
contingente de trabalhadores inativados; 
perfeitamente aptos, mas obrigados ao 
ócio por presunção de improdutividade. 
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ProdutividAde e utilidAde
A interdição formal ao trabalho tem 

uma alegação humanitária, mas um pro-
pósito gerencial arcaico. corresponde à 
época da prevalência do trabalho agrícola, 
do trabalho braçal, da burocracia impe-
rial. Na atualidade, o desprezo à velhice 
representa um desperdício de know-how 
de baixo custo em um momento em que 
não há sobras para isso. Ignorar esse fato, 
manter ideias e normas legais arcaicas, 
tem um preço: descarta capacidades e 
homogeneíza por baixo a diversidade de 
contribuições às organizações. 

Seja por necessidade econômica ou de 
integração gerencial, uma nova clivagem 
separou os idosos em duas classes: a da 
senectude efetiva, maiores de 80 anos, e 
a da velhice ocupacional, os maiores de 
65 anos. Esta segunda classe, dos que 

passaram dos 65 anos, tem justificativa 
unicamente ideológica: a de interditar o 
acesso ao mercado de trabalho a um grupo 
de profissionais, improdutivos ou não, para 
dar lugar aos jovens que nele ingressam. 
Nisso há um equívoco conceitual: o que 
confunde reprodução com a criação.

Improdutividade e inutilidade são duas 
categorias distintas. Improdutividade quer 
dizer que o montante de esforço e de 
recursos requeridos para produzir é igual 
ou maior do que o valor do produzido. 
Pode-se ser produtivo e inútil, quando o 
bem produzido carece de valor. Pode-se 
ser útil e improdutivo, quando não se está 
diretamente envolvido na produção. 

A utilidade tem a ver com a forma que 
se contribui para a produção. É de kant 
(2008; I, I, §4) a definição de que o útil é 
o que tem valor não em si mesmo, mas 

como meio para um fim. útil é o objeto (o 
trabalhador) cuja atividade contribui para 
a organização e para a sociedade. O lei-
teiro, que vinha de porta em porta, nunca 
deixou de ser produtivo, mas se tornou 
inútil, como tantos outros trabalhadores 
suprimidos pela evolução da tecnologia 
e das organizações. Assessores nunca 
produziram nada, mas, ao menos em 
teoria, continuam a ser úteis à economia 
interna das organizações na geração de 
bens e serviços. 

Na acepção econômica, a utilidade 
significa a propriedade de satisfazer uma 
necessidade ou um desejo e se mede pela 
intensidade dessa necessidade ou desse 
desejo (no sentido de que o arroz satisfaz 
uma necessidade e o uísque um desejo). A 
idade, o declínio biológico, implica eventual-
mente improdutividade, mas não inutilidade. 
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A distinção entre produtivo e útil 
(improdutivo e supérfluo) pode pare-
cer uma questão teórica dispensável, 
mas não é assim. Tanto o número de 
idosos vem crescendo como aumentou 
o número de anos que vivemos após a 
maturidade. De modo que, seja do ponto 
de vista psicossocial, seja do ponto de 
vista da produção, o velho inativado, a 
pessoa que apenas consome serviços e 
bens enquanto resignadamente espera 
a morte, deixou de ser economicamente 
viável. Não só porque o peso da interdi-
ção dos que se habituaram ao trabalho é 
social e psicologicamente nefanda, mas 
porque a carga de sustentar os inativos, 
que recai sobre as empresas na forma 
de impostos e, principalmente, sobre os 
que seguem trabalhando, passou a ser 
exorbitante. 

o desAFio
A questão econômica da atualidade 

não é mais a de saber como sustentar o 
velho, mas a de dar condições para que 
se sustente. Trata-se de abrir a possibili-
dade de trabalhar a quem quer e possa. 
Não de obrigar ao trabalho, como ocorre 
com os atuais sistemas de aposentadoria 
compulsória, fundados na idade biológica 
e na expropriação das contribuições que 
jamais retornam a quem contribuiu. Não é 
moralmente justo, nem economicamente 
racional obrigar que o idoso continue a 
produzir quando já não pode mais, como 
não é moralmente justo nem economica-
mente racional impedir que o faça quando 
tem as condições para isso. 

Não se trata de manter nos postos 
de trabalho, notadamente nos postos de 
direção, aqueles que já não acompanham 

a dinâmica do contemporâneo. Um povo 
velho é um povo cujo destino é ser 
sujeitado por um povo jovem, bárbaro, sem 
história. Uma organização envelhecida é 
uma organização a ser sujeitada por outra 
ou que está próxima de perecer. 

Realisticamente, o mesmo raciocínio 
vale para os detentores envelhecidos 
nos cargos da hierarquia organizacional. 
O resultado da insistência em aferrar-se 
ao posto de trabalho quando já não se 
pode ou não se quer ser útil precipita a 
desmoralização pessoal, comparável à 
degradação daquele que se maquia, se 
veste, se conduz de modo a parecer jovem. 

Outra decorrência do apego a funções 
que já não se pode desempenhar é o 
repúdio dos outros; não por inveja, mas 
porque sentem que a organização dirigida 
com tibieza, retrocede e estiola. Para o 
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trabalho, as doenças, os relacionamentos 
com os outros grupos passam de pai para 
filho. Na nossa sociedade a rapidez das 
transformações invalida estes saberes. A 
consequência é a generalização indevida, 
que não distingue o idoso que decaiu – o 
obsoleto – do velho que pode e quer con-
tinuar trabalhando – o versado. 

A principal vantagem competitiva dos 
que acumularam experiências é a razoa-
bilidade, a fronesis grega, a capacidade 
de distinguir entre o racional, o irracional 
e o não racional. Só a experiência permite 
separar os elementos do agir e do fazer, 
distinguir entre a regra e o desregramento, 
entre a conduta excêntrica e a imoral, 
entre a extravagância e a originalidade. 
Só o conhecimento da natureza – própria 
e dos outros – permite distinguir entre a 
verdade e as formas de falsidade.

A segunda vantagem dos mais expe-
rientes é a capacidade de manter o foco 
no que é essencial, no que não é aces-
sório. cícero concede que o passar dos 
anos enfraquecem a mente. Mas deixou 
escrito que nunca soube de um velho que 
esquecesse onde escondeu seu dinheiro 
(quo thesaurum obruisset). O velho desce 
a escada da vida de degrau em degrau. 
Ele sabe que não há volta, e que o número 
de degraus que tem pela frente é sempre 
menor. Por isso, tem mais atenção ao 
degrau em que se encontra. O trabalhador 
experimentado pela vida, quando não é um 
senil iludido, tem consciência da perda 
de potência biológica, política e afetiva, o 
que o faz desfrutar cada momento em sua 
plenitude. Embora empregue mais tempo 
para completar a tarefa, e o tempo que 
lhe resta seja cada vez menor, e por isso 

velho, o desafio não é o de recompor a 
antiga produtividade, mas o de apropriar 
as utilidades exclusivas que detém.

o lAdo dA demANdA
Isso nos leva diretamente à questão de 

saber o que pode sobrar de útil no velho 
para a economia e para as organizações. 
Pois restam os conhecimentos que não 
se transformam ou que se transformam 
lentamente, os elementos das disciplinas 
filosóficas – como a ética e lógica – e as 
coisas que não dependem do conhecimen-
to teórico, mas do acúmulo da razoabilida-
de, da razão prática, da sabedoria. 

Nas sociedades tradicionais, estáticas, 
o velho reúne em si o patrimônio cultural 
da comunidade. A experiência é útil na 
esfera dos costumes e das técnicas de so-
brevivência. Os saberes sobre a família, o 
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mesmo, sabe que tem que se apegar ao 
essencial, ao substantivo. 

A sabedoria e a essencialidade subs-
tituem a decadência física. A quebra da 
produtividade pode ser reposta pelo incre-
mento da utilidade. O movimento é o de 
se abandonar a linha de produção e a linha 
de comando, não se retirando, senão que 
permanecendo de lado, nos conselhos, nas 
assessorias. A utilidade gerencial do velho 
está na redução dos recursos e dos riscos 
que ele representa. Posições fora da linha 
de comando implicam redução de enga-
nos, em aproveitamento da experiência. 
conselhos fundamentados reduzem riscos 
e despesas. 

do lAdo dA oFertA
Norberto Bobbio (1997) chama a aten-

ção para os obstáculos a serem vencidos 

pelos que querem permanecer na ativa. 
Nem todo idoso é útil como nem todo 
jovem é produtivo. há os que param no 
caminho. Os que atentam somente para 
os degraus da escada que desceram. 
Recusam ou são incapazes de ver a vida 
à sua volta, os outros, que, acima e ao 
lado, descem suas próprias escadas. já 
não conseguem ver à distância. Preferem 
deter-se para refletir sobre si mesmos. 
Tornam-se monumentos, resíduos incômo-
dos. Atravancam a visão dos mais jovens 
e são intoleráveis para os da sua geração.

A deusa Fortuna tem os olhos venda-
dos. Os seus protegidos não têm mérito. 
O velho trabalhador já foi jovem. Teve que 
superar obstáculos das mais diversas na-
turezas. Mas agora este superador deve 
aceitar que está superado. Se tiver sorte, 
será capaz de aceitar ater-se profissional-

mente àquilo que não há como superar 
porque não se dá no tempo. E o que está 
fora do tempo não é a verdade, a moral ou 
a razão, que são elas também efêmeras 
e superáveis, mas o critério de verdade, 
de moralidade, de razão (Bobbio; 1997).

Beauvoir deixou escrito que contra o 
“sistema mutilador” que retira da sociedade 
a sabedoria e o foco é preciso “quebrar a 
conspiração de silêncio”. Separados no 
tempo, cícero e Bobbio chegaram a con-
clusões similares. A de que o velho, que 
cada vez sabe menos sobre os acidentes da 
existência, sabe cada vez mais sobre a sua 
essência. que o interesse social, econômico 
e organizacional é o de facultar ao experiente 
permanecer útil como fiel da balança da 
razão objetiva, das formas de convivência, 
da qualidade dos processos decisórios. 

O desafio do velho que quer permane-
cer na esfera do trabalho é o de despir-se 
dos escolhos dos costumes, dos afetos, da 
nostalgia da sua inserção no tempo e na 
história e ir além da biologia, transcenden-
do espiritualmente a sua condição. já o de-
safio gerencial é o de saber aproveitá-lo. 
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o contrário do que pensa parte da esquerda no Brasil, eu não 
acredito que a atual “luta” contra a corrupção em nosso país é 
simplesmente uma nova manifestação do moralismo lacerdista 
(referente a carlos Lacerda). carlos Lacerda foi um político brasi-
leiro muito controverso, que liderou, com uma retórica moralista, 
a tentativa de golpe contra o presidente Getúlio Vargas em 1954. 
(Vargas suicidou-se, de modo que o golpe, por fim, fracassou.) 
Em 1964, Lacerda apoiou com a mesma retórica o golpe militar.

Para mim, a “corrupção” sistêmica está fortemente ligada à 
desigualdade e à exclusão social. quanto maior a “corrupção” 
sistêmica, tanto maior a exclusão e tanto maior a desigualdade. 
Pesquisas empíricas e comparativas provaram isso.1

O que acaba por ser crítico hoje no Brasil é que a “luta” contra 
a corrupção ocorre à margem do Estado de direito, por assim 
dizer, à maneira de um “Estado de exceção”, sendo marcada pela 
ilusão totalitária do fim de toda corrupção e tendo um caráter a
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político partidário. Nesse contexto, o devido processo legal é 
desconsiderado.

dA “CorruPção” sistêmiCA...
há diferentes níveis de “corrupção”, que é aqui entendida 

conforme a teoria dos sistemas como sobreposição destrutiva, 
bloqueante, paralisante de um sistema sobre outro ou sobre 
vários outros sistemas mediante a sabotagem de código. É uma 
forma de exploração de um sistema por outro. Por exemplo: 
‘ter/não ter’ sobre governo/oposição, governo/oposição sobre 
lícito/ilícito.

A “corrupção” pode permanecer no nível “operacional”. 
Nesse caso, é eventual e não é estabilizada socialmente. Esse 
tipo de “corrupção” está presente em todo o mundo.

A “corrupção” pode atingir o nível “estrutural” dos sistemas 
sociais. Dessa maneira, ela é socialmente estabilizada. Então, é 

suportada por expectativas de comportamento estabilizadas. No 
plano estrutural, a “corrupção” pode permanecer setorial, atin-
gindo apenas certas conexões de comunicação ou organizações.

Mas a “corrupção” pode evoluir e assim desencadear uma 
tendência de generalização. Essa é a “corrupção sistêmica em 
sentido estrito”. Ela geralmente se desenvolve em conexão com 
um determinado Estado como organização política territorial. 
Usarei aqui “corrupção sistêmica” nesse sentido.

Em relação ao direito, a “corrupção sistêmica” dá-se es-
pecialmente pela sobreposição destrutiva dos códigos ‘ter/
não ter’ (economia), ‘poder/não poder’ ou ‘governo/oposição’ 
(política), ‘informação/desinformação (mídia) e ‘amigo/inimigo’ 
(boas relações) sobre o código ‘lícito/ilícito’ (direito). O código 
do direito, então, revela-se um código fraco.

Não há como negar que o Estado brasileiro é historicamente 
caracterizado pela “corrupção” sistêmica. Este é um problema do 
Estado como uma enorme organização territorial. Não se trata de 
uma suposta sociedade brasileira, que a rigor não existe. É um 
problema de muitos Estados na sociedade mundial. Em minha 
opinião, não tem a ver com singularidade cultural.

Pelo contrário, é um problema estrutural da sociedade 
mundial, associado com a externalização de irracionalidades 
sistêmicas dos centros para as periferias no âmbito da emprei-
tada colonial, neocolonial, imperialista e pós-colonial. O lixo foi 
movido e jogado nas periferias.

À exClusão soCiAl: umA PersPeCtivA AlterNAtivA...
A “corrupção” sistêmica no Brasil e em outros países é 

inseparável da exclusão estrutural, que é uma característica 
desses países. Mas o que significa exclusão nessa conexão com 
a “corrupção” do sistema?

Eu propus uma abordagem alternativa para a exclusão es-
trutural em países como o Brasil que melhor esclarece a relação 
entre a exclusão social e a “corrupção” sistêmica. Distingo 
em casos como o Brasil sobreinclusão (ou sobreintegração) e 
subinclusão (ou subintegração) como duas formas de exclusão, 
uma por “cima”, a outra “por baixo”. Dito a grosso modo: os 
sobreincluídos têm acesso às prestações dos sistemas sociais, 
mas eles são amplamente independentes deles. Portanto, eles 
têm um excesso de liberdade para com os sistemas sociais. 
Em contraste, os subincluídos não têm acesso às prestações 
dos sistemas sociais, mas eles são dependentes deles. É claro 
que não há o absolutamente sobreincluído ou o absolutamente 
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subincluído, mas há indivíduos e grupos que estão regularmente 
em um dos polos das relações de subinclusão ou sobreinclusão.

No campo do direito, trata-se de relações de sobrecidadania 
e subcidadania. Os sobrecidadãos são geralmente considerados 
pelo sistema jurídico como titulares de direitos, mas não como 
sujeitos de deveres, responsabilidades, sanções e outros ônus 
jurídicos. O sistema jurídico tem uma capacidade muito limitada 
de imputação em relação aos sobrecidadãos. Para eles, há uma 
espécie de garantia informal de impunidade. Os subcidadãos, 
pelo contrário, embora estritamente sujeitos a deveres, res-
ponsabilidades, sanções e penalidades no sistema jurídico, têm 
acesso ínfimo aos direitos. António hespanha afirmou que os 
sobrecidadãos são cidadãos gigantes e os subcidadãos são cida-
dãos anões. A fim de não ser politicamente incorreto, eu diria que 
os sobrecidadãos são super-homens perante o sistema jurídico, 
os subcidadãos são tratados pelo direito como sub-humanos. 
Os primeiros são integrados no sistema jurídico “por cima”, os 
últimos são integrados no sistema jurídico “por baixo”. 2

No plano constitucional, as posições assimétricas levam à im-
plosão da constituição como horizonte da ação e da experiência 
política e jurídica nos termos do Estado constitucional. Para os 
sobrecidadãos, a constituição é principalmente um instrumento 
de poder, não horizonte de suas condutas e expectativas. Para 
os subcidadãos, a constituição é algo estranho ou, em relação 
a eles, ela atua apenas para limitar a sua margem de ação. Os 
sobrecidadãos encontram-se acima da constituição, que eles 
usam, abusam ou desusam conforme a sua constelação de 
interesses. Por sua vez, os subcidadãos não estão incluídos em 
um público limitado que possa defender-se crítica e eficazmen-

te contra a prática anticonstitucional dos sobrecidadãos. Eles 
precisam cuidar especificamente de suas necessidades vitais.

A partir desse pano de fundo, pode-se compreender melhor 
a recente ruptura constitucional no Brasil.

resultANdo NA ruPturA CoNstituCioNAl de “exCeção”
A diferença considerada constitutiva da política na concep-

ção de carl Schmitt é a diferença ‘amigo/inimigo’.3 Um de seus 
discípulos de esquerda, Otto kirchheimer era peremptório a esse 
respeito: “Todo regime político tem seus inimigos ou, no devido 
tempo, os cria.”4 
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ivergindo do modelo schmittiano, entendo que a diferença ‘ami-
go/inimigo’ é típica dos regimes autocráticos ou de regimes de 
“exceção”. Na democracia, a diferença ‘amigo/inimigo’ cede à 
diferença ‘aliado/adversário’. Essa situação se apresenta me-
diante a institucionalização da oposição, o que leva à “cisão da 
cúpula do sistema político”.5 Os opositores são vistos, então, 
como adversários fundamentais para a afirmação do pluralismo 
democrático. Não são considerados indignos de uma convivência 
política dentro dos parâmetros da ordem democrática. 

Um dos aspectos mais graves da recente ruptura consti-
tucional no Brasil é o fato de que o próprio judiciário assumiu 
“instrumentalmente” o controle da diferença ‘amigo/inimigo’. A 
postura típica da política autocrática e de exceção, na qual alguns 
políticos e setores sociais são considerados amigos e, portanto, 
dignos de respeito, enquanto outros são merecedores do desprezo 
moral por serem definidos com inimigos, é adotada por parte 
significativa do judiciário, Ministério Público e Polícia Federal. 

Nesse contexto, os tribunais e os juízes agem, em ampla me-
dida, como se eles estivessem acima das leis e da constituição. 
há uma judicialização da política que implica, simultaneamente, 
uma politização do judiciário. A judicialização da política ou o 
chamado “ativismo judicial” não significa juridificação, mas sim 
desjuridifcação e desconstitucionalização pelo comprometimento 
político-partidário do poder judiciário. 

Tal situação pode ser associada a dois déficits reflexivos. Por 
um lado, o chamado “neoconstitucionalismo”, ao superestimar 
o uso dos princípios como panaceia para a concretização cons-
titucional, superestimou o papel do judiciário em detrimento 
do Legislativo e do Executivo. Tal situação levou ao abuso dos 
princípios, à inserção do judiciário na política partidária e à 
judicialização simbólica em prejuízo da concretização jurídica da 
constituição.6 Por outro lado, a noção de “constituição dirigente” 
fortificou a pretensão dos juízes e tribunais em assumir um papel 
de domesticação constitucional da sociedade. O resultado só 
poderia ser desastroso. Em primeiro lugar, porque a ideia de 
“constituição dirigente” (ou “constituição governante”) da socie-
dade é uma impossibilidade epistemológica. A sociedade é muito 
mais complexa do que a constituição. A pretensão ideológica 
de “constituição dirigente” só teria sentido em uma experiência 
totalitária. A constituição do Estado constitucional toma distân-
cia da realidade para poder exercer sua função normativa. Em 
segundo lugar, a ideia de “constitucionalização dirigente” exige 
um judiciário que atue como vanguarda da domesticação cons-
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titucional da realidade. Dessa maneira, o espaço político que a 
constituição deixa aberto à luta política fica encoberto e os juízes 
e tribunais, especialmente em sua função jurídico-constitucional, 
tornam-se o centro da política, paradoxalmente, asfixiando-a 
como espaço de lutas entre diversas forças sociais. 

