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recado
Dizem historiadores de boa cepa que não há período da narrativa
brasileira mais odiento do que o atual. O país está supurado. E seguem-se
o esculacho dos poderes constituídos; o crime absolvido de cada dia; a
irresponsabilidade, arrogância e indiferença das classes dirigentes;
a bonomia da choldra; a ausência de empatia; a esculhambação cívica;
a anomia, insegurança e pauperismo urbano; o liberticídio nas redes
sociais; a crise dentro da crise dentro da crise; a mistura de raiva com
escracho na política; as pitadas de psicopatia; a impotência cancerígena
de uma gente envergonhada; a mobilidade social empacada; o fel
excretado pelos poros da Nação. O Brasil está uma merda.

As ações destas empresas não param de crescer.

As ações destas empresas não param de crescer.
Cada dia mais e mais empresas investem em ações sociais.
NÓS é a revista que mostra todas elas.

Revista sobre as empresas
com maior atuação social.

Insight-Inteligência pertence à confraria de Oswald de Andrade e Patrícia Galvão, a
“Pagu”. Compartilhamos da mesma disposição de abocanhar a cultura, digeri-la e
expeli-la sob a forma de pensamento não convencional. “O Homem do Povo”, jornal
fundado em 1931 pela dupla, ofereceu esse suco gástrico de modernidade durante
breves oito edições. Nas páginas a seguir estão reproduzidos pedaços bem suculentos da publicação. Dá vontade de mordê-los. Nossos parceiros seguem conosco
na homenagem, apondo suas prestigiosas marcas no revolucionário impresso.
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O crepúsculo da pós-modernidade

O que muitos chamaram de pós-modernidade, na verdade
uma espécie de apogeu do Iluminismo, está chegando ao final
por conta de transformações tão radicais quanto aquelas que
deram origem a ela. E essas transformações estão produzindo
vários problemas, que todos nós temos de enfrentar, sejamos
liberais ou socialistas. São desafios associados a mudanças
na própria estratificação social, na estrutura de classe, no
modo de produção, na maneira pela qual as pessoas convivem
e na formação de categorias sociais novas que nascem de
um processo de mutação muito rápido e muito intenso do
capitalismo, sobretudo a partir do final do século passado.
Essas mudanças tiveram várias consequências, e uma delas
é que a velocidade de resposta que a esquerda foi capaz
de dar em relação aos liberais tornou-se muito diferente. A
esquerda ficou enrolada nas suas próprias convicções e nas
contradições que ela vinha alimentando desde a época do
stalinismo e da divisão dos social-democratas e comunistas.
Os liberais encontraram caminhos que foram levando ao que
hoje se chama neoliberalismo, uma resposta eficaz para o tipo
de conjuntura que a gente vive atualmente, muito fluida, de
crise sobre crise, marcada pela limitação social do aparelho do
Estado, pela globalização extremamente acentuada e violenta
e pela radicalização do capital financeiro. Essa combinação
vai colocando uma série de questões na lógica do movimento
do capitalismo, que a teoria marxista chegou a vislumbrar,
mas nunca conseguiu enfrentar adequadamente e com a
profundidade necessária. O próprio Marx tinha começado a
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intuir questões relativas ao trabalho improdutivo de um lado
e às sociedades anônimas por outro que produziam uma
diferença no sistema e, do ponto de vista dele, levariam à
dissolução do capitalismo. Pois ele não se dissolveu e ainda
demonstrou uma capacidade enorme de metamorfose, uma
resiliência brutal às suas próprias contradições e gerou para
a esquerda não apenas um problema político, mas também
uma questão crucial no campo teórico. Isso porque ela não
consegue dar conta teoricamente dos novos desafios que estão sendo postos por essa transformação estrutural, científica
e tecnológica. Eu tenho lido muitas referências sistemáticas
aos “Fragmentos sobre as Máquinas”, do Marx. Um texto
muito pequeno, muito criativo, mas que levado às últimas
consequências significava o seguinte: o trabalho vai ser
substituído pela máquina; a robotização resolve o problema.
Era um pouco o problema dessa exploração do trabalho físico
do trabalhador. Agora temos algumas discussões novas,
que estão tateando a fronteira do capitalismo cognitivo. A
tentativa é analisar o fato de o sujeito não ter mais vínculos
empregatícios ao mesmo tempo em que existe um capital
que o explora, mas esse capital também não pertence a
ninguém. Eu me dei conta disso pela primeira vez no dia em
que minha mulher (a jornalista Miriam Leitão) foi entrevistar o
então presidente do Citibank, John Reed, presidente do clube
dos bancos que conduzia a renegociação da dívida brasileira.
Ela perguntou qual era a relação do Citibank com os fundos,
e ele disse assim: “Eles são os nossos donos”. Significa que
a professorinha lá da Califórnia é uma das donas do Citibank.
Como é que fica a ideia do capitalismo? Tornou-se um negócio
bem mais complicado.
A sociedade dos “por conta própria”

Essa transformação da sociedade pós-moderna encurtou
os mecanismos de representação e de participação política.
Tanto as categorias que a esquerda organizou para apoiá-la
quanto para ela representar e defender diminuíram dramaticamente no contexto da economia geral. Por outro lado, no
seu período de sucesso, a esquerda levou boa parte da sua
base proletária aos portais da classe média, com todas as
garantias que a classe média tem – de Previdência, seguro
saúde etc. Ocorre que se passou a ter uma enorme quantidade
de gente fora das categorias, pessoas que não eram nem
sindicalizadas, nem empregadas, nem de classe média, nem

INTELIGÊNCIA

de classe operária. Elas se transformam em uma categoria que
o sociólogo Ulrich Beck chama de “por conta própria”, em um
sentido bem mais amplo do que a ideia que temos no Brasil
de informal. Esse grupo é o produto dessa ideia, primeiro do
enfraquecimento do Estado e, segundo, de que o mercado
resolve. A sua vida é por sua conta e risco. Essa sociedade
aumenta dramaticamente as desigualdades, ao mesmo
tempo em que essa parcela não tem qualquer mecanismo de
interação com o sistema político convencional, que em algum
momento já defendeu e constituiu direitos para as pessoas
parecidas com eles no passado. No começo do capitalismo
o próprio trabalhador fabril não tinha contrato. Isso tudo é
uma evolução que vem da esquerda em todos os sentidos. A
Revolução Russa produziu, na verdade, a reação dos social-democratas da Europa, com medo de que o sistema soviético
chegasse até eles. Essa interação das forças políticas que
a democracia promove é outra questão que a esquerda tem
de entender. Ao estabelecer um parâmetro de competição
entre projetos de sociedade distintos, a democracia responde
a essas demandas, mas, ao mesmo tempo, permite que cada
um desses grupos consiga acertar o seu caminho sem produzir
uma tragédia monumental.
Corrosão da competitividade política

A esquerda perdeu a capacidade teórica e a virtude de
tirar dessa capacidade teórica soluções práticas estruturais,
na linha do que Gramsci dizia: “Ou dá soluções estruturais para
as necessidades do povo ou não ganha”. Ela perdeu também
as condições de competição política por conta dessa incapacidade de dar soluções práticas, ao mesmo tempo em que os
liberais conseguiam oferecer essas soluções práticas, muito
dolorosas, mas que funcionavam. O que se convencionou
chamar de consenso de Washington produziu a estabilização
das economias. Depois, o que se nominou como neoliberalismo produziu estabilidade e progresso econômico – cíclico, é
verdade, mas produziu –, ganhando um grande apoio político.
A esquerda oferece os mesmos remédios, as mesmas práticas que ela sempre teve. Não consegue se adaptar a essa
conjuntura de hegemonia do capital financeiro que exige uma
austeridade fiscal, sem a qual o país não tem condições de
governabilidade. Ela acaba produzindo uma crise para as quais
os neoliberais têm a solução. Isso aconteceu no mundo inteiro,
em menor ou maior proporção.
janeiro • fevereiro • março 2018
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A perda da narrativa
A esquerda perdeu a capacidade de produzir conhecimento. Perdeu também a narrativa. Nos lugares em que conseguiu
sobreviver, isso se deu porque a esquerda capturou uma parte
da narrativa do centro liberal. Do ponto de vista da análise
crítica, estrutural, isso significa conceder a hegemonia. Hoje,
a fração hegemônica do capital é financeira, o que constitui
outro problema da esquerda. Ela não consegue entender que
hoje o capital financeiro não domina apenas a sociedade, mas
também o capital fabril. O capital financeiro encurtou horizontes de planejamento das empresas, obrigando-as a ficar muito
mais voltadas para o lucro financeiro do que para pesquisa de
desenvolvimento etc. No campo do capitalismo, vive-se uma
situação por conta própria: o sujeito vai para sua garagem
tentar fazer uma inovação porque ele não consegue abertura
no mercado convencional. Então, quando a inovação dá certo,
o mercado financeiro vem e oferece bilhões de dólares para
incorporá-la ao seu acervo de maquininhas que geram dinheiro.
Há outra questão que os economistas de esquerda vão ter de
enfrentar que é o fato de esse sistema se manter com base
em um aumento vertiginoso e constantemente exponencial da
velocidade de circulação da moeda por causa da globalização
digitalizada do capital financeiro. O sistema gira hoje em um
ritmo que lhe dá uma capacidade de reprodução absurda. Por
essa mesma razão, quando há um tropeço por algum motivo,
o resultado é uma crise global generalizada. Quem perde?
Aqueles que não têm a proteção assegurada institucionalmente. Ou seja: fica aquela coisa do elevador. O sujeito chega
lá na porta da classe média, vem a crise e ele desce de novo
para pobreza. Com isso, aumenta a desigualdade global, tanto
entre países quanto internamente nos países. Essa é uma das
consequências de não se ter uma narrativa forte de esquerda.
Sem uma esquerda vigorosa, nós vamos mergulhar em um
universo de desigualdade sangrenta. A esquerda precisa ter
uma proposta que seja viável. Tem de saber definir quem é o
seu inimigo principal. O desafio é construir uma nova sociedade, mas que ninguém sabe exatamente qual será, porque
estamos no meio de uma transição brutal. Gosto muito de uma
coisa que o Zygmunt Bauman disse. Quando o Bauman fez
sua tese do doutorado, sobre movimento operário inglês, ele
analisou todos os documentos dos sindicatos do movimento
operário, os jornais de luta operária etc., e não encontrou uma
referência sequer à Revolução Industrial. E eles estavam em
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plena Revolução Industrial, estavam sendo constituídos como
classe naquele momento e não tinham ciência de que havia
uma Revolução Industrial. Claudio Napoleoni escreveu que
Adam Smith não tinha a menor noção de que estava falando
da Revolução Industrial, porque todos os exemplos dele eram
pré-Revolução Industrial. É muito difícil ver o caminho e para
onde as coisas estão seguindo quando se está no bojo dessa
fluidez toda. É muito difícil narrar ao vivo, até porque faltam as
categorias para interpretar essa mixagem muito complicada
entre o muito novo que está se instalando e o velho que está
acabando.

O colapso das velhas estruturas
Estamos vendo as estruturas pararem de funcionar. A
ciência política não consegue resolver vários problemas. A
economia já não é capaz de fazer boas previsões. Quando
eu era professor no Departamento de Economia Política da
UFRJ, um dos livros que a gente discutia era “Modern Capitalism”, do Schofield. Ele falava longamente sobre o fato
de que se você quiser saber o que está acontecendo com a
economia americana basta olhar a indústria da construção
civil e, sobretudo, a condição de moradias, porque todo
aquele movimento dava uma boa indicação se a economia
estava progredindo, a renda estava crescendo, as pessoas
estavam melhorando de vida etc. Esses modelos não têm
mais eficácia. Não funcionam as previsões; não funciona a
representação; não funciona a economia, obviamente; ou,
neste caso, só funciona na base da austeridade permanente
e de movimentos cíclicos que não interessam a nenhuma das
composições socioeconômicas que temos hoje. Os Estados
Unidos vivem um conflito permanente entre os democratas
e os republicanos devido ao que fazer com uma economia
que patina, anda rápido, patina de novo etc. A China resolveu
fazer uma coisa meio Cepalina, um “desarrollo hacia dentro”,
porque ser o motor do mundo não deu certo. O novo normal
dos chineses é crescer menos, mas para dentro.
um inimigo em pele de aliado
A sociedade em rede vai ser um mecanismo pelo qual
conseguiremos organizar uma sociedade de iguais, mais solidária? É bem provável. Mas, para chegarmos lá, precisaremos
28 oculista
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construir um modelo teórico e uma utopia para isso. Necessitamos de um modelo de boa sociedade, da própria esquerda,
como já tivemos no passado. Algo que permita às pessoas
sonharem, ainda que tenham de fazer sacrifícios no meio do
caminho. O ciclo de declínio da esquerda é potencialmente
reversível. Tem muita gente começando a perceber que os
problemas novos requerem uma esquerda nova. Não creio
que haja a possiblidade de uma esquerda não cosmopolita,
que não pensa internacionalmente. Esse ponto terá de ser
repensado, o que implica a redefinição dos aliados. Quando
a esquerda se alia com a chamada burguesia nacional, que é
predatória e está pouco se lixando para qualquer outra coisa
senão ter os seus próprios benefícios e muito concentrados
em indivíduos, historicamente isso leva a uma economia
de baixa competitividade, reduzida produtividade e limitada
capacidade de emprego. Na Europa em geral, por exemplo,
disputar o nacionalismo pela esquerda significa entregar o
poder para o nacionalismo de direita, porque eles são muito
melhores nisso. O nacionalismo de esquerda ainda é um
nacionalismo, digamos, benevolente, porque aceita imigrantes e tal. O outro não, aliás, todos os outros... Não se trata
apenas de um nacionalismo econômico, mas também social,
étnico etc. Esse é outro ponto relevante. Não é possível
pensar mundialmente a esquerda sem pensar a questão da
miscigenação global.

A experiência norte-americana
Nesse quebra cabeças, uma peça inusitada são os Estados
Unidos. Eles nunca foram exatamente nacionalistas. Donald
Trump, curiosamente, é nacionalista. Eles têm surtos dessa
natureza, mas, na sua essência, sempre foram uma economia
muito aberta, o que produziu um fenômeno interessante.
Depois de uma primeira repressão à esquerda, os Estados
Unidos nunca mais tiveram “problema” com a esquerda,
porque eles já importavam as práticas social-democratas da
Europa embutidas na transação econômica. Eles, por exemplo, nunca tiveram um sistema de saúde pública adequado
em comparação à Europa. Barack Obama tentou fazer um
modelo hipermoderado e todo mundo achou que ele era um
socialista. Lembro que uma vez, há muito tempo, eu e o Albert
Fishlow fomos a um seminário, em Berkeley, para falarmos
sobre repressão na América Latina. Depois do evento, a líder
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do Partido Comunista de São Francisco me procurou e disse
assim: “Você é brasileiro, certo? Você tem relações com o
Partido Comunista?”. “Tenho, claro.” E ela disse: “Como é que
vocês fazem para ir em uma fábrica falar com os operários?
Porque aqui, quando a gente entra na fábrica e diz que é comunista, eles batem e expulsam a gente.” Ou seja: os Estados
Unidos conseguiram um grau de imunização da esquerda que
os tornou, como consequência, uma sociedade claramente
mais desigual do que a europeia. Eles não têm mecanismos
políticos de enfrentamento da desigualdade como aqueles
que foram construídos na Europa. Mas, na hora em que se
tem uma União Soviética poderosa e a Guerra Fria, os norte-americanos aprofundam as políticas sociais com medo de
alguma ameaça.

Uma travessia a fórceps
Nós vamos passar por uma transição muito dolorosa, que
destruirá emprego, detonará sistemas de produção inteiros.
Até que se reconstitua uma malha de produção, seja ela qual
for, haverá muita dor e muito incentivo à “direitização”, ao
autoritarismo, à desrepresentação. Se nós não tivermos uma
centro-direita liberal forte, capaz de garantir as liberdades
públicas básicas, e uma esquerda renovada, com voz para
pleitear que as forças políticas em geral busquem soluções,
ainda que transitórias, para essa tragédia social embutida na
inexorável transição, nós estamos ameaçados de ver o mundo
todo sofrer uma agudização da miséria e da desigualdade,
por um lado, e do autoritarismo por outro. A esquerda é má
defensora da democracia, exceto quando ela está sob o pau
da tirania. Ela tem a obsessão de criminalizar o neoliberal. E
erra de inimigo. Na verdade, o adversário hoje não é o neoliberal. O neoliberal é o vencedor, o que é diferente de ser
o inimigo. Nós vamos experimentar um impulso para uma
“extrema direitização” e há vários ingredientes que estão
engrossando esse caldo de cultura autoritário, intolerante,
racista, como a questão das migrações. Nós teremos muitos
problemas relacionados à migração nas próximas décadas, o
que estimulará o impulso da rejeição, da expulsão do outro,
da negação, uma parte do que a direta liberal chama de
“direita iliberal”, na seguinte linha: “Vamos garantir regra
de competição de mercado, instituições que assegurem o
funcionamento da economia e as liberdades básicas neces-
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sárias a isso, e o resto, esquece! Não tem esse negócio de
democracia. Vamos esquecer essa coisa de botar o povo na
jogada. Vamos tirar o povo disso.” Na hora em que se tira o
povo da equação, evidentemente o sistema vai ficando cada
vez mais autoritário sem que se perceba. Eu não acredito
em má índole, mas na direção que a dinâmica nos leva.
Portanto, acredito que teremos crescimento das extremas,
do extremismo hipernacionalista, da extrema direita etc. Mas
elas não são a principal ameaça. A maior ameaça, em meio
ao aumento da conturbação social, é esse impulso do centro
de eliminar a representação e estabelecer um processo cada
vez mais de exclusão politica e de exclusão social por causa
da necessidade de manter o Estado enxuto. A responsabilidade fiscal é um imperativo do qual nenhum governo vai
poder escapar, porque a base de produção de recursos para
financiar o Estado está em crise, gerando cada vez menos
recursos tributáveis. Mesmo porque toda vez que se aperta a
tributação na parte principal do capital, que hoje é financeira,
ele vai embora; automaticamente impede a sua tributação. O
capital aceita até a cobrança de um pedagiozinho, pequeno,
de acordo com a qualidade da economia. Agora, se a tarifa
aumentar demais, ele decide passar por outra estrada.

Em busca da identidade perdida
A esquerda está no meio de uma crise de identidade,
que dificulta até mesmo uma produção teórica. E essa crise
da esquerda se dá menos pela força da direita e do centro
liberal e mais pela sua própria fragilidade e incompetência em
disputar essa luta política com eficácia. Ela está empacada
em algumas situações que não vão levá-la a lugar algum e
não consegue renovar suas alianças e mudar a narrativa. A
consequência é a radicalização de posições que não são viáveis. Há dois exemplos hoje na esquerda mundial que apontam
nesta direção, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Tanto
a esquerda do Partido Democrata, de um lado, quanto os
trabalhistas liderados por Jeremy Corbyn, do outro, estão se
afastando do centro dos seus partidos e, portanto, perdendo
evidentemente suas bases tradicionais, encantados com as
bases novas que eles encontram, mas que são completamente líquidas, como diz o Bauman. O apoio do jovem encantado
com o velhinho que fala umas coisas interessantes que mais
ou menos combinam com o que ele indignadamente pensa é
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ótimo, mas é fluido. Esse apoio não resistirá à próxima vibe
desse jovem. Volto ao Corbyn: o que ele faria se assumisse
agora o Gabinete? Que diabos ele faria em uma Europa toda
limitada, em que cada um está procurando individualmente
uma saída, porque ninguém sabe exatamente pra onde vai?
Ele vai radicalizar? Vai ficar isolado e será derrubado em pouco
tempo. Não tem condição de sustentação. Se a esquerda
extremar as ideias, cometerá um erro fatal. Na verdade, ela
precisa abandonar as ideias que tem, mas não abandonar o
seu espírito, o sentimento de que ela se construiu historicamente como movimento solidário para formar uma sociedade
de iguais.

A teoria que não consegue explicar a prática
Em um primeiro momento, a esquerda precisa mudar suas
categorias e se adaptar a esse mundo transitório. Aliás, um
contrassenso curioso: onde é que podemos encontrar uma
boa base teórica para explicar um processo de transição estrutural tão brutal quanto esse? Só na esquerda! A direita não
tem uma explicação, uma teoria pra isso. Nós conseguimos
encontrar em Marx ou em Gramsci uma explicação para uma
sociedade que está morrendo e outra que está nascendo das
contradições dela, mas ainda não se aprumou, ainda não é
visível. Essa lógica de movimento por contradições é uma
categoria que só existe na esquerda. Ou seja: ela deveria
estar entendendo melhor o que tem se passado. A esquerda
estudou esse movimento a vida toda. Como se insere nele?
Como reage a ele? Como monta uma estratégia para ele? São
perguntas que ela teria de responder, mas não consegue. Ela
não é capaz de aplicar a própria lógica do pensamento que formou. Obviamente, essa mudança estrutural, inexorável, pode
ser feita sem a esquerda. Mas a presença de uma esquerda
renovada e fortalecida garante uma expectativa de um futuro
muito menos doloroso.
Entre cegos e visionários
Há pedaços da esquerda que conseguem perceber trechos
e nuances dessa transição. Eu me lembro que em uma de
minhas encarnações acadêmicas estudava muito o Estado e
havia o pessoal mais afeito à teoria Marxista do Estado, da
teoria crítica do Estado, da crise fiscal do Estado etc. Uma boa
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parte deles hoje se dedica a questões ambientais, a mudanças
climáticas, colocando a culpa no capitalismo sem entender o
resto. Ou seja: fizeram uma migração parcial. Temos também
o pessoal do capitalismo cognitivo que está entendendo essa
questão do trabalho, pelo menos que está acontecendo algo
muito estranho com o trabalho. Provavelmente a esquerda
terá de abandonar, por exemplo, uma parte da teoria do
valor, uma vez que ela é visceralmente ligada a um trabalho
físico. Marx escreveu centenas de páginas enfatizando a
transferência de força humana para a mercadoria. Então, nós
vamos ter de lidar com essas transformações que atingem
as próprias categorias. A lógica do movimento, pelo menos
enquanto a sociedade tiver essas contradições que ela tem,
não vai mudar. Marx escreveu um artigo sobre colonialismo
na Índia muito engraçado. Engels foi para a Índia analisar o
que estava acontecendo, todas aquelas rebeliões, e enviava
relatórios para o Marx. A partir desses relatos, Marx produziu
um artigo, dizendo mais ou menos: “Olha, entendi tudo”.
Aquilo dali era uma sociedade de castas, conformista, cada
um na sua posição, ninguém lutando pela posição do outro.
Ou seja: ela ficaria ali secular, sem uma dialética, sem uma
contradição interna que fizesse mover as máquinas. Chegam
os ingleses, introduzem a contradição e, então, a sociedade
desmorona. A contradição provoca um enfrentamento entre
partes da sociedade, enfrentamento que é o próprio dínamo
do movimento da sociedade. Agora como é que a gente opera
essa lógica nesse momento e opera pra nos dar uma melhor
compreensão do que fazer diante das circunstâncias? A fração da esquerda que pensa percebe e se envolve com esse
problema. Tem muita produção, discussão, procura. Há uma
juventude recém-entrada na academia bastante empenhada
em entender e se posicionar diante das inevitáveis mudanças
do mundo, que não está acomodada e busca novas categorias
para não bater com a cabeça no muro. A questão toda é por
onde virá o fiat, por onde se encontrará a saída.