A respeito da judicialização da política como politização 
do judiciário, a conduta do ministro do STF Gilmar Mendes 
destaca-se como exemplo típico de juiz partidário, a atuar, fora 
e dentro de suas funções, conforme a diferença ‘amigo/inimigo’, 
à margem dos preceitos legais e constitucionais.7 O juiz Sérgio 
Moro também é outro magistrado cuja atuação emblemática 
mostra-se fortemente parcial, atuando à maneira de inimigo 
do ex-presidente e com proximidade e simpatia por setores de 
grupos políticos das elites tradicionais. Ao interceptar e gravar e 
divulgar uma conversa telefônica do ex-presidente Lula da Silva 
com a então presidente Dilma Rousseff, embora a presidente 
tivesse a prerrogativa de ser investigada apenas com base em 
uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro 
violou o Art. 10 da Lei nº 9.296/96, de acordo com o qual a 
intercepção de comunicações sem a devida autorização judicial 

constitui um crime. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
rejeitou reclamação disciplinar contra o juiz Moro alegando que 
se tratava de uma situação de exceção.8

Esses exemplos da conduta de membros do judiciário estão 
intimamente relacionados com a presença do chamado “Estado 
policial” no Brasil. A Polícia Federal se comporta fora das normas 
do Estado de direito, nomeadamente através do “vazamento” de 
informações secretas interceptadas. Nesse particular, estamos 
diante de “dois pesos, duas medidas”. Alguns anos atrás, a ati-
vidade da Polícia Federal contra figuras proeminentes associadas 
ao governo de Fernando henrique cardoso foi rigorosamente 
controlada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que, em 
seguida, um delegado da Polícia Federal, Protógenes queiroz, foi 
demitido de seu cargo e controversamente condenado à prisão,9 
sendo a chamada “Operação Satiagraha” inteiramente anulada10 e, 
assim, permanecendo o controvertido empresário Daniel Dantas 
livre até hoje. Recentemente, no entanto, em relação a fatos re-
lacionados aos governos de Dilma Rousseff e Lula da Silva, todos 
os desvios da Polícia Federal foram confirmados pelo Ministério 
Público Federal e não rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal.
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esse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem se mostrado 
muito fraco na “luta” contra a corrupção. Os juízes estão cada 
vez mais parciais. Eles são manifestamente indulgentes para com 
os casos de corrupção em que os políticos tradicionais estão 
envolvidos e excessivamente rigorosos com os escândalos de 
corrupção nos quais estão envolvidos membros dos governos 
Lula da Silva e Dilma Rousseff. como já disse, o exemplo mais 
proeminente é o ministro Gilmar Mendes, que está intimamente 
vinculado aos expoentes do novo governo e expressa, quase 
diariamente, posições político-partidárias nos meios de comuni-
cação e também nas sessões do Supremo Tribunal. Ele também 
tem visitado várias vezes o palácio do presidente da República 
e se reunido com políticos que estão fortemente implicados na 
corrupção, para negociar politicamente.11 

Os meios oligopolistas de comunicação mais influentes 
desempenham um papel importante nesse contexto. A unila-
teralidade e a parcialidade da mídia, especialmente da enorme 
TV Globo, transmitem a imagem de que a “corrupção” sistêmica 
foi uma característica nova e específica dos governos Dilma 
Rousseff e Lula da Silva. Essa manipulação contribuiu para as 
manifestações públicas histéricas que apoiaram o pedido de 
impeachment de Dilma Rousseff.

Mas a corrupção era apenas um pretexto para o impeach-
ment: os promotores das manifestações pelo impeachment 
foram, em geral, políticos e empresários altamente envolvidos 
na corrupção. O ex-presidente Lula e especialmente a presidente 
Dilma Rousseff foram os primeiros governantes a “permitirem” 
investigações independentes contra a “corrupção” sistêmica. 
Essa foi a diferença em relação aos governos do passado. Lula 
e Dilma Rousseff não nomearam um “engavetador geral da 
República”; isto é, um procurador-geral que sempre arquivava 
os processos contra corrupção que possa envolver o governo. 
Assim, a corrupção não veio à luz.

Nesse contexto, entendo que o impeachment atuou como 
equivalente funcional de um golpe. Estritamente falando, a 
oposição política e vários grupos contrários ao então governo 
não aceitaram a vitória da presidente Dilma Rousseff na eleição 
de 2014. Aécio Neves (hoje denunciado por crime de corrupção 
passiva e “obstrução de justiça”), que foi derrotado no segundo 
turno contra Dilma Rousseff, nunca reconheceu a eleição e até 
mesmo entrou com uma ação judicial pela sua anulação. Isso 
é uma novidade na história recente do Brasil. O objetivo da 
oposição e seus aliados era derrubar o governo.
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m primeiro lugar, eles fizeram um pedido para a anulação da 
eleição perante o Tribunal Superior Eleitoral, alegando doações 
ilegais na campanha eleitoral. A acusação de doação ilegal 
também valia para os partidos da oposição; assim, o processo 
foi adiado várias vezes e não foi tomada nenhuma decisão. 
Agora, esse adiamento é influenciado também por um fato 
novo. A anulação da eleição levaria à destituição do atual 
presidente Michel Temer, que hoje é apoiado pela ex-oposição. 
Nesse particular, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
Gilmar Mendes, desempenha um papel importante para o atual 
governo, porque ele tem dificultado o andamento do processo 
de anulação da eleição.

Tendo em vista que o pedido de anulação da eleição não 
teve êxito, os então partidos da oposição apoiaram um pedido 
de impeachment. O pedido original continha a alegação de que 
a presidente estava envolvida no escândalo de corrupção da 
grande companhia de petróleo paraestatal Petrobras. Mas não 
se encontrou até o momento nenhum indício do envolvimento 
da presidente.

Então inventaram duas acusações, que dizem respeito a 
“crimes de responsabilidade” contra a lei orçamentária. Estes 
configurariam verdadeiras ameaças à constituição. A primeira 
acusação refere-se às chamadas “pedaladas fiscais”. Esclareço: 
benefícios do Estado, como assistência social, auxílio à família 
e subsídios ao investimento são pagos no Brasil por bancos pú-
blicos. Os bancos recebem o dinheiro do governo federal. Tendo 
em vista que o governo Rousseff atrasou sistematicamente as 
transferências para os bancos públicos, surgiu a acusação de que 
eles haviam sido obrigados a fazer pagamentos com recursos 
próprios – o que seria equivalente a créditos dos bancos públi-
cos para o governo federal e uma violação da lei orçamentária. 
Em segundo lugar, Dilma Rousseff foi acusada de ter expedido 
decretos autorizando empréstimos suplementares no valor de 
bilhões de reais sem a necessária aprovação específica do 
congresso Nacional.

Nenhuma dessas acusações se sustenta como razão para 
o impeachment. Em relação às chamadas “pedaladas fiscais”, 
não se trata de créditos ilegais, mas de serviços bancários em 
que, por falta de suficiente previsibilidade, sempre há desvios em 
relação ao plano inicial de transferências pelo governo. O Tribunal 
de contas da União nunca interpretou essas práticas adminis-
trativas como créditos ilegais. Por sua vez, decretos autorizando 
empréstimos adicionais foram previstos na lei orçamentária para 
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o ano de 2015. Não há necessidade de permissões para emissão 
de cada decreto.

Além disso, esse tipo de prática administrativo-financeira já 
ocorrera em governos anteriores. Elas eram e são muito comuns 
tanto no âmbito federal quanto no plano dos estados e dos mu-
nicípios. Os Tribunais de contas, nos três níveis da federação, 
em suas manifestações sobre essas práticas em seus pareceres 
anuais, sempre se restringiram a recomendações e sugestões 
para corrigir as falhas orçamentárias, nunca rejeitaram as con-
tas do governo apenas por essas razões. Eu mesmo já exarei 
um parecer em que provei que essas práticas orçamentárias 
ocorreram mais frequentemente durante o governo de Fernando 
henrique cardoso do que durante o governo de Dilma Rousseff.

Nesse contexto, cumpre mencionar as deficiências proces-
suais no procedimento de impeachment. Em relação a essas 

deficiências, o Supremo Tribunal Federal foi muito ambivalente. 
Suas posições foram seletivas e contraditórias. O Supremo 
Tribunal Federal procrastinou o julgamento dos casos de cor-
rupção em que estava envolvido o ex-presidente da câmara 
dos Deputados, Eduardo cunha, decidindo destituir o deputado 
corrupto de seu cargo apenas após o afastamento de Dilma 
Rousseff da presidência, de tal maneira que ele pôde, antes, 
praticar todo tipo de vícios processuais para que o procedimento 
de impeachment andasse rapidamente e alcançasse o resultado 
predefinido.

A mídia também desempenhou um papel muito importante. 
Todas as grandes organizações da mídia, um verdadeiro oligopólio 
midiático, condenaram a presidente com antecedência, de modo 
que as posições contra o impeachment praticamente não vieram 
à luz nos principais meios de comunicação.
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Isso deixa claro que a “corrupção” sistêmica foi apenas um 
pretexto para o impeachment. A presidente apoiou fortemente 
a “luta” contra a corrupção, na qual não se pode demonstrar 
nenhum envolvimento pessoal dela. Vazamento de escutas te-
lefônicas de políticos que apoiaram o impeachment e pertencem 
ao atual governo apontam que, enquanto eles negociavam a des-
tituição de Dilma Rousseff, eles também discutiam sobre a forma 
de obstaculizar a “luta” contra a corrupção após o impeachment.

CoNsequêNCiAs dA ruPturA CoNstituCioNAl de “exCeção”
A primeira consequência é que passamos da constituciona-

lização simbólica12 para a degradação da constituição. Por um 
lado, o cinismo das elites prevalece. Por outro lado, aprofunda-se 
a apatia do público. Em contradição com isso, os movimentos 
sociais radicalizam-se e, correspondentemente o “Estado de 
repressão policial” encontra o pretexto para assumir a dianteira.

Nesse contexto, destaca-se o desmonte das instituições 
do Estado social, já muito precárias. Esse desmonte contribuirá 
para aumentar a já elevada desigualdade e exclusão social. 
Para tanto, a Emenda constitucional nº 95/2017 e o Projeto de 
Emenda constitucional nº 287/2016 são cruciais. A Emenda 
constitucional 95 praticamente congela o orçamento por vinte 
anos. Isso terá um efeito destrutivo sobre o já precário sistema 
escolar, o carente sistema de saúde e o já esgotado sistema uni-
versitário e de pesquisa.13 Essa emenda constitucional não afeta, 
porém, os setores sociais e políticos privilegiados, tais como, 
nomeadamente, juízes, promotores e Exército, que formam uma 
verdadeira burguesia de Estado. Da mesma maneira, a reforma 
da Previdência é condescendente com setores privilegiados e 
draconiana com setores subalternos.14 Acrescente-se a proposta 
reforma trabalhista, que se apresenta como o mecanismo para 
pôr a “pá de cal” nos direitos sociais do trabalhador. 

Por fim, cabe notar que as perspectivas para a “luta” contra 
a corrupção após a mudança de Dilma Rousseff para Michel 
Temer não melhoram e não se têm mantido no mesmo nível. Ao 
contrário, as perspectivas são bastante negativas. Ou seja, há 
uma transição da autonomia irresponsável à pretensão de domes-

ticação dos órgãos de investigação (Ministério Público e Polícia 
Federal). O maior paradoxo da recente ruptura constitucional no 
Brasil pode ser expresso da seguinte maneira: a “luta” contra a 
“corrupção” sistêmica para manter a “corrupção” sistêmica (e, 
consequentemente, a exclusão).

PArA reeNCoNtrAr os CAmiNhos dA demoCrACiA  
e do estAdo de direito

As constituições simbólicas tendem a ser mantidas apenas 
na medida em que favorecem os sobreincluídos em detrimento 
dos subincluídos. Mais especificamente, isso significa: se elas 
tendem a ser concretizadas jurídico-normativamente em bene-
fício dos subcidadãos, o resultado é uma alta probabilidade de 
ruptura constitucional de “exceção”. 
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“padrão” dominante no contexto do Estado brasileiro é um “pa-
drão” de ilegalidade, que serve antes aos setores privilegiados 
do que aos subalternos. Uma alternativa dos subalternos seria 
exigir e lutar por um modelo de legalidade amparado constitu-
cionalmente.

Para que se reencontre o caminho da democracia e do Estado 
de direito no Brasil são necessárias certas medidas, a maior 
parte delas independentes de novas emendas constitucionais. 

Em primeiro lugar, é fundamental que sejam radicalmente 
retomadas políticas de inclusão. Não se pode conceber demo-
cracia como inclusão política realizada e Estado de direito com 
vínculo generalizado das autoridades e dos cidadãos ao direito, 
se prevalece uma preferência estrutural por exclusão de amplos 
setores da população. Nesse particular, a reforma da Previdência 
que seja necessária à afirmação de um Estado democrático de 
direito estável e sustentável é aquela que venha atuar contra 
os privilégios de minorais e em favor dos grupos subalternos.

Relacionado à questão da superação de relação de subcida-
dania e sobrecidadania, impõe-se uma reforma tributária radical, 
que venha a romper com o caráter regressivo do sistema tributá-
rio brasileiro. Para tanto, não se faz mister de emenda constitucio-
nal. A contrário, o que se torna necessário é o desenvolvimento 
de um modelo tributário que seja consistente com regras e 
princípios constitucionais tributários, que servem ao princípio 
da igualdade material, tais como o art. 145, § 1º (“Sempre que 
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte”), e o art. 153, 
inciso VII (“imposto sobre fortunas”), da constituição Federal. 

Um outro ponto fundamental para que se reencontre o 
caminho de um Estado democrático de direito sustentável é o 
controle público das organizações midiáticas. Não se trata de 
algo restritivo da liberdade de expressão (cF, art. 5º, inciso IX). 
Ao contrário, trata-se de garantia desses direitos fundamentais, 
associados ao direito constitucional à informação (cF, art. 5º, 
inciso XIV). Isso porque o controle público das organizações 
midiáticas, tal como ocorre, por exemplo, na Alemanha e nos 
Estados Unidos da América, serve para garantir a pluralidade 
na formação da opinião pública, sem a qual não pode haver o 
pluralismo democrático. 
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ambém é fundamental superarmos outro déficit reflexivo, aquele 
que afirma, especialmente a partir do período presidencial que se 
inicia em 1995, ter-se formado um presidencialismo de coalizão 
no Brasil. Para tanto, teria que haver programas de governo, uma 
base programática mínima, sustentada pelos diversos partidos 
da chamada “base aliada”. Mas o que ocorreu no regime cons-
titucional de 1988, foi um presidencialismo, por assim dizer, “de 
extorsão”. A maioria congressual era formada com base em 
certas concessões particularistas, em barganhas concretas de 
cargo ou em distribuição de benesses, sem qualquer base em 
um programa mínimo. Isso levava a uma fragilidade do governo, 
sempre dependente da capacidade de satisfazer pedidos extorsi-
vos para obter maioria congressual eventual, caso a caso. quando 
se perdia a capacidade de corresponder a esses pedidos, sem 
qualquer pano de fundo programático, o governo era derrotado 
no congresso. Por fim, a derrubada final do governo de Dilma 
Rousseff ocorreu precisamente porque não houve resposta satis-
fatória e consistente a pedidos extorsivos. Daí por que, impõe-se, 
na busca de um caminho para um Estado democrático de direito 
sustentável, a passagem de um modelo de “presidencialismo 
de extorsão” para um modelo de presidencialismo de coalizão, 
fundado em um mínimo programático.

Em termos de “combate” à corrupção no âmbito dos órgãos 
públicos e do processo eleitoral, embora a questão vá muito 
além de mecanismos político-jurídicos, impõem-se mecanismos 
radicais de transparência das contas e dos bens de quem se 
dispõe a entrar na vida pública. Em contraposição às imunidades 
dos cargos públicos e dos mandatos políticos, legitimam-se 
certos ônus e limites em relação ao sigilo bancário e fiscal. Tal 
transformação não exigiria sequer emenda constitucional, pois 
tal supervisão permanente da situação das contas e da variação 
de bens deveria ficar a cargo de órgão.

Não me entusiasma, porém, o lugar comum da reforma 
política como panaceia para superar os “vícios” e deficiências 
do nosso sistema eleitoral e político-partidário. A chamada 
reforma política implica um conjunto de emendas constitucio-
nais, na crença de modificar a realidade política mediante novos 
textos salvadores. Nesse particular, caímos naquilo que chamo 
de reconstitucionalização simbólica permanente. As reformas 
constitucionais transformam-se em programas de governo. O 
mandato presidencial extingue-se em amplas discussões sobre 
a reforma constitucional da política, mas o status quo, com ou 
sem promulgação das correspondentes emendas constitucionais, 
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não é atingido em sua estrutura básica. Mudança na forma 
oficial de financiamento, introdução de “cláusula de barreira” 
excludente de pequenos partidos, adoção de sistema eleitoral 
majoritário ou misto, entre outros, embora possam ter algum 
impacto, não garantem superação de práticas políticas violadoras 
da constituição. Reforma política deveria ser entendida como 
reorientação das expectativas estabilizadas de um padrão de 
conduta jurídico-política à margem da constituição para um mo-
delo de ação político-jurídica dentro do horizonte constitucional, 
o que implica transformações estruturais da sociedade no Brasil. 

É por isso que cabe refletir em termos paradoxais se, ao 
contrário de um conceito jurídico de revolução nos termos da 
tradição kelseniana,15 que implica a substituição factual de uma 
constituição por outra constituição, a concretização e a reali-

zação satisfatória do modelo textual de constituição de 1988 
não suporiam uma ruptura estrutural na sociedade brasileira, 
que envolveria uma “revolução” social. Tal reflexão não significa 
admitir que tal situação resultaria necessariamente, em termos 
clássicos, de um momento heroico de predomínio da violência 
física contra o status quo, mas sim como um processo conflitoso 
de busca de um projeto hegemônico sustentável de natureza 
democrática e, portanto, includente. 

O autor é professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da  
Universidade de Brasília
mneves@unb.br

Este artigo é uma versão revista de palestra proferida no Seminário “Estado de 
Direito ou Estado de Exceção? A Democracia em Xeque”, promovido pela Fundação 
Perseu Abramo e realizado na Universidade de Brasília, em 29 de maio de 2017.
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H oje, se Sartre fosse es-
crever “O Ser e o Nada”, 
seria “O Nada, o Nada e 
coisa Nenhuma”. qual 
filósofo de importância 

mundial surgiu depois de Sartre? Nenhum. 
Os tempos de hoje são da imagem. E 
a imagem é impositiva, repressora. A 
pessoa vai a um cinema e vê uma atriz. 
Ela é como é.

Se uma pessoa lê o “D. casmurro”, 
de Machado de Assis, ela imagina cada 
detalhe da capitu, como é o Bentinho, 
o jeito do Escobar, o puxa-saquismo do 
josé Dias, que é um personagem extraor-
dinário. A imagem que eu tenho deles 
não é a mesma que os demais têm. É a 
manifestação plena da individualidade, que 
é a capacidade de derivar dentro da ficção. 
cada um tem a sua imagem, enquanto no 
cinema a imagem está lá, dominadora, 
onipotente.

Nós estamos num mundo neoplatôni-
co. Porque a noção de realidade aristotélica 
esvaiu-se. O que vale é a imagem. Predomi-
na sobre a realidade. Isso contamina toda 
a vida humana. Por exemplo, o mercado 
financeiro é o dinheiro, com o dinheiro, para 
o dinheiro, pelo dinheiro. A consistência 
do mercado financeiro não é a realidade 
imediata de uma empresa. É o quanto o 
mercado define que aquele bem vale em 
termos financeiros. O dinheiro é simbólico. 
Ele se tornou uma abstração da troca. hoje 
temos mercados de valores intangíveis. E o 
que é real? É o que você quer que seja – o 
que não quer dizer que seja real. 

Veja a internet. As pessoas imaginam 
para si vidas que jamais terão. Biografias 
que jamais tiveram. E aquilo passa a ser 
a realidade. Estamos vivendo o mundo 
das aparências, que Platão denunciou e 
Aristóteles pisou em cima. A materialidade 

Tenho medo
Não temo as heras
do passado.
Nem as trevas
de hoje.
Muito menos as quimeras
do amanhã.
Nem Deus 
nem demos. 
Todo nó e nervos, 
é de mim
que tenho medo.

das coisas perdeu-se. quando falo de ma-
terialidade, quero dizer a corporeidade das 
coisas. Um mundo de entrelinhas vazias.

quANdo A PorCA torCe o rAbo
Sou rigoroso no métier, mas não sou 

intransigente. Eu publicaria diversos dos 
escritores que estão à venda nas livrarias, 
caso estivesse no exercício da profissão. 
Gosto de alguns poucos novos escritores, 
como o Bernardo carvalho. No outro 
extremo, me agrada bastante uma freira 
que tem três livros, Maria Valéria Rezende. 
Ela publica pela Editora Alfaguara. Dessa 
autora, eu li tudo. Não tem nada a ver 

com o Bernardo. A questão da produção 
literária no Brasil atual é a difícil compa-
ração com os anos 80 e 90, um período 
insipiente em matéria de novidades, com 
o panorama dominado por grandes nomes, 
como Nélida Piñon, zé Rubens Fonseca, 
Roberto Drummond. Raquel de queiroz 
publica o último romance em 92. Até os 
80 e 90 não havia a profusão de nomes 
novos que hoje nós vemos. Milton hatoum 
também surge naquela época, mas num 
patamar bastante elevado. Essa exube-
rância de autores é recente. Ela começa 
a partir do fim dos 90, vindos do Sudeste, 
Sul e Nordeste. 
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O que colaborou para isso foi o aumen-
to das premiações e concursos. O camões, 
que premia autores portugueses e brasi-
leiros, e a valorização do Prêmio jabuti 
– que antes não pagava nada, mas agora 
agracia os escritores – devem ter tido 
influência. Tenho medo de teorizar sobre 
essas coisas, mas são fatos notórios. A 
internet também facilitou a comunicação 
entre editores e os escritores. Essa combi-
nação de fatores indica um conjunto muito 
positivo, que deve estar estimulando a 
produção editorial. Mas do ponto de vista 
da qualidade, aí é que a porca torce o rabo. 
Ainda estamos distantes do que já fomos. 

contudo, não sou contra a publicação 
desses “livros B”, digamos assim. Porque 
da quantidade pode nascer a qualidade, já 
dizia o velho barbudo alemão.

Se, de cada 10 livros publicados, 
aparecer um de boa cepa, a escala está 
bem justificada. Essa relação quantitativa 
favorável às obras de menor qualidade é 
algo que ocorre na literatura mundial. O 
que se escreveu no século XIX e hoje está 
esquecido é uma barbaridade. Até meados 
do século XX, o fenômeno é o mesmo. O 
que seria da indústria editorial americana 
sem o best seller? Ela não sobreviveria. As 
editoras fazem o sanduíche misto. Eu tam-

De tudo
um pouco.
Só o corpo,
pouco.
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bém fazia essa mistura. Tem que ter uma 
parte para o leitor menos informado e de 
vez em quando algumas obras mais sofis-
ticadas. Às vezes acontece de um livro de 
extrema qualidade atingir ótimas vendas, 
como aconteceu com a Marguerite your-
cenar e o Milan kundera. São exceções. 
Para cada 10 romances do Sydney Sheldon 
um do Faulkner já justificaria.

No Brasil temos não só a profusão 
de autores, mas o surgimento de uma 
grande quantidade de mulheres autoras. 
Antes não havia. há também uma grande 
quantidade de pequenos editores. O fato 
de não serem tão bons quanto gostaría-
mos não tem nada a ver com o mercado. 
hoje há uma grande intercomunicação 
entre os escritores, o que também é 
positivo. Temos uma quantidade de festi-
vais literários, tais como a Flip de Paraty, 
o encontro promovido pela Livraria da 
Vila com autores e leitores num barco no 
Amazonas, enfim, eles existem pelo Brasil 
inteiro. A questão da qualidade se coloca 
para o leitor refinado. Mas esse não é um 
fato novo. O que se publicou de folhetim 
do século XIX era uma enormidade. As 
novelas saiam nos jornais. Na França, 
novela de TV ainda é chamada de feuilleton 

(que se refere às folhas de jornal). Tudo 
isso alimentava o imaginário das pessoas; 
grandes escritores como Balzac passaram 
a vida publicando em jornal. 

quando fui editor na Nova Fronteira, 
começando com Dr. carlos (Lacerda) e 
depois com Sérgio e Sebastião Lacerda, 
colocamos Marguerite yourcenar no 
primeiro lugar na lista de mais vendidos 
da Veja. A Antologia Poética de TS Elliot, 
traduzida por Ivan junqueira, ganhou 
uma fantástica 81ª posição no ranking. 
Traduzimos tudo de Virgínia woolf. Aliás, 
nós somos provavelmente o único país de 
língua não saxônica que fez isso. Todos os 

cantos de Ezra Pound, mais de mil pági-
nas, traduzidos por josé Lino Grünewald, 
grande intelectual, bom poeta e jornalista. 
Todos os romances e contos de Thomas 
Mann. Fizemos muita coisa na Editora 
Nova Fronteira, e o que ficou faltando, nós 
fizemos na Siciliano. Em todas as editoras 
por onde passei, os donos ficaram muito 
bem, digo com orgulho. Ou elas valem uma 
fortuna ou foram vendidas com grandes 
lucros para os proprietários. 

A iNterNet Não tem AlmA
Saímos das páginas dos livros para as 

telas do computador. As pessoas transam 

Ninguém soube,
ninguém viu.
Entre vivos e mortos,
nenhum psiu.
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telefone fixo de bolso. Outro dia me vieram 
com uma coisa horrorosa: whatsApp. 
como assim? Não tem nada acontecendo? 
Nessa cultura de internet sou analfabeto. 
Estou na carreira de editor desde os 18 
anos e nunca aprendi a bater à máquina. 
Sempre escrevi à mão ou ditei, em por-
tuguês, inglês e francês. Tive secretárias 
ótimas que ficaram cultíssimas depois que 
trabalharam comigo. 

Não vejo com tristeza a derrocada 
dos jornais e do papel. Não sou nostál-
gico nem melancólico. Não fico fazendo 
comparações. Mas vejo, naturalmente, 
com preocupação, apesar de que muita 
coisa acaba por um processo natural de 
depuração. A quantidade de livros em uma 
biblioteca não define a sabedoria de uma 
pessoa. Na biblioteca de Shakespeare só 
tinha 40 livros. quem Sócrates leu? Muito 
poucos, certamente. 

No Brasil temos uma tradição de 
ótimos editores, com faro e instinto apu-
rados. Mas poucos, muito poucos, são 
cultos no sentido europeu da palavra. Um 
bom exemplo foi a gloriosa josé Olympio, 
comprada do poeta modernista Augusto 
Frederico Schmidt. Da literatura de hoje, 
ninguém me interessa. Raramente passo 
da décima página. Eu sou um editor na 
acepção mais afinada da palavra. Porém, 
não quero parecer um desqualificador da 
produção literária. É preciso sempre dizer 
que a literatura brasileira não morreu.

eNtre A metáForA e A metoNímiA
O que vemos hoje é a multiplicação 

da imagem e do virtual, o que nos torna 
metonímicos, ou seja, meras partes do 
todo. O mundo está entre a metáfora e 
a metonímia. O paulista é metonímico, 
o carioca é metafórico. Por maiores que 
sejam as barbaridades que aconteçam 

no Rio, a cidade tem a beleza natural. O 
carioca tem individualidade. São Paulo não 
tem natureza nem tem beleza. Não tem 
nem rio. O Tietê não merece ser chamado 
de rio. Não tem passado, nem paisagem.

Se houver uma catástrofe no Rio e 
todos forem mortos, ainda assim sobraria 
a natureza. Se o mesmo acontecer em São 
Paulo, vai aparecer um paulista catando os 
caquinhos. Todo o paulista é metonímico, 
do milionário ao zelador de prédio. 

Vim pra cá em 1989, para assessorar o 
Fernando de Morais, que era secretário de 
cultura do governo quércia. E aqui fiquei. 
Sou um ser artificial, a natureza para mim 
é boring. Uma chatice! É como disse Oscar 
wilde: “A natureza é sempre igual”. Mas 
alguém respondeu: “Tem inverno, primave-
ra, verão, outono”. Ele contra-atacou: “Pois 
é, o inverno é sempre igual ao inverno, a 
primavera igual à primavera, o outono igual 
ao outono”, uma chatice.

De São Paulo saem os políticos, Fhc, 
Lula, Maluf, quércia, Ulisses, uma elite po-
lítica metonímica. No Rio, o absenteísmo 

Vida alguma
prima 
pela rima.
São outros, 
e mais 
esplêndidos,
seus erros.

pela internet. As pessoas não suportam 
mais os cheiros umas das outras. Nem 
o toque. Nós esquecemos que a carne 
é fundamental. Ela é tão fundamental 
que o texto do concílio de Niceia, quatro 
séculos depois do cristianismo vigente, 
reza: creio na ressurreição da carne. Não 
é o espírito que ressuscita, não é a alma 
que ressuscita, é a carne. Não é a cultura 
ou a inteligência, é a carne que ressuscita. 
Desculpem os neologismos ou, melhor 
dito, me perdoem os palavrões, mas a vida 
“internáutica é ectoplasmática”.

Não tenho e-mail, Facebook, blog, e 
meu celular só chama e recebe. É um 
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do atual prefeito Marcelo crivella é típico. 
Aqui tem o excesso texano do joão Doria, 
que impõe a regra: o gestor não discute, 
afinal é gestor e ponto final. O Rio aceita 
gente de fora, como o Brizola, que teve no 
Rio a maior votação para deputado federal 
e foi o único político brasileiro a governar 
dois estados, o Rio Grande do Sul e o Rio 
de janeiro. O Rio não tem agenda. São 
Paulo tem agenda, as pessoas marcam 
compromissos para daqui a um mês. 

NAvAlhA em liNhAs exANgues
Desde 2005, ninguém me convida para 

nada. O primeiro editor que me convidar 

para trabalhar com ele, eu vou. O ano 
de 2005 foi uma catástrofe para mim, 
uma hecatombe, um tsunami. Eu entrei 
nos processos do Edemar cid Ferreira, 
presidente do Banco de Santos, não pela 
atividade cultural, mas pela atividade que 
eu exercia na Bienal, na qual continuo 
como conselheiro vitalício. Também foi 
um assunto completamente dissociado 
da Brazil connects, empresa de promoção 
cultural, cuja origem é a exposição Brasil 
500 anos. São projetos que nunca foram 
contestados. Essa coisa de patrocinador, 
de captador em arte, foi o Edemar que bo-
tou pra frente na Bienal de 94. Não existia 

Quando o 
mundo cala,
o poema fala:
nocaute
na fraude.
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nada disso. Todo problema do Edemar foi 
o Banco Santos e o seu rolo financeiro.

Num determinado momento eu passei 
a assinar papéis do Banco Santos, a pedido 
do Edemar. Eram debêntures, e eu sequer 
sabia para que serviam. A primeira vez 
que um delegado me perguntou sobre os 
títulos, eu respondi que não tinha a ideia 
do que se tratava, não podia dar nem a 
definição lexicológica.

Eu trabalhei 12 anos com o Edemar cid 
Ferreira, na parte cultural. Ele nunca deixou 
de cumprir uma só vírgula do combinado, 
pelo contrário, ele ia além. Não havia razão 
nenhuma para eu desconfiar dele. Além 
do que a nota do banco era muito bem 
classificada pelas agências de rating Fitch 
e Standard & Poor’s. 

A tragédia começou em novembro de 
2004, mais precisamente no dia 12, quan-
do o Banco central decreta intervenção no 
Banco Santos. A instituição estava sem 
caixa para cobrir o depósito compulsório. 
Edemar foi a Brasília conversar como o 

presidente do Banco central e pedir um 
prazo. O presidente do Bc teria concorda-
do. Edemar então voltou para São Paulo, 
numa sexta-feira; quando chegou à noite 
em casa e ligou a TV, viu que a intervenção 
tinha sido decretada. Mesmo com rece-
bíveis de excepcional qualidade. Alguns 
dias depois o Bc diminuiu a exigência do 
compulsório, mas aí já era tarde. 

Não estou absolvendo o Edemar de jei-
to nenhum, até porque esse papel não me 
cabe. Mas o que houve ali foi um complô 
de dois grandes bancos, cujo nome não 
vou dizer porque tenho que me poupar. 

Sabe Napoleão Bonaparte? quando 
Napoleão botou a coroa na cabeça, disse-
ram para ele: “O senhor começou a cair”. 
Enquanto ele foi Napoleão Bonaparte, até 
1804, era herói dos franceses. Depois que 
virou Napoleão I, para se vingar da elite 
francesa que sempre o desprezou, virou 
bonapartais, pejorativo, por causa de seu 
sotaque corso. 

Edemar foi do Partido comunista, 
Tesoureiro da juventude comunista. Foi 
amigo íntimo do Plínio Marcos, a quem 
sustentava. Ele dava uma mesada ao 
Plínio. Foi também produtor e ator de uma 
das peças do Plínio, “Barrela”, censurada 
no dia da estreia em Santos. Edemar 
esteve na vida do Mário covas desde que 
ele foi eleito vereador. Era um estranho no 
ninho dos banqueiros.

Só o Bradesco sempre apoiou as 
iniciativas culturais do Edemar. Por que o 
dono do Bradesco, Amador Aguiar, nunca 
foi um aristocrata, era uma pessoa de 
origem simples, como o Edemar. Talvez 
por isso os dois tenham se entendido bem. 
O Bradesco apoiou a reforma da Oca do 
Ibirapuera e a Exposição dos 500 anos, na 
Bienal. O Bradesco patrocinou a vinda da 
carta de Pero Vaz de caminha, que nunca 

tinha retornado ao Brasil. A carta chegou 
ao Aeroporto de cumbica e seguiu pela 
cidade no carro de bombeiros em um 
cortejo. Um cartaz enorme estampava os 
seguintes dizeres: Bradesco traz de volta a 
carta de Pero Vaz de caminha, que fundou 
o Brasil. Depois o Bradesco patrocinou a 
mostra do Picasso, ocupando a Oca inteira 
no Ibirapuera. 

Fui trabalhar com Edemar em 1993 de 
uma maneira muito bonita. A Bienal pas-
sava por uma crise muito grave, financeira 
e administrativa, e era preciso eleger um 
novo presidente da Bienal. Um belo dia 
me liga o amigo Pedro corrêa do Lago. já 
temos um novo presidente, Edemar cid 
Ferreira. Você vai ser o vice dele porque 
ele precisa de uma pessoa como você. 
Você é conhecidíssimo, tem uma carreira 
formidável. Dois dias depois aparece na 
minha casa o Edemar, com uma caixinha 
de charutos cubanos cohiba. E assim 
começou a amizade.

reCortes dA iNtimidAde
hoje sobrevivo da ajuda de amigos 

e do meu patrimônio. Este apartamento 
está hipotecado três vezes, por causa das 
dívidas trabalhistas da Brazil connects. 
Vou vendendo as minhas coisas. Minha 
residência era igual à casa de Miss Mar-
ple (personagem de Agatha christie). As 
pessoas se movimentavam em labirintos 
entre os objetos. hoje tenho um terço dos 
objetos e obras de arte que tinha naquela 
época. Vendi minha coleção de candela-
bros da família. E ainda tenho muita coisa 
para vender. Minha família nunca soube 
transformar dinheiro em dinheiro. Eram 
riquíssimos e foram queimando tudo na 
vida intelectual e política. 

Minha rotina é ver todos os seriados 
e as tevês de outros países, porque falo 

Li,
ouvi,
vi muito.
Amei sem intuito.
A vida, porém:
curto-circuito.
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várias línguas. Vejo até a TV japonesa, que 
não entendo, mas que tem imagens muito 
boas. Vejo a TV portuguesa. Sabe como 
chamam lá coalizão? Geringonça. É bem 
o que estamos vendo aqui no Brasil: uma 
geringonça, uma patacoada.

Outro dia vi na TV francesa um es-
tudo sobre o muriqui (macaco da Mata 
Atlântica). Os pesquisadores franceses 
garantem que eles são mais pacíficos 
que os bonobos africanos, têm hábitos 
solidários e quem manda são as fêmeas. 
Elas só transam para procriar. Depois, o re-
lacionamento se dá entre fêmeas e fêmeas 
e machos e machos. Interessante, não? 

Pra mim a questão do homossexualis-
mo nunca foi um problema. Fui criado pela 
minha vó Alice, por quem tenho verdadeira 
adoração, que era uma mulher muito 
avançada para seu tempo. Ela recebia 
muita gente em casa, mas duas coisas não 
eram assunto: dinheiro e sexo. Dinheiro, 
ou se tem ou não se tem. E sexo, façam 
como mais apreciarem. Meu primeiro 
namorado foi aos 17 anos. quando o 
apresentei à minha vó ela perguntou: seu 
amigo? Eu disse, não, meu namorado. Ela 
só respondeu: vai ficar para o jantar? Estou 
casado há 40 anos com o carlos henrique 
(Lamothe cotta).

meA CulPA, meA máximA CulPA
Nunca fiz psicanálise, nunca farei. 

Admiro a originalidade e profundidade 
do pensamento de Sigmund Freud. Mas 
não faço análise, porque a culpa é toda 
minha. Tudo é sempre culpa minha, desde 
a Guerra da Síria às bombas no Iraque. E 
isso é puramente cristão. É o Mea culpa, 
Mea Maxima culpa, da missa. É libertador. 
A culpa não é do meu pai, da minha mãe, 
do cachorro da vizinha, a culpa é minha. 
Fui reprimido por meu pai, pela minha mãe, 

aquela lengalenga da psicanálise. Sua 
psique está em forma quando para de falar 
essas coisas. quando assume sua culpa, 
você protagoniza todos os detalhes que 
barraram seu desenvolvimento psíquico. 
Tenho a imagem de São joão Batista ao 
lado da minha porta. Ele está ali porque 
pregou no deserto. Para mim isso diz tudo.

qual é a grande descoberta do Freud? 
É o inconsciente, que é revolucionário, 
anárquico. É a culpa. A pessoa tem alta 
de uma psicanálise quando considera que 
a guerra da Síria é sua culpa. Uma vez 
perguntaram a Murilo Mendes, grande 
poeta, se ele era marxista. Ele disse que 
não, “admiro muito, mas sou católico, 
apostólico, romano”. Digo isso porque 
cristo dividiu o pão e o vinho, seu próprio 
corpo foi dado para todos. É a mais valia 
mais deslumbrante da história. É o próprio 
corpo. Não é o lucro, não é o capital, é o 
corpo como mais valia. Os cristãos não 
se dão conta. 

o Nome dA iNjustiçA é PhiliP roth 
Sou uma pessoa póstuma, uma nota 

de rodapé. Um dia uma mendiga aqui da 
esquina, com quem sempre conversava 
me disse: “O senhor é um barão”. Respon-
di que não era, mas ela insistiu: “O senhor  
pode não saber, mas é um barão.” Outra 
senhora cruzou comigo e disse: “O senhor  
é um monumento”. Eu repliquei, sem 
querer ser grosseiro: “Desculpe-me, minha 
senhora, mas não diga isso para o seu 
maior inimigo. Os monumentos, seja lá de 
quem for, em Paris, Londres ou Nova york, 
são latrinas dos pombos.”

Não sou temporal ou atemporal, já 
morri. Aliás, eu já tentei me matar duas ve-
zes, em 2005 e 2010. A minha depressão 
é grave. Porque é de fora para dentro. Não 
sou um depressivo clássico. Não tenho 

uma estrutura psíquica depressiva. Mas 
tomo remédio até hoje, em doses altas, o 
que me mantém com humor.

Tenho medo, claro que tenho medo. 
Até jesus teve medo quando estava na 
cruz. E morreu sem fé. Basta lembrar 
o que ele disse: “ó, Deus, por que me 
abandonastes?” Estou relendo também 
o maior romancista vivo, injustiçado pelo 
Nobel, Philip Roth, que eu adoro. Ouço 
música clássica. Mozart é o maior de 
todos. E amo as letras. Leio a Bíblia de 
trás pra frente e de frente pra trás. quase 
não saio de casa (um amplo apartamento 
no bairro de higienópolis) porque tenho 
dificuldades de me movimentar devido a 
problemas de coluna, por isso tenho tantas 
bengalas. Gosto de higienópolis, porque 
é mais parecido com o Rio dos anos 50. 
Mas gostaria mesmo é que o presidente 
Emanuel Macron a sua ministra da cultura, 
Françoise Nyssen, restaurassem o Palácio 
de Fontaineblau, onde morou François I,  
maior rei do renascimento. Assim eu pode-
ria pedir emprego a eles. quem sabe não 
me aceitam como mordomo? 

Êxtase?
Neste catre,
entre a espuma
e o espasmo,
desastre.

OffSET 
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D
iz-nos Palme Dutt que “contem-
porary history is a dangerous 
subject to handle. It is full of ex-
plosive material. […] Passions 

and partisanship can obscure objective 
judgement”. E aconselha-nos: Anyone who 
attempts to write contemporary history 
in any more durable form than a current 
journalistic article is laying his head on the 
block for the executioner. Nevertheless, 
contemporary history is the most important 
history of all to handle” (DUTT, 1963, p. 8).1

Embora redigida na década de 1960, 
a citação acima permanece válida a todos 
os interessados em compreender a política 
externa contemporânea brasileira, em 
particular aquela compreendida entre os 
governos Dilma e Temer. Ao longo dos 
últimos seis anos, cinco chanceleres 
ocuparam a liderança da diplomacia brasi-
leira, produto não apenas da instabilidade 
conjuntural na política nacional como da 
ausência de um projeto articulado de 
inserção internacional. Nenhum deles, no 
entanto, conquistou a repercussão que 
teriam os nove meses de josé Serra à 
frente do Itamaraty.

Marcada por uma forte ruptura discur-
siva, a breve chancelaria do experimenta-
do senador paulistano circunscreveu-se no 
polarizado e explosivo ambiente político 

que tomou conta do país no último lustro. 
No que pese a crítica exordial à natureza 
partidária ou ideologizada das gestões 
pregressas, fez-se da casa de Rio Bran-
co plataforma para o exercício da vida 
político-partidária, para o espanto do mito-
lógico – e onipresente – suposto fundador 
de quase todas as tradições diplomática 
nacionais. Da partidarização discursiva 
dos espólios do Barão – polivalente, ao 
gosto do freguês –, não se produziram, no 
entanto, significativas alterações de rumo 
na condução da política externa brasileira.

Para além do acentuado retraimento 
do país no plano multilateral, tenden-
cial desde o segundo governo Dilma, a 
ambivalência dos atos internacionais do 
país reflete a ausência de um conjunto 
articulado de ações, fruto de uma estra-
tégia coerente de inserção internacional, 
goste-se ou não, presentes com alguma 
consistência cognitiva nas diplomacias 
Fhc e Lula. Embora em tons diferenciados, 
a desorientação diplomática na busca 
por resultados palpáveis de curto prazo, 
presente na gênese do imaginário político 
dos dois últimos governos, é sintoma mais 
amplo da instabilidade conjuntural instala-
da pelos novos tempos. 

De um lado, o prenúncio do que por 
ora se assemelha ao início da reversão da 

ordem liberal instalada pela pax americana 
no mundo pós-1945. Em uma mistura tóxi-
ca de resultados econômicos insuficientes, 
sentimentos antiglobalização crescente e 
insatisfação generalizada com a classe 
política, a emergência de movimentos 
nacionalistas põe em xeque os valores 
identificados com uma ordem mais glo-
balizada e cosmopolita. Não por acaso, 
assiste-se contemporaneamente à emer-
gência de Trumps e Le Pens paralelamente 
à iminência de Brexits. (SOUSA, 2016). 

Do outro, a desarticulação autoinfligida 
da então oitava maior economia mundial, 
cujo modelo a integrar crescimento eco-
nômico e distribuição de renda outorgou 
a um país historicamente carente de 
poder bruto a sua mais robusta credencial 
internacional. A ela, logo se somariam 
os efeitos domésticos da desaceleração 
da economia mundial e a emergência da 
revolução lavajateira com seus múltiplos 
episódios a convulsionar um sistema polí-
tico em rebuliço. 

Sem o apetite de outrora em um qua-
dro conjuntural desfavorável, o apeque-
namento internacional do Brasil pós-Lula 
veio acompanhado da emergência de dis-
curso constatativo que aos excessos de 
política – dita solidária, partidária ou mes-
mo pouco pragmática comercialmente –, 

TUcaMaRaTy 
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operou-se a subalternização dos ganhos 
econômicos, reino alegadamente seguro 
da concretude material. A dicotomia onto-
lógica a hierarquizar narrativamente eco-
nomia e política é indicativo da crença ao 
redor da natureza pouco pragmática dos 
resultados colhidos. Em bom português, 
o Brasil haveria produzido muito barulho 
para pouco resultado. 