sergioabranches@sergioabranches.com.br
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A

presença das Forças Armadas nas ruas do
Rio de Janeiro já se tornou evento corriqueiro.
Mas em vez do incômodo de uma cidade
sitiada, a percepção pública é a de um certo
alívio. Espera-se que os militares possam dar
alguma previsibilidade à vida cotidiana do carioca, há décadas
atravessada por conflitos entre facções criminosas, milícias e
polícias estaduais. Essa curiosa naturalidade com relação à ocupação militar causa menos espécie pela conjuntura atual do Rio
de Janeiro: marcada por governantes fraquíssimos e alienados
aos problemas locais – tanto no município quanto no estado
–, sentimento de falência e regressão de políticas públicas,
escândalos de corrupção e violência urbana correndo solta.
Desde os anos 1970 os índices de violência no Rio aumentam, com relativa queda entre a década de 2000 até 2015.
Porém, nos últimos anos o recrudescimento da percepção
da insegurança se deu a partir de dois ingredientes: crises
financeiras e inércia do poder público estadual. Em fevereiro
de 2017 policiais ameaçaram entrar em greve, devido à falta
de pagamento de salários e benefícios; depois, a partir de
julho, sucessivos conflitos entre facções de narcotraficantes
por controle de território levaram a um clima de insegurança
generalizada, em toda a região metropolitana. Nos dois casos,
o estado fluminense recorreu à União para atuar no socorro
à segurança pública. Aproveitando-se da situação, o governo
federal, na presidência de Michel Temer (MDB), lança ações
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com tropas das Forças
Armadas e da Força Nacional, bem como medidas de recuperação fiscal ao estado, e, por fim, emplaca ações de propaganda
para “salvar o Rio”.1
2018 se inicia com mais um ciclo de violência. Até o início
de fevereiro haviam sido registrados 70 policiais baleados,
entre os quais 20 não resistiram. A violência não deu trégua
nem à folia. O Carnaval deste ano foi bárbaro, na Sapucaí, na
magnitude dos blocos, nos dias quentes, e, na barbárie da
violência, adentrando inclusive os bairros mais bacanas, com
saques em supermercado do Leblon e arrastões em Ipanema.
Mais uma vez, a incapacidade da governança local clamou pela
ação federal. A resposta à catástrofe da ordem pública veio
com uma medida excepcional, única desde 1966, quebrando
com o pacto federativo brasileiro, pautado na Constituição de
1988: em 16 de fevereiro de 2018, o presidente Michel Temer
expede um decreto de Intervenção Federal no Estado do Rio
36 capital
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de Janeiro “com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública”. O general de Exército Walter Souza
Braga Netto, chefe do Comando Militar do Leste, é nomeado
interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro.
Entre os analistas de plantão, o primeiro insight foi o de
que a medida não passou de um jogo eleitoreiro e populista
de Temer. Tal qual uma espécie de “cortina de fumaça”, de
um governo federal pouquíssimo simpático, tido por golpista
por quase toda a esquerda e, que não seria capaz de fazer
aprovar no Congresso a Reforma da Previdência, carro-chefe
dos acenos ao mercado. Soma-se a isso a artimanha de
responder a um apelo público a respeito da violência urbana.
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Dizer que o Brasil vive à beira de uma “mexicanização”, em
que facções criminosas possam dominar regiões do território
nacional, e instituições públicas entregues à incapacidade de
agir, já não é nenhum exagero. No Rio, há algum tempo isso
acontece em inúmeras áreas da cidade.
Como no México, a Segurança Pública surge como um
tema essencial na campanha presidencial de 2018.2 Junto
com a decisão pela intervenção, é anunciada a criação de
um Ministério da Segurança Pública. A mensagem é clara, e,
dentro dessa interpretação de que pode ter sido um mero tiro
eleitoreiro, o governo procura demonstrar a preocupação em
atingir um clamor público, bem como evitar que um único pré-
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-candidato siga levando todo o espólio dessa guerra. Com falas
diretas e extremas sobre o problema da impunidade no Brasil,
o fenômeno “Jair Bolsonaro” se tornou um caso mais sério
do que um “mito” aloprado com sucesso nas mídias sociais.
Realmente, a tendência é acreditar que todo o caos de
criminalidade urbana preenche a crônica de um “Carnaval no
fogo”, de uma cidade “excitante demais”, tal qual Ruy Castro
descreveu. Análises preveem que a presente intervenção
federal nada mais seja do que uma GLO “aperfeiçoada”, em
que militares verde-oliva e seus companheiros de armas são
colocados como substitutos da contingência das foças de
segurança locais e que nada de muito novo possa surgir, pois
os cacoetes da falta de planejamento, de investigação, de
reformas nas polícias e de reformas nos sistemas penais e
penitenciários persistem.
Isso nos leva a crer que não passará de mais um Carnaval, mais uma GLO, mais uma aparição das Forças Armadas.
Mas, e se não for? E se der certo? Se a intervenção federal,
comandada por um general trouxer resultados positivos, como
é pensar sobre isso? Quiçá, fora de um quadro desolador, de
uma história que parece se repetir, seja possível arriscar algo,
não por ingênuo otimismo ou qualquer apreço a um governo,
mas porque há indícios suficientes. Primeiro, pelo envolvimento
ímpar das Forças Armadas nessa intervenção, de modo primordial, comandando a situação, diferente do que ocorria nas
ações de GLO. A entidade mais bem quista pelos brasileiros
é posta em evidência, e não parece que sua cúpula queira
manchar essa relação. A pressão é grande e o risco também,
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mas a confiança depositada no Exército é diferente de outrora,
quando a missão era ocupar os morros com polícias pacificadoras na erige das UPPs – que deram certo no início, mas hoje
se tornaram um pedaço da falência do estado fluminense. Se
antes esse estado parecia estar em ascensão, agora, está no
fundo do poço, e o Exército parece ter sido convocado para
dar conta da última trincheira. Em segundo lugar, a mobilização
é nacional para o caso do Rio; há uma oportunidade de se
mostrar como o assunto deve ser tratado nos demais estados
em que a violência é análoga. Terceiro, mesmo tendo lá seus
anseios eleitoreiros, comum à dinâmica política brasileira, a
Intervenção Federal decretada pelo presidente Michel Temer
é um ato ousado, extremo, e não se gasta um recurso desses
sem consequências, sem custos para toda a União, para um
governo e mesmo para um pleito eleitoral.
Se até outubro, período mais quente do processo eleitoral
no país, quando os debates e últimas decisões sobre o voto
acontecem, saldos positivos forem apresentados por parte
dessa Intervenção: qual candidato, local ou federal, irá arriscar um discurso negativo, no sentido de retirar as tropas, de
“mexer em time que está ganhando”? O decreto prevê o fim
da intervenção para 31 de dezembro de 2018, e como não
pressupor que, se as operações estiverem indo bem, o próximo
presidente já não terá se comprometido com um novo decreto
para o ano seguinte?
Vale destacar que há algo novo nesse processo. Diverso
do que ocorreu no âmbito das UPPs, quando exclusivamente
o governo estadual era responsável, e, logo que os recursos
cessaram, o projeto começou a desmoronar. No mesmo instante e pari passu a tudo isso, o crime e a violência voltaram
a se alastrar. Agora, a responsabilidade é do ente interventor,
a União, com as Forças Armadas no foco da discussão, já não
como cooperadoras das polícias, mas no comando delas. A
intervenção é federal, é civil, mas com todo um ar de militar,
na visão de que decididamente há uma guerra no Rio, e que
“o Haiti é aqui”.
Em resumo, não há dúvidas de que o “dar certo” com
relação à intervenção pressupõe resultados a médio e longo
prazos. Porém, isso só será crível no curso dos acontecimentos.
Não tem jeito, o país é imediatista. Como o Rio já não tem em
sua agenda megaeventos para fundamentar ações pontuais
da federação na segurança pública, e com as operações de
GLO se mostraram insuficientes, a intervenção federal se
38 capital
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tornou o reduto da justificativa para a presença das Forças
Armadas na cidade. Se o interventor obtiver trunfos nessa
empreitada, provavelmente haverá uma sinergia no sentido
de legar à União e, aos próprios militares do Exército, competências para lidar com a violência urbana em todo o país. O
esgotamento dos estados com relação à segurança pública
é patente. O caso carioca é visto com atenção, mesmo que
a dinâmica seja bastante particular. Mais do que alhures, a
crise de autoridade, somada à deterioração de um sistema
federativo, coloca o município e o estado do Rio de Janeiro
num completo descontrole público. De certo modo, a presente
ação emergencial pode acabar atacando os dois problemas ao
mesmo tempo. E quem sabe ir além, abrir uma discussão a
respeito de uma intervenção até mais abrangente para o Rio.
Não à toa se questiona o caráter sui generis dessa intervenção,
limitada à pasta da Segurança Pública, em vez de ter efeito
sobre todo o governo do estado – como pressupõe o art. 34
da Constituição Federal – o que levaria ao afastamento do
atual governador Luís Fernando Pezão (MDB).
Para explicar como a intervenção federal pode ser um ponto
de virada na própria relação do Rio de Janeiro com a União,
é fundamental apresentar dois diagnósticos. Um, quanto às
características particulares da violência no Rio. Dois, a despeito
do balanço das ações federais de GLO, comuns até então. Resulta que essa intervenção é capaz de indicar uma brecha para
superar, ou ao menos remediar, um mal de origem dessa crise
degenerativa, desse sentimento de decadência que assola o
Rio há décadas, e que se apresenta de modo mais denso na
violência urbana. Refiro-me àquilo que o professor Christian
Lynch vem apresentando em pelo menos duas edições desta
revista, sobre a federalização da cidade do Rio de Janeiro, ou
seja, do município do Rio e Baixada Fluminense, na forma de
um segundo distrito federal ou uma “cidade federal”.
UM diagnóstico da CRISE DA (in)segurança PÚBLICA no Rio

Na Ciência Política, uma hipótese sobre o fenômeno da
violência diz respeito à carência de autoridade. O aumento da
desordem e da criminalidade está diretamente ligado à falta
de controle, direção, segurança, domínio e ordem por parte
dos órgãos públicos. Como efeito dessa crise do “monopólio
da violência legítima” por parte do Estado, verifica-se uma
série de restrições ao direito elementar de ir e vir. Assim se
expressa a tribulação do Rio de Janeiro, com uma população
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acuada, desprotegida e traumatizada com a violência. Mesmo
considerando que outras unidades da federação tenham dados
até piores nesse assunto, e sem os recursos que o Rio de
Janeiro detém, é importante demonstrar o que torna o caso
carioca diferente, cujos problemas locais muitas vezes são
fundamentalmente nacionais.
A expressão simbólica do Rio de Janeiro amplifica todo o
complexo em torno do problema, assim como as esperanças
de solução. De 1763 a 1960 o Rio foi capital do Brasil, inclusive
do próprio Império Português, berço do país Independente, e
eixo de ideologização política, de expressão cultural e intelectual, funcionando até hoje como uma caixa de ressonância de
ideias e costumes. O deslocamento da capital para Brasília
suspendeu a vocação natural do Rio para a política, restando
ainda a influência cultural, sendo a região que mais rivaliza
com São Paulo no protagonismo nacional, mesmo num país
com metrópoles regionais pujantes.

E

nquanto espelho nacional, a debilidade do
Rio reflete a própria fraqueza do Brasil mundo
afora. A imagem que a revista “The Economist”
escolheu para marcar as subidas e descidas
da economia nacional foi o Cristo Redentor.3
Afinal, trata-se de uma cidade-síntese, cujos efeitos são
mimetizados, sendo uma das principais portas de entrada e
saída, assim como a maior população litorânea do país – são
12,2 milhões de habitantes na região metropolitana, o que
equivale a 75% de toda a população fluminense, e 8,4% do
eleitorado nacional. A geografia é inigualável, proporcionando
uma porosidade com acessos por terra, ar e mar – o que a
torna estratégica para a integração nacional, e, por outro lado,
para o crime enquanto área acessível ao tráfico internacional
de drogas, armas e pessoas.
Os méritos que tornam o Brasil e o Rio de Janeiro atraentes
– como as belezas naturais, o potencial consumidor, a posição
territorial, a simpatia e a miscigenação do povo – se esvaem
quando entram em cena os números da violência. Para além
de dados frios, são marcas, feridas, dores, máculas e ciclos,
que, se não forem cuidadosamente observados e superados por
uma outra lógica, tendem a se repetir em escalas ainda mais
deletérias. Em 2016 foram registrados 61.619 homicídios no
Brasil (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016).
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O custo dessa violência para o país chega a R$ 372 bilhões por
ano, segundo dados do IPEA (LEITÃO, 2017). É um panorama de
completa anomalia: o Brasil registrou mais vítimas de mortes
violentas intencionais (ou pessoas assassinadas) em cinco anos
do que a Guerra na Síria no mesmo período. Entre 2011 e 2015,
enquanto naquele país foram pouco mais de 256 mil, no Brasil
foram mais de 279 mil pessoas assassinadas. Tamanha violência, antes fenômeno restrito a cidades como Rio e São Paulo,
se interiorizou e hoje atinge os mais diferentes rincões do país.
Mas então o que diferencia o caso carioca, em termos de
segurança pública, das demais regiões? Primeiramente, pela
desproporcionalidade, algo intimamente ligado ao vácuo de
poder local. Predominam no estado do Rio de Janeiro estratégias de enfrentamento da criminalidade que não seguem
políticas “de Estado”. Na história recente, o poder público se
articulou ao alvedrio de demandas momentâneas e ideológicas,
marcadamente com a saída da capital em 1960; especialmente
após 1974, quando a transferência se acelera no regime militar
e é feita a fusão do então estado da Guanabara com o estado
do Rio de Janeiro, cuja capital até então era Niterói. Em pouco
tempo aquilo que era eminentemente nacional, foi forçado a se
reinventar com uma nova cultura política localista, que até hoje
é capenga, dada a vocação de plataforma política nacional do
Rio. Viu-se a gradativa supressão de uma dinâmica política que
tratava as questões locais como pauta nacional, inclusive como
experiência e exemplaridade para o país.4 Concomitantemente
dois outros fenômenos se desenrolaram a partir dos anos 1960
e 1970: (i) a continuidade do crescimento demográfico da região, que, junto com São Paulo, foi mais de três vezes superior
ao das demais capitais, mas que, diferente da capital paulista,
o Rio havia perdido o seu principal motivo de atração, a sede
burocrática e seu entorno ligado aos serviços (LYNCH, 2017b);
e, (ii) de modo perverso, o início da irradiação das drogas e do
narcotráfico, em que o Rio sofre com problemas análogos ao
de cidades como Miami, Nova Iorque e Los Angeles, mas sem
os recursos e a maleabilidade política com que essas cidades
tiveram para superar o surto violento nos anos de 1970 a 1990.
Pelo contrário, desde as últimas décadas do século XX o Rio
conta com números altíssimos de criminalidade e letalidade
– em que na virada dos anos 1980 para 1990 é triplamente
superior a média nacional (WAISELFISZ, 2012).
Sem políticas de longo prazo, os governos variaram entre
medidas que flexibilizavam as ações policiais em extremos
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opostos. De um lado, quando no início dos anos 1990 houve
praticamente o impedimento de policiais subirem os morros,
no governo de Leonel Brizola (PDT). Por outro, a gratificação a
práticas repressivas no governo de Marcello Alencar (PSDB),
entre 1994 e 1999, que instituiu um encargo especial por
mérito, em que policiais civis e militares com desempenho
bem avaliado recebiam prêmios no valor de 50% a 150% do
próprio salário. A prática se tornou conhecida como “gratificação faroeste” (nos confrontos entre policiais e suspeitos, a
média era de dois mortos para cada ferido, e dois anos depois
da gratificação a proporção havia passado para quatro mortos
a cada ferido – daí o apelido).5
Mesmo o suposto “progresso” recente do Rio de Janeiro – entre os anos 2008 e 2013, por conta do crescimento
econômico, obtenção de divisas pelos royalties do petróleo e
outros investimentos maciços do governo federal para eventos
como Copa do Mundo e Olimpíadas – não foi suficiente para
virar a página da violência. Algumas iniciativas positivas foram
tomadas – como a ocupação de favelas dominadas pelo poder
paralelo e a implantação de Unidades de Polícia Pacificadora (as
UPPs) para realizar o ideal da polícia comunitária. Resultados
importantes foram alcançados, como a maior queda nacional
em homicídios por arma de fogo entre 1996 e 2015 (ATLAS
DA VIOLÊNCIA, 2016). Lamentavelmente, tais conquistas logo
foram sendo minadas e até perdidas, desde o início da crise
fiscal em 2015.
O grau de violência criminal e a letalidade policial são dois
dos principais índices que estampam a inépcia da Segurança
Pública no Rio, inclusive por ser a segunda maior região
metropolitana em população e produção de riqueza do país.
Quanto ao número absoluto de vítimas de homicídios dolosos, o
estado do Rio de Janeiro fica na segunda posição (atrás apenas
da Bahia), sendo 4.942 pessoas em 2014, 4.200 em 2015 e
5.042 em 2016.6 Para crimes violentos letais intencionais o
ranking é o seguinte, em número de mortos: 1º – Bahia (6.653),
2º – Rio de Janeiro (5.337), 3º – Pernambuco (4.479), 4º – Minas Gerais (4.348) e 5º – São Paulo (4.069). É de se notar que
Bahia e Pernambuco expressam o triste cenário da violência
urbana em todo o Nordeste. Tanto que a taxa de homicídio
por 100 mil habitantes chegou a 53,3 (2015) e 57,6 (2016)
em Sergipe; 49,6 (2015) e 50,6% (2016) em Alagoas; 40,4
(2015) e 50,2 (2016) no Rio Grande do Norte; 40,1 (2015)
e 45,4 (2016) em Pernambuco; 41,2 (2015) e 44,1 (2016)
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no Pará; 26,7 (2015) e 38 (2016) no Amapá; e 36,8 (2015)
e 41,4 (2016) na Bahia. Os únicos estados do Nordeste que
apresentaram redução do número de homicídios por 100 mil
habitantes foram: o Ceará, de 44,3 (2015) para 37,2 (2016);
e a Paraíba, de 36,4 (2015) para 32 (2016). No mesmo período, no Rio de Janeiro o índice de homicídios por 100 mil
habitantes foi 25,4 (2015) e 30,3 (2016) (em 2014 havia sido
30). Já os dois estados com os menores índices do país, as
taxas foram de 16,4 (2015) e 16,9 (2016) para Roraima; 12,1
(2015) e 12,9 (2016) para Santa Catarina; e 8,9 (2015) e 8,2
(2016) para São Paulo (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, 2017). Essas informações demonstram que, embora
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O grau de violência
criminal e a
letalidade policial
são dois dos
principais índices
que estampam
a inépcia da
Segurança Pública
no Rio

o número de mortes violentas em São Paulo seja alto, há uma
correspondência com o tamanho da população. O mesmo não
vale para o Rio de Janeiro.
Entre 2015 e 2016, na média nacional, houve um aumento
de 3,8% nas mortes violentas intencionais. Contudo, enquanto
alguns estados chegaram a diminuir seus índices, como Amazonas (–19,9%), Ceará (–14,2%), São Paulo (–6%) e mesmo
Minas Gerais (–0,4%), que já estava em crise fiscal, o Rio de
Janeiro teve o segundo maior aumento do país (+24,3%),
superado apenas pelo Amapá (+52,1%). De acordo com o ISP
(Instituto de Segurança Pública), órgão do governo fluminense,
o ano de 2017 fechou com a maior taxa de mortes violentas dos

últimos oito anos. Constatando que o fenômeno da insegurança
pública explodiu nacionalmente no último decênio, uma análise
temporal mais longa demonstra que o drama carioca é anterior,
com médias superiores em número de homicídios, entre 1980
e 2010, atingindo o topo em 1996 com 70,6 homicídios em
100 mil habitantes (WAISELFISZ , 2012).
O desequilíbrio é ainda mais gritante quando confrontamos as informações a respeito dos investimentos financeiros
estaduais em Segurança Pública, fator que desloca o estado
fluminense dos índices nordestinos. No ano de 2016, o
total de despesa com a função Segurança Pública em São
Paulo foi de R$ 11 bilhões; no Rio de Janeiro pouco mais de
R$ 9,1 bilhões; enquanto na Bahia, menos da metade, cerca
de R$ 4,1 bilhões.7 Esse montante, porém, deve ser observado
à luz de pelo menos dois outros dados que reforçam o argumento sobre o ônus público da violência para o Rio de Janeiro.
Primeiro, o percentual de despesa com a função Segurança
Pública, no total realizado para cada estado (em 2016): no Rio
de Janeiro representou 16,1%, sendo o maior índice; seguido
por Goiás, 13,8%; e Mato Grosso, 13,3%. Em outro patamar,
o percentual referente a São Paulo foi de 5,7% e no Distrito
Federal, apenas 2,9%. Segundo, para a despesa per capita
estadual (anual) realizada com a função Segurança Pública,
o Rio de Janeiro também é destaque, como o segundo maior
gastador: são R$ 550,60 (referentes a 2016), em que Roraima
é o primeiro com R$ 692,63. Ambos, por exemplo, bem acima
de São Paulo, R$ 245,69; Santa Catarina, R$ 315,67; e Bahia,
R$ 271,42 (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
janeiro • fevereiro • março 2018
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2017). Mesmo com os atrasos nos repasses e cortes de verbas
nos últimos três anos, o problema da Segurança Pública no
Rio de Janeiro não pode ser ligado à escassez de recursos: de
2007 a 2015 – período da gestão do secretário José Mariano
Beltrame, os orçamentos da Polícia Militar, da Polícia Civil e
da própria Secretaria, somados, aumentaram 215,6%. No
total foram desembolsados quase R$ 35 bilhões até junho de
2016. Esse valor é superior ao destinado, no mesmo período,
à Secretaria Estadual de Educação (R$ 32 bilhões) e ao Fundo
Estadual de Saúde (R$ 30 bilhões).
A quantidade de recursos, por outro lado, não foi capaz
de curar a ferida aberta da debilidade estatal no trato da lei
e da ordem, revelada pela seguinte informação: a letalidade
policial no Rio de Janeiro é a maior do mundo! Não há outro
lugar com tanta mortalidade de agentes,8 mesmo em cidades
mais violentas, como Caracas (Venezuela) – recordista com
130,5 mortos para cada 100 mil habitantes (dado de 2016,
quando no Rio o índice foi de 30,6), o número de policiais
assassinados na capital venezuelana foi de 76 e no Rio 132
(ao considerarmos agentes de segurança pública num todo, o
número vai para 146). Se contarmos apenas os dados da Polícia
Militar, mais de 3 mil policiais foram mortos entre 1994 e 2016,
a ponto de “ser 765 vezes mais fácil você ser ferido servindo
na polícia do Rio do que estando em guerras”, disse o coronel
Fabio Cajueiro em entrevista (COELHO, 2017). O percentual é
maior do que baixas americanas em guerras mundiais. Aliás,
o Rio de Janeiro contribui expressivamente para que o Brasil
tenha praticamente o dobro de policiais mortos anualmente,
em comparação com os Estados Unidos (em 2014 foram 51
mortos nos EUA, e 79 no Brasil, enquanto no ano de 2015
foram 41 e 91, respectivamente).
Em todo o estado fluminense, em 2014 foram 100 policiais
civis e militares mortos em situação de confronto (em serviço
e de folga); em 2015 foram 989; em 2016, 132 mortos e 556
feridos; e o ano 2017 terminou com 163 agentes de segurança pública assassinados, o que representou 30,1% de todo
contingente de agentes mortos no país (isso para não falar
dos afastados, adoecidos e feridos). Em segundo lugar veio
São Paulo com 9,4% (51) e Bahia com 7,7% (42) (OPB, 2018).
Para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 2017 o índice
de policiais mortos no Rio já era 4 vezes superior ao de São
Paulo, no mesmo período (G1, 2017). Os dados são chocantes,
inclusive porque São Paulo possui 45 milhões de habitantes, e
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o estado fluminense, 16 milhões. Um dos poucos índices de
violência que segue mais ou menos a lógica do tamanho da
população e sua capacidade econômica é o tráfico de entorpecentes. Nos anos de 2015 e 2016, na cidade de São Paulo
foram registradas 6.891 e 8.827 ações contra o tráfico; no Rio
4.658 e 3.959; em Belo Horizonte, 3.856 e 3.463; e em Brasília
2.911 e 2.300 respectivamente, para igual período (FÓRUM
BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2017).