Ao olhar do novo chanceler, a diplo-
macia brasileira deveria voltar “a refletir 
de modo transparente e intransigente os 
legítimos valores da sociedade brasileira e 
os interesses de sua economia” em detri-
mento do que haveria sido uma diplomacia 
inclinada às “conveniências e preferências 
ideológicas de um partido político e de 
seus aliados no exterior”. Em menção di-
reta a outro josé, pagou-lhe tributo no que 
é desde Rio Branco um lugar-comum no 
discurso diplomático brasileiro: “A nossa 
política externa será regida pelos valores 
do Estado e da nação, não do governo e 
jamais de um partido” (SERRA, 2016B). 

Indagado se nos anos precedentes 
não houvera o país alcançado um pro-
tagonismo mundial nunca antes obtido, 
josé Serra diria em entrevista a periódico 
portenho que “Puede ser desde el punto de 
vista de la atención mediática, pero más 
que notoriedad lo que nosotros queremos 
ahora son resultados”. Em um verboso 
contraponto às administrações pretéritas, 
arremataria-lhe o raciocínio: “La política 
exterior brasileña será ahora ambiciosa 
en resultados, no en retórica.” (SERRA, 
2016A). 

O discurso do pragmatismo produti-
vista no plano externo veio a calhar com 
as circunstâncias impostas pelo rearranjo 
político após a derrubada da presidente 
eleita. Em um discurso aprazível para 
os setores identificados com as forças 

do mercado, as reformas domésticas a 
conferir competividade à economia com-
balida encontrariam a sua contraparte no 
plano diplomático. Lá, o país trataria de 
reaproximar-se de economias dinâmicas 
no afã de obter-lhes investimentos e 
tratados comerciais vantajosos. 

Na seara sul-americana, era tempo de 
relançamento de um Mercosul revitaliza-
do, comercialmente orientado e livre de 
influências bolivarianas. Por tabela, ganha-
va-se a oportunidade de ouro de polemizar 
com governos identificados com governos 
de esquerda e supostamente próximos 
ao Partido dos Trabalhadores. Não tardou 
para que o linguajar eleitoral chegasse às 
sempre tão pasteurizadas comunicações 
oficiais diplomáticas brasileiras. Logo de 
estreia, valeu-se de linguagem raramen-
te vista em ambientes diplomáticos no 
espinafro generalizado aos vizinhos des-
contentes, um afago bem-vindo às suas 
bases eleitorais (MRE, 2016).

N
o plano das exequibilidades, 
no entanto, os grandes em-
preendimentos internacionais 
costumam levar anos entre 

sua maturação e os primeiros resultados 
colhidos. Para se ter uma ideia do concre-
to, União Europeia e canadá levariam sete 
anos para a assinatura de acordo de livre 
comércio concretizado apenas em outubro 
de 2016; Estados Unidos e onze outros 
países precisariam de oito anos em torno 
das negociações da Parceria Transpacífica 
(TPP), ousada iniciativa da diplomacia 
Obama recentemente desbaratada pelo 
novo mandatário norte-americano.

com um olho nas relações internacio-
nais e a alma em Brasília, Serra apostou 

nos eventuais resultados comerciais 
colhidos no curto prazo a maximização de 
sua sorte nas eleições de 2018. Não que 
a tática fosse novidade eleitoral. Após exi-
tosa passagem pelo Ministério da Saúde 
entre 1998 e 2002, o então ministro do 
governo Fhc se credenciaria ao pleito pre-
sidencial de 2002. Novas circunstâncias, 
no entanto. Premido entre a Lava jato e 
um horizonte de tempo pouco generoso, 
as idiossincrasias da política externa se 
impuseram no caminho dos resultados 
imediatos. 

Não por acaso, os breves nove meses 
à frente do Itamaraty foram marcados por 
desconfianças e reprovações, por parte 
dos críticos, ao passo que pelo beneplá-
cito generoso, por parte de entusiastas e 
partidários.

o retorNo À trAdição: serrA  
visto Pelos AliAdos

A mais pervasiva crítica no campo 
diplomático feita aos governos Lula e Dilma 
fora aquela ao redor da eventual ideologi-
zação/partidarização da política externa 
brasileira, processo que haveria produzido 
o esvaziamento seguido pelo crescente 
desprestígio do Ministério das Relações 
Exteriores. A captura do interesse nacional 
pela agenda de um partido haveria resulta-
do na subserviência brasileira “na América 
do Sul ao bolivarianismo populista”, assim 
como pela perda do seu papel de liderança 
e consequente “derretimento” do Merco-
sul (BARBOSA, 2016).

No campo comercial, haveria sucedido 
“o isolamento do Brasil das negociações 
comerciais com sérios prejuízos ao país”, 
em decorrência do “fracasso da Rodada 
de Doha e pela politização dos entendi-
mentos comerciais”, apostas mal feitas 
pelo governo petista que haveriam ainda 
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relegado “os EUA e a Europa a um dis-
tante segundo plano” (BARBOSA, 2016). 
Situação análoga às grandes discussões 
ambientais no plano multilateral, seara em 
que Lula e Dilma haveriam sido “tímidos e 
defensivos”, no que pese uma expansão 
pouco realista e pragmática da rede de 
embaixadas e consulados brasileiros pelo 
mundo afora, um “passo maior do que a 
perna” (RIcUPERO, 2016). 

Em termos substantivos, para além do 
relançamento do Mercosul e a volta do 
Itamaraty à ribalta político-diplomática, 
o país liderado por Temer e Serra deveria 
se engajar na aproximação pragmática 
de tradicionais parceiros econômicos de 
outrora, assim como priorizar a busca 
por investimentos e mercados para as 
empresas nacionais. O comércio exterior, 
até então subordinado às preferências de 
uma política externa vista como ideologi-
camente engajada, voltaria ao centro da 
formulação diplomática. 

Trocando em miúdos, os 13 anos de 
governo petista haveriam subvertido a tra-
dição pragmática e universalista da política 
externa brasileira, ao passo que houvera 
violado a mais central das prescrições 
atribuídas ao legado do Barão: transformar 
política partidária em ação de Estado. Daí, 
o imperioso retorno à “tradição de Rio 
Branco”, conceito suficientemente elástico 
para legitimar mudanças narrativas em 
um ambiente que preza pelo discurso da 
continuidade. 

Por contraposição, caberia a josé Ser-
ra à frente do Itamaraty, iniciar o “processo 
de correção de rumos e de redefinição 
do papel do Brasil no mundo” (BARBO-
SA, 2016). Analogamente aos feitos do 
patrono da diplomacia brasileira, “a ação 
inaugural de Rio Branco” – aquela ao redor 
do litígio no Acre2 – “deflagrou processo 

diplomático que terminaria em resultado 
favorável ao Brasil, a reação do ministro 
Serra aos países bolivarianos foi o primeiro 
passo rumo à recuperação da projeção 
brasileira na região e à redinamização do 
Mercosul”. Dito de outra forma, “a gestão 
Serra retoma nossa tradição diplomática e 
resgata da irrelevância o seu depositário, 
a casa de Rio Branco” (ABDALLA, 2016). 

“um totAl desAstre”: serrA  
e seus CrítiCos

Ao olhar dos críticos, a chancelaria 
Serra representaria “a guinada à direita 
no Itamaraty” (AMORIM, 2016), sintoma 
mais amplo do retrocesso político-social 
instalado no plano doméstico com a 
deposição da presidente eleita. O que se 
veria a partir de então seria a tentativa de 
implantação de uma cartilha neoliberal, 
seguida, no campo diplomático, pela po-
larização com países identificados com a 
esquerda do espectro político. Indo nessa 
direção, a chancelaria Serra teria início 
com uma postura incomumente dura com 
governos da região de orientação política 
distinta, em “um misto de prepotência e 
arrogância” (AMORIM, 2016). 

A
consubstanciação do conser-
vadorismo neoliberal no plano 
diplomático se traduziria pela 
ruptura das linhas tradicionais 

da política externa brasileira, tais como o 
abandono da política sul-sul e o multilate-
ralismo participativo das principais institui-
ções globais, assim como pela aceitação 
complacente da liderança norte-americana 
no plano regional. O apequenamento do 
país no cenário internacional se daria 
ainda no plano temático, local em que 

as questões comerciais sobrepujariam 
uma agenda equilibrada, notadamente 
aquela relacionada aos direitos humanos 
(ASANO, 2016).

A atitude menos independente do 
país no plano externo somada a uma 
perspectiva autolimitadora da autonomia 
nacional produziria uma considerável perda 
de relevância do país na geopolítica global. 
Sob a ótica de um pragmatismo imediatis-
ta, importantes conquistas dos governos 
pregressos ficariam em segundo plano, 
tais quais a aproximação com o continente 
africano e as alianças com o mundo em 
desenvolvimento em prol da reforma da 
governança global (AMORIM, 2016).

Em quase 20 anos, o discurso de 
posse do novo ministro fora o único sem 
a expressão “América do Sul” (SPEkTOR, 
2016B) , prioridade na gestão dos go-
vernos petistas. Nesse mesmo discurso, 
nota-se “uma contradição fundamental”: 
Serra denunciou a diplomacia do PT como 
ideológica e partidária, mas propôs um 
programa abertamente ideológico e par-
tidário (SPEkTOR, 2016B). 

Uma vez aceito como válido o argu-
mento em torno da “ministrodependência” 
na coordenação da plataforma diplomática 
do governo (SPEkTOR, 2017A), um crítico à 
administração Serra poderia eventualmen-
te correlacionar o seu hipotético desprepa-
ro para as funções ligadas à chancelaria 
com os escassos resultados colhidos ao 
largo da sua gestão, no que pese um es-
paço de tempo pouco generoso em uma 
incômoda conjuntura política. Indo nessa 
direção, pôde-se argumentar que o tarim-
bado político paulista “revelou um notável 
despreparo para o exercício da missão de 
chanceler” (GUIMARãES, 2017). 

Além do suposto despreparo em torno 
dos pronunciamentos e do conhecimento 
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de temas triviais da vida internacional, 
há de se notar “as tentativas de rever 
princípios da política externa, tais como 
a não intervenção nos assuntos internos 
de outros Estados, [...] a prioridade da 
política brasileira para a América do Sul e 
a necessidade de diversificar as relações 
do Brasil com todos os Estados”. Por fim, 
a malfadada “tentativa de alinhar o País 
com a política externa americana em 
todos os temas, sem colocar acima de 
tudo os interesses brasileiros”. Em sínte-
se, ao olhar do mais pessimista entre os 
seus críticos, “a passagem de josé Serra 
poderia ser definida como desastrosa” 
(GUIMARãES, 2017). 

um bAlANço PrelimiNAr
Embora temporalmente próximos do 

calor dos acontecimentos e, portanto, 
sujeitos às limitações intrínsecas à análise 
contemporânea de fatos e eventos, cabe-
-nos, por fim, a tarefa de tecer algumas 
notas em forma de balanço preliminar 
acerca da breve chancelaria capitaneada 
por josé Serra. Em primeiro lugar, há de 
se notar que a própria escolha por um 
destacado líder partidário – e presumível 
candidato às eleições de 2018 – ao co-
mando da diplomacia brasileira evidencia o 
caráter político do processo de formulação 
da política externa brasileira, recorrente 
em democracias mundo afora. 

A despeito da crítica à natureza par-
tidária da diplomacia dos governos Lula e 
Dilma, todos os chanceleres escolhidos 
ao longo dos 13 anos de governo petista 
foram diplomatas de carreira, o que, 
evidentemente, não os elevaria acima 
das paixões partidárias até o reino epis-
temologicamente neutro do estadismo. 
Diferentemente do que o discurso de josé 
Serra em alguns momentos demonstrara, 

a sua própria assessoria viria a reconhecer 
que “não existe política externa desvin-
culada da interna” (FOLhA, 2016). como 
convincentemente se vem afirmando, em 
alguma medida, toda política de estado 
fora antes, em algum momento, política 
de um governo (MILANI & PINhEIRO, 2013, 
p. 24; PINhEIRO & LIMA, 2016). 

E
m segundo lugar, torna-se neces-
sário reconhecer o fortalecimento 
político do Itamaraty junto ao 
Palácio do Planalto. como lem-

braria posteriormente josé Serra, do 
ponto de vista administrativo, a casa de 
Rio Branco encontrava-se em “situação 
pré-falimentar” (SERRA, 2017). Além de 
salários e aluguéis atrasados no exte-
rior, o país devia quantia superior a três 

bilhões de reais a diversas organizações 
internacionais, condição que ameaçava 
a participação efetiva do país sob o risco 
de suspensão do direito a voto e mesmo 
o da eleição de representantes brasileiros. 

Após anos de desprestígio durante 
a administração Dilma Rousseff, o or-
çamento de custeio do Ministério seria 
cerca de 50% maior do que o de 2016 
(SERRA, 2017). Do ponto de vista político-
-administrativo, pois, a chegada de um 
chanceler com força política reconhecida 
na situação veio ao encontro das neces-
sidades mais peremptórias da máquina 
diplomática. Por outro lado, o bom preparo 
do político-chanceler para o trato com a 
política partidária não foi suficiente para 
livrá-lo de constrangimentos ocasionados 
por uma série de deslizes diplomáticos, 
irrealizáveis por um funcionário com trei-
namento especializado.3 
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Em terceiro lugar, os nove meses à 
frente do Itamaraty não foram suficientes 
para alterar significativamente a política 
externa esposada ao longo da gestão 
pregressa. Em uma conjuntura internacio-
nal pouco favorável, os Estados Unidos, 
virtuais parceiros prioritários em uma 
política externa revitalizada, se mostraram 
pouco inclinados a concessão de maiores 
espaços negociais. As aproximações 
comerciais com economias dinâmicas 
do continente, assim como o avanço do 
acordo entre Mercosul e União Europeia 
já eram tratados com atenção na admi-
nistração Dilma Rousseff, ainda que com 
intensidades distintas. 

Não causa, portanto, surpresa que as 
principais viagens internacionais presiden-
ciais tenham sido a três países asiáticos 
(china, japão e índia) em decorrência da 
participação em dois importantes fóruns 
patrocinados pelos governos anteriores: 
G20 e BRIcS. Isso não significa dizer, no 
entanto, que pontos de distanciamentos e 
mesmo de tensões não tenham marcado 
a passagem de josé Serra pelo comando 
diplomático brasileiro. 

As pouco diplomáticas notas ende-
reçadas aos governos bolivarianos e ao 
secretário-geral da Unasul, ao passo que 
cativava as bases eleitorais do chanceler, 
poderiam passar a imodéstia impressão 
de prepotência por parte do novo gover-
no, postura que pouco contribuiria para a 
eventual resolução da mais grave crise 
política e humanitária na história recente 
venezuelana. A medida trouxe intrínseca 
mais o pragmatismo eleitoral do que preo-
cupações de naturezas outras.

Ponto de diferenciada concepção 
política, no entanto, fora o questiona-
mento acerca da extensão da rede de 
embaixadas e consulados brasileiros, vista 

como excessivamente custosa frente aos 
eventuais ganhos difusos dali decorrentes. 
Outrossim, foi notória a ênfase discursiva 
conferida na gestão Serra à importância 
do comércio exterior enquanto alavanca 
para o crescimento e desenvolvimento 
brasileiro. O raciocínio, que hierarquiza 
valorativamente o “econômico” frente ao 
“político”, tende a igualar política externa 
à política comercial. 

O raciocínio traz à memória os debates 
inaugurais da política externa brasileira, 
momento protagonizado, de um lado, 
por Paula Sousa e Martinhos campos, 
importantes lideranças do Partido Liberal 
e, do outro, por dois dos mais importantes 
próceres do Partido conservador: Paulino 
josé Soares de Sousa, futuro Visconde do 
Uruguai, e josé Maria da Silva Paranhos, 
futuro Visconde do Rio Branco e pai do 
patrono da diplomacia brasileira. 

Ao questionar o caráter pouco prag-
mático das legações e consulados bra-
sileiros, Paula Sousa afirmaria que “A 
repartição dos negócios estrangeiros 
(antecessora histórica do Ministério das 
Relações Exteriores) é talvez aquela em 
que, sem desserviço público, se podiam 
fazer reduções”. E prosseguiria: “Por ora 
são ainda problemáticas as vantagens 
que o país tem tirado das suas diferentes 
missões diplomáticas; pode-se dizer que 
nenhuma repartição tem feito ainda mais 
mal ao país” (AcS, 12/08/46).

Em sua visão, “Na Europa bastaria 
que tivéssemos missões importantes na 
Inglaterra e Rússia, e na América bastaria 
que as houvesse nos Estados Unidos e no 
Rio da Prata”. Para as demais nações, na 
eventualidade de celebração de tratados, 
“bastariam missões especiais” (AcS, 
12/08/46). com argumentação similar, 
anos mais tarde, Martinho campos ques-

tionaria a grande proximidade brasileira 
com os países platinos. conjugando uma 
postura comercialista e de abstenção nos 
assuntos domésticos no Prata, diria que 
“Entendi sempre, e ainda entendo, que as 
únicas relações que nos convêm entreter 
com aquelas repúblicas são as comerciais” 
(AcD, 31/05/1860). 

No que pese circunstâncias históricas 
distintas, a resposta de Paranhos, seminal 
e inconteste pela oposição, permanece 
ainda hoje válida. Nela, o então chanceler 
imperial apontaria para a existência de 
interesses outros que não aqueles mera-
mente oriundos das relações comerciais, 
“interesses de segurança, de paz, de 
proteção aos súditos brasileiros e às suas 
propriedades”. “Se, pois, o nobre deputado 
tivesse razão”, prosseguia Paranhos “ainda 
quando nossos interesses com aqueles 
Estados fossem puramente comerciais, 
tínhamos necessidade de uma política; 
essa política chamar-se-ia essencial e 
exclusivamente comercial, mas sempre 
seria política” (AcD, 01/06/1860). 

O
rearranjo institucional promo-
vido por Serra, no entanto, 
conferiu maior racionalidade 
aos recursos públicos no tra-

tamento das questões comerciais brasi-
leiras, sobretudo após a transferência da 
APEX (Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos) e da Secre-
taria Executiva da câmara de comércio 
Exterior (SE-camex) para o Itamaraty. 
Em termos práticos, a medida outorgou 
maior capilaridade ao unir os esforços de 
promoção comercial e de investimentos 
capitaneados pela APEX com os 104 
setores de promoção comercial (SEcOM) 
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localizados nas embaixadas e consulados 
brasileiros com a atuação.4 

há de se notar, em quarto e último 
lugar, que a correta localização de in-
certezas (SPEkTOR, 2016) e mesmo de 
ausência de uma grande estratégia de 
inserção internacional do país (LOPES, 
2017) não se confundem com a inexistên-
cia, por parte do incumbente ministerial, 
de uma estratégia de curto prazo, cujo 
desenlace exitoso pavimentaria o ca-
minho até o pleito de 2018. A novidade 
contemporânea, introduzida por Temer 
e aceita por Serra – incluir na barganha 
ministerial o pouco atraente Ministério 

tabuleiros simultâneos, tende a ser mais 
lento do que a sua contraparte doméstica. 

À impossibilidade de êxito em uma 
agenda de resultados imediatos, logo 
se somariam os desdobramentos da 
Lava jato e os incômodos causados por 
enfermidade na coluna, proibitivos na 
rotina do primeiro diplomata da nação. 
Vitimado pelas circunstâncias, nove meses 
após a entrada no Palácio dos Arcos, josé 
Serra entregaria seu pedido de demissão.

1. A citação completa é a que segue: “Contemporary 
history is a dangerous subject to handle. It is full of ex-
plosive material. Much essential information will not be 
known until many years later, as documents are released 
and memoirs published. Passions and partisanship can 
obscure objective judgement. Anyone who attempts to 
write contemporary history in any more durable form 
than a current journalistic article is laying his head on the 
block for the executioner. Nevertheless, contemporary 
history is the most important history of all to handle. It 
is the events of our day which need to be studied and 
assessed, not only in current polemical treatment, but 
with an attempt at serious understanding of how they 
have arisen and where they are leading. For each new 
generation as it grows up, without previous knowledge 
or memory of the immediate past, it is essential that such 
knowledge should be available to help them to under-
stand the part which they can play (DUTT, 1963, p. 8-9). 

2. O episódio faz menção a um dos primeiros atos de 
Rio Branco após a assunção da chancelaria republicana, 
no ano de 1902. Na ocasião, o Barão interviria favora-
velmente em nome de brasileiros radicados no atual 
território do Acre, área sabidamente de propriedade 
boliviana. Ao longo das negociações, o patrono da 
diplomacia brasileira demonstraria firmeza e notório 
conhecimento jurídico internacional. Ao final, o Brasil 
incorporaria a região demandada em troca da cessão 
de pequena faixa territorial adjacente e compensações 
financeiras. Daí, falar-se que “Rio Branco fundou a tra-
dição de firmeza serena que recusa tanto a arrogância 
quanto a fraqueza na defesa dos interesses nacionais. 

notas de rodapé

no Brasil, é um perigo porque descobri que aqui quase 
a metade dos senadores são mulheres”. Ao reforçar o 
convite para ter sua presença nos jogos Olímpicos do 
Rio, completaria: “quero muito que você vá, mas será 
um perigo porque chamará a atenção para este assun-
to”. Posteriormente, em entrevista ao Antagonista se 
enrolaria ao tentar explicar quais países compunham 
o acrônimo BRIcS (na ocasião, incluiu a Argentina ao 
agrupamento), assim como demonstraria dúvidas, 
em entrevista ao ESTADãO, sobre o que seria a NSA 
(National Security Agency), tema quente na pauta 
externa brasileira durante o governo de Dilma Rousseff 
após as denúncias de suposta espionagem ao Brasil. 
Em novembro, momento de grande visibilidade. No 
dia 29, representaria o presidente Temer no funeral de 
Fidel castro; um dia após, voaria para Medellín onde 
discursaria no Estádio Atanasio Girardot em homena-
gem às vítimas do acidente aéreo da chapecoense. 
Na oportunidade disse ter sido “tomado pela maior 
emoção da minha vida” (SERRA, 2016D).

4. Apesar do retorno da SE-cAMEX para o MDIc 
(Ministério da Indústria, comércio Exterior e Serviços) 
após a saída de josé Serra, a presença do órgão no 
Itamaraty permitiria a sua melhor coordenação houves-
se permanecido neste Ministério, mais bem preparado 
do que a pasta comandada por Marcos Pereira. Em 
verdade, pesa favoravelmente ao Itamaraty não apenas 
os quadros de excelência profissional, mas também 
uma menor influência dos lobbies agropecuários e 
industrialista e a capacidade logística de compreensão 
da política.

[...] A tradição de Rio Branco combina respeito ao Direito 
Internacional, cristalizado nas lendárias atuações do 
Barão como advogado brasileiro em litígios fronteiriços, 
com a articulação de consensos que evitam prejuízo 
de longo prazo na relação com parceiros externos” 
(ABDALLA, 2016). 

3. Embora de duração relativamente curta, os noves 
meses de josé Serra à frente do Itamaraty foram mar-
cados por momentos de forte repercussão, assim como 
por polêmicas e deslizes. Logo no início de chancelaria, 
ignoraria três pareceres técnicos de funcionários do Mi-
nistério e optaria por renovar o passaporte diplomático 
do pastor da Assembleia de Deus, Samuel Ferreira, e 
da esposa, a também pastora keila Ferreira, próximos 
a Eduardo cunha. Ambos são investigados na Lava 
jato. Em junho de 2016, em entrevista ao programa 
Roda Viva, o então chanceler, quando indagado sobre 
a eventual eleição de Donald Trump diria “Não pode 
acontecer. Não dá”. Posteriormente, em entrevista ao 
correio Braziliense, manifestaria temor com a eleição 
do republicano e declararia torcida por hillary clinton: 
Eu considero a hipótese do Trump um pesadelo. [...] 
Eu, nos EUA, sempre torci pelos democratas, no ata-
cado. Não que os republicanos tenham sido sempre 
desastrados, mas sempre fui democrata lá, contudo, 
agora não se trata nem de ser democrata, trata-se de 
ser sensato, de querer o bem do mundo. Todos que 
querem o bem do mundo devem apoiar a hillary, a meu 
ver” (SERRA, 2016c). Em visita ao México, no mês de 
julho, diria à contraparte mexicana, a chanceler claudia 
Ruiz Massieu, que “o México, para os políticos homens 

O autor é professor de Relações Internacionais do 
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das Relações Exteriores – poderia, ao 
fim e ao cabo, ter logrado desfecho mais 
favorável.

Ocorre que o sucesso de uma pasta 
sem espaço para patronagem, de baixo 
orçamento e com demandas constantes 
de afastamentos do país, ficaria exposto 
ao resultados de uma política bem-suce-
dida de curtíssimo prazo. Tarefa um tanto 
quanto impossibilitada pelas conjunturas 
interna e externa desfavoráveis. Para além 
da questionável ausência de legitimidade 
democrática dos novos dono do poder 
frente aos demais governos, o ritmo da 
política internacional, jogada em múltiplos 
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Surpreendentemente, depois de recusar 666 pedidos 
de entrevistas, o Vampiro Nacional recrutou Insight Inteligência 
para divulgação de comentários sobre o estado atual da Nação. 
Mais do que surpreendente, chocante, foi lugar e horário esco-
lhidos para o encontro: banco no calçadão da Avenida Atlântica, 
próximo à estátua de Dorival caymmi, às 12hs.

INSIGhT INTELIGêNcIA – 12 horas, Senhor Vampiro?
VAMPIRO NAcIONAL – 12 horas.
II – No calçadão da Avenida Atlântica?
VN – No banco próximo à estátua de Dorival caymmi. Precisa 

desenhar?
II – Mas... à luz do sol...

VN – Vocês estão desatualizados. 
A tradição já era, coisa do passado. Nada tem validade acima de 
seis meses. Daí a urgência. Antes do fim do ano meus comentá-
rios ficarão obsoletos. quero participar da levada de deixar tudo 
superado, inclusive a mim mesmo.

II – “Levada”, Senhor Vampiro?
VN – O quê? Escureceu outra vez?
II – Não, não, estamos estupefatos...

VN – Melhor do que estúpidos. Tá mar-
cado, vejo vocês lá.

Incrédulos, ainda assim convocamos fotógrafo e operadores 
de gravação. Por via das dúvidas, alugamos imensos guarda-
-sóis e contratamos coveiros. Se necessário, enterraríamos o 
Vampiro Nacional ali mesmo, na areia da praia, Posto 6, se um 
dia ressuscitasse seria romântico. Desistimos dos protetores 
solar, ninguém da equipe aceitou a tarefa de, em emergência, 
esfregar o rosto e as costas de um Vampiro. Mesmo Nacional, 
sem selo de garantia, vampiro é vampiro, e manda a prudência 
não se tocar em tais criaturas.

Lá fomos. Eis que se nos apresenta um senhor, 
maduro, porém conservado, diríamos até algo bronzeado, trajando 
impecável indumentária em negro, luvas e óculos escuros, de 
marca, ou de grife, como se diz na zona Sul da cidade. já estava 
lá, sentado, pernas cruzadas, e nos acenou solenemente com a 
cabeça, talvez um cumprimento pela pontualidade da nossa equipe, 
certamente indicando o local que devíamos ocupar para a gravação.

MESa REDONDaSaPIêNcIa 
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II – Senhor Vampiro Nacional...
VN – Não, não, nada de perguntas, vocês não são bons nisso. 

Darei as respostas sem precisar das perguntas e mudarei de 
assunto seguindo o Manual do Bom jornalista que, como todo 
mundo sabe, não existe.

(MUDOS)

VN – Boa questão. É preciso cautela com esta-
tísticas que impressionam pelos números, sem atenção às coisas 
numeradas. Dou-lhes um exemplo irretocável: lê-se que 10% dos 
homens brancos brasileiros consomem 80% do filet mignon dis-
tribuído nos supermercados, certo? – Não, não precisa confirmar.

VN – Pois bem, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, 
homens e mulheres, todos brancos, consomem 100% do filet 
mignon lá deles. Os 0,0000001% da população de outras co-
lorações não consomem nem 0,0000001% grama do produto. 
Isso, sim, é desproporção fora de todo limite, imensurável. Aqui, 
a primeira providência seria verificar a coloração daqueles, quem 
sabe daquelas, que consomem os 20% restantes. Suspeito que 
há muita injustiça inaceitável aí. E se forem mulheres brancas as 
comensais desses 20%? Ou se 2% dos homens negros devorarem 
85% dos 20% disponíveis? E para as crianças, pretas, brancas ou 
amarelas, principalmente estas, possivelmente anêmicas, nada? 
há muito a fazer antes de atingir o patamar nórdico, coisa que 
nem o resto da Europa ou os ricaços Estados Unidos conseguiram. 
Vão ver em Nova york, por exemplo, qual é o grama per capita 
do pessoal do harlem. Façam-me o favor, sem boas estatísticas 
não se constroem boas sociedades, muito embora os brancos e 
as brancas nórdicos andassem de pança cheia de filet mignon 
décadas antes de aprender estatística.

VN – Tem razão. E dou um exemplo definitivo. Batizei-o de 
“ilusório caminho da felicidade dos contrários”... Não, não inter-
rompam, irão entender...

VN – Os bobocas (homenagem a uma ex-
pressão completamente dessueta – e esta é outra) sonham 
com uma fraterna reconciliação política entre o ex-presidente 
Fernando henrique cardoso e o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Estou pouco me lixando (mais uma expressão arcaica) 
para o que acontece neste país, mas boboquice demais inco-
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moda. No íntimo, o que esses tabaréus desejam com ardor 
é que se faça uma coalizão entre a suposta “inteligência” de 
Fhc e o suposto “carisma” de Lula. Ora, se é fato que Fhc não 
possui nenhum carisma – aliás, possivelmente desmaiaria se 
fosse acompanhado por multidão de andrajosos a agarrar-lhe 
a mão –, só bobocas acreditam que Lula não tem inteligência. 
A propósito, Fhc é dos raros que sabem ser a inteligência do 
Lula uma parada indigesta para qualquer acadêmico daqui e de 
alhures contestar. citem algum...

(MUDOS)

VN – Pois digo mais, só Mussolinis 
retardatários, cujo original acreditava esterilizar a influência de 
Antonio Gramsci mantendo-o na cadeia, imaginam apagar Lula, 
prendendo-o. Não vou esperar para ver.

VN – Essa pergunta, agora, dá samba. As contas apurando 
o bem que poderia ser produzido com os dois bilhões, ou o que 
for, de reais, recuperados pela lentidão da Lava-jato (dizem que 
provavelmente o jato sairá da pichorra antes de alcançar siglas 
e personagens bem nascidos, isto é, endinheirados conserva-
dores; em tempo, pichorra – vaso mexicano – é dito popular 
em Portugal, de onde veio no início do século XX, significando 
“comportar-se mal”. Ex: não mijes fora da pichorra quer dizer 
não se comporte mal. A Lava-jato vai mijar fora da pichorra 
(comportar-se mal) antes de chegar ao PSDB e ao Aécio e fami-
liares. É o que dizem por aí). quem vai dar o bote é um mata-boi 
deixando a justiça sem saída. 

VN – Sei, divaguei, volto agora aos bilhões 
de reais. Esse tipo de conta: quantos hospitais uma licitação 
fraudada na Petrobras ajudaria a construir, quantas salas de 
aula de ensino fundamental seriam levantadas com os petiscos 
dos diretores da Eletronuclear? contas assim facilitam preen-
cher uma página de jornal sem sair da redação. São contas 
para enganar tolo, pois os aritméticos sabem que jamais, em 
tempo algum, os carinhas (toque modernoso), os carinhas que 
poriam a mão nessa grana não são daqueles preocupados com 

hospitais e salas de aula. Basta um mínimo de bom senso para 
prever que essa dinheirama seria empregada na construção de 
800 “manicômios” em resorts baianos ou, emenda parlamentar, 
400 “manicômios” nos mesmos resorts e 150 mega “templos” 
da Igreja Universal do Dacá-o-meu. Isso, sim, será apresentado 
como uma escolha trágica da literatura econômica: qualquer das 
escolhas acaba com a vida de alguém. O que fazer, perguntariam 
vocês, esquecidos de quem sou: eu não hesitaria em conseguir 
uma vaga em um dos “manicômios”. companhia e passadio de 
primeira: só VIPS com tornozeleira. É a moda atual que distingue 
o pessoal de bens.

VN – já que mencionaram o assunto, sou 
obrigado a tratá-lo com a crueza que o caracteriza. Todos sabem 
que a juventude hodierna não adquire blenorragias, em especial 
as blenorragias acéfalas. Ninguém mais come puta, se me 
permitem a expressão convencional, come a vizinha e a mulher 
do próximo. A Bíblia, como tudo mais, encalhou. Visto isso é 
imperioso ver também, o que não é comum, que a incidência 
de casos comprovadamente blenorrágicos serve como fidedigno 
indicador do progresso na medicina governamental. hoje, só 
antigões como eu caem na esparrela de poupar a mulher do 
próximo e avançar nos Mangues, correias Dutra, conde Lages, 
ruas Alice e semelhantes, se bem me lembro dos endereços 
dos vossos paraísos juvenis. A verdade é poderosa ou, como 
dizia um professor de Física, que provou na carne a verdade da 
mortalidade: “O que tem que ser tem muita força”.

Aos números: entre janeiro e março de 2017, 
fui informado, os casos de blenorragia acéfala diminuíram 33,3%; 
caíram de 150 para 100 casos registrados. Atenção, agora: 
entre janeiro e março de 2007, vejam bem, janeiro e março 
de 2007, durante o governo trabalhista, houve um aumento 
de 200% no número de casos positivos de blenorragia acéfala, 
a saber, aumentaram de 1 para 3, estatísticas confiáveis do 
Ministério da Saúde. quer melhor indicador do progresso social 
no governo atual?

VN – Não, não me contradigam, estatísticas não mentem, 
consultem o volume how to lie with Statistics. Avaliar o desem-
penho dos governos não é assunto para tergiversações! 

(A EqUIPE ASSUSTOU-SE cOM A EXPRESSãO DEScON-
TROLADA DOS ócULOS DO VAMPIRO NAcIONAL E PREFERIU 
SILENcIAR)

SaPIêNcIa 
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VN – Estava inclinado a prestar-lhes esclarecimentos sobre 
praticamente todas as controvérsias atuais em vosso país. Fica-
rão às escuras sobre o destino das vacas magras, a recuperação 
do piolho escolar e os casos de assédio sexual das enfermeiras 
aos velhotes do Abrigo Nossa Senhora dos Três Pastorinhos de 
Fátima. Termino com um bônus, inédito, para que me deixe em 
sossego.

VN – As mulheres constituem a maioria 
do eleitorado de vosso país. contudo, não passam de um gueto 
no congresso Nacional. É pouco? Pois, eis outra discriminação: 
os epiléticos não dispõem de um representante sequer no Le-
gislativo, nem os imigrantes naturalizados há mais de décadas 
superaram a barreira à entrada no Executivo. Não, não foi o caso 
de nenhum dos dois presidentes depois da promulgação de vossa 
constituição, em 1988. confiem em minha palavra e sabedoria, 
eram nacionais os vendilhões, muito competentes, e não ficou 
claro, até hoje, qual é o problema de vender tudo. Não é esse o 
espírito do capitalismo? Perguntem, não aos pastorinhos, mas 
aos pastorões eletrônicos, se não se vende tudo, especialmen-
te a salvação post mortem. Vocês não imaginam o que tenho 
recebido para despacho ao Tinhoso, a quantidade de miseráveis 
que venderam a alma em busca da salvação e, precisamente 
por isso, não compraram salvação nenhuma. Todos ao inferno 
por comércio espiritual fraudulento.

VN – Mas da mácula discriminatória sem 
remissão sofre a turma com menos de 1,50m de altura. São 
impedidos de servir às Forças Armadas. Ou seja, OS ANõES 
ESTãO PROIBIDOS DE chEGAR AO GENERALATO.

claro, os anões com mais de 1,50 m estão liberados e cos-
tumam alcançar os principais postos de comando.

(DE REPENTE NãO hAVIA NADA NO BANcO PRóXIMO AO 
DORIVAL cAyMMI DO POSTO 6 qUE PUDESSE cOMPROVAR 
A REcENTE PASSAGEM DO VAMPIRO NAcIONAL. A REVISTA 
INSIGhT-INTELIGêNcIA ASSEGURA, POR SUA FÉ DE OFícIO, qUE 
O ENcONTRO EXISTIU). 

Na redação foi encontrado um bilhete com o seguinte recado: 
para estatística, a lição de hoje já dá para o gasto; tratarei de 
ética em próxima visita. 
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A cArne
do homem

mArcUS FABIAno
JUrIStA e eScrItor



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

114



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

115abril•maio•junho 2017

O 
homem moderno em quase nada difere 
daquele bípede implume cuja espécie 
autonomizou-se geneticamente há cerca 
de 200 mil anos nas pradarias africanas. O 
nosso desenho morfofisiológico, portanto, 
permanece praticamente imune às recentes 

transformações ocasionadas pela revolução agrícola, ocorrida há 
aproximadamente dez milênios no Oriente Médio. Isso implica 
dizer que o quadro de nosso genoma prossegue estável, no 
mesmo lugar evolutivo do paleolítico: no topo de uma cadeia 
alimentar que suporta tanto o processamento de pequenas 
fibras vegetais quanto aportes proteicos de fonte carnívora. 
Simultaneamente ao encurtamento do intestino, a ingestão 
de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, oriundos da 
carne vermelha, produziram no gênero homo uma progressiva 
encefalização, triplicando o tamanho de nosso cérebro atual 
em relação a hominídeos de cinco milhões de anos, como o 
Australopithecus afarensis. Do bipedalismo à inteligência lo-
quaz, as mudanças nutricionais culminadas no Homo sapiens 
estabeleceram um quadro multifatorial de interações complexas 
entre causas e consequências que fazem a glória e o tormento 
dos paleoantropólogos dedicados a reconstruir a saga de nossa 
aventura evolucionária.

Ferramentas de corte e trituração, precocemente desenvol-
vidas pelo Homo erectus, ulteriormente associadas a técnicas 
de uso do fogo, reduziram de modo significativo o dispêndio 
calórico necessário à mastigação e à deglutição. Ao longo de 
muitos milênios de seleção natural, as alterações metabólicas 
proporcionadas pelo carnivorismo, associado à dieta frugívora, 
repercutiriam em notáveis mudanças anatômicas do homo em 
relação a seus ancestrais e macacos colaterais: diminuição do 
volume das dentições (com molares mais chatos e caninos mais 
curtos), aumento geral da estatura, crescimento do volume e da 
densidade neural da massa encefálica, bem como alongamento 
do pescoço, com maior liberação da faringe, ensejando, inclusi-
ve, uma inédita condição articulatória para o aparelho fonador. 
Em face dos primatas quadrúpedes, com a dieta da carne, os 
nossos antepassados bípedes, de braços liberados do solo e 
mãos hábeis, armazenaram abundantes estoques energéticos, 
resfriaram a temperatura do sangue craniano e paulatinamente 
conquistaram inúmeras características capazes de incrementar 
a complexidade dos laços de sua organização grupal. Recentes 
análises de molares fossilizados de neandertais provam que 
também esses nossos primos eram adeptos do regime carnívoro. 
Logo, graças a uma formidável autoconstrução pela dieta, a mão, 
a mente e as circunstâncias não tardariam em deixar o gene 
FOXP2 e os neurônios-espelho confluírem no mais extraordinário 
evento evolutivo da condição humana: o surgimento da fala.

Para a maioria esmagadora dos cientistas especializados em 
evolução humana – de paleontólogos a geneticistas –, constitui 
ponto incontroverso que a passagem a uma dieta também carní-
vora tenha contribuído decisivamente para o aperfeiçoamento da 
espécie humana em suas variantes sapiens sapiens e neandertal 
(Leonard e Robertson, 1994). E agora especula-se que o próprio 
advento das ferramentas de corte e trituração amaciante teriam 
sido muito mais relevantes do que se imaginava no processo 
precursor de ingestão da carne crua fracionada. Ou seja: na dis-
seminação do carnivorismo, tudo indica que as lâminas tenham 
antecedido o próprio fogo como meio facilitador de acesso às 
gorduras e fibras musculares. Traços arqueológicos de auro-
ques, bisontes, cervos e mamutes, bem como fragmentos de 
machados, facas e pontas de flechas e lanças, confirmam essa 
extraordinária articulação entre a caça e a sobrevivência nos 
fluxos humanos disseminados pelo planeta há mais de 40.000 
anos. Entretanto, esses ares tão primitivos, mais próprios à aurora 
do homem, parecem reatualizar-se de modo surpreendente no 
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atavismo da rusticidade daquelas civilizações absolutamente 
modernas transladadas para as Américas em condições de estrita 
precariedade e escassez material. Seguramente por isso, os 
primeiros colonizadores aqui chegados tiveram de reativar tantas 
memórias da caça, combinando-as com as técnicas milenares 
de criação dos animais domésticos.

No século XVII, o gado bovino foi introduzido no sul do Brasil 
pelos jesuítas empenhados na fundação da colônia de Sacramen-
to e de diversas reduções catequéticas de indígenas (também 
conhecidas por missões). Reproduzindo-se descontroladamente 
em campos abertos, esses bois e vacas logo se tornariam outra 
vez selvagens no bioma dos pampas latino-americanos, forman-
do imensas vacarias em um período no qual as peles e o sebo 
eram objeto de comércio com a Europa, enquanto as carcaças 
simplesmente restavam abandonadas a céu aberto. O resistente 
laço de couro trançado e as boleadeiras apresentados aos eu-
ropeus pelos indígenas do Prata foram instrumentos essenciais 
da preia desse gado xucro. E a redomesticação dessa animália 
estranha à fauna americana daria origem às primeiras técnicas 
de manejo dos nossos rebanhos de corte e leite, aperfeiçoando 
nessa labuta certos tipos sociais intimamente ligados ao universo 
da carne – do mestiço gaúcho de chiripá e bota de garrão ao 
vaqueiro nordestino de perneiras e gibão, ambos conectados por 
sertanistas e pelas rotas comerciais das comitivas de boiadeiros 
e tropeiros que com seus muares traçavam as nossas primeiras 
estradas. 

considerando a introdução dos bovinos como uma verdadeira 
estratégia de ocupação expansionista, sob a perspectiva da 
história ambiental, josé Augusto Pádua acredita que aproxi-
madamente três milhões de cabeças de gado proliferavam-se 
pelas regiões da Bahia e de Pernambuco ao redor do século 
XVIII, isso enquanto a escassa população do território colonial 
orbitava ao redor de 300.000 pessoas. Espécie exótica e sem 
predadores naturais, o boi somou-se então à cabra, ao cavalo, 
às ovelhas e à galinha para a construção de uma paisagem que 
tampouco conhecia o cajueiro e o coqueiro (Pádua, 2002 e 2010). 
À época, a pecuária nordestina fornecia carne para as cidades 
litorâneas e os engenhos mais afastados, além de abastecer tais 
estabelecimentos com a força de tração para suas moendas e 
arados. De Salvador até o rio São Francisco, os rebanhos mais ao 
Sul aproximaram-se das Minas Gerais, que tanto demandavam 
proteína para seus pesados serviços. já em direção ao Norte e 
Nordeste, os vaqueiros alcançaram o Piauí, atingindo os atuais 

estados da Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte e ceará. 
Em diversas entrevistas, Pádua tem feito contundentes críticas 
ao incremento da pecuária na direção da fronteira amazônica, 
responsabilizando o modelo econômico da matriz bovina asso-
ciada à soja pela devastação ambiental da Região Norte do país.