A

deterioração do exercício da autoridade
pública é acompanhada, paradoxalmente,
por certa inversão de valores quanto a
competências estaduais e da União, no que
tange a Segurança Pública. É visível o quanto
ocorrências de crimes de características transnacionais, da
alçada federal, acabam recaindo sobre as polícias estaduais,10 enquanto recursos financeiros e atenções da União são
destinados a órgãos nacionais para tentar resolver o que é de
responsabilidade local. Ou seja, é comum às polícias cariocas
– hoje limitadas em recursos, pessoal e estrutura – atuarem
contra ilegalidades de origem alheia ao próprio estado (por
exemplo, entrada de drogas ilícitas e armamento bélico a
partir de portos, aeroportos, ferrovias e estradas federais),
enquanto Força Nacional e Forças Armadas nas operações
de GLO são levadas a atuar sobre atribuições típicas de policiamento local.11
Além dessa dinâmica supralocal,12 o que se observa no Rio
é uma conjunção de fatores que elevam os níveis de violência.
Em nenhum outro lugar as polícias foram tão demandadas a
substituírem o vazio de poder político local, e, em nenhum
outro lugar do país há tantos grupos criminosos diferentes e em
conflito permanente. Cerca de 850 das 1.025 comunidades são
dominadas por bandos armados em que a Constituição Federal
não se faz aplicar (GODOY; PENNAFORT, 2017), e ainda, onde
pelo menos três grandes organizações criminosas estão em
operação – Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro
(TCP) e Amigos dos Amigos (ADA) – além de uma série de
grupos de milicianos. Pior, é também onde a criminalidade está
mais entrelaçada ao estado. Diagnóstico há muito propalado
por pesquisadores da área, ao identificarem como no Rio se
governa com o crime, e não contra o crime (MUNIZ, Jaqueline
apud GELANI, 2017), gerando recursos para campanhas, e a
relação escusa de milicianos ou traficantes como cabos eleito-

I N S I G H T

rais de políticos – o caso mais recente a ser divulgado foi o da
deputada Cristiane Brasil (PTB), investigada sobre tal prática.
Não menos chocante, foram as falas de ministros a respeito do conluio entre crime e poder no Rio de Janeiro. O então
ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS), em entrevista à
rádio Jornal de Pernambuco, no dia 27 de julho de 2017, disse
que o estado carioca é “criminoso”, onde os “aliados do crime
estão dentro da Câmara e da Assembleia”. Em 31 de outubro
do mesmo ano foi a vez do ministro da Justiça e Segurança
Pública, Torquato Jardim, soltar o verbo e revelar, ao blog
do jornalista Josias de Souza, que o governador fluminense,
Luiz Fernando Pezão, e o secretário de Segurança do Estado,
Roberto Sá, não controlam a Polícia Militar, e que o comando
da instituição decorre de “acerto com deputado estadual e o
crime organizado”.13
a intervenção federal é mais uma “glo”?

Como visto anteriormente, o que se percebe no Rio é
uma espécie de desnaturação da própria capacidade autônoma do ente político estadual. Ainda assim, só a partir de
2017 que o termo “intervenção federal” passou a figurar em
pronunciamentos oficiais e jornalístico.14 Quanto ao decreto
de intervenção federal de 16 de fevereiro de 2018, embora
o governador fluminense tenha declarado que foi um pedido
seu ao presidente,15 Temer declarou que a própria destituição
do governador estava em jogo, mas que refutou a medida por
lhe parecer radical. O fato é que antes mesmo de fevereiro
de 2018, de 2017 e, de datas pretéritas, o Rio vive à espera
de algum tipo de ação efetiva da União, desde que ela saiu e
de fato não voltou.
A prática da convocação de militares para GLO tornou-se habitual, mas agindo de forma capenga e circunstancial.
Quando o Exército iniciava a ação de GLO no Rio em fevereiro
de 2017, já se contabilizava 67 operações nos últimos 10 anos.
Em 1/3 dos dias as Forças Armadas foram chamadas a ir às
ruas, conforme dados do Ministério da Defesa (CARVALHO;
DURÃO, 2017, p. A12).
Foi com o evento internacional da ECO-1992, no Rio de
Janeiro, que a convocação das Forças Armadas em âmbito
civil teve início pós-redemocratização. Na ocasião as Forças
Armadas fizeram às vezes daquilo que se pode chamar de
“polícia espantalho”, ou seja, soldados circulavam pelas ruas
da cidade promovendo uma sensação de segurança pela
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mera presença armada. Isso tudo aconteceu em meio a um
verdadeiro limbo jurídico, que parcialmente permanece até
hoje: ainda que o art. 144 da Constituição Federal de 1988
abrigue a atuação das Forças Armadas para a lei e a ordem,
em 1992 não havia nenhuma norma amparando tal ação. Se
não bastasse, a própria atividade das FFAA na ECO-1992 não
era classificada como de GLO.
A Lei Complementar nº 97/1999, que dispõe sobre as
normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das
Forças Armadas, procurou superar esse impasse jurídico. A
primeira ação com base nessa lei, no Rio de Janeiro, se deu em
2003 com a Operação Guanabara, para garantir a segurança
durante o feriado de Carnaval daquele ano. Posteriormente, em
2008, foi deflagrada a Operação Cimento Social, para garantir
a segurança do projeto na reforma de casas no morro da Providência. Em 2010 foi dado início à terceira operação, essa de
maior impacto, para pacificação do Complexo do Alemão e da
Penha – um aglomerado de 12 favelas, com cerca de 70 mil
habitantes, onde narcotraficantes agiam promovendo arrastões, incêndios a ônibus e automóveis no entorno dos morros
e nas principais vias da cidade. O efetivo do Exército naquela
ocasião foi de 1.800 soldados, os quais permaneceram por
cerca de dois anos no local, exercendo patrulhas permanentes,
buscas e apreensões e prisões em flagrante. A operação foi
considerada um sucesso (GORRILHAS, 2011).
A seguir, em 2014, se deu a ocupação do Complexo da
Maré (conjunto de 17 favelas com cerca de 130 mil habitantes no total). Ao contrário da operação anterior, as tropas da
Marinha, Exército e Aeronáutica – com um contingente de
2.500 homens num período de 1 ano e 3 meses – não tiveram
a mesma sorte. Na Maré os conflitos foram mais intensos,
sendo registrados 4 militares baleados, um deles levado à
óbito, ao passo que no Alemão não houve registros nesse
sentido. Para Luciano Gorrilhas (2015) alguns fatores explicam
o insucesso das tropas no Complexo da Maré, em comparação
com a ocupação anterior: (i) o território da Maré – horizontal
e plano, mais adverso que no Alemão, em que a ocupação do
topo do morro proporcionava uma visão privilegiada de toda
a área; (ii) a pluralidade de alvos, na Maré havia 1 milícia e
3 facções criminosas, no Alemão apenas uma facção; (iii) na
Maré a ocupação foi avisada, ao passo que no Alemão foi
surpresa; (iv) na Maré os criminosos permaneceram no local,
no Alemão houve uma debandada deixando para trás armas
janeiro • fevereiro • março 2018
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e drogas. Enfim, a missão de pacificação não foi cumprida,
conforme o balanço da socióloga Julita Lemgruber: “A gente
viu o que aconteceu na Maré: as Forças ficaram 15 meses,
gastaram-se R$ 600 milhões e hoje o tráfico está lá de fuzil”
(GODOY; PENNAFORT, 2017). O próprio comandante do Exército brasileiro, general Eduardo Villas Bôas manifestou posição
crítica quanto ao uso do Exército em missões de GLO, como a
da Maré, classificando-a de “inócua, perigosa e desgastante”.
O modelo das ações de GLO já se mostrava esgotado, e
ainda assim foi repetido nos anos posteriores. A insistência
ocorria praticamente à revelia do art. 5º do Decreto 3897/2001
que para essas operações preza pelo caráter “episódico, em
área previamente definida e tendo a menor duração possível”.
Mas, o que há e pode haver na Intervenção Federal que a torne
diferente de uma ação de GLO? Pode-se elencar pelo menos
cinco problemas relativos às ações de GLO, os quais podem
ser superados pela presente IF:
• Confusão administrativa e de comando. Nas ações
de GLO, tanto a Força Nacional como as Forças Armadas
atuam cooperativamente, e cumprindo com as orientações
da Secretaria de Segurança Pública estadual. O que rompe
com a lógica do art. 144 da CRFB/88, que identifica as polícias militares e corpos de bombeiros como forças auxiliares
e reserva do Exército, e não oposto. Ademais, as ações de
GLO configuram-se como “intervenções federais brancas”,
que marcam a debilidade do poder público estadual, sem dar
um passo à frente, produzindo um duplo desprestígio: tanto

A relação
promíscua entre
crime e poder
público está
ligada às próprias
polícias Civil e
Militar do Rio de
Janeiro
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das Forças Armadas – desvirtuadas da sua missão precípua
que é a soberania nacional; e mais ainda das polícias locais
– apresentadas como incapazes, quando estão esgotadas no
cumprimento de operações e investigações de crimes federais,
como na apreensão de armas.16 Diferentemente, a intervenção
de fevereiro de 2018 desembaraça esse nó górdio das ações
de GLO, por dar a preponderância ao ente federal e, particularmente, no caso, ao Exército. Ainda que uma guerra não tenha
sido declarada, junto ao decreto de intervenção, por parte da
União, o simples fato de um general de Exército ter sido colocado como interventor, e ter recebido o aval para mobilizar o
Comando Militar do Leste a agir, encaminha a ação para algo
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análogo à Missão das Nações Unidas para Estabilização do
Haiti (Minustah), entre 2004 e 2017, onde o Brasil teve papel
preponderante naquele processo de pacificação. Guardadas
as diferenças entre o Rio e o Haiti, a calamidade da violência
urbana aproxima os dois casos. Enquanto em ações de GLO
os militares não podiam ocupar intermitente o fluxo civil, com
a intervenção isso pode acontecer, evitando que as facções
criminosas usem o período de ocupação das tropas para se
rearticularem. O interventor dispõe de mecanismos para de
fato realizar uma integração e mobilização,17 tanto na questão
da inteligência quanto na movimentação dos efetivos policiais
e militares – basta fazer uso.
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• Inação sobre as polícias estaduais. A relação promíscua
entre crime e poder público está ligada às próprias polícias
Civil e Militar do Rio de Janeiro. Nas ações de GLO, em que
forças federais apenas cooperam com as polícias, não é
possível uma ação para desbaratar a corrupção que permeia
essas instituições. Com a IF é possível esperar algum tipo de
auditoria sobre as polícias, uma mudança na mobilização de
efetivo, e o acionamento das polícias táticas e especializadas.18
• Falta de investigações e de inteligência policial.
As ações de GLO não contemplavam por parte das Forças
Armadas ações de inteligência. E mesmo a Polícia Civil do
Rio de Janeiro sofre com o sucateamento do seu aparato
investigativo, limitando suas ações de inteligência. Operações
importantes em áreas que concentram criminosos são realizadas, ou reativamente a partir de uma denúncia imediata, ou a
partir de inquéritos policiais antigos, dada o desmantelamento
investigativo da polícia.19 Para que essa tônica não persista, a IF
pode, com os recursos federais que conta, e agora no comando
da polícia investigativa, equipar e coordenar investigações
dessas instituições, para encontrar o elo criminoso entre a
entrada das drogas e armas no Rio de Janeiro e a recepção e
circulação dentro do estado.
• Custo elevado e resultados limitados. No final do mês
de agosto de 2017, através de Medida Provisória, a União
disponibilizou 47 milhões de reais para a área da Segurança
Pública no Rio de Janeiro, a fim de “minimizar a grave ameaça à segurança e preservar a ordem pública no estado”. As
operações que contaram com 8,5 mil membros das Forças
Armadas tiveram início no dia 28 de julho de 2017, em várias
áreas do município do Rio e na Região Metropolitana – como
Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, foram
previstas para permanecer até o fim de 2018. Ou seja, foi
diante de uma ação de GLO permanente e cara, que todos os
eventos criminosos e chocantes do Carnaval de 2018 ocorreram.20 Na IF, um dos principais pontos de debate é acerca do
financiamento. O decreto de 16 de fevereiro não detalhou a
dotação orçamentária que o interventor disporia. Mesmo que
as polícias sigam sendo pagas pelo governo estadual, é certo
que toda a mobilização do Exército será onerosa ao governo
federal. A questão é que elas precisam ser eficientes, algo
que as ações de GLO até agora não foram.
• Ausência de respaldo jurídico. O histórico de operações
federais para cumprimento da lei e da ordem foi realizado sem
janeiro • fevereiro • março 2018
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adequado amparo normativo. Ainda que de forma geral a locução “lei e ordem” estivesse estampada nas cartas magnas
anteriores – de 1891, 1934, 1967, e 1969 – a doutrina é imprecisa. E mesmo com os três marcos normativos que sancionam a
atuação para GLO – a LC nº 97/1999; o Decreto nº 3.897/2001 e
o artigo 142 da Constituição Federal – persistem dúvidas quanto
a legalidade da utilização e permanência das Forças Armadas
em morros cariocas. Aqui, pelo menos duas questões são
centrais: (i) os militares da União não contam com “poder de
polícia” para agir no meio civil; e, (ii) não estão completamente
seguros se, em caso de confronto com civis, serão julgados
pelo Código Penal Militar ou pelo Penal Civil. Sobre o “poder de
polícia”, o então ministro da Defesa, Raul Jungmann declarou
que as Forças Armadas não terão esse poder, embora no meio
militar isso esteja sendo questionado, como nas entrevistas do
general Augusto Heleno, insistindo para a necessidade de algum
respaldo jurídico, como um salvo-conduto ao militar que alvejasse um criminoso portando fuzil. Quanto a persecução penal,
uma lei sancionada em outubro de 2017 prevê a transferência
da Justiça comum para a militar o julgamento de homicídios
cometidos por militares em operações de segurança pública,
dentro do território nacional. Entidades de Direitos Humanos
batizaram o projeto de “uma licença para matar” (BENITES,
2017).21 Ainda assim, e como o próprio comandante do Exército
brasileiro, o general Eduardo Villas Bôas expressou, teme-se
uma nova “Comissão da Verdade” no futuro, em que soldados
em operação possam ser julgados por alguma ação no meio
civil, mesmo tendo sido convocados pelo governo. Em uma
palavra, o que os oficiais pedem é amparo legal à missão das
tropas na IF no Rio de Janeiro.
Por fim, cabe colocar que o maior pecado das ações de
GLO foi sua aplicação sobre uma plataforma falida. Esse
impasse jurídico sobre as Forças Armadas atuando no meio
civil, o desvio da função de Defesa nacional, e o custoso
emprego da Força Nacional, resumem os elementos de um
desconcerto político. O ex-ministro Nelson Jobim, deixou
isso muito claro ao dizer que “a concentração da segurança
pública nos Estados não funcionou. Tanto não funcionou que
se está usando perigosamente as Forças Armadas para suprir
as carências existentes, o que não é bom, e criou-se essa
Força Nacional, que é um negócio meio torto” (FUCS, 2017).
Esses são problemas sabidos, e que a IF pode abrir brechas
para superá-los. Ainda que o emprego do Exército como
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interventor possa não ser “bom” à primeira vista, dentro de
certos princípios há questões significativas sobre a instituição
armada, que podem mudar o tom desse processo: refere-se
a uma entidade que contempla valores éticos e morais caros
ao povo brasileiro, é menos contaminada com denúncias e
crimes do que governos e polícias locais, e, é integradora da
ação e da dimensão nacional.
TRÊS CENÁRIOS PARA A INTERVENÇÃO FEDERAL

As expectativas quanto à intervenção federal no Rio de
Janeiro, em vigor desde o dia 16 de fevereiro de 2018, precisam ser devidamente separadas. A cada uma correspondem
diferentes cenários. Pelo menos três podem ser conjecturados
de antemão.
O primeiro, e o pior deles, é que a intervenção pode ser
realmente mais uma catastrófica GLO “prolongada”. A cadeia de
controle do poder estadual ganha tempo para se reestabelecer,
as polícias são pagas, certos crimes que corroem o espaço
físico e econômico de parte da sociedade são debelados –
como roubo a cargas, arrastões em bairros de classe média, e,
temporariamente a presença dos militares do Exército promove
uma sensação de segurança às ruas, na velha tônica da “polícia
espantalho”. Ademais, como essa intervenção surgiu com um
tom de “desresponsabilização”, é bem capaz que os governos
se escondam atrás dos homens de farda, como até então se
escondiam atrás das polícias, para fugirem do problema. Consequentemente, quem fica na encruzilhada é o agente público,
e com o drama não solucionado, o mesmo facilmente figura
como vilão. Eis a catástrofe que pode surgir: trocar um bode
expiatório por outro, em vez da PM, o Exército, e nenhuma
consequência a médio e longo prazo vigorar.
Ao longo do texto, entretanto, procurou-se demonstrar
que há elementos para se pensar em outros cenários. Como
provocado no início, é bem capaz que o comprometimento
do Exército, transforme a IF em moeda política, de campanha
e de plataforma de atuação nacional contra a proliferação do
crime no Rio e por todo o país. Mesmo que os saldos sejam
expressos a conta gotas, é possível que os governos se tornem
incapazes de retroagir à condição pretérita. Assim, outros
decretos de intervenção podem ser expedidos no futuro, novos
marcos legais para a atuação do Exército no plano civil, e tanto
o governo como especialmente as Forças Armadas se saiam
bem perante a opinião pública.
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Agora, conjecturar um terceiro cenário, mais hipotético,
embora coerente, para superar esse quadro de falência
nacional para o problema da segurança pública no Rio de
Janeiro, envolve uma intervenção definitiva. No caso, projetar
uma Segurança Pública distrital, a partir da federalização do
município do Rio de Janeiro e áreas adjacentes, como a Baixada Fluminense. O que as ações de GLO no Rio mostraram,
e, sobretudo, a presente IF, foi a completa inação do poder
estadual e uma receptividade única para a ação federal no
Rio de Janeiro.
Nesse sentido, organizar o Rio de Janeiro como um segundo
Distrito Federal, e, por conseguinte, as polícias como Polícias
Distritais, obedece, inclusive, a uma racionalidade financeira.
A longo prazo a intervenção se mostrará bastante dispendiosa,
como já se dá, pelo fato de o contribuinte brasileiro pagar por
“dois exércitos” – o nacional e o estadual, somados a verbas
adicionais ao Rio, por exemplo: somente de julho a outubro
de 2017 o custo das Forças Armadas no Rio de Janeiro foi de
R$ 25 milhões. A organização de polícias distritais no Rio de
Janeiro manteria o viés da IF, no sentido de responsabilizar a
União, tendo em vista a inaptidão do poder local, e, resolveria
um mal de origem correspondente à inadequação do município
do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense a um estadualismo,
cujos interesses seriam às vezes até antagônicos aos nacionais.
Não, no Rio o local é quase que eminentemente nacional. Sem
contar que resolveria uma desproporção com relação ao interior
do estado fluminense, que paga caro pelo desmantelamento da
Segurança Pública na capital, pois arca com as consequências
da criminalidade que se espraia para além da região do município do Rio, como se viu com o deslocamento de gangues para
São Gonçalo, Niterói e Baixada Fluminense, após a ocupação
de morros para implantação de UPPs, bem como a operação
de facções cariocas em cidades como Macaé, Cabo Frio, Angra
dos Reis e Campos.
Esse terceiro cenário compreende um fenômeno curioso:
o patriotismo estadual no Rio é ausente, e o ente federal é
uma realidade mais querida e pertencente à tradição política
local do que um suposto bairrismo provinciano.22 Daí a própria
ausência de resistências quanto a presença de ações da União
no Rio de Janeiro. Isso porque, no limite, é como se o poder
local fosse constantemente incapaz de gerir suas atribuições,
a partir de um desencaixe entre a engrenagem do poder e um
modo de ação política particular.

INTELIGÊNCIA

A ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A FEDERALIZAÇÃO
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

A proposta de criação de Polícias Distritais, no bojo de um
2 Distrito Federal no Rio, corresponderia a replicar o padrão já
existente em Brasília, regido pelo Decreto-Lei nº 2.266/1985.
E, especificamente, sobre as Polícias Militares, conforme a Lei
nº 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras
providências. O fundamental é que a tutela sobre essas instituições, conforme prescreve o art. 21 da Constituição Federal,
é da União: “XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem
como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para
a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.
Reparar a distorção do sistema federativo brasileiro, em
situações de alta dependência do poder central, como no caso
do Rio de Janeiro, não quer dizer repetir os erros de Brasília,
mas corrigir desproporções. A fim de trazer maior embasamento para a ideia, foram levantadas algumas questões a
profissionais de Segurança Pública do Rio de Janeiro e de
Brasília, sobre essa proposição.
1) Criar um segundo Distrito Federal com o município do
Rio e a Baixada envolveria quais batalhões e delegacias atualmente existentes? Da Polícia Militar: 2º BPM – Botafogo, 3º
BPM – Méier, 4º BPM – São Cristóvão, 5º BPM – Centro, 6º
BPM – Tijuca, 9º BPM – Rocha Miranda, 14º BPM – Bangu, 15º
BPM – Duque de Caxias, 16º BPM – Olaria, 17º BPM – Ilha do
Governador, 18º BPM – Jacarepaguá, 19º BPM – Copacabana,
20º BPM – Nova Iguaçu, 21º BPM – São João de Meriti, 22º
BPM – Maré, 23º BPM – Leblon, 24º BPM – Queimados, 27º
BPM – Santa Cruz, 31º BPM – Recreio, 39º BPM – Belford
Roxo, 40º BPM – Campo Grande, 41º BPM – Irajá. Quanto à
Polícia Civil, na Capital da 1ª à 45ª DP (42 delegacias de bairro),
e na Baixada da 48ª a 67ª DP (19 delegacias de bairro).
2) Como ficaria a perspectiva salarial dos profissionais
das instituições desse segundo Distrito Federal? Se fossem
equiparados os salários pagos em Brasília com o Rio de Janeiro, consequentemente haveria aumento para este último.
Em alguns casos o salário inicial é superior ao dobro, como no
caso do Perito da Polícia Civil. Por exemplo, enquanto o cargo
de Escrivão na Polícia Civil de Brasília tem salario inicial de
R$ 8.702,20, na Polícia do Rio de Janeiro para o mesmo cargo o
inicial é de R$ 4.095,42, conforme informações da COBRAPOL.
º
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Para as Polícias Militares, a desproporção se mantém, de modo
que os ganhos salariais da Polícia Militar de Brasília é quase
o dobro da PMERJ, na comparação entre as tabelas salariais.