O
s ofícios da carne seguem assim alimen-
tando ritos e memórias míticas revisitados 
por insólitos cruzamentos entre a remota 
atividade nômade de caçadores-coletores 
e o estilo de vida sedentário de agricultores 
e pastores. Da caverna à querência, da oca 

ao galpão, do primitivo ao rústico, sempre que alguns homens 
sentarem ao redor de uma fogueira, cortando um pedaço de 
carne preparado sobre labaredas e tições, algo de estranhamente 
familiar e imemorial estará sendo celebrado.

com efeito, na enorme caixa de ferramentas conservada em 
museus e oficinas da criação humana, a faca comparece como 
um dos mais remotos e permanentes utensílios. Prótese que 
supre a fragilidade das unhas (garras) pela dureza lacerante de 
algo mais forte que os próprios dentes (presas), ela tornou-se um 
prolongamento quase natural de nossa mão. Do paleolítico aos 
nossos dias, as facas são produzidas a partir dos mais diversos 
materiais: sílex, osso, bambu, madeira, marfim, obsidiana, bron-
ze, ferro, prata, vidro ou aço. Recentemente passou-se inclusive 
a fabricá-las de uma duríssima cerâmica, infensa aos mais deli-
cados detectores de metais. Além do cuteleiro forjador, poucos 
conhecem tão bem o mistério das facas quanto um amolador e 
um homem da produção e do comércio de carnes. convém então 
esclarecer que a palavra carniceiro, no poema que se lerá abaixo, 
não pretende recriminar algum homicida (embora essa leitura 
seja também possível1), mas antes apontar, segundo a melhor 
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dicção de seu marcador platino, aquele perito na dissecação da 
anatomia animal da carnicería, vocábulo que tanto no castelha-
no como no português da fronteira Sul significa algo bastante 
próximo aos nossos atuais açougues, palavra de origem árabe 
formada a partir de as-sūq (mercado, feira ou bazar). 

Entre as inúmeras culturas que se nutrem da proteína animal, 
o comércio de peças espostejadas progressivamente distanciou-
-se da sangrenta cena do abate. O que de início era apenas uma 
necessidade sanitária, assumiu, com as delicadezas higienistas 
da vida urbana, a conotação de uma repulsa às imagens de su-
plício, esfola, evisceração, retalhamento e desossa das reses. A 
sistemática ocultação do abate e dos disjecta membra já sugere 
a muitas crianças que a alcatra materialize-se diretamente no 
gancho da vitrine do açougue, assim como a carne moída do 
hambúrguer em sua bandeja de isopor no supermercado. Tudo 
aí apenas vagamente lembra o boi morto aos olhos civilizados 
de frigoríficos cujas logomarcas com frequência são concebidas 
a partir de alegres personagens animais. A repugnância à morte 
das bestas travestiu-se de assepsia para que a carne, logo 
vendida a peso, continuasse assegurando o deleite das iguarias 
que com ela são preparadas. Prato principal por excelência de 
inúmeras dietas onívoras, ao seu lado quase tudo se converte 
em entrada ou mero acompanhamento2: o legume, o arroz, 
a farofa, os tubérculos, as saladas, as sopas. Na indústria da 
carne, diz-se que do boi só não se aproveita o berro. Entretanto, 
a distinção de nobreza e qualidade dos seus lugares e cortes, 
rigorosamente dispostos a partir do meridiano que divide traseiro 
e dianteiro, sempre refletiu uma rígida hierarquia de preços e 
merecimentos: do suculento filé mignon do steak internacional 
ao duríssimo matambre (mata hambre) dos peões de estância, 
chegando-se às vísceras e patas do caldo de mocotó destinado 
à ração da escravaria.

cada vez mais cara por seu elevado custo de produção (que 
envolve imensos passivos ambientais, amplos espaços de cria-
ção e às vezes até o engajamento de trabalho escravo), a carne 
de boi chega às raias do preço proibitivo em diversos países, 
majorando-se ainda mais no caso dos abates religiosos certifica-
dos como kosher (judaico) e halal (muçulmano). Mesmo assim, 
ainda sobrevivem algumas sociedades historicamente muito 
próximas ao gado bovino, e que o consomem fartamente desde 
uma tradição remontada à sua captura em estado selvagem e 
ao preparo diretamente em fogo de chão. É bem este o caso 
do churrasco gaúcho, muito frequentemente acompanhado de 

farinha de mandioca, testemunho inegável da influência indígena. 
Todavia, a própria palavra churrasco guarda uma interessante 
controvérsia sobre sua origem e sentido. há quem creia tratar-se 
de um vocábulo onomatopeico, formado pelo ruído crepitante 
da gordura a gotejar sobre as brasas, indicando um “quemar o 
tostar ligera y superficialmente algo”, segundo o Dicionário da 
Real Academia Espanhola. Acredito, porém, ser mais plausível a 
hipótese que sustenta ser a origem da palavra churrasco o verbo 
castelhano socarrar, de raiz pré-romana. No ano de 1495, o di-
cionário castelhano Nebrija já registrava esse verbo que evoluiria 
do andaluz e do leonês berceano para o atual churrascar: assar 
ou chamuscar sobre o fogo. E, segundo o filólogo catalão joan 
coromines, em seu Diccionario crítico etimológico de la lengua 
castellana, a palavra socarrar possivelmente provenha do basco 
sukarra, composta por su (fogo) e karra (chama), trazendo para 
esse substantivo tão corrente no português e no espanhol uma 
insólita raiz, estranha à família dos idiomas indo-europeus.

c
ontrovérsia semelhante à do churrasco incide 
sobre o termo inglês barbecue. Especula-se 
que sua mais remota origem provenha do 
maia baalbak kaab, com o sentido de “carne 
coberta com terra”. Essa palavra, por inter-
médio dos indígenas mexicanos, teria gerado 

o barbacoa, termo difundido pelos índios taínos do caribe para 
designar uma carne assada em um buraco com brasas, à época 
de colombo. A barbacoa lentamente passaria então aos idiomas 
espanhol, português, francês e inglês. Porém, há quem sustente 
que o barbecue provenha do dialeto calabrês, designando o 
aparato de espetos e grelhas usado para se assar cabritos desde 
a “barba hasta la coa [cola]”, ou ainda do francês canadense 
“de la barbe a la queue”, do século XVII. De qualquer modo, a 
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palavra barbecue constitui hoje um anglicismo, e sua referência 
transporta-nos diretamente aos programas de gastronomia da 
televisão a cabo, em que se assistem elaboradas competições 
de assadores norte-americanos preparando carnes fortemente 
condimentadas com pimentas e pápricas. Ademais, o nome 
barbecue também dissemina-se pelo uso do molho BBQ, um 
xarope de milho aromatizado artificialmente com fumaça química 
e empregado em larga escala em restaurantes como os da rede 
australiana Outback, especializada em carnes processadas por 
amaciamento à base de papaína injetável combinada com de-
gradação controlada por resfriamento (maturação).

N
a América Latina, subsistem inúmeras 
modalidades de churrasco. com a carne 
enterrada em um buraco recoberto de 
brasas, era o churrasco dos guaranis, por 
certo influenciado pela barbacoa. há tam-
bém entre os gaúchos o matambre salgado 

com o suor equino recolhido diretamente da carona, o forro dos 
arreios que ficava encharcado ao tocar diretamente o lombo 
transpirante do cavalo. E além do prático e corriqueiro espeto de 
pau, levado sobre o lume ou fincado no chão, difundiram-se entre 
as vacarias as grelhas de madeira, provavelmente originadas do 
moquém tupi, que dariam origem à parilla uruguaia ou argentina, 
depois preparada sobre trempes e gradis de metal. As carnes 
e os peixes moqueados eram, além de lentamente cozidos, 
defumados, alcançando-se assim uma prolongada conservação, 
motivo pelo qual câmara cascudo chama o moquém de “avô 
do churrasco” (cascudo, 1967:23). Durante os nove meses em 
que permaneceu sob o poder dos tupinambás, em 1549, hans 
Staden testemunhou o uso do moquém inclusive em rituais de 
antropofagia (Staden, 1835). Ademais, importa assinalar que, 

no espaço platino hispanohablante, o churrasco é igualmente 
conhecido por asado, como no caso do espetacular asado en 
el cuero, no qual os gauchos uruguaios executam, do abate à 
cocção, todo o ritual de um evento comunitário de exocozinha 
(Lévi-Strauss) destinado a oferecer um farto banquete para 
convidados.

Em seu modelo proposto para a antropologia da alimentação, 
claude Lévi-Straus discute diversos mitos implicados na tríade 
cru-cozido-podre. Sobre os Pacomehi do México, por exemplo, 
afirma que eles interpretam o assado como um “compromisso 
entre o cru e o queimado” e que “após o incêndio universal, o 
que não tinha sido queimado tornou-se branco e o que tinha 
sido queimado, preto. E o que foi apenas chamuscado, tornou-
-se vermelho” (Lévi-Strauss, 1965). Recordando que Aristóteles 
já intuíra a diferença fundamental entre alimentos assados e 
fervidos, Lévi-Strauss sustenta que os primeiros permanecem 
em relação bem mais direta com a natureza, uma vez que os 
segundos demandam a dupla mediação da água e do recipiente 
para o seu preparo. Segundo o antropólogo francês, o assado 
então corresponderia ao convexo dos acontecimentos comuni-
tários mais voltados à distensão dos laços sociais, enquanto a 
concavidade das cerâmicas e demais recipientes destinados à 
fervura gastronômica conviria mais àquela endocozinha familiar 
de laços há muito estabelecidos. Mas ninguém necessita ser 
altamente versado nos arcanos etnolinguísticos do estruturalismo 
para cedo reconhecer que um bom churrasco é, via de regra, 
muito mais uma festa do que uma trivial refeição realizada no 
recinto doméstico.

chame-se “churrasco”, “assado” ou barbecue, a verdade é 
que o preparo da carne sobre o calor de fogo e brasas só muito 
recentemente distanciou-se dos bastidores de uma morte bo-
vina tantas vezes agônica, sendo realizado em churrasqueiras 
construídas como fornos abertos, com carvão empacotado e 
peças compradas em um varejo abastecido por moderníssimos 
frigoríficos, nos quais o tiro, a estocada ou a marretada (capazes 
de gerar longos sofrimentos) são substituídos pelo atordoamento 
por pistolas de ar comprimido e diversos cuidados veterinários 
de redução do estresse animal do assim chamado “abate hu-
manitário”. Além disso, atualmente, em grandes churrascarias 
comerciais sequer é estranha a troca do carvão e da lenha por 
assadeiras elétricas ou a gás de cozinha, que demandam muito 
menos manutenção (inclusive das chaminés) e promovem cozi-
mentos mais controláveis, baratos e homogêneos. Graças a tudo 
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isso, o espanto com a opulência cadavérica de uma rês abatida 
passaria a ferir cada vez mais a suscetibilidade dos partidários 
do veganismo e de inúmeras outras dietas contemporâneas com 
pretensões a autênticos sistemas morais.

A
s multimilenares relações entre humanos 
e rebanhos assumiram as mais insólitas 
formas entre as civilizações. Nesse sentido, 
Philippe Descola é certeiro ao asseverar que 
“a revolução neolítica do Oriente Médio não 
é um roteiro universal cujos efeitos ideais e 

materiais e condições de aparição seriam transponíveis tais e 
quais ao resto do mundo”. (Descola, 2005: 83). Entre os antigos 
gregos, o gado bovino fornecia as valiosas oferendas sacrificiais 
do holocausto e da hecatombe. E sabe-se que, entre eles, 
apenas a carne oriunda do sacrifício de um boi de trabalho ou 
ainda aquela obtida em uma caçada poderia ser consumida. Pelo 
sistema trinário dessa cozinha do sacrifício, homens e deuses 
eram reaproximados ao manter-se os animais mais vinculados 
ao grupo humano, próximos da condição de bárbaros e escravos 
(Descola, 2005: 85). Assim, em boa parte do espaço mediterrâ-
neo – e podemos aqui recordar a longa tradição da tauromaquia 
dos minoicos – a antinomia entre o selvagem e o doméstico 
nutria-se desse contraste entre a caça e a criação, muito embora 
no mundo romano as coisas já se passassem de forma distinta.

Ao final da República, operou-se uma sensível mudança no 
tocante à valorização pelos romanos do apresamento de animais 
na ingens sylva (Descola, 2005:85). Nos três volumes do seu 
tratado De re rustica (Das coisas do campo), Marcus Terentius 
Varro (116-27 a.c.) dedica todo o segundo tomo aos rebanhos 
de diversas espécies, sustentando ser a criação controlada 
preferível à caça. Verdadeiro manual de agricultura e pecuária da 

antiguidade, o livro de Varro trata minuciosamente de sacrifícios, 
alimentação, crescimento, pelagens, desmame, moléstias, ca-
lendários reprodutivos, abate, preços e até das fórmulas jurídicas 
aplicáveis à proteção do comércio de rebanhos (Varro, 1843).

Obra seguramente conhecida pelos jesuítas que vieram para 
a América, De re rustica assinala a larga proeminência da matriz 
romana em nossa indústria de carne. E não seria nenhum abuso 
interpretativo enxergar, mais de quinze séculos depois de Varro, 
as tensões entre a caça e a criação da antiguidade, entre o gado 
selvagem e o doméstico, repetindo-se por aqui, nas vacarias 
do Novo Mundo. Além do gado vacum, as vacarias também 
multiplicavam milhares de mulas e cavalos em prados abertos. 
Desde a década de 1620, os jesuítas das reduções indígenas 
foram responsáveis por uma extraordinária intervenção modifi-
cadora das paisagens do pampa, um espaço permanentemente 
conflagrado pelas disputas entre as monarquias ibéricas. com 
milhares de cabeças, a grande Vacaria do Mar, que ia da Lagoa 
dos Patos aos rios Negro e jacuí, acabaria abandonada pelos 
religiosos acossados por saqueadores portugueses e espanhóis 
auxiliados por índios charruas e minuanos. Eles então formariam, 
nos campos de cima da serra, a imensa Vacaria dos Pinhais 
(Baqueria de los Piñales), dispersada em direção à região Nor-
deste do atual Rio Grande do Sul, então habitada pelos índios 
kaingangs, grandes consumidores de pinhões. O padre jesuíta 
Roque Gonzáles assim a descreve no século XVII: “Planícies se 
estendem a perder de vista, descortinando paisagens variadas 
e rasgando horizontes de dilatada amplidão; alternam com vales 
risonhos, enquanto lá no alto das serras negreja o verde-escuro 
pinhal, de copas arredondadas, imponentes no silêncio quase 
religioso, à luz abafada, onde erguem os braços ao céu, como 
que em súplica muda, mil candelabros gigantes, formados pelas 
esguias e possantes araucárias.” (Teschauer, 1909).

Para a maioria dos mortais de nosso mundo urbano, já 
será bastante difícil imaginar esses imensos rebanhos bovinos 
sendo caçados em coxilhas sem fim por incursões de índios e 
colonizadores. Mas uma relíquia cinematográfica, recentemente 
descoberta, poderá auxiliar nessa tarefa. Trata-se de um filme 
realizado em 1927 pelo piloto bávaro Gunther Plüschow (procure 
no youtube por esse nome), que explorou a Terra do Fogo. há um 
trecho de seu filme que pode trazer alguma ideia dessas práticas. 
Gravado em Blumenau, mais de dois séculos após a dispersão da 
Vacaria dos Pinhais, vemos nele, entre araucárias e chimarrão, 
índios xoklengs (também conhecidos como botocudos) captu-
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rando um novilho a flechadas e em seguida o assando, tudo sob 
o olhar curioso dos imigrantes alemães cujos bugreiros foram 
responsáveis pelo genocídio dessa mesma etnia. 

com efeito, esses novos sertões das Vacarias dos Pinhais 
tampouco tardariam em se tornarem objeto da cobiça de outras 
províncias e até de nações estrangeiras, como é o caso de São 
Paulo e da Inglaterra. já não bastavam a extração do couro e 
da graxa dos bovinos. Em meados do século XVIII, com a con-
cessão, pela coroa portuguesa, de sesmarias na Província de 
São Pedro do Rio Grande, toda a lida pecuária tornava-se muito 
mais complexa. castração,doma, cercados, currais, contagens 
sistemáticas de cabeças, marcação a fogo, seleção de matrizes, 
ordenhas e queijarias foram gradualmente substituindo a preia do 
gado alçado, dando lugar a rebanhos selecionados entregues à 
mercancia dos tropeiros. No século XIX, o surgimento de diver-
sos pontos de arremate de bovinos de criação, no Uruguai e no 
Brasil, impulsionaria uma pujante indústria do charque na cidade 
de Pelotas, voltada a alimentar os cativos que trabalhavam nas 
Minas Gerais. Simões Lopes Neto estima que, até o início do 
século XX, tenham sido abatidos e salgados nas charqueadas 
gaúchas impressionantes 45 milhões de cabeças de gado. En-
quanto isso, em 1881, Dom Pedro II, acompanhado de extensa 
comitiva de políticos, diplomatas e membros da família imperial, 
inaugurava pessoalmente, no Rio de janeiro, o moderníssimo 
Matadouro de Santa cruz. Destinado a abastecer de carne 
fresca toda a capital e resolver sérios problemas de salubridade 
causados por instalações anteriores, esse abatedouro contava 
com a sofisticada logística de um ramal ferroviário próprio e até 
com um gerador de energia elétrica, trazendo grande prestígio 
tecnológico para a indústria da carne bovina, desenvolvendo o 
comércio local e permanecendo em atividade até as primeiras 
décadas do século XX.

O encolhimento das propriedades urbanas e a progressiva re-
tirada das bestas de corte e carga do panorama citadino transfor-
mariam os bichos mais corriqueiros da vida rural em verdadeiras 
atrações, tornando-os inclusive objeto de uma afeição outrora 
reservada exclusivamente à familiaridade protetiva das criaturas 
domésticas. No seu penúltimo livro, Opus 10, de 1951, Manuel 
Bandeira publica o célebre poema Boi morto. Rolando sem vida 
nas águas de uma enchente, esse boi não consumido manifesta 
variados graus de um explícito assombro. Metáfora maior de 
uma submersão existencial “entre destroços do presente”, os 
versos memorialísticos de Bandeira, redigidos em pleno Rio de 

janeiro, evocam seu Recife natal e o rio capiberibe da infância 
do poeta, nascido em 1886. Fascinado pelo arrojo metropolitano 
dos arranha-céus da então capital do Brasil, Bandeira alude a 
um “boi espantosamente sem forma ou sentido”, erigindo a 
potente imagem de um desperdício traduzido no absurdo brutal 
daquele imenso ser movente e inanimado, levado de arrasto pelas 
forças da natureza. O animal do poema, portanto, não chega a 
figurar o boi abatido, cuja enorme carcaça suspensa por vezes 
assume ares de uma oferta sacrificial embaraçosamente similar 
à cena da crucificação e mesmo à da eucaristia, onde se trata 
de comer e celebrar um corpo. Mas a meditação artística e até 
religiosa da vida e do sacrifício dos animais de rebanho está 
longe de constituir qualquer novidade temática. O antiquíssimo 
imaginário cristão do agnus dei, do pastor e da vida comunitária 
dos ovinos, transmuta-se em canções antológicas, que veiculam 
uma potente crítica social e política ao gregarismo dócil de uma 
passividade bovina, como em “Admirável gado novo”, de zé 
Ramalho, e “Disparada”, de Geraldo Vandré. Em outro sentido, o 
poeta e tradutor Dirceu Villa há pouco deu a público o seu ótimo 
poema “O cutelo”. Tratando de umas cenas suínas com uma 
peculiar articulação entre os registros onírico e descritivo, esses 
versos foram publicados por Ricardo Domeneck na revista Modo 
de Usar & Co e podem ser facilmente encontrados na Internet. 

N
o mundo das artes plásticas, carcaças de 
reses serviram como modelos de natu-
reza morta para pintores extraordinários 
como Rembrandt (O boi esfolado), chaïm 
Soutine (Boeuf écorché) e Francis Bacon 
(Figure with meat). E parece subsistir, no 

gesto pictural desses artistas tão distintos, um mesmo impulso 
celebratório, uma homenagem da mão que empunha o pincel à 
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1. No item Eufemismos antigos e modernos, de seu Problémes de linguistique 
générale, Émile Benveniste recorda que, na execução das penas capitais, o termo 
designante do carrasco para os romanos, o carnufex, fora aproveitado do nome 
dado pelos gregos ao açougueiro: κρεουρóς, proveniente de κρέας, a carne reta-
lhada para fins comestíveis. com grande chance de acerto, isso explicaria por que 
então o carnufex tenha se aproximado dos vernáculos carniceiro e açougueiro na 
abominação daqueles delitos, acidentes ou episódios bélicos com grande número de 
mortes sangrentas: a carnificina. Um exemplo recente é o do nazista klaus Barbie, 
cognominado de “açougueiro [ou carniceiro] de Lyon”. contudo, esse sentido do 
κρεουρóς (açougueiro) dado ao carnifices latino (o imolador de carnes humanas) 
também já aparece precocemente na peça Agamenon, de Ésquilo, que se serve da 
acepção metaforizada de retalhar para algo além da simples decupagem animal: 
a prática de um crime de sangue, bem como a retribuição ou expiação de uma 
ofensa por sua vingança punitiva. Logo, parte da compreensão do próprio princípio 

notas de rodapé

retributivo de castigos e represálias no mundo helênico seria originada desse estilo 
violento dos suplícios como retalhação, uma vez que subsistiria, para os gregos, uma 
importante distinção entre αποκτείνω, assassinar, e καταχρσθαι, executar penas e/
ou sacrifícios (Benveniste: 1966, 314).

2. Em sentido contrário, Phillipe Descola recorda, entre os índios Achuar, da Alta 
Amazônia, a grande prevalência da mandioca sobre os demais alimentos, inclusive 
as carnes de caça. Relatando em sua etnografia o consumo de um porco-do-mato 
preparado sobre um moquém, ele diz: “Então o dono da casa me convida a começar 
com a expressão padrão: ‘coma a mandioca!’ [...] A mandioca-doce é o alimento 
básico entre os Achuar, tão estritamente sinônimo de comida como é o pão na 
França e, mesmo que acompanhada de uma caça de qualidade, será sempre esta 
modesta raiz que seremos, por meio de lítotes, convidados a consumir.” (Descola, 
2006: 67-68).

honra daquela outra que maneja a faca em gestos escultóricos, 
capazes de percorrer dos movimentos mais drásticos aos mais 
precisos, daqueles do machado e do martelo aos do cinzel e do 
buril. Entretanto, qualquer faca aí só opera a contento se estiver 
muitíssimo bem amolada. E tal estado de perfeição funcional é 
tão indispensável que joão cabral de Melo Neto chegou a pra-
ticar uma espécie de redução fenomenológica desse utensílio 
ao esplendor do seu gume no poema Uma faca só lâmina. A per-
manente demanda pelo reparo de fios cegos e pontas rombudas 
estimulou mundo afora uma atividade altamente especializada: 
a dos afiadores ambulantes, homens que itineram com esmeris 
a manivela e pedal, cintas de couro e chairas, anunciando seus 
préstimos pelas ruas com flautas, guizos e apitos. 

Dilatado de natureza e cultura, da caça à indústria, do vivo ao 
cozido e da preia ao frigorífico, o olho do boi segue engordando 

o homem que a si mesmo transforma ao tornar-se o senhor da 
multiplicação dos animais que o refletem e são por ele refletidos 
em seu corpo e espírito. Em largo e lacunar bosquejo, creio serem 
esses alguns elementos cruciais para um panorama antropológi-
co, histórico e poético da questão da carne em nossa sociedade 
contemporânea. O mais é mito e arte, o que seguramente não 
há de ser pouco, como se percebe, por exemplo, na exposição 
organizada pelo Rijksmuseum de Amsterdã com as obras vis-
cerais do anglo-indiano Anish kapoor postas em diálogo com a 
eterna mestria de Rembrandt. É desse artista contemporâneo a 
imagem que abre o presente ensaio. 

O autor é professor do Departamento de Direito Público da Universidade  
Federal Fluminense (UFF) 
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A soberania popular é um dos princípios básicos em que se 
assenta a legitimidade política na modernidade. O enunciado 
normativo segundo o qual o povo é o titular da soberania e a 
fonte da qual emana todo poder político se coloca em nossa 
época como uma espécie de verdade autoevidente e, como 
tal, impassível de ser posta em xeque sem que seus opositores 
sejam prontamente deslocados para o campo da ilegalidade.

contudo, o aparente acordo em torno do princípio da 
soberania do povo, longe de instaurar um consenso sobre as 

formas de sua realização prática, tem suscitado incontornáveis 
controvérsias e polêmicas na história do pensamento político. 
como nota o historiador e politólogo francês Pierre Rosan-
vallon (1998, p. 15), há na modernidade um paradoxo entre o 
princípio político – que afirma que toda constituição legítima 
se fundamenta na “supremacia da vontade geral”, garantida 
pela potência do poder coletivo – e o “princípio sociológico” – 
que se propõe a tornar inteligível o povo em suas identidades 
concretas. 

cIENTISTA POLíTIcO
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Partindo dessa postulação teórica, o propósito deste artigo 
é examinar como a esquerda brasileira lidou com o princípio da 
soberania popular entre 1930 e 1935, ou, de outro modo, como 
os intelectuais ligados a essa tradição política formularam uma 
reflexão sobre a democracia e a maneira pela qual ela poderia 
ser implementada no país. A crise da Primeira República abriu 
um leque relativamente amplo de oportunidades para os atores 
políticos – em particular para os segmentos reformistas dos 
mais diversos matizes – o que estimulou a produção intelectual 
e o debate acerca dos princípios que deveriam nortear o novo 
regime. questões como “que tipo de formatação institucional 
poderia permitir a efetiva vocalização das demandas populares?”, 
“como romper com o jogo da dominação oligárquica em um país 
de população majoritariamente rural e cuja economia se baseava 
no grande latifúndio?”, ou ainda, “como conciliar os imperativos 
da modernização socioeconômica com a democracia política?” 
se colocavam no centro do debate político nacional e foram 
objeto de intensa polêmica. 

Nesse artigo, analiso especificamente as respostas elabo-
radas pela esquerda brasileira em relação a essas questões. 
Para tanto, foram examinados os livros “A Desordem” (1932) e  
“O Sentido do Tenentismo” (1933), de Virgínio Santa Rosa (1905-
2001), o Programa da Aliança Nacional Libertadora (1935) e os 
textos de seus líderes e intelectuais-militantes, notadamente Luís 
carlos Prestes (1898-1990) e caio Prado junior (1907-1990). 

Muito embora pertençam a gêneros distintos (manifesto 
político, ensaio histórico-sociológico, programa e/ou artigos de 
jornal) e tenham sido escritos com motivações diversas, todos os 
textos aqui selecionados compartilham um núcleo problemático 
comum que permite identificá-los como integrantes de uma 
mesma cultura política, denominada aqui genericamente de “es-
querda”.2 Em primeiro lugar, todos partem do diagnóstico de que 
o sistema político brasileiro estava submetido aos imperativos do 
poder econômico, leia-se, ao poder dos grandes latifundiários que 
instrumentalizavam as instituições políticas representativas em 
benefício próprio. Nesse diagnóstico, a concentração fundiária 
impedia que a vontade popular pudesse se expressar de modo 
autêntico por meio dos mecanismos da representação eletiva 
e partidária. havia, portanto, uma desconfiança quanto à pos-
sibilidade de que o povo pudesse exprimir sua vontade política 
através das eleições e dos partidos políticos. 

É importante destacar que essa desconfiança em relação 
à representação eletiva e partidária não constituía, naquele 

om a dissolução da sociedade de corpos do 
Antigo Regime – fundada em ordens fixas e 
hierárquicas, a modernidade política inaugura um 
tipo de sociedade cuja inteligibilidade depende de 
um permanente trabalho de decifração.1 A rea-
lização prática do princípio de soberania popular 

torna-se, assim, problemática, já que o próprio sujeito “povo” não 
se apresenta como um dado objetivo, não constitui um sujeito 
transparente a si próprio, tampouco a “vontade popular” pode 

ser apreendida sem um complexo trabalho de argumentação. 
como nota ainda Rosanvallon (1998), a figura jurídica do “povo 
legislador” convive em tensão com a figura opaca e mutante do 
“povo sociológico”, isto é, tomado a partir de suas identidades 
substantivas. Daí, o povo nos regimes políticos modernos ser 
tratado simultaneamente como um “senhor imperioso e fugidio” 
(ROSANVALLON, 1998, p. 15-16).
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período, monopólio da esquerda e era difundida, com mais ou 
menos intensidade, noutras correntes políticas e doutrinárias, 
recebendo, desde pelo menos os anos 1910, tratamento teórico 
por parte dos mais importantes pensadores políticos no país 
(cINTRA, 2013). Nesse aspecto, o que singulariza a reflexão da 
esquerda brasileira é precisamente o diagnóstico que informa 
essa desconfiança: nos textos e autores aqui examinados, as 
disfunções do sistema representativo eleitoral e partidário no 
Brasil têm sua origem no problema da concentração fundiária. 
Em outras palavras, a causa do divórcio entre representantes e 
representados não é atribuída às especificidades socioculturais 
do povo brasileiro (tais como, o personalismo, a insolidariedade, 
o baixo nível educacional etc.), tampouco ao despreparo de suas 
elites ou ausência de espírito público por parte dos políticos 

profissionais. Ao contrário, era a organização econômica do 
país baseada no grande latifúndio que impediria a realização do 
princípio do governo do povo no Brasil.

O debate sobre a organização institucional de um Estado 
democrático, isto é, regido pelo princípio da soberania do povo, 
estaria então estreitamente conectado ao problema da reforma 
agrária. Em outras palavras – e este é outro ponto de conver-
gência nos textos aqui analisados – a instituição de um regime 
democrático no país não poderia se dar sem a “reforma agrária”, 
que era pensada não como mera reforma econômica ou social, 
mas como uma espécie de reforma política, ou seja, como 
meio que garantiria o exercício da cidadania por parte do povo 
brasileiro e sua emancipação dos grandes proprietários rurais. A 
expectativa de uma “democracia popular” – para lançar mão de 
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uma expressão recorrente nos manifestos da Aliança Nacional 
Libertadora – dependia, portanto, de uma ruptura com a base da 
dominação política das oligarquias: a propriedade latifundiária. 

Não obstante convergirem no diagnóstico acerca do pro-
blema do latifúndio e no programa de reforma agrária, minha 
hipótese nesse trabalho é que a esquerda brasileira oscilou entre 
duas respostas distintas para a realização prática do princípio do 
governo do povo: a primeira, que denomino vanguarda altruísta, 
presente com maior ênfase na obra de Virgínio Santa Rosa e nas 
intervenções de Luís carlos Prestes, e a segunda, o “participa-
cionismo republicano”, desenvolvida nos escritos de caio Prado 
jr. e em alguns manifestos da Aliança Nacional Libertadora. 
A vanguarda altruísta repercutia a ideia de que o governo do 
povo se realizaria por meio da virtude dos líderes – seja uma 
elite militar coesa, sejam os quadros dirigentes do partido –, os 
quais concentrariam o poder de agência e realizariam a vontade 
popular. já o “participacionismo republicano” colocava ênfase na 
constituição de um espaço político não estatal, no qual o povo 
poderia se organizar e agir de modo autônomo, fora dos limites 
institucionais do Estado. A soberania do povo, nesse modelo, 
dependia da efetiva garantia das liberdades públicas, as quais 
tornariam possíveis modalidades de ação política popular direta 
– como greves e manifestações populares.

o diAgNÓstiCo do PAís: lAtiFÚNdio, CooPtAção  
e AutoritArismo

Os trabalhos de Virgínio Santa Rosa, “A Desordem” (1932) 
e “O Sentido do Tenentismo” (1933) sintetizam a interpretação 
do processo político brasileiro sob a ótica da ala esquerda do 
movimento tenentista. Essa interpretação partia do diagnóstico 
básico de que o sistema político da Primeira República se ca-
racterizava pela hegemonia dos grandes proprietários de terra, 
e que tal hegemonia derivava da capacidade que tal classe tinha 
em mobilizar o eleitorado rural. Em outras palavras, de acordo 
com essa leitura, não obstante a implantação formal do sistema 
representativo em 1891, o país jamais deixou de ser governado 
por um comitê oligárquico, cuja força residia na propriedade 
fundiária.

As sucessivas derrotas eleitorais das oposições durante 
a Primeira República evidenciavam uma “aliança” entre as 
oligarquias e as massas rurais. As oligarquias, dizia Santa Rosa, 
“arregimentavam essa poderosa massa bruta, cerca de dois 
terços da população do Brasil, para esmagar com tamanho peso 

morto as veleidades de transformação e reforma dos espíritos 
esclarecidos” (SANTA ROSA, 1976 [1933], p. 31). E concluía: 
“o domínio rural é o viveiro de eleitores do cacique das tribos 
partidárias”, ali “o coronel coordena as massas dispersas” (Santa 
Rosa, 1976 [1933], p. 118).

A consequência mais importante da cooptação dos campo-
neses pobres pelas oligarquias latifundiárias era a marginalização 
política do povo urbano, ou, em suas palavras, a outra face da 
força majoritária do voto rural era o “esmagamento das massas 
urbanas nos prélios eleitorais” (SANTA ROSA, 1976 [1933], p. 
118). O povo autônomo e “esclarecido” das cidades não tinha 
chances de exercer qualquer protagonismo naquele sistema, já 
que sua força numérica era muito menor que a do povo rural. 
Daí, avaliava Santa Rosa, o equívoco da reconstitucionalização 
imediata do país em moldes liberal-democráticos. Para o autor, 
o código Eleitoral de 1932 – resultado político mais evidente 
dos levantes paulistas contra o Governo Provisório – marcava 
assim a ressurreição política das velhas oligarquias. Apesar de 
reconhecer alguns avanços procedimentais na nova Lei Eleitoral, 
como o voto secreto e a introdução do sistema proporcional, o 
autor acreditava que ela tendia a conservar o mesmo sistema 
de dominação dos “interesses brutais da maioria” que vigorava 
antes de 1930. O novo código, dizia, 

“ignorava que o poder oligárquico se sustentava na força eleitoral 

das massas rurais, de forma que a reintrodução da lógica majoritária 

do voto e da competição partidária só poderia servir para fortalecer 

as oligarquias” (SANTA ROSA, 1976 [1933], p. 86-87).

como se nota, a interpretação de Virgínio Santa Rosa acerca 
da Revolução de 1930 e impasses políticos que a sucederam se 
construía precisamente a partir da dicotomia entre os interesses 
das oligarquias latifundiárias (aliadas às massas rurais) e das 
camadas sociais urbanas em ascensão. Nesse contexto, o pro-
blema central da política brasileira consistiria precisamente em 
romper com as bases do domínio oligárquico, ou seja, abolir ou 
atenuar a força majoritária do voto rural ou, em outras palavras, 
deslocar o polo do poder do Brasil rural para o Brasil urbano. 

Diagnóstico similar do sistema político brasileiro também 
vinha sendo desenvolvido na órbita do Partido comunista do 
Brasil (PcB) e da Aliança Nacional Libertadora (ANL).3 Luís carlos 
Prestes, por exemplo, já no Manifesto de Maio (1930) formula-
va seu discurso a partir da antinomia entre povo e oligarquias 
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rurais e insistia na tese da inocuidade da introdução formal do 
sistema representativo na estrutura de concentração fundiária 
que caracterizava o país:4

“O Brasil vive sufocado pelo latifúndio, pelo regime feudal da proprie-

dade agrária, onde se já não há propriamente o braço escravo, o que 

persiste é um regime de semiescravidão e semisservidão (sic). O 

governo dos coronéis, chefes políticos, donos de terras, só pode ser 

o que aí temos: opressão política e exploração impositiva. (...) De tal 

regime decorrem quase todos os nossos males. querer remediá-los 

pelo voto secreto ou pelo ensino obrigatório é ingenuidade de quem 

não quer ver a realidade nacional” (PRESTES, 1966 [1930], p. 419).

cinco anos depois, já no bojo da campanha da ANL, caio 
Prado júnior, então dirigente da seção paulista da organização 
e filiado ao PcB, retornava ao tema. Em uma série de artigos 
publicados no jornal A Plateia entre julho e agosto de 1935, o 
autor sustentava que o subdesenvolvimento político do povo bra-
sileiro tinha sua raiz na concentração fundiária e na dependência 

econômica do país em relação aos países centrais. Segundo o 
autor, a organização agrária brasileira se mostrava refratária à 
formação de um povo autônomo, em seus próprios termos, à 
formação de uma verdadeira “nacionalidade”:

“Por seus caracteres próprios, o sistema agrário da fazenda e do 

latifúndio, se liga a todos os demais elementos da vida econômica 

e política do país. [...] A população rural que moureja nas fazendas 

brasileiras constitui não uma nacionalidade, fundamento necessário 

de um país livre, autônomo e soberano, mas a massa bruta de 

‘nativos’ que [...] servem apenas de pedestal a glória (sic) e poderio 

econômico das grandes potências da Europa, da América e da ásia 

(PRADO jR, 1979 [1935] p. 122). 

como se nota, caio Prado jr. repercutia então a tese de que 
a dominação política se assentava na dominação econômica, 
em particular na propriedade da terra, que garantia o prestígio 
e os meios materiais e organizacionais necessários para que os 
políticos lograssem êxito nas eleições. Desse modo, a “demo-
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cracia”, tal como havia no Brasil, em vez de realizar o princípio 
do governo do povo, mais se assemelharia, na realidade, a uma 
associação de fazendeiros. Em suas palavras, “todos os chefes 
locais brasileiros possuem esta base fundiária, na qual assentam 
seu prestígio e força” (PRADO jR., 1979 [1935], p. 135).

O latifúndio, nesse registro, constituía, assim, o maior entrave 
para a formação dos cidadãos e, por conseguinte, da própria nação: 
era a partir dele que se estruturavam todas as relações econômicas 
e políticas que organizavam o país. Não obstante a Revolução de 
1930 e a nova constituição promulgada em 1934, o Brasil con-
servava ainda os pilares de sua secular estrutura de dominação: 
o poder continuava a girar em torno dos velhos coronéis.5 

Assim, de modo análogo às posições de Virgínio Santa Rosa 
e de Prestes, caio Prado considerava insuficiente a agenda de 
moralização das eleições, cuja implementação pouco contribuía 
para romper com a estrutura de poder que favorecia os latifun-
diários. O intelectual paulista dizia então que 

“ninguém se iludirá por certo com estas instituições de fachada, 

como eleições e representações ‘democráticas’ em nossos parla-

mentos. Se formos aos fatos, havemos de verificar que toda política 

brasileira gira em torno desta hierarquia de ‘chefes’ locais... (PRADO 

jR, 1979 [1935], p. 134).

Instituições políticas representativas construídas sob tal 
base social não poderiam, portanto, converter o povo em sujeito 
político autônomo. Em consequência, partidos e políticos pro-
fissionais estariam destituídos de legitimidade, posto que seu 
poder estava baseado na própria estrutura fundiária oligárquica. 
Nas enfáticas palavras do autor, “uma política assim constituída 
não pode servir de arma de luta contra o regime agrário do país, 
porque é nele justamente que ela se apoia” (PRADO jR., 1979 
[1935], p. 135).

Por outro lado, caio Prado jr. também denunciava a violação 
dos princípios democráticos mais elementares pelo governo 
Vargas. Segundo ele, o país vivia ainda sob o jugo de um governo 
autoritário que desrespeitava liberdades públicas fundamentais, 
como o direito de associação partidária (não sem algum para-
doxo, diga-se), a livre organização sindical e o direito de greve. 
Nesse sentido, em sua defesa do programa da ANL, caio Prado 
denunciava que as “atividades populares” eram reiteradamente 
reprimidas pelo aparato repressivo do Estado varguista, invertendo 
o princípio “democrático” segundo a qual o poder emana do povo:

“[...] bastou que [a ANL] assumisse um caráter popular, bastou 

que se apresentasse como um movimento realmente democrático, 

para que se voltassem contra ela todas as iras oficiais. É que nesta 

democracia de fachada toda a política é permitida, contanto que 

não parta do povo; contanto que o povo seja mantido afastado 

como simples espectador passivo e submisso dos manejos do alto” 

(PRADO jR., 1979 [1935], p. 136). 

Vale destacar que semanas antes de caio Prado jr. publi-
car essas linhas, o governo Vargas tinha, com base na Lei de 
Segurança Nacional, proibido as atividades da ANL. Para ele, 
essa decisão violava direitos básicos de expressão política 
das camadas populares, posto que criminalizava o verdadeiro 
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“movimento democrático” com os epítetos de “extremista” e 
“subversivo” (PRADO jR., 1979, [1935] p. 136). E concluía que 
nesta “democracia de fachada”, o povo se via completamente 
excluído do poder em função de medidas autoritárias do governo.

como se depreende a partir dessas passagens, havia um 
consenso entre os intelectuais-militantes da esquerda brasileira 
no que tange ao diagnóstico de que a organização fundiária bra-
sileira falseava a representação política e impedia a emergência 
de um povo político autônomo. A cooptação eleitoral das massas 
rurais era vista como resultado da concentração fundiária, e, por 
isso mesmo, havia uma percepção comum de que a agenda de 
moralização das eleições não alteraria tal sistema de dominação. 

o ProgrAmA dAs esquerdAs: reFormA AgráriA, vANguArdA 
AltruístA e PArtiCiPACioNismo rePubliCANo

Ora, se a força majoritária do voto não era um instrumento 
adequado para vocalizar a vontade popular e se os partidos políti-
cos se constituíam como expressões do poder oligárquico, como 
realizar o imperativo da soberania popular naquele contexto? 

Para superar o círculo vicioso de cooptação eleitoral, do 
autoritarismo e da hegemonia oligárquica que caracterizou a 
Primeira República e parecia estender-se após a Revolução 
de 1930, era necessário tocar na questão agrária, sem o que 
qualquer discussão sobre a democracia e a soberania popular 
estaria desde seu começo condenada a girar no vazio. A esse 
respeito, mais importante que constatar a presença inequívoca 
da palavra de ordem “reforma agrária” no programa da esquerda 
brasileira no início dos anos 1930 é lançar luz sobre o sentido 
que tal proposta possuía em tal discurso. E aqui é importante 
ressaltar que a dimensão propriamente econômica de tal reforma 
era secundária nos textos aqui analisados: não se tratava apenas 
de, por meio da distribuição mais equitativa da terra, promover 
o desenvolvimento econômico do país, mas, antes, de ressaltar 
o efeito político demiúrgico da reforma agrária: ela era condição 
sine qua non para a formação de um povo brasileiro e, portanto, 
constituía-se como uma reforma política por excelência. 