S

egundo o Coronel da Polícia Militar do Rio André
Batista se houvesse essa equiparação, “o impacto seria enorme para a folha de pagamento,
já que a Polícia Militar possui atualmente (em
nov./2017) em seus quadros aproximadamente
44 mil integrantes, e reconheceria a Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro como polícia a ser valorizada, principalmente
em função dos resultados que ela diariamente apresenta, além
do incentivo à captação de novos e melhores recursos humanos em concursos públicos. Seria atingido um dos problemas
mais graves de recursos humanos, e poderia ser vinculada à
meritocracia dentro da criação do perfil profissiográfico de
cada posto ou graduação em função da sua produtividade.”
3) A federalização tornaria a carreira policial, civil e militar,
mais imune à ingerência política estadual? Eficiente? Menos
corrupta? As respostas a essas questões são bastante divergentes, entre os entrevistados,23 desde o ceticismo completo
à confiança de que a corrupção diminuiria, até a propostas
ainda mais avançadas, como a criação de um ciclo único que
possa permitir ao policial distrital mais graduado acender a uma
carreira na Polícia Federal. Ainda assim, retirar a instituição
do âmbito estadual não seria garantia de idoneidade e melhor
serviço público, argumenta o Delegado da Polícia Civil, Marcus
Castro: “a Polícia Federal, Forças Armadas e outras carreiras
federais não são imunes à ingerência política ou corrupção;
logo, o caminho da federalização não seria o que resolveria.
As atividades típicas de Estado, tais como a fiscalização
e repressão, devem ser dadas a devida atenção para que
minimize esse problema da sociedade brasileira. Em Brasília,
talvez pela proximidade com outras autoridades de prestígios
(maior fiscalização), melhor recrutamento, melhor estrutura
etc., poderiam minimizar essa chaga.”
A mera federalização, sem autonomia da gestão financeira
e administrativa das instituições policiais, apenas poderia tornar
profissionais mais satisfeitos com o emprego por conta de
maiores salários. No entanto, não garantiria melhores serviços
à população. A reflexão é que outras medidas precisariam ser
acompanhadas a esse processo. Por exemplo, Alexandre Vasconcelos, policial civil, sugere a criação de uma “escolha de Chefia
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por escrutínio em lista tríplice pela categoria e um conselho de
segurança misto com pessoas do meio acadêmico, representantes do povo”, e o também policial civil Márcio Ferro coloca
semelhantemente que a “unificação [das polícias] com gestão
independente é a solução, com eleição do chefe de polícia”.
4) Se o Rio e a Baixada Fluminense são os principais pontos
de comercialização e consumo de drogas no estado, seria
mais fácil fiscalizar a entrada de armas e drogas num Governo
do Distrito Federal – Rio, que abrigasse essas duas regiões?
Os entrevistados foram unânimes em tratar da proliferação
do comércio e consumo de entorpecentes por toda parte,
como um processo de “democratização” do consumo e do
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narcotráfico. A solução de uma instituição distrital no Rio de
Janeiro (incluindo Baixada) facilitaria a ação policial se viesse
acompanhada de um trabalho de inteligência, especialmente
com as Polícias Federais nas divisas territoriais, em portos e
aeroportos. Seria fundamental trocar a tônica da ostensividade
pela da estratégia e inteligência, argumentou Marcus Castro. A
mudança é possível se o desejo de visibilidade eleitoral – que
marca o trabalho ostensivo – for substituído pelo cerco investigativo, muitas vezes silencioso, quase invisível e surpresa. Em
outras palavras, são necessárias ações “desinteressadas” no
quadro políticas, e envolvidas com propósitos investigativos
de médio e longo prazos. Tal questão liga-se com a anterior,
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pois para o controle sobre armas e drogas dar certo é preciso
que a instituição policial detenha autonomia, inclusive para
realizar cooperações, como pontua o coronel André Batista:
“A questão das armas só será resolvida através da integração
das ações de aduana, contra o contrabando, e combate ao
comércio ilegal dentro dos redutos criminosos, isto é, não pode
haver zonas de exclusão no território sob responsabilidade das
polícias estaduais. Como são todos crimes federais, o certo
seria que parte dos recursos federais fossem destinados ao
reaparelhamento das forças de segurança local.”
5) Haveria ganhos para o Estado do Rio de Janeiro, em
termos de segurança pública, sem o município do Rio de Janeiro
e a Baixada Fluminense? Os batalhões e delegacias estaduais
(ou seja, excluindo o do possível Governo do Distrito Federal
– Rio) têm sido deslocados para atuar na capital? Será que
isso deixaria de existir? A pergunta procura identificar como o
estado do Rio de Janeiro poderia se beneficiar com a criação
de um segundo Distrito Federal no Rio de Janeiro. Atualmente,
é constante o deslocamento de profissionais do interior para a
capital, não só em operações especiais, mas sobretudo para
cobrir as deficiências do aparato institucional central. Por
exemplo, o portão da Cidade da Polícia, no Jacaré, bairro da
Zona Norte do Rio de Janeiro, é guarnecido por um rodízio de
policiais das mais diversas regiões do município e do estado.
Ou seja, o profissional comparece para fazer plantão, e acaba
fazendo serviço de vigia, porque o estado não tem dinheiro
para a contratação de vigias para essa atuação. Com efeito,
é um claro desvio de função profissional.
Nesse sentido, sim, haveria ganhos para ambas as partes.
Sobre o tema, André Batista é otimista, assinalando que: “por
conta das últimas e desconexas ‘Políticas Públicas’ aplicadas
ao Rio de Janeiro, no sentido literal, ‘via: toma lá, dá cá’, e
por conta das ingerências políticas envolvidas na condução da
distribuição dos recursos financeiros aos estados, fica claro
que ganharíamos autonomia, não atrelada a apadrinhamentos
partidários, muito menos ao escrutínio de ideólogos e assemelhados que se arvoram a opinar sobre o que não conhecem
em se tratando dos negócios e entregas da Polícia Militar”.
O autor é doutorando em ciência política do IESP-UERJ e co-coordenador e
tutor do Curso de Tecnólogo em Segurança Pública UFF/CEDERJ e pesquisador do Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança Pública
(LEPDESP, do IESP-UERJ e ESG).
ljramiro@iesp.uerj.br
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notas de rodapé
1. A “salvação” do Rio de Janeiro entrou no rol de prioridades do governo federal
em 2017, no sentido de amenizar a crise econômica e o aumento da criminalidade.
No final do mês de julho, “como resultado, além de assinar o Decreto de Garantia
da Lei e da Ordem (GLO) para que as Forças Arma das ocupem a cidade na sexta-feira passada, Temer também assinou o decreto do regime de recuperação fiscal
do Rio.” (ARAÚJO, 2017).
2. Segundo o Monitor de Temas - O debate público na rede em tempo real (http://
dapp.fgv.br), “Segurança Pública” acompanha temas como Educação, Saúde,
Corrupção, Transporte e Protesto, entre os mais mencionados nas redes. Já na
Ciência Política, a Segurança Pública tem ganho relevância e centralidade nas
pesquisas, saindo da noção de disciplina do Direito, ou encarada como Criminologia. Os temas seguem sendo tratados de maneira correlata, mas o que se
destaca é a evolução das Ciências Sociais no trato com o tema da violência, como
demonstrou Gláucio Ary Dillon Soares, “Ciência política e segurança pública”, em
AVRITZER, Leonardo; MILANI, Carlos R. S.; BRAGA, Maria do Socorro (Orgs.). A
ciência política no Brasil, Rio de Janeiro : FGV Editora, 2016.
3. Primeiro foi a famosa capa com o Cristo Redentor decolando na The Economist,
12 nov. 2009. Matéria de destaque: “Brazil takes off”. Quatro anos depois, o
Cristo voando em declínio, com a chama apagada, prestes a cair, The Economist,
28 set. 2013, Matéria de destaque: “Has Brazil clown it?”. Em 2016 outro uso
simbólico do ícone da cidade do Rio de Janeiro, agora pedindo socorro com as
mãos levantadas e uma placa “SOS”, The Economist, 29 abr. 2016, matéria de
destaque: “The betrayal of Brazil”.
4. Ainda durante o período do estado da Guanabara, o governador desse estado
funcionava como um ícone da política nacional, quase como um chefe de Estado.
O exemplo mais caro nesse sentido foi o de Carlos Lacerda, que era recebido
em várias partes do país como representante político nacional, a exemplo de
um documentário sobre inaugurações numa empresa de fundição na cidade de
Joinville. Vídeo no YouTube, “Historia da Fundição Tupy 1963 Joinville”. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=a9KPnd9Bzbs&t=533s
5. No ano de 1998, por meio de lei estadual, a concessão da gratificação foi
interrompida, contudo, o direito foi garantido aos que já recebiam o prêmio, tendo
sido extinto somente no ano 2000.
6. O número absoluto de homicídios dolosos em 2016 foi de 6.328 na Bahia
(1º), 5.042 no Rio de Janeiro (2º), 4.276 em Pernambuco (3º), 4.201 em Minas
Gerais (4º) e 3.674 em São Paulo (5º) (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, 2016 e 2017).
7. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2017), nos dados sobre
“Despesas realizadas com a Função Segurança Pública, por Subfunções”
(Tabela 26), o total para o ano de 2016 foi o seguinte: São Paulo gastou R$
10.994.457.386,17, seguido pelo Rio de Janeiro R$ 9.159.795.913,11, e Minas
Gerais R$ 8.884.478.917,77. Entre os estados do Nordeste, a Bahia foi o que
mais investiu, foram R$ 4.146.369.775,28.
8. A situação é tão chocante que seguros de saúde têm recusado fazer seguro
para policiais do Rio de Janeiro, como demonstrou o jornalista Ancelmo Góis,
em 05 de outubro de 2017, Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/
ancelmo/post/seguradora-se-recusa-fazer-seguro-de-vida-para-policiais-civis-do-rio.html>. Acessado em 10 out 2017.
9. Comparando com outros estados, nos anos 2014 e 2015, a tônica foi a mesma:
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o segundo estado com maior letalidade policial foi São Paulo, em 2014, 84 e em
2015, 60; a Bahia teve 30 e 19; Pernambuco 17 e 27, e o Pará 22 e 26 policiais
assassinados, nesses mesmos dois anos, respectivamente (FÓRUM BRASILEIRO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016).
10. A sensação por parte dos profissionais de Segurança Pública sobre a atuação
policial é exatamente a refletida no ditado popular: “enxugar gelo”. O paradoxo
se revela porque não são poucos os números apresentados sobre as atividades
ostensivas das polícias. Por exemplo, a PMERJ informou, em novembro de 2017,
que somente nesse ano a polícia atuou em mais de 4.400 confrontos, o que representa uma média de 14 confrontos por dia. Desde janeiro, mais de 31.000 pessoas
foram conduzidas por policiais militares, sendo 25.000 presos em flagrante, e
6.000 menores apreendidos em atos violentos. Ainda neste ano, mais de 6.000
armas apreendidas, que foram retiradas de circulação pela Polícia Militar do Rio
de Janeiro, incluindo 362 fuzis de assalto – armamento de guerra – utilizados por
grupos criminosos e terroristas internacionais. Isso tudo para não deixar de falar
nos 123 policiais assassinados somente em 2017.
11. Um exemplo emblemático foi a ação da Polícia Civil no Aeroporto
Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), na capital fluminense, em que
foram apreendidos 60 fuzis de guerra que chegaram dos Estados Unidos. A
operação foi feita através de uma integração entre policiais de duas delegacias
estaduais, a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos
(Desarme) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), em 1º de junho
de 2017. COELHO, Henrique; MARTINS, Marco Antônio. Polícia Civil apreende
60 fuzis de guerra no Aeroporto Internacional do Rio. G1, Rio de Janeiro, 1º
jun. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-civil-apreende-60-fuzis-de-guerra-no-aeroporto-internacional-do-rio.ghtml>
Acesso em 15 out. 2017. Segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública,
ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro) o total
de armas apreendidas pelas Delegacias estaduais, entre jan/2007 e out/2017,
foi de 93.945. Em praticamente todos os estados as polícias estaduais arcam
com a ampla maioria das apreensões, a única unidade federativa que conta
com forte apoio das instituições federais é Brasília. Vale lembrar que o Sistema
Nacional de Armas – SINARM é o órgão instituído no Ministério da Justiça, no
âmbito da Polícia Federal, e com circunscrição em todo o território nacional,
que está responsável pelo controle de armas de fogo em poder da população,
conforme previsto na Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
12. Por exemplo, os conflitos armados que perturbaram a vida social dos moradores
da Rocinha, em setembro de 2017, tiveram como origem a ordem de traficantes
presos em presídios federais a quilômetros de distância. Em jogo estava a chance
da facção criminosa mais poderosa do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC),
de ampliar seus tentáculos sobre o lugar, sede de seu principal concorrente, o
Comando Vermelho (CV).
13. A fala desses membros do alto escalão federal patenteava a completa deterioração do poder local, para tratar de um tema tão importante. Talvez já tivessem,
àquela altura, sugerido ao presidente uma intervenção. No entanto, a medida é
delicada por atingir diretamente o pacto federativo, elencado na Constituição de
1988. A Segurança Pública – mais do que em áreas como Saúde e Educação – é
o baluarte desse marco de competência estadual. É nela que reside a principal
diferenciação, não simplesmente pela cor dos uniformes, mas pela possibilidade
de autocontrole, e do que resta de autonomia provincial.
14. O termo “intervenção federal” já figurava abertamente na fala de autoridades,
como na entrevista do então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
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Rio de Janeiro, Jorge Picciani, em 22 de junho de 2017, acessível em: https://
g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/presidente-da-alerj-diz-que-solucao-para-o-rj-e-intervencao-federal-no-ou-impeachment-do-governador.ghtml. Ou, na opinião
da imprensa, como em artigo do portal Jornal GGN, acessível em: https://
jornalggn.com.br/noticia/rio-sob-ilegal-intervencao-federal-e-falsa-glo-por-jorge-rubem-folena-de-oliveira. Antes, no mês de abril, o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot apresentou pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF)
de Intervenção Federal (IF 5215) no estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o
comprometimento do funcionamento do Tribunal de Contas local (TCE-RJ), em
que se deflagrou esquema de corrupção por parte dos conselheiros. Depois, em
novembro, o desembargador federal Abel Gomes, ao votar pela restituição da
ordem de prisão de parlamentares estaduais, sugeriu que o tribunal enviasse ao
Supremo um pedido de intervenção, caso a Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (ALERJ), criasse “obstáculos” ao cumprimento de decisões da
Justiça Federal no Rio.
15. Artigo do jornal Valor Econômico de 19 de fevereiro de 2018. Acessível em
http://www1.valor.com.br/politica/5331071/nao-e-facil-decidir-pedir-intervencao-federal-afirma-governador-do-rj
16. A operação em junho de 2017, em que ação da Polícia Civil apreendeu
no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) 60 fuzis vindos dos Estados
Unidos, demonstra esse cruzamento de competências. Em tese, a obrigação
de investigação é da Polícia Federal, que pelo jeito não cumpria sua tarefa
adequadamente. Reportagem em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/
policia-civil-apreende-60-fuzis-de-guerra-no-aeroporto-internacional-do-rio.ghtml.
Acesso em: 23 out. 2017.
17. O Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), lançado em 26 de janeiro
de 2017 pelo Ministério da Justiça até foi uma tentativa de integrar polícias
estaduais, federais, Força Nacional e Forças Armadas. O propósito era dar uma
coordenação estratégica para perseguir três objetivos principais, apontados no
documento: (i) redução de homicídios dolosos, feminicídios e violência contra
a mulher; (ii) racionalização e modernização do sistema penitenciário; e (iii)
combate integrado à criminalidade organizada, transnacional. O PNSP se somou
à Política Nacional de Defesa e à Estratégia Nacional de Defesa, do Ministério
da Defesa, de 2012, que já procurava enfatizar a reciprocidade entre Defesa e
Segurança Nacional. Mas como não há uma definição clara de competências,
e constitucionalmente o estado é o responsável primordial pela Segurança
Pública, esses planos nacionais são mais respostas e propostas apressadas, de
governos emergentes, do que planos de ação a médio e longo prazos. Mesmo
depois do lançamento do PNSP, a inversão de atuação entre forças estaduais
e nacionais, se manteve, com mais operações de GLO pelas Forças Armadas
e Força Nacional, e pouco em atuações federais para, sobretudo, encontrar e
coibir as relações nacionais e transacionais dos crimes que envolvem o âmbito
local, como a respeito da chegada de armas de fogo e entorpecentes nas
comunidades do Rio de Janeiro.
18. Parte disso, inclusive, já vem sendo sinalizado. Há notícia de que o Exército
pretende expurgar do aparato de segurança aqueles que tiverem relação com o
tráfico e com milícias, a fim de promover ampla reestruturação das polícias. O
interventor, gen. Braga Netto, também já pediu a suspensão do empréstimo de
policiais para outros órgãos, e quer a volta de mais de 3 mil policiais e agentes
cedidos. Ver matérias veiculadas no dia 21 de fevereiro de 2018, pelo portal Poder
360, acessível em: https://www.poder360.com.br/governo/com-intervencao-exercito-promovera-expurgos-em-massa-nas-policias-do-rio/. E, no jornal O
Globo, de 23 de fevereiro de 2018, acessível em: https://oglobo.globo.com/
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rio/interventor-quer-volta-de-mais-de-3-mil-policiais-agentes-cedidos-outros-orgaos-22424627
19. Caso recente diz respeito às primeiras operações conjuntas da IF, em que a
Polícia Civil foi instada a fornecer dados; entretanto, o material é sempre produto
de um Inquérito Policial (IP), o qual acaba sendo bastante antigo, dada essa falta de
permanência investigativa. No bairro de Lins de Vasconcelos, as buscar partiram
de um IP com informações de 5 anos atrás, e a última na Cidade de Deus com IP
de 2012. Na Vila Kennedy, policiais operavam a partir de um mandado de prisão
de um cidadão morto há dois anos!
20. Ainda a respeito dos custos elevados e ineficiência das ações de GLO, há
que se somar os custos da Força Nacional de Segurança Pública (FN). Criada em
2004, possivelmente para aliviar e superar os entraves constitucionais ligados
às FFAA, a FN está ligada ao Ministério da Justiça (e não ao da Defesa). Tendo
como objetivos: executar atividades de preservação da ordem pública, da segurança das pessoas e do patrimônio, e apoiando operações de segurança pública.
Porém, na prática, as principais ações da FN no período de 2004 a 2015 foram
ostensivas (32% dos casos), sobretudo no Rio de Janeiro, uma das principais
regiões atendidas (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016). Entre
2004 a 2015 o gasto total da Força Nacional foi superior a 1,2 bilhão de reais
(FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016), se dividirmos o valor
por ano, numa média, daria algo em torno de R$ 110 milhões anuais, o que é
quase a metade de todo o investimento do estado do Rio de Janeiro em 2015
com policiamento (232 milhões de reais). Ou seja, o expressivo investimento
federal, como no caso da FN, que em 2015 abocanhou 43% do orçamento total
do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, serviu para
mobilizar menos de 1.500 profissionais, o que, por exemplo, não chega a 2,6%
do efetivo policial do Rio de Janeiro (CERQUEIRA, 2016, p. 81). Esse mero cálculo
demonstra como a União gasta muito e gasta mal com a Segurança Pública no
Rio de Janeiro. Desconsidera-se o princípio da eficiência na administração pública
(art. 37, CRFB), do binômio economicidade-eficácia.
21. Nos Jogos Olímpicos de 2016 havia uma lei complementar aprovada pelo
Congresso que incluía no Código Penal Militar um parágrafo determinando que
eventuais crimes cometidos por militares em operações de GLO deveriam ser
julgados pela Justiça Militar, com a lei caducando em 31 de dezembro de 2016,
somente em 16 de outubro de 2017 a questão parece ter sido solucionada, com
a sanção presidencial do projeto de lei (PLC 44/2016).
22. Como contraste, é significativa a fala do chefe da Polícia Militar de São
Paulo, Nivaldo Restivo (GODOY, 2017, p. A18), ao esclarecer que no seu estado,
“as forças de segurança dão conta do recado”, e dispensam as tropas federais.
Em sintonia, o coronel da PM desse mesmo estado, Francisco Alves Cangerana
Neto, em um evento que se discutia a dificuldade da polícia entrar em favelas
paulistas, declarou: “São Paulo não vai virar um Rio. Já respondi essa pergunta
26 anos atrás. E volto a responder de novo: Não vai acontecer em São Paulo”
(FOLHAPRESS, 2017).
23. Foram realizadas oito entrevistas através de questionário, com profissionais
das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, e um da Polícia Militar de Brasília.
Agradeço aos entrevistados pela contribuição: André Batista (Coronel, PMERJ),
Márcio Ferro (Policial Civil, Rio de Janeiro), Alexandre Vasconcelos (Policial Civil –
CORE, Rio de Janeiro), Sávio Pontes (Doutor em Sociologia, IESP-UERJ e Policial
Civil, Rio de Janeiro), Marcus Castro (Delegado da Polícia Civil, Rio de Janeiro),
Jeferson Baquer (Policial Militar, PMERJ), Marcos Eduardo (Policial Militar, PMERJ),
Eduardo Luz (Policial Militar, PMDF-Brasília).
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o resgate
da
autoridade
funcional
inclusiva
rubens penha cysne
Engenheiro

Quando o General Eduardo Villas Bôas, Comandante do
Exército Brasileiro, mencionou, durante palestra comemorativa
dos vinte anos da revista Insight-Inteligência, que “é preciso
resgatar o princípio da presunção da autoridade funcional” e
colocou, a título de exemplo, “é preciso resgatar a autoridade
do motorista de ônibus no exercício de sua profissão” acertou,
com pertinência e precisão, na indicação de um importante
tópico para a agenda de debates nacionais.
A autoridade funcional do motorista de ônibus representa
uma das facetas da autoridade inclusiva. A autoridade inclu54 desacato

siva é aquela que deriva do poder que advém da unicidade
da experiência e dos conhecimentos adquiridos ao longo da
vida de cada um.
É autoridade porque natural e naturalmente instruída, sem
os artificialismos necessários à autoridade que deriva apenas
do poder centrado na mobilização material, seja bélica ou financeira. Embute voz de comando porque é única no atrelamento
que faz entre ação, circunstância e mobilização de experiência.
Beneficia-se fortemente do poder derivado da ação em tempo
real e da descentralização decisória.
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É inclusiva porque inclui a todos, daquele que lava o chão
e coloca as plaquetas de sinalização, zelando pelo êxito do
seu trabalho, ao doutor em filosofia no exercício de sua especialização. Não discrimina entre ofícios, mas apenas entre as
dedicações no exercício do ofício. Cria, desenvolve e modifica.
Quando destrói, o faz apenas pela via indireta do mecanismo
Schumpteriano, colocando algo melhor em seu lugar, seja uma
nova técnica ou um novo produto.
Gera, sem se opor à coordenação cívica, os ganhos advindos da atividade econômica descentralizada. É a base dos
ganhos de produtividade, do crescimento e do bem-estar, seja
coletivo ou individual.
Cabe uma observação antes de prosseguirmos. Sociedades nas quais as funções são alocadas com observância ao
mérito técnico podem se beneficiar da presunção preliminar da
autoridade funcional. Facilita a vida de todos. Isso não exclui o
confronto posterior paulatino entre a expectativa do ofício com
a prática do ofício. Quando pertinente a ação verificada, caem
as barreiras de segurança. Assumimos daqui para a frente que
isso sempre se dê. Ou seja, que a autoridade presumida se
justifique de fato.
Individualidade sim, Individualismo não

A autoridade inclusiva deriva sua legitimidade e valor da
individualidade, mas nunca do individualismo. O individualismo
é míope, porque autocentrado. A individualidade é o exercício
da vida.
O individualismo pode ser nocivo quando insistente na
sugestão sobre áreas fora de sua especialização individual.
Quando bem instruída, a autoridade inclusiva sabe com facilidade reconhecer nos pares a provisão das conveniências e da
beleza que decorrem do contato com as experiências distintas.
Motorista de ônibus dirige ônibus, não navio. Quando no
navio, relaxa e aproveita a bela piscina. Pode dar palpites, mas
estes saberão respeitar a autoridade do comandante do navio.
O mesmo, evidentemente, valerá para comandante do navio ao
usar o ônibus. São duas faces do mesmo respeito recíproco.
Autoridade inclusiva e os benefícios
da divisão do trabalho

A autoridade funcional inclusiva é a base para a consecução dos incalculáveis benefícios que decorrem da divisão do
trabalho. Foi apenas quando as sociedades começaram a se
56 desacato

INTELIGÊNCIA

fixar geograficamente e a colher alimentos suficientes para
sustentar outras classes funcionais, iniciando o processo de
divisão do trabalho, que realmente se consolidou a civilização.
A Suméria em torno de 3.000 antes de Cristo é o exemplo.
Novamente, quando da falta de uma autoridade constituída
após a queda do Império Romano, mais de 3.400 anos após
o exemplo sumério, foi o comércio, assentado novamente na
divisão de trabalho, essa sempre de mãos dadas com a autoridade funcional inclusiva, que incentivou os povos a manterem
relações pacíficas e cordiais. A autoridade inclusiva une.
Autoridade inclusiva e seus Inimigos

São quatro as ameaças usuais à autoridade funcional inclusiva: i) a pressuposição de associação da divisão do trabalho
à alienação social, que encontra grande amparo em alguns
círculos; ii) a associação da autoridade funcional à tecnocracia
e desta, ao autoritarismo político; iii) o “Iluminismo digital”; e
iv) as ações socialmente nocivas oriundas da ação de grupos
de interesse não solidários.
Uma permanente ameaça à autoridade funcional inclusiva
assenta-se no pressuposto de que a especialização no trabalho aliena o trabalhador na sua percepção e vivência social e
política. E que, como tal, deve ser combatida.
Essa ideia sucumbe facilmente à conjugação de duas
evidências empíricas. Primeiro, o diletantismo intelectual
e a participação política instruída, simétricos perfeitos da
alienação, têm como pressuposto crucial a assistência prévia
às necessidades básicas do ser humano. Ocorre, segunda
evidência, que tais necessidades básicas são satisfeitas de
forma muito mais ampla no número e mais fácil, na intensidade,
nas sociedades que prezam e exercitam a divisão do trabalho.
Uma segunda ameaça à autoridade funcional inclusiva
pode se originar do pendularismo (neologismo para movimento
em forma de pêndulo) inerente aos movimentos sociais e
políticos.
Uma sociedade que tenha experimentado um período no
qual se consolidou associação entre autoritarismo e tecnocracia poderá optar por trilhar caminho radicalmente oposto
em futuro próximo juntando democracia à assembleísmo
universal decisório.
Poderá imaginar ou querer imaginar com isso que, para
contrapor democracia representativa ao autoritarismo de outrora, deverá abdicar em parte da valorização social da técnica
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e do planejamento. Trata-se de uma ideia cuja defesa, em boa
parte dos casos, traduz uma vitória dissimulada da preguiça
intelectual sobre o raciocínio formal e a instrução funcional.
Mesmo quando autêntico, o fenômeno guarda semelhança
com alguém que recebeu uma notícia muito triste quando em
algum local, e depois passa a ter um sentimento negativo
gratuito em relação a tal lugar. Trata-se, esse tipo de associação, de uma característica do ser humano que deve ter sido
útil em alguma fase de sua evolução. Mas que não guarda
relacionamento pari passu com o bom senso coletivo. Não há
porque se abdicar da técnica e do planejamento em qualquer
tipo de transição política.
A existência de associação indevida entre autoritarismo e
autoridade funcional tende a substituir a opinião técnica pelo
assembleísmo pseudoinclusivo. O assembleísmo é pseudoinclusivo porque comete o grave erro de abusar da tentativa
infrutífera de consolidar, na decisão sobre cada ação de um
processo produtivo, as experiências distintas e heterogêneas
inerentes ao exercício de cada uma das ações pertinentes
ao processo.
Em português mais simples, o assembleísmo funcional
obriga o motorista de ônibus a discutir cada curva com o
trocador, e o trocador a discutir cada troco com o motorista.
Não funciona. É profícuo que cada um cuide e decida sobre
seu ofício, para isso contando com e obtendo a presunção de
confiança dos demais.
A terceira ameaça à autoridade inclusiva é o Iluminismo
digital. A facilidade de obtenção de informações no período
atual incita um ou outro a ignorar o poder do ofício, tentando
colocar em seu lugar a opinião, desprovida da experiência e,
em geral, deseducada. Contribui para isso o conhecimento
“Google-instantâneo”.
O Iluminismo digital difere do Iluminismo do Século XVIII
ao incitar não a ciência e a razão, mas o argumento rasteiro e
desinformado. Emerge aí o perigo da troca da individualidade
criativa pelo individualismo opinativo.
É quando o doutor em química que recebeu um “tweet”
sobre “Bitcoin” quer decidir sobre a taxa de juros e oferta ótima
de moeda na economia. Quando o motorista de ônibus quer
dizer como deve o comandante do navio regular sua bússola
apenas porque recebeu há um minuto um “WhatsApp” sobre
os desafios da navegação no Século XVI.
Mas talvez a maior ameaça prática à autoridade funcional
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inclusiva derive das ações perpetradas quando dos conflitos
inerentes a grupos de interesse.
Sabe-se que a ação de grupos de interesse não se move
pelo bem-estar coletivo, mas pela vontade ilimitada do predomínio de uns sobre outros. A partir daí as preocupações com
eficiência na alocação de insumos produtivos passam a dar
lugar aos movimentos estratégicos de consolidação de poder.
Trilhando movimento contrário àquele defendido por João
Calvino, as liturgias passam a predominar sobre os resultados.
O iluminismo digital volta aqui à cena, prejudicando novamente
autoridade inclusiva. Desta vez, de forma indireta, quando os
grupos de interesse o utilizam para embaralhar fatos e notícias.
Passam a proliferar os apadrinhamentos e as indicações
políticas. As indicações que visam a consolidar o poder de
alguns grupos sobre outros. Constituem parte das tentativas
humanas usuais de estocar não o vento, mas algo quase tão
fluido quanto o vento, o poder político.
As lutas entre grupos de interesse tratam a circunstancialidade do poder como uma batata quente que tem que mudar
de mãos. Claro que com isso destrói-se por completo a factibilidade de primeiro concentrarem-se todos no crescimento
do bolo coletivo, para depois pensar-se com calma na divisão.
Comprometimentos intertemporais entre grupos, quando todos
concordam em dar um passo atrás para garantir o êxito do
salto conjunto sobre uma poça d’água, passam a soar como
possibilidades extremamente distantes.
Nas lutas entre grupos, divisão de trabalho e especialização
funcional configuram interesses absolutamente secundários.
Na visão de alguns, é uma triste vingança da índole conquistadora greco-romana sobre a razão do Iluminismo, agora o
verdadeiro. Ou, também, sobre a solidariedade cristã.
O que interessa é a vitória. Do grupo, não do todo. De
uns sobre outros. A grande ameaça ao bem comum se materializa com força destrutiva avassaladora quando o grupo
politicamente vitorioso é aquele mais inculto na técnica e
arrogante no trato.
Os pseudossubstitutos da autoridade inclusiva

Em alguma sociedades e períodos, a autoridade inclusiva é
tristemente subtraída pelas autoridades weberianas regulares:
a carismática, a tradicional e a legal-burocrata. Parafraseando
Rousseau, nesses casos a autoridade inclusiva nasce livre,
mas é acorrentada em todos os lugares.
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As autoridades regulares weberianas são importantes e
como tal complementares, mas nunca substitutas, da beleza
e da felicidade que emanam do belo exercício individual e
descentralizado decorrente do exercício da experiência e da
técnica de cada um.
O prejuízo maior costuma se dar quando da substituição
da autoridade inclusiva pela autoridade carismática. Retira-se
subitamente o motorista do volante do seu ônibus. Destrói-se seu poder funcional para dar seu lugar à subserviência
generalista.
Tudo isso para prover assento de comando aos projetos
de poder e às orações emanadas à distância pelo pai-salvador
de plantão, o grande líder do grupo de interesse temporalmente vencedor. Perdem os passageiros do ônibus, agora
desgovernado.
As autoridades tradicional e burocrato-legal weberianas
não conseguem substituir a contento a ação individual que
agrega a experiência e o conhecimento de cada um à solução
de questões circunstanciais. Apenas a atomização decisória
em tempo real é capaz de se moldar às peculiaridades sempre
distintas inerentes a cada curva e a cada buraco no caminho
do ônibus. Não se pode dirigi-lo em meio a um comício político
a milhares de quilômetros de distância.
Consequências da não observação do princípio
de presunção da autoridade inclusiva

Quando a autoridade funcional inclusiva se esvai, principalmente quando traída pela desinformada e presunçosa
autoridade carismática, sobressaem as desconfianças mútuas.
Nem o motorista de ônibus relaxa na sua viagem de férias no
navio nem o comandante do navio relaxa no ônibus. Afinal,
quem garante que o motorista é de fato capacitado, se as
indicações para motorista visaram apenas à consolidação de
poder do grupo A sobre o grupo B?
A partir daí a vida fica de fato muito mais difícil. O carteiro
tem que ter dons de policial, saber interpretar as atitudes
suspeitas. O policial, por sua vez, estará preocupado com a
coloração da água que emana da torneira da sua casa. Afinal,
sabe ele, as agências que deveriam se ocupar da qualidade da
água podem estar infestadas por indicações que desprezaram
a autoridade funcional, obrigando-o a entender também um
pouco de química orgânica.
O químico, por sua vez, talvez não confie na aproximação
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do carteiro, fruto de indicações cujo objetivo ele desconhece,
nem no motorista do ônibus. Talvez use apenas o seu carro.
Afinal, é o mundo dos interesses, e não dos técnicos. Mas não
há como escapar. Terá que investigar a qualidade da gasolina
que colocam em seu carro.
E por aí vai, uma vida infernal, aquela que não se beneficia
do princípio de presunção da autoridade funcional e, por conseguinte, das benesses oriundas da divisão de trabalho. Cada
um é obrigado a passar boa parte do seu tempo tentando se
proteger da ineficiência presumida no exercício das demais
funções.
Os participantes de sociedades desse tipo regridem fortemente em sua capacidade de organização cívica e econômica.
Trilham caminho inverso ao da Suméria há cinco mil anos.
Passam a ter que entender de tudo e ao mesmo tempo de
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nada, já que o tempo de vida é finito e bastante limitado. Se
Thomas Hobbes fosse vivo e vivesse em uma sociedade desse
tipo, provavelmente cunharia o neologismo “desconfiança
funcional de todos contra todos”.
Exemplos históricos das consequências danosas da não
utilização do princípio de presunção da autoridade são vários.
A não consideração das observações de Keynes sobre os
problemas inerentes ao Tratado de Versalhes, por exemplo,
custou bastante caro ao mundo ocidental.
Por outro lado, é difícil mensurar o valor histórico de quase
cem anos de paz na Europa decorrente, em boa parte, das
habilidades diplomáticas que se reuniram durante o Congresso
de Viena, em 1815, a de Talleyrand em particular. Foi um caso
positivo de uso da autoridade funcional.
Autoridade funcional na solução
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não podia modificar a proposta, mas apenas aceitá-la ou
rejeitá-la em um prazo de 45 dias. Caso não tivesse maioria
para rejeitar a proposta, as recomendações da Comissão
entrariam automaticamente em efeito.
E assim ocorreu em diversas rodadas. Não se obteve
maioria necessária para derrubar a proposta da Comissão.
Automaticamente, os fechamentos de bases militares, ainda
que contrariando interesses diretos de diversas comunidades
e grupos, começaram a ser feitos.
Claro que o processo na prática não foi tão simples, nem
isento de imperfeições e dificuldades quanto sugerido nestas
poucas linhas. Mas é interessante observar como o uso da
autoridade funcional pode ser útil para quebrar inércias decisórias em países presidencialistas.
O leitor poderá inferir sobre alguns paralelos no que diz
respeito à atual situação fiscal no Brasil.

do problema de repartição

Trata-se de problema clássico, inerente a cada sociedade, o fato de as demandas individuais somarem usualmente
montante superior ao bolo a ser distribuído. O que diferencia
algumas sociedades de outras, nesse contexto, não é a
existência desse tipo de problema, mas a capacidade de se
arbitrar, sob paz política e social, sobre a divisão do bolo a
ser efetivamente feita. Algumas conseguem. Outras, como o
Brasil atual, têm grande dificuldade.
Um exemplo interessante do uso da autoridade funcional
foi dado pelos Estados Unidos para vencer o impasse usual, em
um sistema presidencialista, de como conduzir cortes fiscais
previamente decididos. Tratava-se da necessidade de reduzir
o número de bases americanas após o final da Guerra Fria.
Para reduzir a baixa instrução técnica e a elevada tentativa de instrução política inerente a processos congêneres,
instituiu-se uma Comissão Técnica de nove membros independentes e educados no assunto em questão, indicados pelo
presidente da República. Cabia à Comissão não decidir sobre
o montante do corte, fato já previamente consolidado antes
da nomeação da Comissão, mas apenas decidir sobre quais
seriam as bases a serem efetivamente extintas.
Terminado o trabalho de escolha e detalhamento da Comissão e aprovado pelo presidente da República, a proposta da
Comissão foi submetida à Câmara dos Deputados. A Câmara
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percepção do aumento do comércio ambulante nas cidades brasileiras, na última década,
já é um senso comum. Ela é corroborada
com o cruzamento de dados estatísticos
disponibilizados pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas carece
de dados mais concretos que precisem o real aumento de
trabalhadores ocupados nessa atividade. Ocorre que tal ofício é
exercido em diferentes versões de atuação, e os trabalhadores
ambulantes se identificam em diversos agrupamentos de ativi-

dades, formando uma categoria extremamente fragmentada e
pulverizando os dados. Através da PNADC, podemos identificar
trabalhadores ambulantes dentro dos agrupamentos “Comércio
e reparação”, em subgrupo próprio, o “Alojamento e alimentação”, com o crescente destaque da chamada gastronomia
de rua, atuando tanto “por conta própria”, como “empregados
com carteira assinada” e “empregados sem carteira assinada”.
Também podemos conceber que tal atividade ocupa grande
parcela do segmento “Trabalho nas vias e áreas públicas”,
porém não representa a sua totalidade – que engloba outros
trabalhadores, a exemplo dos artistas de rua – e nem se resjaneiro • fevereiro • março 2018
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tringe a esse, posto que há trabalhadores ocupados em suas
residências na escala de produção do comércio ambulante.
Desse modo, seria necessário que os institutos de pesquisa
atentassem especificamente a desvendar o mistério dessa
atividade profissional, através do aprofundamento nos microdados da PNADC.
A Folha de S. Paulo1 buscou observar, a partir de informações cedidas pelo IBGE e pelos relatórios de pesquisa do
banco de investimento Credit Suisse, esse crescimento de
trabalhadores ambulantes no setor da venda de alimentos,
disponibilizando alguns dados parciais que apontam para o
crescimento do comércio ambulante como um todo. O jornal divulgou em janeiro deste ano que há atualmente meio milhão de
trabalhadores ocupados comercializando algum tipo de alimento
nas ruas das cidades brasileiras, impactando diretamente na
redução (ou no mascaramento) da taxa de desemprego. A
“gastronomia de rua” representou 11% da geração de vagas no
emprego informal no terceiro trimestre de 2017. Em 2015 cerca
de 100 mil trabalhadores realizavam essa atividade, no terceiro
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trimestre de 2016 o número saltou para 253,7 mil e, a partir
de então, cresceu exponencialmente, chegando a empregar
501,3 mil trabalhadores no mesmo período no ano passado.
Não obstante o expressivo aumento do comércio ambulante, encarado como remendo para a crise no mercado
de trabalho, o cotidiano desses trabalhadores nas cidades
é conflitivo. De um lado há uma certa aceitação à atividade
comercial ambulante por parcela das populações urbanas, na
medida em que esse labor é incorporado na cultura das cidades, no cotidiano da vida dos cidadãos, nas relações sociais
que se costuram no tecido urbano, na economia urbana. Por
outro lado, os vendedores ambulantes sofrem estigmas –
alguns inclusive justificáveis – especialmente, em relação a
qualidade e origem do produto que oferecem. Eles padecem
pela marginalização, associada ao cometimento de pequenos
delitos, e pelo esculacho (PIRES, 2011) movido pelo poder
público em geral, em razão da natureza informal/ilegal de
parcela da atividade exercida, o que incide em violações de
direitos e explode em verdadeiras cenas de confronto urbano.
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Poderíamos afirmar que o comércio ambulante opera
em uma espécie de faixa de gaza, na qual três personagens
protagonizam o conflito: de um lado da fronteira o comércio
formal e o Poder Municipal; de outro, os camelôs sem registro;
e pulando de de um lado para outro, conforme a circunstância
e o interesse, os ambulantes registrados na Prefeitura. Trata-se
de uma dialética onde todos e nenhum têm razão. E como há
uma inexorabilidade na existência desses trabalhadores de
rua, todos perdem na medida em que não se busca um jogo
coperativo.

P

or uma visão liberal-legalista, os camelôs, notadamente os sem registro, são uma afronta à
lógica burguesa, ao compromisso com direitos
e deveres e às regras de ordem e paz. Eles
subsistem em um espaço fiscal criminoso; são
cúmplices e repassadores de mercadorias obtidas na contravenção (em que pese ser o contrabando nas fronteiras e
assaltos ao transporte de carga nas estradas um problema
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de polícia e não do camelô); ocupam desrespeitosamente o
espaço público; se apoderam da cidade sem uma contrapartida foramal. Assim pensam moradores de prédio, lojistas e
o poder municipal.
Em uma ótica marxista, os camelôs são sobreviventes de
um sistema que lhes nega trabalho; sem o qual não levariam
o sustento para sua família e seriam obrigados a ingressar na
verdadeira marginalidade, aquela que é violenta e atenta contra
a integridade do outro. Ele não é um miserável como aquele a
quem se destina o Bolsa Família, e nem se julga dependente
de outras políticas compensatórias. Ele é um trabalhador, que
sobrevive dentro das condições possíveis de inserção produtiva
no mercado. É uma mão de obra a quem não é proporcionado
o trabalho formal, e que não resta solução senão se virar por
conta própria.
Além da função social, a atividade do camelô se integra na
economia da seguinte forma: é subítem do comércio varejista,
onde tem a função de canal informal de circulação de mercadoria; e microssegmento da cadeia produtiva, na medida em que
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elabora produtos físicos resultantes de artesanato e beneficiamento de materiais. Não é claro se o ambulante mais subtrai,
com sua atividade de formiguinha à margem da lei, do que
acrescenta ao produto da economia. A economista Beatriz de
Mello Flores, em um seminal trabalho sobre o assunto, datado
de 1985, fez simulações múltiplas sobre a chamada “economia
invisível”. Mello Flores calculava em expressivos 30% do PIB
a participação dos “por fora”. A economista não tratava como
trade off a participação dos informais, ou seja, eles poderiam
agregar valor ao PIB e não necessariamente diminuí-lo. Mello
Flores não secciona o subsetor de trabalhadores ambulantes
no estoque da economia invisível, mas considera que o papel
dele está longe de ser residual.

A

economista do Mckinsey Global Institute,
braço de pesquisa da consultora americana
Mackinsey, Diana Farrell, vai na direção
inversa. Afirma que mais do que reduzir o
potencial de arrecadação de tributos do
Estado, a expansão da informalidade da economia brasileira
compromete o crescimento do PIB. Por volta de 2004, Farrel sacava um número sem precedentes, estimando que o
mercado informal brasileiro alcançava 50% do PIB brasileiro.
Segundo ela, entre os demais países em desenvolvimento,
esse mercado representa 40% do produto nacional dessas
economias; entre os países ricos, a taxa cai para em torno de
17%. Farrel não vê solução pelo lado do trabalhador informal,
mais sim pelo lado das empresas, a quem recomenda auditores, diminuição de carga tributária e redução da burocracia. O
economia invisível como um todo seria uma infermidade. E o
trabalhador ambulante, uma espécie de sarna.
Diante dessas relações contraditórias e do contemporâneo inchaço no comércio ambulante, torna-se necessário
repensar as políticas públicas destinadas a esse setor, bem
como a organização dessa categoria de trabalhadores. Em
síntese, é necessário refletir sobre a institucionalização desses “comerciantes de rua”. Os ambulantes são o mel e o fel
das áreas públicas, esmagadoramente nas grandes regiões
metropolitanas. Sua atividade tem conotações positivas e
negativas. Mas sua presença é inexorável e possivelmente
crescente nos próximos anos, ditada por um ciclo de desemprego estrutural para o qual ainda não se vê saída. Esse é
um convite para pensar o trabalhador ambulante para além
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de sua posição marginal (à margem da lei), reconhecendo-o
não só como um cidadão economicamente ativo, que auxilia
na recuperação dos quadros da economia em períodos de
colapso, como na atual conjuntura, mas também como um
“sujeito de direitos”. A busca dessas acomodações pode ser
o encontro para a minimização do confronto aberto com o
setor fomal da economia e as autoridades instituídas, ambas
com suas razões e incompreensões em relação à realidade.
A circulação de vendedores ambulantes nos centros de
consumo das cidades não é nenhuma novidade. A origem da
profissão é antiga e se mistura com a própria história da formação dos núcleos urbanos, sendo uma atividade típica dessa
conformação socioespacial. O comércio ambulante enquanto
forma de trocas foi uma das engrenagens para a constituição
das antigas cidades medievais, absorvendo uma mão de obra
originariamente agrícola na produção do consumo e proporcionando a circulação de bens e mercadorias em centralidades
que deterioraram a estrutura feudal (LEFEBVRE).
No entanto, após a consolidação da centralidade de poder
nos núcleos urbanos e a edificação do comércio, a atividade
foi gradativamente relegada às camadas mais baixas da sociedade, consolidando-se, na modernidade, como uma atividade
econômica própria de grupos vulnerabilizados.
Na história brasileira o comércio ambulante sempre esteve presente e teve importante participação no movimento
de expansionismo territorial dos séculos XVII e XVIII e na
constituição de novas cidades, em especial aqueles trabalhadores representados pelas figuras dos tropeiros e mascates,
responsáveis pela fundação de cidades como Goianinha (RN),
Goiás (GO), Campinas (SP), Cuiabá (MT) e Feira de Santana
(BA).2 Dos tempos coloniais até a proclamação da República,
incluindo o período imperial, a atividade comercial ambulante
era predominantemente exercida por portugueses deprovidos
de propriedades, então denominados ambulantes “de valia”
(BACKHEUSER, 1944), e pelos chamados escravos de ganho,
destacando as “negras de tabuleiro” (DEL PRIORE, 2007).
No entanto, a partir do final do século XIX, o perfil dos
trabalhadores ambulantes passou a ser fragmentado por
diversas nacionalidades e etnias, posto que os imigrantes
se descolavam das atividades agrícolas e buscavam alguma
ascenção econômica através desse ofício. Tornou-se comum,
naquela época, encontrar italianos, sírios, judeus das mais
diversas nacionalidade (especialmente russos e balcânicos),
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turcos (esses conhecidos como “turcos da prestação”)3 e
chineses exercendo essa atividade nas cidades brasileiras
(BACKHEUSER, 1944). Ademais, após a abolição (legal) da
escravidão no país, o comércio ambulante foi um abrigo para
a mão de obra recém “liberta”, que sem qualificação, sujeita a
discriminação racial e sem políticas públicas que garantissem
sua inserção no mercado de trabalho se deslocava para os
núcleos urbanos e impulsionava o processo de “favelização”
das grandes cidades (a exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo).
No início do século XX as ruas da capital do Brasil, então
a cidade do Rio de Janeiro, eram descritas como verdadeiros
mercados a céu aberto, repletos de trabalhadores “livres”, outrora escravos, e imigrantes que buscavam refúgio econômico
no trabalho ambulante (BENCHIMOL, 1992, p. 280). É dessa
época as imortais fotografias de trabalhadores urbanos captadas pelas lentes de Marc Ferrez, que registram a presença
de leiteiros, garrafeiros, vassoureiros, vendedores de jornal,
doceiros, compradores de metais, vendedores de frutas, entre
outros ambulantes que se espalhavam pela cidade carioca.
A presença desses trabalhadores nas cidades foi se multiplicando ao longo do século XX, a ponto do então presidente
Getúlio Vargas sancionar, através do Decreto-Lei 2.041/1940,
a primeira legislação em nível federal a normatizar e amparar
essa atividade. Na segunda metade do século anterior o
comércio ambulante recebeu um novo inchaço, em razão do
excedente de mão de obra resultante da modernização do
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campo, o que levou o então presidente Ernesto Geisel, durante
o Regime Militar, a sancionar a Lei Federal nº 6.586/1978,
regulamentando a atividade sob o prisma trabalhista e previdenciário e classificando a mesma dentro da categoria de
autônomos.
No final do século XX, mais precisamente no término dos
anos 80 e início dos anos 90, a reestruturação produtiva, o
avanço das políticas neoliberais e a expansão maciça das
indústrias multinacionais nos territórios dos países periféricos
implicaram mais um giro migratório e o consequente aumento
demográfico nos centros urbanos. Essa explosão demográfica
nas cidades não foi acompanhada pela criação de postos
suficentes de emprego; pelo contrário, o que se verificou foi
o aprofundamento do desemprego e da flexibilização e precarização do trabalho. Tal processo repercutiu em um inchaço na
economia da informalidade, compreendida aqui no seu sentido
mais amplo como atividades não fordistas, englobando as formas não capitalistas de organização da produção (destinadas
à sobrevivência – a renda – e não ao lucro) e as formas não
registradas (ilegais) da atividade capitalista (FILGUEIRAS,
DRUCK e AMARAL, 2004). É dentro dessa informalidade que
hoje se encontra o comércio ambulante.
No entanto, é importante perceber que a produção de
excedentes de trabalhadores na economia dos países periféricos e o inchaço da informalidade não pode ser explicada
apenas pelo movimento das taxas demográficas. Nas palavras
de Barreto (2005, p. 64): “O setor de serviços que se forma
nestes países, marcados majoritariamente por relações informais de trabalho tem seu tamanho, forma e característica
estreitamente ligadas ao tipo de acumulação do capital que
se forma de acordo com as singularidades históricas de cada
nação”. A informalidade se colocou como fator constitutivo
de nossa economia e teve sua expansão como um reflexo de
um marco característico da implementação do neoliberalismo
em nosso país: o desemprego estrutural. Nesse contexto a
informalidade se coloca como principal área de sobrevivência
para esse excedente de mão de obra, funcionando como um
buffer4 ou um “colchão amortecedor” nos períodos de recessão
econômica, mas não se resume a tal função (MELO & TELES,
2000, p. 7).
Compreender o comércio ambulante apenas como atividade profissional temporária, própria para readequar indivíduos ao
mercado de trabalho formal, é repetir o equívoco da teoria da
janeiro • fevereiro • março 2018

65

I N S I G H T

66

realejo

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

modernização e da teoria da marginalização, que foram muito
divulgadas no início da década de 70. Essas teorias decorriam
de uma perspectiva dual que colocava em polos interdependentes o Setor Formal e o Setor Informal (mantendo a antiga
dicotomia entre moderno/tradicional, avançado/atrasado), e
que acreditavam que de algum modo esses trabalhadores
seriam introduzidos no mercado da economia formal.5 No entanto, com o avanço das políticas neoliberais, a informalidade
só se expandiu, e essas teorias se mostraram fracassadas. A
crença implícita na norma não deu conta da realidade.