Virgínio Santa Rosa, por exemplo, ressalta que o fim do 
latifúndio permitiria a emergência de uma nação econômica 
e socialmente mais integrada e que isso seria importante no 
processo de modernização que então se iniciava. Porém, o autor 
destaca também que a reforma agrária teria como efeito criar 
uma sociedade de cidadãos autônomos, capazes de participar 
das decisões públicas. Assim, ao defender o princípio da função 

social da propriedade, o autor chamava atenção precisamente 
para os efeitos cívicos e culturais da reforma agrária. A inter-
venção estatal no âmbito da organização fundiária permitiria, 
por um lado, atacar o privatismo, o “insulamento latifundiário” 
e, por outro, promover o aperfeiçoamento cívico e cultural do 
povo, extirpando “seus vícios radicados” e promovendo um 
comportamento mais autônomo e condizente com o interesse 
público (SANTA ROSA, 1976, p. 101; ibidem, pp. 121-122). 
As relações sociais verticais e autoritárias, típicas do secular 
sistema de dependência rural brasileiro, seriam paulatinamente 
substituídas por relações horizontais e com práticas mais igua-
litárias. São os efeitos cívicos da reforma agrária precisamente 
enfatizados nessa perspectiva. 

Por sua vez, os aliancistas pensavam a reforma agrária como 
momento de criação do povo brasileiro. Segundo a avaliação de 
seus líderes, sem o direito à terra, os camponeses permanece-
riam excluídos de qualquer possibilidade de participação política 
efetiva. caio Prado jr., por exemplo, sintetizava o problema nos 
seguintes termos: “[...] nunca sairemos da situação em que hoje 
nos encontramos sem uma transformação capaz de fazer do 
camponês nacional um cidadão livre, consciente e digno como 
o camponês daqueles países que hoje o conservam à margem 
da civilização e do progresso” (PRADO jR., 1979 [1935], p. 
122-123). 

Em outras palavras, a instituição do “governo do povo” depen-
dia da ruptura com as bases econômicas da dominação oligár-
quica: apenas com o abandono da sua situação de dependência 
econômica, o camponês se converteria em “cidadão”. Portanto, 
a solução do problema fundiário apresentava-se como requisito 
para que o povo brasileiro pudesse se converter em sujeito efetivo 
da soberania, de modo que a distribuição mais equitativa da terra 
ia muito além da simples concessão de um direito social. Em 
suma, a reforma agrária dava origem a um conjunto de cidadãos 
dotados de autonomia para participar da vida política.

Não obstante o consenso em torno da reforma agrária, como 
dito, vista como condição sine qua non da democracia, havia 
duas respostas ou dois modelos de constituição política do povo: 
a “vanguarda altruísta” e o “participacionismo republicano”. A 
primeira, buscava concentrar o poder de agência nas mãos das 
lideranças – militares ou civis –, e a segunda fazia um elogio da 
participação popular direta, sem mediações institucionais e/ou  
representativas. Vejamos como essas duas modalidades se 
apresentavam nos programas de ação política.
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Nos escritos de Virgínio Santa Rosa, a legitimidade política 
do programa tenentista valia-se de uma narrativa do movimento 
histórico que, de um lado, postulava o anacronismo das classes 
sociais do campo e, de outro, conferia às classes urbanas o pro-
tagonismo da sociedade futura. “Representantes do passado”, 
as classes rurais estariam condenadas pelo próprio movimento 
da história a perecer, cedendo lugar às classes urbanas.

com base nesse diagnóstico, Santa Rosa previa que a mu-
dança na estrutura socioeconômica brasileira, impulsionada pela 
industrialização, deslocaria o eixo da produção do campo para 
a cidade. Em consequência, haveria uma tendência inexorável 
para que o polo de poder fosse transferido para os segmentos 
urbanos, em detrimento dos rurais (SANTA ROSA, 1976 [1933], 
p. 103-104). Ainda que o povo urbano constituísse minoria nu-
mérica naquele momento específico, seu protagonismo político 
se legitimava em uma razão histórica: ele continha em germe o 
futuro da nação. A tarefa de decifração do povo que legitimaria 
o poder tenentista se inseria, assim, em uma narrativa do pro-
gresso e estava informada pelo postulado de que os interesses 
das camadas urbanas correspondiam à vontade geral transposta 
para o futuro do povo brasileiro.

Informado por essa filosofia da história, Santa Rosa se 
empenhava em demonstrar a centralidade da ação política dos 
tenentes na luta contra as oligarquias. A Revolução de 1930, sob 
a égide do tenentismo, era interpretada como momento inaugural 
de entrada da “pequena burguesia” no cenário político nacional. 
Nesse registro, haveria uma identificação direta entre a ação 
dos tenentes e os anseios das novas classes médias urbanas 
em ascensão. com efeito, para o autor, o movimento tenentista 
constituiu-se, desde os primeiros levantes no início dos anos 
1920, como o legítimo “representante” das novas camadas 
urbanas no cenário político nacional. Seria este, notadamente, o 
“sentido do tenentismo”, isto é, sua conversão em porta-voz das 
demandas da pequena burguesia, classe até então destituída de 
qualquer poder político efetivo. com os tenentes, sustentava o 
autor, “as classes médias teriam, possivelmente, a sua primeira 
expressão política” (SANTA ROSA, 1976 [1933], p. 53). 

O protagonismo da vanguarda tenentista deriva dessa 
narrativa histórica que concebe o presente como um momento 
de indefinição política, de “desordem”; um tempo de crise em 
que – para lançar mão do aforismo gramsciano – o velho não 
desapareceu, e o novo ainda não nasceu. Diante dessa situação 
adversa e extraordinária, o Exército constituía a única organização 

sólida e coesa capaz de impedir o retrocesso oligárquico (SANTA 
ROSA, 1932, p. 18; ibidem, p. 31). Santa Rosa conferia aos 
militares o papel de guardião do interesse público, uma espécie 
de instituição representativa, porém não eletiva, do povo. Para 
ele, havia uma forte conexão do Exército com as demandas 
populares que não encontravam vocalização nas corrompidas 
elites políticas:

“O Exército não podia se alhear do estado de espírito das populações 

nacionais. Formado de elementos de todas as camadas, oriundos de 

vários pontos do nosso território, tinha de acolher a si, forçosamente, 

os múltiplos germens de futuras rebeliões. constituído de indivíduos 

educados na mais absoluta descrença dos nossos homens públicos, 

cansados de observar e experimentar a corrupção profunda do país 

amadurecera rápido para as arrancadas reivindicadoras” (SANTA 

ROSA, 1932, p. 18). 

Dotada de qualidades cívicas e organizacionais, a vanguarda 
tenentista ocuparia o vácuo de poder aberto pela crise, acele-
rando o processo histórico em nome de uma vontade geral que 
não poderia ser apreendida pela aritmética das eleições. Por 
conseguinte, os tenentes apresentar-se-iam como uma alter-
nativa ao domínio dos latifundiários e das massas rurais incultas 
por eles mobilizadas. 

É nesse sentido que argumento que o problema da constitui-
ção política do povo na obra de Virgínio Santa Rosa resolvia-se a 
partir da fórmula da “vanguarda altruísta”.6 Os tenentes seriam os 
sujeitos políticos privilegiados cuja ação, no limite, levaria a cabo 
o processo de constituição política de um povo moderno, isto 
é, do povo das cidades, cujos interesses foram historicamente 
asfixiados pelas elites agrárias. Nesse quadro interpretativo, os 
tenentes apareciam como detentores de um mandato não eletivo 
do povo brasileiro, como único grupo social dotado de meios 
organizacionais e políticos para confrontar a histórica dominação 
das oligarquias, emancipando enfim o povo brasileiro.

As formulações de tipo vanguardista também estão pre-
sentes nos escritos dos aliancistas, ainda que, é importante 
frisar, de modo mais ambíguo. No Programa da ANL, havia, de 
um lado, a afirmação de que “o Governo Popular, como repre-
sentante dos interesses das grandes massas da população só 
pode[ria] ser exercido sob o controle direto do povo”, e que “o 
povo intervi[ria] diretamente com suas sugestões, exigências, 
participando também praticamente na execução das medidas 
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que lhe interessa[sse]” (Aliança Nacional Libertadora, 1969 
[1935], p. 445); porém, de outro, encontramos formulações que 
remetem às concepções vanguardistas, como, por exemplo, 
quando se defendia que “à frente de tal governo poder[iam] 
ficar homens de real prestígio popular, os homens que ver-
dadeiramente interpret[assem] a vontade da grande maioria 
popular” (ibidem).7

Nas intervenções de Prestes, o vanguardismo altruísta 
revestia-se de forma insurrecional-militar. Aos “chefes”, dizia, 
cabia a função de “organizar” e “dirigir” as “grandes massas” 
para a tomada efetiva do poder (PRESTES, 1986 [1935], p. 269). 
Não havia, contudo, indicações precisas acerca de quais critérios 
seriam utilizados para identificar esses “chefes” das massas, os 
“homens” dotados da rara capacidade de interpretar a essência 
da “vontade popular”, e cuja ação obedeceria a rigorosos prin-
cípios altruístas. 

As ambivalências no discurso dos membros da ANL também 
se manifestavam no próprio conceito de “povo”. Em algumas 
passagens, o povo era descrito como um bloco monolítico, um 
todo integrado, cujas fissuras resultavam exclusivamente da 
ação nociva dos “inimigos externos”. Nessa concepção monista, 
lemos, por exemplo, que o povo compreendia “a totalidade da 
população de um país, com exclusão somente dos agentes im-
perialistas e da minoria insignificante que os segu[ia]” (ALIANçA 
NAcIONAL LIBERTADORA, 1969 [1935], p. 444). Não há, nesse 
registro, possibilidade de divisões internas significativas e, no 
limite, as oposições entre povo vs. elites, nação vs. imperialismo, 
frequentes no repertório da ANL, evocam a ideia de um povo-um.8 
o corpo íntegro do povo estaria sendo parasitado por elementos 
estranhos – os inimigos internos e externos – contra os quais 
cumpria uma ação “enérgica”, único modo de aniquilá-los. A 
ANL, nesse discurso, se arvorava na única organização capaz de 
agir em nome de um povo íntegro, da nação autêntica contra a 
ameaça de seus inimigos. Assim, o governo da ANL:

“[...] ser[ia] o único governo capaz de uma atitude enérgica frente 

aos dominadores estrangeiros, porque, apoiado por todo o povo, 

exercido pelos seus chefes de maior prestígio popular, sofrendo a 

influência direta das grandes organizações de massa, apoiado nas 

Forças Armadas de todo o País, ser[ia] o primeiro governo em nosso 

País dentro da democracia popular que ser[ia] capaz de exercer a 

mais dura ditadura contra os imperialistas e seus agentes (ALIANçA 

NAcIONAL LIBERTADORA, 1969 [1935], p. 446).

A perspectiva vanguardista combinava-se então com a 
representação de um povo unificado. Porém, essa era apenas 
uma das respostas ao problema da decifração do povo. No 
próprio discurso dos aliancistas encontramos a elaboração de 
um outro modelo de constituição política do povo: o participa-
cionismo republicano. A fórmula vanguardista, assim, convivia 
em tensão com o elogio da participação dos cidadãos na esfera 
pública. Nesse sentido, a ANL ressaltava que “a democracia 
no seu sentido mais alto” dependia “da completa liberdade de 
pensamento, de palavra, de imprensa, de organização religiosa, 
racial, de cor etc.” (ALIANçA NAcIONAL LIBERTADORA, 1969 
[1935], p. 445), e caio Prado jr. enfatizava que uma “democra-
tização cada vez maior da nossa organização política” deveria 
incluir a garantia efetiva de amplas liberdades públicas, como o 
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direito a manifestações de rua, greves, liberdade de expressão 
e de associação, segundo ele, pressupostos para uma autêntica 
expressão política do povo brasileiro: 

“Democracia, como outro regime qualquer, não precisa ser de-

clarada, o principal é que se pratique. E o que significa ‘praticar a 

democracia’ senão conceder ao povo liberdades de que ele precisa 

para agir, manifestar e influir na política e na administração do país?” 

(PRADO jR., 1979 [1935], p. 135).

As liberdades públicas garantiriam ao povo mecanismos 
efetivos de participação na formação da vontade política. As 
liberdades civis eram, assim, incorporadas ao rol de direitos 
essenciais de uma “democracia popular”, garantidores não 
apenas da auto-organização do povo, mas também do exercí-
cio de pressão sobre os governos instituídos. Nessa definição 
participacionista de democracia, o governo do povo não deveria 

se limitar ao momento eleitoral, isto é, à autorização para que 
uma elite exercesse o monopólio do poder político por meio 
de procedimentos de delegação. A defesa de modalidades de 
auto-organização popular, fora da estrita esfera governamental, 
visaria relativizar o monopólio do poder pelos políticos profissio-
nais, abrindo espaço para formas não eletivas de participação 
na vida política nacional. É nesse sentido que sustento haver no 
programa aliancista um “participacionismo republicano”: a com-
preensão da cidadania ativa, como engajamento e participação 
nos negócios públicos por parte dos cidadãos. As propostas de 
formas participativas de democracia, a serem exercidas fora da 
restrita órbita do Estado e da burocracia, constituíam um dos 
pontos mais originais do discurso da ANL e o distinguiam dos 
cânones do pensamento político brasileiro à época.

Tal modelo participacionista recorria a uma imagem plural do 
povo, que, ao contrário da perspectiva monista descrita acima, 
acolhia potenciais divisões internas. Além de reiterar a defesa das 
liberdades públicas, a própria designação da organização – “Alian-
ça” – indica que o demos não constituía um bloco homogêneo, 
mas uma união de grupos sociais e políticos diversificados. Nesse 
sentido, em tensão com a imagem do “povo-um”, encontramos o 
acolhimento da divisão, a imagem de um “povo-múltiplo”:

“O governo [da ANL] não será somente um governo de operários e 

camponeses, mas um governo no qual estejam representadas todas 

as camadas sociais e todas as correntes importantes, ponderáveis 

da opinião nacional. Será um Governo Popular, na estrita significa-

ção da palavra, por se apoiar nas grandes organizações populares, 

como sindicatos, organizações camponesas, organizações culturais, 

Forças Armadas, partidos políticos e democratas, etc”. (ALIANçA 

NAcIONAL LIBERTADORA, Programa do Governo Popular Nacional 

Revolucionário, 1935, in, SILVA, p. 444.). 

O próprio Prestes recorria também às imagens de um povo 
plural em seus textos, quando defendia a formação de uma frente 
ampla antifascista e anti-imperialista:

“Para a Aliança Nacional Libertadora precisam vir todas as pessoas, 

grupos, correntes, organizações e mesmo partidos políticos, quais-

quer que sejam os seus programas, sob a única condição de que 

queiram lutar contra a implantação do fascismo no Brasil, contra o 

imperialismo e o feudalismo, pelos direitos democráticos” (PRESTES, 

1986 [1935], p. 266).
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O programa aliancista, entretanto, não aprofundou possíveis 
articulações entre as liberdades públicas, o engajamento direto 
e formas mais institucionalizadas de participação. O elogio da 
participação direta, da auto-organização popular nas ruas tinha 
como sua outra face os enunciados vanguardistas, em que a 
libertação do povo dar-se-ia por meio da ação de pequenos 
grupos, únicos dotados de capacidade para libertar o povo da 
opressão secular das oligarquias.

CoNsiderAções FiNAis 
com base nos textos analisados no presente artigo, conclui-

-se que na cultura política da esquerda brasileira na primeira 
metade da década de 1930 – não obstante seu diagnóstico 
comum de crítica das oligarquias latifundiárias e de politização 
da questão agrária – havia duas modalidades de realização do 
princípio do governo do povo. De um lado, a concepção que 
denominei vanguarda altruísta, na qual a cidadania social seria 
alcançada a partir da ação de um corpo coeso e disciplinado que 
encarnaria a vontade popular, rompendo com o passado oligárqui-
co. Nessa formulação – desenvolvida de modo mais coeso nos 
livros A Desordem e o Sentido do Tenentismo, de Virgínio Santa 
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Uma versão ampliada deste artigo foi publicada na Revista Cadernos de 
Estudos Sociais (v. 29, julho/dezembro, 2014) e apresentada em forma de 
paper no IX Encontro da Associação Brasileira de ciência Política (ABcP).

Rosa, mas que também estava presente – ainda que de modo 
mais atenuado ou ambíguo – nos discursos de Luís carlos Prestes 
e no Programa da ANL, o governo popular dependia da ação de 
um grupo social guiado por uma razão altruísta, dos detentores 
de mandatos não eletivos que agiriam para realizar os anseios 
políticos de um povo que não estava em condições de fazê-lo.

De outro lado – apesar de não estar imune à teoria da van-
guarda – o programa da ANL, sobretudo tal como formulado 
nos textos de caio Prado jr., abria horizontes para formas parti-
cipativas de democracia, que denominei aqui participacionismo 
republicano. Nesse modelo, as disfunções da representação 
eletiva e partidária poderiam ser superadas a partir da formação 
de um espaço político não estatal, no qual o povo poderia se 
organizar, manifestar e influir na vida política do país. 
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notas de rodapé

1. A esse respeito, são elucidativas as reflexões de claude 
Lefort (1986), que argumenta que na modernidade o princípio 
de soberania popular enfrenta o desafio de lidar com um povo 
sem densidade corporal. O “povo coroado” da modernidade 
seria, por definição, um sujeito destituído de corpo e, por 
isso, já não poderia ser reconhecido sem a mediação de uma 
figuração. Nesse sentido, argumenta Lefort, as categorias 
“povo” e “nação”, que tomaram o lugar do corpo do monarca 
ao se converterem em fontes originárias do poder político 
na modernidade, o fizeram apenas “na dependência de um 
discurso político e de uma elaboração sociológica e histórica 
sempre ligada ao debate ideológico” (LEFORT, 1986, p. 30).

2. Utilizo a categoria “cultura política” em um sentido amplo e 
genérico, que designa antes a existência de campo problemático 
comum do que uma doutrina ou um programa político fechado e 
coerente. Do mesmo modo que podemos falar de uma “cultura 
política liberal”, cujo campo problemático se define pelo tema 
da liberdade do indivíduo, mas que inclui uma pluralidade de 
doutrinas (inclusive, muitas vezes contraditórias entre si), 
também podemos falar de uma “cultura política de esquerda” 
que tem como núcleo organizador – para retomar a clássica 
formulação de Bobbio (1995) – o tema da igualdade e da justiça 
social, mas que acolhe uma relativa diversidade doutrinária. 

3. A Aliança Nacional Libertadora (ANL) foi a principal organiza-
ção política de esquerda a se opor ao governo de Vargas após a 
promulgação da nova constituição em 1934. criada no início de 
1935 – seguindo os moldes das Frentes Amplas antifascistas, 
que na França resultaram na criação do Front Populaire, unindo 
a Seção Francesa da Internacional Operária (SFIO) e o Partido 

comunista Francês (PcF) em 1934 –, a ANL congregava 
membros de diversos segmentos da sociedade, como militares, 
sindicalistas e parlamentares, e também coligava forças de um 
largo espectro político, de liberais progressistas a comunistas 
(ABREU, 2001; hERNANDEz 1985). 

4. Em 1927, durante seu exílio na Bolívia, Prestes encontrou-se 
com Astrogildo Pereira, então secretário geral do PcB, que 
lhe propôs uma aliança revolucionária e informou-lhe sobre o 
movimento comunista e a Revolução Russa. Mas foi sobretudo 
após o encontro e a amizade com o comunista argentino 
Rodolfo Ghioldi e as leituras do primeiro volume d’O Capital 
e de O Estado e a Revolução de Lenin em 1929, que Prestes 
aderiu de fato à doutrina comunista (ABREU & cARNEIRO, 
2011). Ainda em Buenos Aires, ele já havia rompido com a 
Aliança Liberal, coalizão que em outubro de 1930 lideraria 
a Revolução, e o Manifesto de Maio é em boa medida uma 
exposição dos “motivos” de tal ruptura, podendo também ser 
lido como espécie de crítica avant la lettre à Revolução de 1930.

5. Vale destacar que há nessas passagens um esboço da 
tese, posteriormente desenvolvida em Formação do Brasil 
Contemporâneo, de 1942, da persistência do “sistema 
colonial” no Brasil moderno que, segundo o autor, não havia 
logrado constituir-se como uma nação autônoma. Não obstante 
reviravoltas políticas (como a Independência e a República) 
e importantes mudanças na organização do trabalho (como 
o fim da escravidão), a “essência de nossa formação”, dizia 
caio Prado, não havia se alterado e conservava os principais 
traços do passado colonial, em particular o grande latifúndio 
e a exportação de produtos primários para a Europa. Em suas 

palavras, “não completamos ainda hoje a nossa evolução da 
economia colonial para a nacional” (Prado jr., 2008 [1942], p 
11). Sobre, a adaptação do marxismo para a compreensão da 
realidade brasileira em caio Prado jr., ver Ricupero (2000).

6. A categoria “vanguarda altruísta” designa nessa formulação 
não uma realidade histórica propriamente dita, mas uma forma 
de compreender a constituição política do povo. Ao utilizar-me 
dessa categoria não pretendo sustentar que o projeto político 
dos tenentes era “de fato” altruísta, tampouco desprezar os 
interesses particulares daquela categoria profissional nas 
disputas pelo poder. De modo diverso, o propósito aqui é lançar 
luz sobre um modo específico de articulação teórica entre os 
conceitos de povo e poder.

7. Leandro konder (1980) constata uma ambivalência funda-
mental na tática adotada pela ANL. Não obstante tenha sido 
formada tendo como referência o modelo de Frente Popular 
antifascista, a hegemonia do Partido comunista – então sub-
metido às ordens de Moscou – imprimiu-lhe uma tendência 
sectária: “A ANL, ao desenvolver suas atividades, deveria 
teoricamente ampliar o espectro das forças antifascistas; na 
realidade, porém, hegemonizada pelos comunistas, ela se 
revelou um instrumento insuficiente na mobilização das massas 
e uma base estreita para a aliança com as correntes liberais 
burguesas” (kONDER, 1980, pp. 44-45).

8. O termo peuple-Un foi tomado aqui de empréstimo a claude 
Lefort (2011), que o utilizava para designar um aspecto do 
discurso totalitário, cuja imagem da sociedade negava qualquer 
divisão interna ao povo. cf. Lefort, (2011, p. 145).
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