H

ildete Pereira de Melo e Jorge Luiz Teles
(2000), em artigo contemplado com o Prêmio Brasil de Economia 1999, conferido pelo
Conselho Federal de Economia (Cofecon),
buscaram observar o comércio ambulante na
cidade do Rio de Janeiro na década de 90. O trabalho, vinculado
às pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), evidenciou que durante esse período houve um lento
processo de esvaziamento econômico, no qual a participação
dos ambulantes na taxa de ocupação teve um crescimento
considerável, enquanto a população economicamente ativa
(PEA) e população ocupada (PO) regional tiveram as menores
taxas de expansão de todas as regiões metropolitanas. Diante
desse quadro, os autores explicam que tal avanço das atividades ligadas à economia informal não pode ser encarado como
mero fenômeno transitório em nossa sociedade, mas como
um fato comprovado empiricamente nas principais regiões
metropolitanas.
Esse movimento de inchaço do comércio ambulante vem,
como já explicitado, se repetindo na atual “crise” do capital e
deixará seu saldo, mesmo após a recuperação econômica do
país. Em cada novo período de recessão há um aumento de
trabalhadores ocupados nessa atividade, e em cada período
de reaquecimento da economia há menos trabalhadores que
conseguem se realocar no mercado formal de trabalho, ampliando gradativamente o comércio ambulante nas cidades.
Um fenômeno interessante, que reforça o caráter estrutural
do crescimento de comércio ambulante, é a expansão dos
camelôs, nas principais áreas metropolitanas, em períodos
recentes de declínio expressivo da taxa de desemprego (os
dois governos Lula). A conclusão possível é que a expansão
da demografia urbana de trabalhadores não especializados
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acompanhada de uma segmentação desfavorável da oferta
de emprego cria uma resiliência, para dizer o mínimo, do
número de trabalhadores ambulantes. Diante desse cenário,
cabe indagarmos: como as instâncias de poder (executivo,
legislativo e judiciário) têm lidado com o comércio ambulante?
A forma jurídica como marco de exclusão

A Constituição Federal adotou o sistema de competências
reservadas ou enumeradas para os municípios, elencando as
mesmas no rol de seu artigo 30. A primeira delas é a de legislar
sobre assuntos de interesse local, sendo este um conceito
indeterminado pela norma. Tal interesse tem sido considerado
pelo Direito Administrativo a partir do primado da predominância – e não exclusividade – do interesse para o município,
em relação aos outros entes federativos (MEIRELLES, 1990).
Nesse sentido, a ocupação das vias públicas para o exercício
da atividade comercial é compreendida como um interesse
local, posto que infere diretamente no planejamento e no
controle urbano. Assim, compete aos municípios brasileiros
instituir leis e regulamentos acerca do comércio ambulante,
definindo quantas vagas estão disponíveis para trabalhadores
ambulantes, quem pode praticar a atividade, onde ela deve ser
exercida etc., bem como proceder à fiscalização através do
poder de polícia6 outorgado a agentes legalmente investidos
nessa função.
O principal critério que abaliza a relação entre as práticas
de reordenação do poder público e os atores do comércio
ambulante é a subsunção do trabalho à forma jurídica, isto é,
a existência ou não do registro, e a consequente autorização
concedida pelo poder público. Esse é o marco que vai definir
as formas de intervenção e controle pelas agências governamentais sobre esses atores: a relação de intensa precarização
e/ou de enérgica repressão.
É comum que as leis municipais que versam sobre o tema
determinem a exigência de autorização ou permissão de uso
da área pública para o exercício da camelotagem. Tanto a
autorização como a permissão de uso privativo (e não de
serviço público) são atos administrativos discricionários, unilaterais, pelos quais se facultam, a título precário, o exercício
de determinada atividade material, que seria vedada sem o
aval do poder público (MELLO, 2005). Pode ser interpretada
como uma cassação a última via de emprego disponível.
Tais atividades, encaradas como transitórias e irrelevantes
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para o Poder Público, são identificadas pela existência de um
interesse particular, de modo que não requerem licitação ou
lei autorizativa para o seu deferimento (MEIRELLES, 1990, p.
428). A precariedade se traduz no fato de que esses atos administrativos podem ser revogados sumariamente a qualquer
tempo, segundo os interesses da autoridade pública – através
da chamada discricionariedade administrativa7 –, sem que os
titulares do termo de autorização ou de permissão possam
“arguir eventual direito adquirido, em função do exercício de
suas atividades, não importando eventuais impostos e/ou taxas
recolhidos” (PIRES, 2010, p. 325).

m

esmo os camelôs e ambulantes que
possuem a devida autorização ou permissão de uso do espaço público não
têm assegurados os seus direitos, e essa
compreensão pode ser encontrada nos
julgados de nossos tribunais, inclusive nas mais altas instâncias do Poder Judiciário. O remanejamento ou a extinção de
determinada atividade se dá de modo discricionário – para não
dizer muitas vezes arbitrário – em razão dessa precariedade,
visto que o direito não recepcionou de maneira plena o trabalho
exercido por esses atores.
Assim, o Estado tem o “direito” ao seu favor, para “estabelecer estratégias a partir da veiculação de suas práticas no
espaço público urbano” (PIRES, 2010:326), demarcando as
áreas em que essas atividades econômicas são mais ou menos
toleráveis e remanejando os sujeitos no território, conforme
seu planejamento. A administração municipal detém a possibilidade, em razão da natureza jurídica do ato administrativo
realizado, de rever toda a distribuição dos trabalhadores ambulantes e camelôs no espaço urbano, ou seja, de realizar um
processo de desterritorialização e reterritorialização, quando
bem lhe couber e sem obrigação de considerar os interesses
desses sujeitos. Já aqueles trabalhadores que não possuem
a autorização ou a permissão, que não estão dentro do marco
da legalidade, e que, portanto, não obedecem a estratégia –
de classe, diria Henri Lefebvre ( ) – contida no planejamento
urbano, são “varridos” do espaço a partir de políticas duras
e repressivas. Há muito de Deus e do Diabo nesse mercado
encoberto pela escuridão da informalidade.
Os camelôs e ambulantes não são santos. Fazem parte do
problema de insustentabilidade das grandes regiões metropoli68 rapa
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tanas. Mas, paradoxalmente, também fazem parte da solução.
Sim, é verdade que sujam a cidade, resistem à formalização,
vendem produtos de origem suspeita, brigam ostensivamente
entre si e não respeitam a vedação de áreas à sua atividade.
Por outro lado, são alvos de diversas ações violadoras de
direitos, perpetradas pelo próprio poder público, como distorções no processo de cadastramento e recadastramento
dos trabalhadores, multas abusivas, extorsões, apreensões
indevidas, abusos de autoridade, violência policial e negação ao
direito ao trabalho.8 Em contrapartida, as governanças fazem
uso de um discurso tão antigo quanto limpeza e a ordem. A
farsa não se sustenta por muito tempo: a violência se sofre
na carne, os trabalhadores resistem pelo pão de cada dia e as
contradições ficam expostas como feridas abertas. Há causa
e efeito? Parece não haver método nessa loucura.
O uso do aparato repressivo estatal

No mesmo contexto em que as governanças, capitaneadas
pelos empreendedores, propõem um planejamento estratégico
para modernizar as cidades e torná-las mais competitivas,
a desigualdade social se aprofunda e a sociedade urbana
vê crescer nas ruas o número de pessoas identificadas no
imaginário coletivo dentro das chamadas classes perigosas e
de comportamento subcriminoso, materializadas na figura do
estrangeiro, do imigrante, do desempregado, do dependente
de drogas, dos trabalhadores marginalizados (entre eles os
trabalhadores ambulantes e camelôs) (GIORGI, 2006, p. 105).
Tal quadro tem ampliado os debates em torno da necessidade
de garantir a segurança pública nas cidades. A centralidade das
discussões em torno da (in)segurança e o alimento da ecologia
do medo, com o auxílio do poder midiático, impulsiona uma forte demanda pelo reforço do aparato penal estatal (COIMBRA,
2008) a perseguir todo e qualquer tipo de criminalidade. Há
certo pavor da sociedade dos grandes centros urbanos com a
violência. Ela não tem nada a ver com o comércio ambulante.
É bem verdade que a prática da camelotagem em si
não se configura crime; no entanto a figura dos vendedores
ambulantes, trabalhadores em condição de vulnerabilidade
social, sempre esteve associada à marginalidade urbana,
como personagens infratores da lei. Essa alegoria do camelô
marginal permeia o imaginário coletivo, inclusive podendo
afetar a subjetividade do próprio indivíduo que exerce a atividade comercial ambulante.9 Dessa forma, esses atores não

I N S I G H T

são considerados dignos de conviver na cidade renovada, que
promete ser linda, limpa e segura, e o poder público se utiliza
das formas jurídico-penais para classificá-los e persegui-los.
Diversos são os tipos penais associados ao comércio ambulante, sendo os mais comuns a violação de direito autoral
(nas formas do art. 184, §1º e §2º, CP), a receptação qualificada (nas formas do art. 180, §1º e §2º, CP) e os pequenos
furtos (art. 155, CP), além da tríada da tipologia penal autoritária dos crimes de resistência (art. 329, CP), desobediência
(art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP), utilizada quando tais
trabalhadores resistem as ações de apreensão de mercadorias
pelos agentes estatais (o “rapa”). Ademais, muitos desses
trabalhadores exercem sua profissão sem nenhum respaldo
legal, isto é, sem a adequação do seu trabalho à sua forma
jurídica, e apenas por isso já se encontram numa posição
marginal, sujeita a algum modo de repressão.
Um importante fator para o reforço do uso do aparato
repressivo estatal na fiscalização do comércio ambulante é o
processo de “municipalização da segurança”. Diante do cenário
de dita “crise” da segurança pública e de desordem urbana,
temos visto uma tendência das governanças municipais em
defender uma política de segurança própria, difundindo a
importância de uma “polícia municipal” que atendesse diretamente as suas demandas, e trabalhasse de forma integrada
com a Polícia Militar na prevenção e combate ao crime.
Essa proposta de municipalização da segurança encontra
suporte em um resgate das contribuições criminológicas da
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Ecologia Social da Escola de Chicago, pregando maior “limpeza
urbana” para assegurar a segurança na comunidade a partir
de uma cartografia da criminalidade na cidade, mas em uma
versão repaginada que ficou famosa no final da década de 80 e
início da década de 90. Em 1982 o cientista político James Q.
Wilson e o psicólogo e criminólogo George Kelling publicaram
um estudo sobre a “Teoria das Janelas Quebradas” na revista
Atlantic Monthly, com o título The Police and Neiborghood
Safety (A Polícia e a Segurança da Comunidade). A teoria
preconiza, a partir da metáfora das janelas quebradas, uma
forte influência do ambiente urbano na taxa de criminalidade,
argumentando que a prevenção ao crime exige uma administração ordeira de toda a cidade, em especial dos pequenos
delitos (WILSON & KELLING, 1982). Em 1990 o então prefeito
de Nova York, Rudolph Giuliani, inspirado nessa teoria, colocou
em prática o projeto de “tolerância zero”, com a maior força
policial municipal do mundo.
Louïc Wacquant (2001) se dedicou a estudar detalhadamente esse modelo de segurança estadunidense, em seu
livro “Prisões da miséria”, mostrando como ele se dá a partir
do vínculo entre neoliberalismo e o tratamento punitivo da
insegurança. Apesar do sociólogo apontar que o agigantamento do Estado penal não contribui com a redução da taxa
de criminalidade, tal modelo passou a ser amplamente estudado, defendido, promovido e importado como a chave para
a redução da violência nos centros metropolitanos, incitando
uma valorização pelas agências policiais no âmbito da administração municipal.
A rede de institutos de consultoria, encarregadas da
missão de difundir o modelo punitivo made in USA, teve um
papel fundamental para esse fenômeno, destacando o desenvolvimento, do Inter-American Policy Exchange (IAPE), “um
programa concebido para exportar suas estratégias favoritas
de combate ao crime para a América Latina como parte de
um pacote de políticas neoliberais”, pelo Manhattan Institute
(WACQUANT, 2012). O IAPE inclusive ignoraria o poder em
nível nacional, quando necessário, para trabalhar de forma
localizada, ao redor do governo municipal, promovendo seus remédios pró-policiamento e desconsiderando a questão social.
Assim, os camelôs e trabalhadores que não se enquadram
perfeitamente aos limites desenhados pelo emaranhado de
normas jurídicas e atos administrativos, que regulam e controlam a atividade comercial ambulante, passam a ser impedidos
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de trabalhar em diversos pontos da cidade, além de terem suas
mercadorias apreendidas, tanto nas ruas como nos depósitos
clandestinos (não regularizados muitas vezes pela ausência de
norma legal para tal), e a sofrerem com a sanção de multas e
as violências da guarda municipal. Em vez de serem incluídos,
são criminalizados. O resultado? Os trabalhadores resistentes
em relação a sua expulsão dos territórios e a proibição de
seus meios de subsistência entram muitas vezes em rota de
colisão com as rigorosas fiscalizações e violentas repressões
dos agentes municipais. Ou seja, está tudo errado.
A reordenação do espaço público instrumentaliza o sistema
penal para reprimir sistematicamente os “desviantes”, aqueles
que não se enquadravam no modelo de cidade perseguido pela
governança empreendedora empresarial. Esses sujeitos indesejáveis receberiam suas “punições com fulcro em critérios
eminentemente políticos, uma vez que todas as proibições
com sanções penais representariam a defesa de um sistema
de valores, no qual o poder social prevalente acreditaria”
(MARTINS & PEDRINHA, 2010, p. 4).
É possível que não seja assim? Sim, é possível e desejável.
No governo Leonel Brizola a discussão territorial foi encampada
como relevante, e soluções criativas foram implementadas,
a exemplo do Camelódromo, região no Centro da cidade
destinada exclusivamente para a atividade dos trabalhadores
ambulantes. A ideia era que outros Camelódromos fossem
sendo criados pela cidade na medida em que a demanda
por ocupação territorialmente organizada avançasse, o que
ocorreria em paralelo com a maior ou menor oferta de emprego com carteira assinada e as condições possíveis para
o empreendedorismo formal. Desde então, o esquecimento
do tema tornou-se um imperativo. É como se fosse mais um
estigma das ideias de Leonel Brizola.
A (necessária) luta coletiva dos trabalhadores
ambulantes e camelôs

Há dois nítidos caminhos para onde o impasse em relação
à subsistência racional e respeitosa do trabalho ambulante na
cidade deverá conduzir a situação da camelotagem urbana.
O primeiro é pacífico. Seria de cima para baixo, com o reconhecimento do poder municipal em relação à necessidade de
institucionalização da camelotagem, regulando-a sobre os
diversos aspectos: ocupação territorial, condição fiscal etc.
O segundo seria mais conturbado, e combinaria a resistência
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através do próprio trabalho, na rebeldia que desafia as ordens
estabelecidas de cima para baixo; a negociação direta com o
poder público pelas lideranças da categoria, tanto de associações como de sindicatos, utilizando-se da influência que essas
exercem na base para garantir apoio aos políticos “comprometidos” com a causa dos camelôs e trabalhadores ambulantes,
em uma relação de trocas (votos x benefícios); e a organização
da categoria a partir da conformação de movimentos sociais
e coletivos, atuando através de atos políticos e pressionando
os representantes do Poder Legislativo e Poder Executivo do
município do Rio de Janeiro. Esse segundo caminho é o menos
provável devido à pulverização da classe.

A

organização dessa categoria em uma luta
coletiva é muito complexa, em especial pelas
características de fragmentação do comércio
ambulante. É possível estabelecer diversos
critérios possíveis, que se interpenetram,
para classificar essa atividade comercial: existência ou não
do ponto fixo (camelôs ou ambulantes), outorga ou não de
autorização de uso especial da área pública (camelôs com ou
sem “TUAP”), subordinação ou não a terceiros (relação com
os aluguéis de “TUAP” ou empregos irregulares), os meios
pelos quais se exerce a atividade (barraqueiros, carroceiros,
ambulantes de triciclos, ambulantes de tabuleiro etc.), os
produtos que são comercializados, a habitualidade com que é
exercida, o local onde se situa (o bairro, a região), estar ou não
atrelada a eventos ou feiras (ambulantes de eventos, camelôs
de feiras) etc. Essa variedade de versões de atuação incorre
em uma grande diversidade de interesses (emergenciais), que
disputam a atenção do poder público e da sociedade e criam
obstáculos à criação de uma pauta comum, não obstante essa
pauta ser necessária, ou seja, permanecer na pauta.
Outro ponto de divergência entre esses atores sociais
está na disputa pelo reconhecimento da própria condição
de trabalhador. Isso porque as governanças municipais têm
proposto regularizar as atividades comerciais ambulantes a
partir do “estímulo ao empreendedorismo”, em um contexto
em que a forma de atuação do Estado perante a crise do
trabalho assalariado se configurou como uma ode à razão
empreendedora.10 Ora, não há recursos subsidiados para o
empreendorismo idealizado pelo estado, nem preparo específico por parte do trabalhador ambulante. No mundo perfeito do
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poder municipal essa transição do “ambulante marginal” para
o novo e desejável empreendedor se daria automaticamente,
como música. Sabemos que não é assim.
Na realidade, o discurso do poder público priorizou fomentar a entrada das pessoas no mercado de circulação de
produtos e serviços, na forma de empreendedores, ao passo
que defendeu a precarização do trabalhador assalariado.
Proliferou-se as microempresas de um só trabalhador por
conta própria. A estratégia era criar não um empresariado,
mas um verdadeiro “emprecariado”. O modelo foi imposto sem
uma conversa ao pé do ouvido com a realidade. O trabalhador
ambulante já tinha o seu trabalho. Outra ocupação seria uma
imposição autoritária. E o poder público não foi a ele. E ninguém
lhe ofereceu recursos para que se deslocasse. E sem um
anteparo para o fracasso da iniciativa perderia o seu espaço
territorial ou “ponto do comércio”. Se o insucesso fosse pleno
teria que assaltar alguém para prover de bens sua família. Sim,
cada camelô poderia muito bem ser um potencial criminoso
caso não houvesse a oportunidade de ser um trabalhador
ambulante. Seria o caso das palavras de Hélio Oiticica: “Seja
marginal, seja herói”.
Mas a questão do trabalhador ambulante é ainda mais
complexa, e muitas vezes leva a uma espécie de fratício entre
“irmãos do trabalho”. No âmbito do novo (velho) modelo de
planejamento municipal todo o uso do espaço público deve ser
incorporado à lógica da sociedade de consumo, logo essa lógica marca o processo de registro do comércio ambulante, com
o incentivo ao cadastro de Microempreendedor Individual (MEI)
e a instalação de camelódromos e feiras realizadas através
de Parcerias Público-Privadas (PPPs), fenômeno apontado pela
Streetnet Internacional (2012, p. 131), articulação de organizações do comércio ambulante de diversos países. Esse processo
desencadeou uma tensão entre os camelôs que passaram a
se reconhecer como pequenos empresários, animados com
a promoção do ethos empreendedor, e aqueles que seguiram
firmando o pé na condição de trabalhador precário.
Há ainda um fator de tensão relacionado à própria natureza da atividade, que é o autonomismo a partir da prática
comercial, sem apoios governamentais, e que influi em um
cenário mais propenso à competição entre esses trabalhadores. Camelôs que já possuem seu devido registro por vezes
se posicionam contra ambulantes sem registro, em razão da
afetação na margem de vendas, como qualquer outro comércio
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que vê uma concorrência entendida como “desleal“. É por
isso mesmo que um processo de organização da categoria
não passa por um aumento desenfreado no número de vagas
e alocações aleatórias na cidade, mas por um aprofundado
mapeamento de áreas potenciais vazias de comércio ou sua
organização em um ambiente comum para o exercício da
atividade (Camelódromo).
É, no entanto, no conflito e na insurgência contra a
repressão que afeta a todos esses sujeitos que se encontra
o maior ponto de apoio para a organização de suas pautas. A
partir das lutas contra a repressão, temos visto movimentos
se organizarem por uma pauta mais ampla de defesa dos direitos, em especial dos direitos sociais urbanos, dos camelôs
e trabalhadores ambulantes, tais como o Movimento Unido
dos Camelôs (MUCA) no Rio de Janeiro e o Movimento dos
Ambulantes de São Paulo (MASP).
Podemos compreender que os movimentos desses
trabalhadores estão inseridos na categoria de movimentos
sociais urbanos. Segundo Manuel Castells (1983:278) tais
movimentos seriam “práticas coletivas conscientes originárias
de problemas urbanos, capazes de produzir mudanças qualitativas no sistema urbano, na cultura local e nas instituições
políticas em contradição com os interesses sociais dominantes
institucionalizados”. Complementa essa definição a proposição
de Enzo Bello (2013:235-236) na qual esses seriam “grupos
sociais ligados a conflitos e interesses especificamente das
cidades, articulando dialeticamente a perspectiva da luta de
classes (distribuição socioeconômica) com as novas demandas
identitárias (reconhecimento), considerando a centralidade do
espaço urbano como locus fundamental das disputas políticas
no final do século XX e início do século XXI”.

janeiro • fevereiro • março 2018

71

I N S I G H T

A partir desses movimentos, os trabalhadores ambulantes
possuem um caminho alternativo, mas não excludente, para
a organização de atos políticos, sejam de passeatas, de ocupações temporárias de ruas e de praças, de debates públicos,
de intervenções culturais ou outros, a fim de cobrar do poder
municipal o respeito devido aos seus direitos e mobilizar a
sociedade (incluindo as instituições públicas) em seu apoio. A
inércia das autoridades públicas pode nesse caso ser explosiva. Tanto pode o trabalho ambulante pode funcionar como um
vetor de distensão na tragédia urbana, em especial no Rio de
Janeiro. Ou não. É possível se afirmar que sem o camelô as
favelas desceriam de forma desorganizada e pouco pacífica,
para dizer o mínimo, em busca do seu sustento.
A luta também pela organização do trabalho ambulante
deve se dar, paralelamente, no interior do Estado. A dimensão
do comércio de rua e sua capilaridade social e econômica
faz com que ele bem mereça uma agência reguladora, com
presença nas principais capitais do país. A exemplo dos
Tribunais de Contas dos estados, existentes em algumas
poucas unidades federativas. O setor deveria ser objeto de
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legislação específica e merecedor do benefício de renúncia
fiscal. Por que não? Pois setores maduros como a indústria
automobilística são beneficiados com o alívio do pagamento
de impostos. A agência deveria ouvidoria e corregedoria e
trabalhar em sintonia com os demais ministérios e órgãos
públicos das áreas do trabalho e social, além da repressão.
O objetivo não é aumentar a camelotagem, mas controlá-la
de perto, medir sua inserção no espaço urbano, os benefícios
e perdas que a cidade tem, assim como facilitar a migração
para empregos formais. O Ministério do Trabalho funciona
de costas para os ambulantes. Também não há integração
com o Ministério de Desenvolvimento Social. E a prefeitura
somente pensa na repressão. A Agência Reguladora do
Trabalho Ambulante construiria um nexo nesse universo de
desencontros.
A autora é mestra em Direito Constitucional pelo PPGDC-UFF, Professora de
Direito Penal e Processo Penal da UFF-VR, integrante do Núcleo de Estudos
e Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU-UFF) e do Observatório de Direitos Humanos do Sul Fluminense (ODHSFLU-UFF)
acbonan@gmail.com

notas de rodapé
1. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1948561-meio-milhao-de-brasileiros-vende-comida-na-rua.shtml Acessado em 8 de março de 2018.
2. Informações constantes na justificativa do PL 779/2010 da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro, aprovado em 2017.
3. Em realidade egípcios, palestinos, iraquianos, jordanos, entre outros, também
eram identificados dessa forma, em razão do sotaque e do controle que o Império
Turco-Otomano exercia em parte do Oriente Médio naquele período.
4. “Buffer” (ou retentor) significa, na ciência da computação, uma região de
memória física que serve para armazenar temporariamente os dados enquanto
se realiza a transferência deles de um local para o outro.
5. Conforme explica Oliveira e Santos (2015:4): “Em síntese, a ‘teoria da
modernização’, balizada no entendimento de que os países subdesenvolvidos
tinham economias polarizadas – por um setor avançado e de ponta sucedido
da recente industrialização, e, por outro lado, um setor de atividades bastante
atrasadas, compostas por migrantes internos –, defendia que a informalidade é
um processo transitório e seria superada quando os países saíssem da condição
de subdesenvolvimento. A “teoria da marginalidade”, diante das dificuldades de
superação do subdesenvolvimento pelos países periféricos, defendia a tese de
que certos grupos de trabalhadores seriam inseridos, precária e marginalmente,
em longo prazo, no mercado de trabalho, em virtude de alguns fracassos do
desenvolvimento acelerado dos países de industrialização tardia”.
6. O poder de polícia em sentido amplo é concernente à atividade estatal, tanto
do Poder Legislativo como do Poder Executivo, de condicionar a liberdade e a
propriedade, para – em tese – realizar ajustes aos interesses coletivos. Já o
poder de polícia em sentido estrito seriam as intervenções do Poder Executivo,
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destinadas a prevenir e obstar o desenvolvimento de atividades particulares
contrastantes – em tese – com os interesses sociais. (MELLO, 2005). O bisuris
está no que se definem interesses coletivos.
7. A chamada discricionariedade administrativa é um tipo de subjetividade pública,
que veio a “substituir” a possibilidade de decisões arbitrárias pela Administração
Pública. O conceito jurídico de discricionariedade pode ser traduzido como a
atividade de escolha, com ampla subjetivação, concedida pela própria norma, nos
processos decisórios do poder público. A decisão se efetua por escolhas subjetivas,
mas que devem se inserir dentro dos marcos do quadro do Direito, respeitando
os limites estabelecidos pelos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade,
eficiência, proporcionalidade, razoabilidade, entre outros. Nesse sentido, às atividades jurisdicionais em sentido estrito caberia apenas o controle de adequação das
decisões discricionárias aos seus limites estabelecidos, devendo se atentar para
a impossibilidade de usurpação das funções determinadas constitucionalmente
em nosso desenho institucional (BONAN, 2016).
8. Exemplo do RJ: dossiê
9. No livro Memórias de um Camelô, de Jeovah de Moura Nunes (2008), o autor,
jornalista e poeta que outrora se dedicou a tal profissão nas ruas de São Paulo,
relata a partir de suas próprias vivências como essa atividade profissional é vista
e tratada como o último degrau da escala social, posição em que a coloca próxima
às tentações diárias das práticas delituosas.
10. Sobre o tema indica-se ao leitor a tese de doutorado da professora Carla
Appolinário de Castro, defendida em 20 de dezembro de 2013, no Programa de
Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, intitulada “Crítica à razão empreendedora: a função ideológica do empreendedorismo
no capitalismo contemporâneo”.
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Juntando
criatividade
e inovação,
você constrói
o futuro.
Imagine um inﬆituto que conecta pessoas
para transformar realidades. Um ambiente
que incentiva a inovação, a colaboração,
a criatividade e o empreendedorismo.
Um laboratório onde todos aprendem
e também ensinam. Um espaço que
acredita na tecnologia para potencializar
transformações. Isso tudo é o Oi Futuro,
o inﬆituto da Oi que atua nas áreas de Cultura,
Educação, Inovação Social e Esporte.

#juntos
transformamos
CONHEÇA OS NOSSOS PROJETOS:

@oi_futuro
linkedin.com/company/inﬆitutooifuturo/

CONECTADO

PELA
• março 2018
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A injustificada aura que glorifica os saberes estabelecidos data da primeira geração da
Ciência, quando, ainda com mandato sobrenatural, foi puramente normativa.
Tomemos o caso, próximo a nós, de José Francisco António Inácio Norberto Agostinho,
Rei de Portugal e Algarves (1714-1777). Absolutista, D. José I governou “por mandato de
Deus, de ciência certa e vontade esclarecida”. O mistério aurático não recai sobre a Ciência de
primeira geração, a G.1, mas em como se chegou a nela crer. Pois, corria à boca pequena que
o saber de el-Rei era pouco, e a sua vontade, frágil. Alguns historiadores até sustentam ter sido
Sua Majestade uma toupeira. Outros, mais compreensivos, o têm como carola e hesitante.
Beato terá sido D. José, e a inapetência decisória, mesmo afiançada por Deus, se esclarece:
teve como Secretário do Reino o enérgico Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Conde
de Oeiras, e, como ficou conhecido, Marquês de Pombal. É crível que, tirânico, o Marquês
não lhe tenha permitido dar um pio nas coisas do reino. Mesmo assim, os Arautos do Paço
da quarta dinastia, a de Bragança, o apelidaram de “o Reformador”.
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A primeira geração
da Ciência, ainda com
mandato sobrenatural,
foi puramente
normativa

Aí já lá vai outro enigma que cerca a ciência de D. José. Reformas de fato as teve seu reinado. Mas se devem à
Mãe Natureza e ao Marquês, e não a ele. A primeira, no terremoto de 1º de novembro de 1755 – aquele mesmo, de
Voltaire, que, a custa do supradito, desabonou a ciência divina – fez ruir sobre a cabeça da corte e do povo palácios,
casas e casebres. O segundo, reorganizou a desmoronada Lisboa, façanha de que dá testemunho a baixa pombalina.
Sobreviveu D. José à fatalidade sísmica por conveniente ausência – havia ido tomar a fresca à Belém. Mas,
depois dessa data, encarolou de vez. Puxava novenas dia e noite. Também ganhou uma fobia a edifícios de pedra e
cal, indo viver em um complexo de tendas no Alto da Ajuda, onde veio a expirar. Sua alma foi levada pelos anjos, ou
foi carregada pelo demônio. Há controvérsia.
A hipótese diabólica deve ser atribuída à sua bem-amada filha, Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes
Rita Joana, futura Rainha de Portugal e Algarves. Explica-se o crédito: tendo el-Rei supostamente sido objeto de um
atentado, o Marquês, de olho nas fortunas dos Távora e dos Aveiro, ordenou que os insurretos fossem torturados
até a morte. Deu-se então que, na mais cruel advertência aos vivos e às gerações futuras, os malogrados regicidas
tivessem seus corpos dilacerados na Roda.
Isso se passou em Belém, em praça pública, à vista da corte e de todos. A se fiar nos sábios lentes de Coimbra,
a opinião de D. Maria sobre o destino paterno decorre de que o somatório da paúra sísmica, do desconforto de viver
em barracas como uma berbere, da obrigação de rezar ladainhas infindáveis, tudo isso rematado pelo espetáculo de
gritos lancinantes e sangreira desatada dos Távoras e Aveiros feitos em pedaços, alucinaram a infeliz primogênita.
Daí que, no seu desvario, sua Alteza não arredasse que D. José fora carregado aos infernos, de onde, desesperadamente, a chamava.
Teria a pobre atendido à invocação do amado pai, se antes, doida varrida, não tivesse sido feita Rainha do Brasil,
e para cá remetida, o que, parece, em nada ajudou seu caso. Apesar disso, como a cientificidade na primeira geração
fosse normativa, seguiu D. Maria I detendo oficialmente Ciência certa. Mas sabiam todos da sua condição. Tanto que,
apesar dos esforços dissimulantes e camuflantes, Maria ficou conhecida entre nós como “a Louca”.
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Enquanto isto, na parte mais civilizada da Europa florescia a segunda geração da Ciência, a G.2. A Encyclopédie,
de Denis Diderot e Jean le Rond d’Alembert, havia sido concluída uma década antes. Estava-se em pleno “Século
das Luzes”. A aura perdida da sabedoria divina dos reis requeria substituta à altura. E esta veio sob a forma da
Ciência ela mesma, sem intermediários e mais certa do que nunca.
Certus deriva do particípio passado de cernere, discernir, decidir. Uma ciência certa é a que decide sem erro
possível. Como na nossa época, em que a fé na ideologia vai perdendo espaço para a confiança na tecnologia,
no século XVIII a perda da fé na garantia divina foi substituída pela certeza no poder abstrato da mente humana.
A Ciência G.2 propagava as virtudes unitárias do incrível e do invisível: a eletricidade, a fermentação e a
decantação.
Como não poderia deixar de ser, no início daquele cintilante século atribuiu-se tudo à eletricidade. Para a
geração 2.1 da Ciência, a eletricidade era a causa dos terremotos e a proteção contra suas consequências. Os
experimentos elétricos e eletrizantes assumiam as mais diversas modalidades, sempre respeitados os cânones
epistêmicos de então, tal como se respeita a estocástica numérica de hoje. Houve um cientista que chegou a
enfiar um par de fios de prata narina adentro, provocando um formidável choque. Concluiu que a eletricidade tinha
odor pútrido. Acreditava tanto no experimentalismo que não atinou que a putrefação era a da narina, sacrificada
em nome do conhecimento.
Eletrificou-se tudo, desde seres vivos, como os elefantes de circo, até, e especialmente, os alimentos – o leite,
o vinagre, a carne – para que não se estragassem. Ao cabo, tentou-se até mesmo ressuscitar cadáveres mediante
a eletrificação das orelhas, tão a propósito dispostas. Isto porque longas e acuradas observações haviam levado
à crença de que a eletricidade era um ente vivo, gerado pelo choque entre o branco e o negro. Mais ou menos
como hoje se pretende quantificar tudo: das relações interpessoais à imaginação, do sofrimento à felicidade.

A Ciência G.2 propagava
as virtudes unitárias
do incrível e do
invisível: a eletricidade,
a fermentação e a
decantação.
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As falhas e desastres da geração 2.1 não abalavam a fé na Ciência. Mas, pelo meio do século, tinha ficado
evidente que se haviam esgotado as possibilidades da eletrificação universal. Sobreveio, então, a G.2.2: a da
fermentação.
A fermentação, concebida como movimento espontâneo da natureza, passou a ser a causa de tudo. Misturava-se carne, pão e água (o reino animal, o vegetal e o mineral) para se obter a fermentação salvadora. Cientistas
seríssimos, como Geoffroy Saint-Hilaire, estudando de ratos a elefantes, concluíram que a própria existência humana
derivava da fermentação: do processo digestivo que nos mantém vivos. Ao ponto em que, para que tivessem uma
boa fermentação, recomendava-se que as crianças, depois de amamentadas, fossem freneticamente chacoalhadas.
Findas as Luzes, já na volta para o século XIX, mas ainda na ordem da Ciência de paradigma unitário, sucedeu
à eletrificação e à fermentação, a geração 2.3, regida pelo ideal epistêmico da decantação.
Acreditava-se que ao se decantar encontrar-se-ia a essência, o espírito ou a virtude de qualquer matéria.
Decantaram-se, evidentemente, todos os líquidos disponíveis, mas também, pedras moídas e madeiras nobres.
Foram decantados cachorros, gatos, muitos coelhos (cuja “essência” é ainda hoje usada em perfumaria). Na
documentação científica dos experimentos ocorridos na Paris de então, há registro dos custos e dos resultados
da decantação de pelo menos um elefante inteiro, sem que, no entanto, se conseguisse precisar as virtudes
elefantinas essenciais.
janeiro • fevereiro • março 2018
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As estratégias da Ciência
3.G continuam focadas na
obscuridade descabelada.
Ainda assim, cremos,
ou nos fazem crer,
na razoabilidade dos
cientistas

Esgotadas as possibilidades da Ciência de eixo único, a fraqueza humana ou a resignação face ao desconhecido
ou a combinação de ambos continuam embasando o halo que dignifica a Ciência. Os experimentos e os relatos
de casos da terceira geração mantêm grande prestígio, embora seus resultados sejam particulares e efêmeros,
e nem a pretensão de essencialidade sustentem.
As estratégias da Ciência 3.G continuam focadas na obscuridade descabelada. Ainda assim, cremos, ou nos
fazem crer, na razoabilidade dos cientistas, uma gente que domina saberes que nunca entenderemos.
Dois exemplos fartamente documentados.
Na sexta-feira, dia 3 de agosto de 1962, Warren Thomas, diretor do zoológico municipal de Oklahoma, injetou em Tusk, o elefante, 297 miligramas de LSD. A dose era 3 mil vezes superior a que os humanos costumam
experimentar. Tusk, trombeteou, volteando sobre o seu próprio eixo durante alguns minutos, deu um salto digno
de uma cheerleader, soltou um cagalhão descomunal e caiu de pernas para o ar. Morto.
Em Oklahoma, como descreveu Kafka sem nunca lá ter estado, passam-se coisas inexplicáveis. Como ninguém
sabia ao certo a causa mortis de Tusk, após dois anos de intensas controvérsias, Ronald Siegel, da Universidade
de Los Angeles, decidiu dar fim ao mistério. Administrou a mesma dose de LSD a dois outros elefantes, só que
diluída em água. Desta vez os paquidermes sassaricaram para frente e para trás e emitiram melódicos trinados.
Mas sobreviveram. Desconhece-se a contribuição para ciência do paquidérmico experimento. Para um leigo, a
conclusão é de que no fundo da alma elefantina dorme o sonho de ser uma cotovia.
Passemos ao segundo e derradeiro exemplo, o dos tempos e circunstâncias mais recentes, em que a ciência
3.2 G triunfa impávida.
Nada parece ter mudado. Se poucos efetivamente entendem as razões dos desígnios reinóis de ordem divina,
os poderes da eletricidade, as benesses da chacoalhação fermentadora dos nenéns, os saberes decorrentes de
extração das essências e as consequências do canto dos elefantes chapados, o que se dirá da física dos quanta,
que, altaneira, arremete pelo século em curso?
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Pois, como quase ninguém sabe, na física quântica o Princípio da Incerteza de Heisenberg
diz que é impossível ter consciência simultaneamente do momento e da posição de uma
partícula. Conhecer uma dessas propriedades afeta a precisão com que se pode conhecer
a outra. Já a Demonstração do Entrelaçamento dispõe que, romanticamente enredadas, as
partículas se comportam como se estivessem “trocando informações”. Se não bastasse isso,
a atualíssima teoria da Ação Fantasmagórica veio a demonstrar que o Princípio de Heisenberg
associado à Demonstração do Entrelaçamento, resulta na coordenação totalmente estranha
entre partículas afastadas entre si.
Não por acaso Albert Einstein foi um dos que opinaram que o mundo quântico era tão
estranho que a teoria devia estar errada. O fato é que, se no tempo de D. José a aura da
ciência era garantida pelo rei, e Deus o seu ponto de apoio, se depois o mancal foi o da ciência
unitarista propriamente dita, nos tempos que correm a Ciência e sua aura parecem ter se
fundido, além de terem deixado em paz os elefantes.
Seja como for, a nós, leigos contemporâneos, parece não restar senão a habitual fraqueza
de ter fé no que garante a Ciência estabelecida e nos resignarmos à dissociação entre tempo
e lugar e à possibilidade do alegre diálogo entre partículas longínquas, inertes, invisíveis e
telepatas.

O autor é doutor em Ciências de Engenharia de Produção pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro
hermano.thiry@gmail.com
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A política brasileira contemporânea transcorre
sob o signo da crise. Analistas das mais diversas
perspectivas convergem, em meio às suas muitas
discordâncias, na ideia de que há algo de excepcional no horizonte do país. Periodicamente despontam
declarações sobre o caráter trágico e inédito do
momento, mesmo quando comparado a períodos
particularmente turbulentos do passado nacional. No
discurso à direita do espectro político, já surge como
lugar comum a ideia de que transcorremos, senão o
pior, um dos piores períodos da nossa história. Gustavo
Franco, por exemplo, classifica a atual crise como “a
pior dos últimos 200 anos”1. O mote não está ausente,
todavia, de manifestações mais progressistas, que
frequentemente expõem sua perplexidade ante a
conjuntura. Bom exemplo é uma recente entrevista
de Wanderley Guilherme dos Santos, na qual o decano da Ciência Política brasileira afirma não apenas
desconhecer situação semelhante na história do país,
mas ressalta que mesmo nas investigações de política
comparada é difícil encontrar tempo de tamanha desestruturação.2 Se a doença é incontroversa, há, como
é natural no mundo da política, enormes embates em
torno do diagnóstico. Disputa-se não apenas o tipo da
patologia, mas também suas decisivas causas.
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Não faltam razões para as divergências em torno da morfologia da crise. Podemos remetê-las a distintas percepções sobre
a natureza humana, o papel da política, o funcionamento do
mundo econômico, as responsabilidades do Estado, o conteúdo
da democracia, dentre outros vetores capazes de reconstruir a
complexidade das disputas políticas contemporâneas. Este texto,
nos seus evidentes limites, pretende reconstruí-las com ênfase nas
interpretações sobre um evento decisivo da nossa história recente:
as Jornadas de Junho de 2013.
Algumas interpretações da crise brasileira

Uma relevante corrente de interpretação da crise é a neoliberal.
Segundo esta narrativa, os males se encontram na Constituição
responsável pelas regras do jogo da Nova República, a qual não responderia aos novos ares hegemônicos após a queda do Muro, mas
daria continuidade à velha estatofilia brasileira, alheia às lógicas do
moderno capitalismo. Os pecados de origem teriam sido agravados
pela execrada “Nova matriz econômica”, patrocinada, sobretudo
após 2011, pela presidenta Dilma Rousseff, a qual reclamava com
ainda maior vigor o papel indutor do Estado no desenvolvimento
nacional. A retórica crítica não possui traços novos, mas seria plenamente subscrita por personagens como Roberto Campos3, assim
como remete aos recentes motes sobre o “fim da Era Vargas”4 ou
à necessidade de um “choque de capitalismo”5 no Brasil.
Com o cenário de crise econômica, ela ganhou nova força nos
meios empresarias, presente tanto na linha editorial da grande
imprensa, como na pena de intelectuais como Gustavo Franco,
Marcos Lisboa, Armínio Fraga e Samuel Pessoa. Este último tem
sido o mais assíduo publicista dessa corrente, como demonstra
seu debate recente com Fernando Haddad, nas páginas da Revista
Piauí. Pessoa, em texto sobre os fundamentos da crise econômica
de 2015, expõe exemplarmente sua linha argumentativa, ao atribuir
a atual situação não apenas a “revisita ao modelo estatizante do
Governo Geisel”, como a “um possível esgotamento do contrato
de redemocratização”6
Não são triviais, entretanto, os obstáculos para a popularização
desta perspectiva, para além dos espaços de parte substantiva da
elite econômica e determinados setores da classe médias. Mesmo
os surveys realizados em espaços supostamente simpáticos a tal
proposta, como o organizado por Esther Solano e Pablo Ortellado
nas manifestações de 2015, têm demonstrado explícita resistência
da população a esta retórica liberalizante7. Justamente por este motivo, personagens simpáticos ao atual governo, inclusive o próprio
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Michel Temer, frequentemente aludem a seus escassos vínculos com a vontade popular como virtudes para a implantação
da agenda liberalizante: “Apresentei e fiz tudo o que o Brasil
precisa. A popularidade é uma jaula.”8. Assim, a chegada ao
poder através de uma conspiração, a baixíssima popularidade
de Temer e a dificuldade de vislumbrar a possibilidade de um
sucessor diretamente vinculado ao governo – todos fatos usualmente desfavoráveis em ordens democráticas – tornam-se
vantagens, já que permitem a implantação de uma agenda
incapaz de triunfar eleitoralmente, mesmo com o evidente
apoio da quase totalidade da mídia. As reformas se mostram
capazes de vencer, esmo que parcialmente, apenas através
de um golpe.
Mais popular é uma retórica de decadência moral do país.
Com forte ênfase nos temas comportamentais e nos direitos
de minoria, muitos atores apostam em discurso com forte
feição conservadora e até mesmo reacionária. Arma-se, neste
sentido, um ataque contra novas formas de sociabilidade,
padrões de sexualidade e valores, vistos como sintomas de
uma crise maior, que é consequência, e não causa, do mundo
da economia. Não estamos diante de um fenômeno exclusivamente brasileiro. Autores de perspectivas diversas, como
Jurgen Habermas e James Hunter9, já apontam há algum
tempo a preocupação de uma nova direita com o terreno da
cultura, responsável, nas palavras do autor alemão, por um
preciso tipo de neoconservadorismo, que compõe o elogio
à modernidade econômica, o capitalismo, com a crítica à
modernidade cultural. O cenário nacional, entretanto, tem
se mostrado extremamente receptivo para tal discurso, que
encontra grande recepção na redes sociais, é responsável por
seguidos sucessos editoriais e serve de bula para um candidato
à presidência, Jair Bolsonaro, com significativo índices de
intenção de voto nas pesquisas. No campo dos intelectuais
públicos desse movimento, têm destaque figuras como Olavo
de Carvalho, Reinaldo Azevedo, Denis Lerrer Rosenfield, Luiz
Felipe Pondé, dentre outros, todos marcado por um orgulhoso
pertencimento ao campo da direita, o que, já à primeira vista,
os distingue de possíveis precursores, mais afeitos a negar
a relevância da distinção direita/esquerda. A perspectiva
também se distingue por outras características, como o forte
tom moral das sua argumentação, a visão extremamente
crítica da história nacional, uma certa retórica realista, dentre
outros aspectos10.
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O convívio e alianças recentes entre os dois grupos não
devem ofuscar as importantes distinções analíticas. Entre
o acento neoliberal do primeiro e a feição neoconservadora
do segundo há diferenças importantes. Se, ao abandonar a
tradicional resistência do conservadorismo ao grande capital,
os neoconservadores se aproximam do neoliberalismo em
concepções econômicas, a ênfase nos temas culturais ganha
tom diferente nas duas correntes, a ocupar papel central no
neoconservadorismo e surgir apenas como ponto de ataque a
intervenções estatais destinadas a redução da desigualdade
dentre os neoliberais. Tal concepção tem, por sua vez, outras
consequências, já que reduz a importância da economia, pedra
angular do mundo neoliberal, para os neoconservadorismo.

P

or outro lado, os ganhos interpretativos da tradições
não podem esconder que o campo da nova direita
brasileira não se caracteriza por adesões irrestritas
ou tipos puros dessas linguagens, mas é antes
composto por um complexo amalgama de ideários.
Ganha força, neste cenário, uma peculiar composição entre
neoliberalismo e neoconservadorismo, que superam as diferenças de suas tradições de origem, o conservadorismo e o
liberalismo, para compor um discurso de forte acento moral.
Boa parte dos políticos e intelectuais possui uma linguagem
mais confortável, conjugando mais naturalmente os verbos
neoliberais ou neoconservadores, mas não deixa de transitar
bem entre outros idiomas. A fortuna tem sorrido com maior
facilidade para os personagens mais maleáveis desse campo,
que, por exemplo, não hesitam em acenar com o neoliberalismo atrás do apoio do empresariado, ao mesmo tempo em
que recorrem ao neoconservadorismo em seus discursos para
as massas.
O Judiciário e o Ministério Público foram fortemente
mobilizados por tais linguagens. Influenciados pelos amplos
poderes abertos ao mundo jurídico na Constituição de 1988 e
pelos ares pós-positivistas de outras latitudes, juízes e promotores assumiram um papel de reformadores sociais, prontos
para expurgar os longevos males da sociedade brasileira. Há,
entretanto, uma mudança tanto no sentido quanto no grau
deste movimento. Em outros tempos, a forte judicialização da
política e das relações sociais foi aproveitada sobretudo pelas
esquerdas, hábeis em utilizar os tribunais como campo para
promover avanços dificilmente conquistados através do Lejaneiro • fevereiro • março 2018
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gislativo11. Recentemente, a judicialização da política não tem
ocorrido pela provocação dos partidos políticos e movimentos
sociais, como predominava outrora, mas passa sobretudo pela
movimentação autônoma de juízes e promotores, os quais, por
sua vez, se mostram especialmente porosos à expansão das
ideias de direita presentes no país. Ideário de reforma social
por meio do direito, o pós-positivismo perde seu feitio progressista, e é mobilizado em cruzada contra a política partidária e
o Estado12, vistos como intrinsecamente corruptos13.

D

entre as esquerdas, duas leituras se destacam.
Uma primeira, próxima ou elogiosa ao petismo, vê
na crise a resistência de grupos sociais com amplo
estoque de capital político ao projeto petista, que
mesmo com seu feitio muitas vezes moderado
ameaçou padrões de privilégio de classe e lógicas de atuação
da burguesia nacional. Dois intelectuais são representativos
de inflexões nesta interpretação: André Singer e Jessé Souza.
O primeiro ressalta o papel da grande burguesia nacional na
desestabilização do governo Dilma, motivada pela oposição à
tentativa da presidenta de passar de um “reformismo fraco”
para algo mais próximo de um “reformismo forte”, através das
suas intervenções nos setores bancário, de energia elétrica
e na sua condução das taxas de juros. Sem uma mobilização
social mais ampla e com um anacrônica aposta em uma distinção entre capital produtivo e financeiro, os quais se encontram
plenamente integrados no capitalismo contemporâneo, o
governo Dilma se mostraria presa fácil a ação organizada do
mundo empresarial e das direitas14. Singer interpreta a política
a partir da classe social lida pela chave marxista, buscando
sempre relacionar os movimentos da política institucional aos
interesse dos grupos sociais organizados.
Jessé Souza, por sua vez, trata a luta de classes mais
pelas lentes de Bourdieu do que pelas assertiva de Marx.
Ele vê no terreno do capital cultural o fator primordial para a
hegemonia de uma das quatro classes por ele identificadas no
Brasil contemporâneo: a dos “endinheirados”. É por meio de
uma narrativa amparada na ideia de patrimonialismo, que tem
na releitura de Gilberto Freyre por Sergio Buarque de Holanda
seu grande momento, que essa reduzida elite do dinheiro
convence a “classe média e suas diversas frações” a sujar
as mãos, arcando “com o trabalho diário da dominação social
realizada em nome dos endinheirados”15.
86 prospectiva
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A criação de um mito nacional de demonização do Estado
através da corrupção, que tem dentre seus colaboradores
valorosos Raymundo Faoro, permite justificar a dominação dos
endinheirados não apenas sobre a classe média, mas sobretudo sobre as duas outras classes historicamente exploradas: a
classe trabalhadora e a ralé estrutural. O golpe de 2016 não
mobiliza discursos ou intenções novas na história brasileira,
mas retoma o velho mote da corrupção, destinado apenas a
garantir a posição privilegiada dos endinheirados. Sua motivação conjuntural decorre da resistência contra os governos
petistas, que representariam um dos maiores esforços de
inclusão social da história brasileira. Contra esse movimento,
ganha força um “racismo de classe” que encontra em antigas
fórmulas um impulso para organizar movimentos de caráter
“proto-fascistas” com grande aceitação na classe média e
forte apoio da mídia. Seria esta movimentação, fortalecida a
partir de 2013, o grande fator a impulsionar o golpe.
A segunda interpretação no campo da esquerda constrói
uma crítica do projeto petista. Ela também comporta duas
inflexões: uma no campo do marxismo, que tem entre seus
representantes Ruy Braga, e outra próxima do campo do autonomismo, representada por Vladimir Safatle. Braga vê a crise
como consequência da incapacidade do lulismo – entendido
como “modo de regulação dos conflitos classistas”16 – de
continuar a promover a pacificação das disputas de classe. A
capacidade de promover o “consentimento ativo” das bases
e o “consentimento passivo” das direções decaiu após 2013,
movimento que serve como demonstração da precariedade
da hegemonia lulista, apoiada num virtuoso ciclo de commodities e na criação de empregos, em sua quase totalidade,
de baixa remuneração.
As naturais insatisfações dessa nova composição de
classe do lulismo promoveram uma onda grevista “inédita na
história do pais” em 2013, revelando às classes dominantes
a incapacidade da burocracia sindical de dominar as próprias
bases. Paralelamente a isto, a perda de espaços de privilégio
das classes médias, como a universidade e o aeroporto,
aproximaram tais setores de um ideário de direita, que serviu
de fermento às manifestações contra o Governo Dilma e o PT.
Neste cenário, os grandes grupos empresariais teriam imposto
a presidente um aprofundamento da “estratégia de austeridade” por meio de um “ajuste recessivo”, pauta parcialmente
cumprida, mas não o suficiente para garantir a sobrevida do
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governo. Braga, deste modo, vê nos efeitos evidentes da crise na
política institucional apenas “a face visível de uma crise orgânica
cujas raízes encontram-se na própria estrutura social do país”17,
a qual revela, por sua vez, os profundos limites do projeto lulista.
Safatle, por outro lado, aponta raízes ainda mais profundas
para a presente crise, diretamente relacionadas ao fracasso do
Nova República. Apenas o “autoengano” pode ofuscar que “o país
não foi capaz de produzir uma democracia minimamente viável
depois do fim da ditadura militar”18. A ordem política posterior ao
regime autoritário se caracterizaria por uma série de farsas: a farsa
da “transição pacífica”, enquanto persistia o núcleo de poder da
Ditadura; a farsa da “redemocratização”, quando o poder popular
persistia longe do governo; a farsa do “combate gradual contra a
desigualdade”, em um governo onde os rentistas mantiveram seus
privilégios intactos19.
A eleição de outubro seria, nesse sentido, apenas outra farsa. A
única saída, fora o atual flerte com soluções bonapartistas, passaria
pela “radicalização democrática inédita”, através da “reinstauração
da institucionalidade política nacional”20. O filósofo paulista, mais
crítico à Nova República e aos governos petista que Ruy Braga,
não iniciou a defesa dessas saídas após o Golpe de 2016, mas
já antes, no final de 2015, não hesitava em advogar que “a única
saída realmente à altura da crise atual passa pela convocação de
uma Assembleia Constituinte extraparlamentar”, em movimento de
retorno ao “grau zero da representação”, que permitiria a solução
através da emergência de uma “força extraparlamentar”21.
As leituras de 2013

A última seção demonstra a variedade de leituras sobre a crise.
Ela permite questionar certa vulgata, intensamente repetida sobre
a atual conjuntura, que vê nas produções intelectuais e políticas a
simples reiteração de uma polarização entre petistas e tucanos. Segundo tal perspectiva, um dos problemas do presente cenário estaria
na incapacidade de entendimento dessa duas forças partidárias,
que escolheriam o confronto aberto às soluções de compromisso.
Algumas disputas certamente decorrem das preferências partidárias mais imediatas pelos dois partidos dominantes nos pleitos
presidenciais da Nova República. Não há, aliás, nada de anormal
no fenômeno, que transcorre de forma semelhante em regimes
democráticos frequentemente elogiados por nossos estudiosos da
política. Creio, entretanto, que o atual cenário antes reforça movimento oposto. Se algo mudou na mais recente conjuntura talvez
tenha sido o enfraquecimento desses pertencimentos como chave
janeiro • fevereiro • março 2018
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de compreensão dos embates públicos atuais. Tanto no campo
da direita quanto no da esquerda, cresce a olhos vistos a força
de grupos que não se reconhecem nas identidades petista
e tucana, mas reivindicam a construção de outros lugares.
Evidentemente já existiam aqueles que não se resumiam a
tais partidos no debate público, mas sem a perspectiva de
crescimento vista ao longo dos últimos tempos. O fenômeno
pode até mesmo não se mostrar nas eleições presidenciais
de outubro, já que os resultados eleitorais expressam apenas
parte das pulsações do mundo político, mas os movimentos
apontam para a presença de novos personagens em cena.
Caso se conforme esta hipótese, resta saber suas razões
e compreender como ela influencia a presente conjuntura. É
preciso, todavia, antes recusar as utopias oligárquicas que
ainda pairam sobre a política brasileira, tão bem expressas no
eterno clamor por um entendimento entre PT e PSDB. Há um
constante retorno de certo horror ao conflito na cena política
nacional, sempre ciosa de buscar soluções de centro e evitar
o dissenso aberto. Essa perspectiva vê nos abertos embates
entre forças de concepções diversas um aspecto negativo do
campo político, não uma expressão de divergências públicas,
legítimas tanto pela perspectiva marxista quanto segundo a
liberal. Deve-se distinguir a crítica ao aberto questionamento
de resultados democráticos feita pelo candidato Aécio Neves
– o que pode ser visto tanto como desprezo pelas liberais
“regras do jogo” quanto como desrespeito a uma perspectiva
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mais substancial de vontade popular – do fetiche por soluções
conciliatórias que frequentemente ignoram reais distinções de
interesses e visões de mundo.

V

oltando aos contornos do atual cenário, creio que
um olhar sobre 2013 é fundamental para compreender a nuances e transformações do tempo
presente. Este texto, em seus limites, não buscará
tratar do evento em si – já objeto de algumas
boas análises22, mas carente, como é natural em fenômenos
do seus tipo, de um compreensão mais aprofundada –, antes
preocupado em compreender o lugar de 2013 nos diagnósticos
já delineados sobre a crise.
As Jornadas trouxeram evidentes transformações para a
cena política brasileira. Primeiramente, foram responsáveis por
uma evidente politização das mais diversas esferas da vida.
Breno Bringel e Geoffrey Players veem no evento um momento
inicial de “abertura societária”, onde “emergiram novos espaços e atores que levaram a um aumento da conflitualidade no
espaço público e a um questionamento dos códigos, sujeitos
e ações tradicionais que primaram no país durante as últimas
duas décadas”23. Em tempo posterior das manifestações, tem
um lugar um tempo de “transbordamento societário”, “momento em que o protesto se difunde dos setores mobilizados
para outras partes da sociedade” 24. Em ambos os processos,
a política – compreendida como série de reflexões e disputas
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acerca da coletividade – adentra rincões pouco explorados
antes, aumentando, como é natural, a disputa em torno de
certos aspectos da sociedade contemporânea.
As Jornadas trazem também algumas mudanças de repertório, entendidas mais como ênfases em gramáticas pouco
presentes do que como absoluta inovação; Há muitas continuidades em meio a mudança, usualmente pouco destacadas nas
análises de 2013, que retomam não apenas movimento mais
recentes, como a “Revolta do Buzu”, como um longa tradição
brasileira de motins urbano25. Por outro lado, é inegável que o
evento ampliou o papel das redes sociais na disputa política e
construiu um ambiente onde a performance tende a sobrepujar
o conteúdo. Conjugar as variações dessa gramática se torna
fundamental para o sucesso político nesses novos tempos.
Por fim, Junho constrói um inegável clima de insatisfação
com a ordem vigente, em um sentimento de fastio que tanto
assume contornos pouco definidos, como uma recusa aos
próprios fundamentos da sociedade, quanto se volta contra
aspectos e personagens bem definidos, questionando determinados eventos esportivos ou práticas da elite política. Essa
recusa ganha forte conotação moral, surgindo como momento
central da inflação moral em curso na política brasileira, que
remete os conflitos não a disputas em torno de divergência
conjunturais, mas a visões de mundo mais amplas organizadas
em torno de conceitos inegociáveis de bem e mal, que dificilmente admitem a existência do outro. Algumas análises do
cenário político nacional tomam a inflação moral pelo aumento
da polarização da cena política, ignorando que é justamente
a dificuldade de lidar com as multiplicações de polos de ação
munidos de uma exclusiva ética da convicção – os quais
tem no Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal lugares
privilegiados – o fator mais complexo da atual conjuntura.
Em meio aos ventos da mudança, os primeiros atingidos
são os mais diretamente identificados com a antiga ordem.
Não era simples a tarefa de PT e PSDB antes esta conjuntura.
Fazia-se necessária uma boa dose de virtu para sobrepujar
tantos desafios da fortuna. Os partidos, entretanto, não apenas
fracassaram em suas estratégias como parecem insistir nos
erros já cometidos. No caso dos tucanos, legenda que deriva
boa parte da sua força do amplo apoio dentre o empresariado,
os erros são menos custosos e menos sentidos, mesmo que
sua tarefa – por suas mais bem estabelecidas ligações em
setores da mídia e da classe média – seja, sem dúvida, mais
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fácil. Já os petistas, portadores de vínculos com setores identificados às grandes mobilizações da redemocratização e da
década de 1990, são duramente atingidos por sua acrimônia
às mobilizações, que os priva do papel de ator portador da
transformação – mesmo que gradual, em tempos de governo
– da sociedade brasileira, imagem tradicionalmente vinculada
ao partido.
O vínculo entre 2013 e 2016, as Jornadas e o Golpe, é
estabelecido por boa parte dos mais relevantes intelectuais do
PT. Singer – seja em sua análise das Jornadas ou nos artigos
de conjuntura na Folha de S. Paulo – surge como exceção, mais
moderado ao estabelecer relações causais e complexo em
seu olhar para as manifestações26. Outras importantes vozes
ligadas ao partido, como Fernando Haddad e Jessé Souza,
não titubeiam em afirmar a direta relação entre os eventos. O
ex-prefeito de São Paulo declara, sem meias medidas: “Tenho
para mim que o impeachment de Dilma não ocorreria não
fossem as Jornadas de Junho.”27. Jessé Souza, por sua vez,
em texto mais marcado por adjetivos, também vaticina sem
mesuras: “Existe uma linha clara de continuidade entre as
glorificadas e midiaticamente manipuladas manifestações de
junho de 2013 (...)e o golpe de abril de 2016.”28. O sociólogo
vai além e vê em 2013 o momento no qual surgiu o ovo da
serpente, ou seja, as articulações entre o Judiciário e a mídia,
que interromperam o ciclo virtuoso dos governos petistas. Ele
admite que havia material para crítica, sobretudo por parte
dos “batalhadores” emergentes que encontravam empregos
de baixa remuneração, mas defende que o modo pelo qual a
contestação foi conduzida foi explicitamente manipulado pela
grande imprensa.
É inegável a diversidade ideológica das manifestações,
sobretudo no momento posterior a perda do protagonismo
do Movimento Passe Livre, que predominou no início dos
protestos com sua gramática autonomista 29. Como bem
apontam Angela Alonso e Ann Mische, após um período inicial
de predomínio do autonomismo logo desponta num segundo
momento um repertório tradicional socialista, até que, por fim,
afluem os grupos afeitos a uma gramática classificada como
patriótica, que mereceu destaque da mídia e se mostrou capaz
de mobilizar um maior número de pessoas. Dentre o grupo
adepto deste vocabulário nacionalista, havia também uma
ampla variedade de grupos e discursos30, que iam de amplos
segmentos sem preferências políticas explicitamente formulajaneiro • fevereiro • março 2018
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das a setores da classe média entusiastas de um vocabulário liberal,
chegando à pequeno grupos fascistas. O multiplicidade ganha ainda
mais força pela extensão nacional dos movimentos, presentes, com
tons diversos, em locais que iam muito além das grandes capitais31.
Apesar do predomínio dos tons verde-amarelos e da inegável
tentativa de enquadramento da mídia, que tem na reiterada menção
à PEC 37 fato exemplar, tratava-se de um campo aberto ao jogo
político, que se, por um lado, seria travado em campo desfavorável aos que estavam no governo, por outro, já tendia a produzir
resultados ainda mais desastrosos quando da simples recusa ou
caricatura dos movimentos. Afinal, é no mínimo pouco pragmático
convencer os que estiveram na rua, com a exceção dos militantes
mais aguerridos, de que tomaram parte em uma farsa.
O caráter ambíguo de 2013 fica explícito pela própria postura
de setores da nova direita que ganharam força com o movimento,
dentre os quais predomina uma narrativa que busca opor a balbúrdia
esquerdista das manifestações de 2013 aos ordeiros protestos
de 2015. Em texto de 21 de junho de 2013, Reinaldo Azevedo
caracteriza os protestos como “superestimados” e ressalta o papel
da imprensa: “protestos foram superestimados e, em boa parte,
estimulados por setores da imprensa que tentam colar nas redes
sociais num esforço meio desesperado e vão de acompanhar o
frenesi”. Em 12 de março de 2015, o colunista busca distinguir
os protestos de 2013 dos de 2015, em artigo cujo título já expõe
quase todo o argumento: “Março de 2015 não tem nada a ver com
Junho de 2013”32. Rodrigo Constantino segue caminho semelhante
em texto de 04 de agosto de 201533, opondo as manifestações
de 2013 – movimentos de massa insuflados por esquerdistas e
próximos a desvios totalitários – dos eventos de 2015, que seriam
manifestações com uma pauta bem definida.
Mais atento a sua linguagem e preciso em seus cálculos políticos, o Movimento Brasil Livre (MBL) não ataca explicitamente
2013, mas silencia sobre o momento que deu um impulso fundamental o próprio MBL. Nos dois vídeos sobre trajetória do grupo em
destaque na sua página oficial34, um com texto de Renan Santos e
outro escrito pelo mesmo ao lado de Kim Kataguiri, há uma ênfase
em 2016 – visto como grande vitória dos heróis do MBL contra os
“zumbis” da esquerda presos na “Matrix” de uma imprensa e de
sistema educacional corrupto – mas uma ausência das Jornadas.
Com a exceção de Olavo de Carvalho, que à época estimulou os
protestos como forma de derrotar as esquerdas e depois passou a
atacar as demais forças da Nova direita, os demais atores do campo
se mostraram temerosos em apostar num movimento que todo o
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tempo investiu na direta contestação, frequentemente violenta, de uma ordem que, apesar da retórica antiestablishment
da nova direita, acaba responsável pelo próprio surgimento
desta. Uma breve consulta aos financiadores de think tanks
como Millenium e Instituto Liberal, assim como das relações
dos movimentos sociais e atores com partidos tradicionais da
direita brasileira, demonstram isso.

O

PSDB se mostrou, desde o início, ambíguo ante
o movimento, que ganhava feição positiva como
forma de contestar a longa hegemonia petista,
então sem nenhum sinal de esmorecimento, mas,
por outro lado, aparecia como ameaça à liderança
do partido na oposição e concedia demasiada força às ruas.
Os diretos danos sofridos por Geraldo Alckmin, após uma
selvagem repressão aos protestos no seu início, por certo
também contribuíram para uma postura de crítica e defesa
ante o inesperado sugerido pelas Jornadas. Destoa, nesse
sentido, entrevista de Fernando Henrique Cardoso35 no calor
dos acontecimentos, quando ele aproveita o movimento para
fazer críticas ao PT e lamenta que os partidos não tenham
“capilaridade” para aproveitar a força de Junho.
As razões da falta de capilaridade passam não apenas por
fatores organizacionais, como o termo pode sugerir, mas pela
dificuldade dos tucanos de ganharem eleições presidenciais
com um discurso francamente impopular ante a maioria da
população. Não sem o motivo o partido abandonou na campanha de 2014 sua postura tendencialmente progressista no
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campo dos costumes, da qual a política de drogas era um bom
exemplo, e passou a abraçar pautas ícones de um direita de
tintas morais, como a redução da maioridade penal.
Os movimentos dos atores mais direita mostram que, não
obstante as dificuldades de lidar com manifestações dessa
monta à frente do governo, Junho criou um espaço para o PT
não apenas ganhar dividendos políticos, mas se renovar em
meio a seu franco processo de burocratização. Leituras como
as de Jessé Souza e Haddad, entretanto, prevaleceram e o
petismo acabou engolfado não pelas Jornadas, mas por manifestações derivadas das suas consequências, como as de 2015
e 2016. O diagnóstico da crise atual do partido não apenas persiste em tal percepção, mas responsabiliza explicitamente 2013
pelo fim de um ciclo virtuoso. Coube aos setores à esquerda
do partido, organizados em torno do PSOL, uma leitura positiva
dos eventos, exposta nas visões sobre a crise de intelectuais
como Ruy Braga e Vladimir Safatle. Mesmo ante uma direita
que, quase predominantemente negava legitimidade às ruas
de 2013, já que encontrou outras manifestações para chamar
de suas, o partido majoritário da esquerda brasileira manteve
arisco ao evento, retratando-o, com frequência, como uma
astuciados seus adversários. A fortuna não favoreceu o PT,
atingido pela força das ruas e por conspirações golpistas, mas
sem dúvida faltou virtude para confrontá-la.
O autor é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade
Federal de Juiz de Fora
jchaloub84@gmail.com
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m primeiro de janeiro de 1918, a
Grande Guerra já durara 1.245 dias.
Os milhões de soldados amontoados
em posições defensivas da Bélgica ao
Cáucaso, incluindo partes do Oriente
Médio, além de tentarem sobreviver
ao tiroteio e às explosões das granadas da artilharia, suportavam as duras condições de um inverno terrivelmente rigoroso.
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Em Paris, o rio Sena congelara, algo que só acontecera 120
anos antes. O fato era que, enquanto a soldadesca tiritava
de frio e tentava sobreviver mais um dia em suas trincheiras,
quer na cúpula política, quer nos estados maiores das potências em guerra, quase ninguém imaginava que o conflito se
resolveria em 1918.
O “quase ninguém” se justifica, pois havia um grupo importante de pessoas que desejava desesperadamente que a
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guerra terminasse de modo minimamente favorável em 1918:
os líderes do Grande Estado Maior Geral Alemão. Desde
agosto de 1916, a dupla de comandantes que conduziu vitoriosamente a campanha na Frente Oriental contra o Império
Russo, o marechal de campo Paul von Hindenburg e o general
de infantaria Erich Ludendorff, assumiu o comando geral da
guerra. Assinalemos que o marechal von Hindenburg, ainda
que superior hierárquico, responsabilizara-se unicamente por
garantir legitimidade às táticas, estratégias e políticas do
Grande Estado Maior. Hindenburg era um homem idoso, que
passara para a reserva em 1911, mas retornara ao serviço
ativo no momento em que a guerra estourou. Sua figura
venerável encarnava para a opinião pública e para o Exército
toda a carga de simbolismo da tradição militar prussiana. A
mera presença do velho marechal suscitava a impressão de
que o espírito da primazia militar prussiana, construído desde
os tempos do Grande Frederico e continuado pelas vitórias
espetaculares de Blücher e principalmente Helmuth von
Moltke, permanecia vivo e que no final as armas germânicas
prevaleceriam.
Isto posto, quer a concepção intelectual na conduta da
guerra, quer o trabalho pesado de execução estavam a cargo
de Ludendorff e de uma equipe de oficiais talentosos ligados
diretamente à sua pessoa. A lista de dificuldades se agravava. Ia desde o aperto cada vez maior causado pelo bloqueio
naval britânico contra a Alemanha, cujos efeitos impactavam
principalmente na população civil, até o enfraquecimento da
força militar de seus principais aliados, os austro-húngaros e
os otomanos, que produzia uma natural diminuição em suas
disposições em continuar lutando. A despeito de tudo isso, o
general Ludendorff desejava a vitória – o que era um compreensível desejo da parte de um comandante - e, mais do que
isso, achava que uma vitória ainda era possível.
Não uma vitória completa, claro. A Alemanha não era mais
forte o suficiente para tanto, muito menos seus aliados principais. Mas a busca de uma derradeira campanha, um último
esforço bem sucedido que obrigasse a aliança inimiga a aceitar
uma paz favorável à Alemanha, tinha de ser tentado. Desde
que assumira o comando geral da guerra, o general Ludendorff
e seus auxiliares se dedicaram na preparação desta grande
ofensiva. Sabiam que deviam desencadeá-la na primavera de
1918, pois, como veremos adiante, imaginavam que o tempo
estava contra eles. Em sua avaliação para a ofensiva de 1918,
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procuraram tirar proveito de algumas importantes vantagens
conseguidas no ano anterior. Contudo, embora tais vantagens
fossem sem dúvida efetivas, houve duas situações negativas
que colocavam o importantíssimo fator tempo contra os desígnios das Potências Centrais.

1917 – um ano positivo para as Potências
Centrais
1) A Construção da Linha Siegfried – geralmente conhecida
como “Linha Hindenburg”

Logo que assumiu o comando geral das forças germânicas,
a diarquia Hindenburg-Ludendorff decidiu que na Frente Ocidental deveria ocorrer um “encurtamento das linhas”. A ideia
central era a de que, se a extensão das linhas de defesa fosse
diminuída e também melhor fortificada, seria possível destacar
um número menor de unidades para mantê-la. Aplicava-se
o princípio da economia de forças. Para tanto, as posições
germânicas deveriam ser recuadas para uma área mais curta
e mais defensável, o que representaria a cessão ao inimigo
de alguns quilômetros de terreno nas frentes de Flandres e
do norte da França. As forças restantes seriam retiradas das
linhas de frente, reequipadas, as unidades teriam seu efetivo
numérico reconstituído, receberiam treinamento e seriam
mantidas na reserva. Decidiu-se assim pela construção da
Linha Sigfried – homenagem a um herói da mitologia germânica
– mas que se tornou mais conhecida como Linha Hindenburg.
As obras se iniciaram no inverno de 1916.
A Alemanha mobilizou seu setor de construção civil,
além de prisioneiros de guerra belgas e russos, não só para
erguer fortificações – cavar novas trincheiras com sistemas
de drenagem que diminuíssem o problema das frequentes
inundações, colocação de “florestas” de arame farpado e
campos minados, instalações protegidas para receber ninhos
de metralhadora, bunkers de diferente tipos, bases para a
instalação de artilharia e depósitos de munições fortemente
protegidos – mas também com o propósito de aprimorar os
sistemas logísticos de retaguarda.
Linhas férreas foram construídas para conferir suporte
de todo o tipo às novas instalações. Os cabos telefônicos
estendidos foram bem enterrados com o intuito de impedir
que fossem rompidos pelos projéteis inimigos. Amplos
alojamentos foram instalados para as reservas, posicio98 centenário
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nados de modo tal a proporcionar uma rápida mobilização
e concentração de forças necessárias para um ataque ou
mesmo um contra-ataque. Grandes depósitos de combustíveis, alimentos e munições, quartéis generais de unidades,
refeitórios, instalações sanitárias e hospitais de campanha
complementavam as posições.
Quando tudo ficou pronto, foi desencadeada a Operação Alberic, que consistiu num discreto deslocamento das unidades
das linhas de frente para as novas posições. O recuo em média
foi de 15 quilômetros e não houve qualquer interferência do
inimigo. A Linha Hindenburg ao todo possuía 140 quilômetros
de comprimento. Uma vez concluída a operação, 20 divisões
foram mantidas no novo front e 13 foram transferidas para se
juntar as reservas.
A lógica que governou a construção da Linha Hindenburg
estava longe se ser puramente defensiva. O aprimoramento
das instalações e o encurtamento da área de defesa coroava
o princípio de economia de forças, condição absolutamente
necessária para que o Grande Estado Maior Geral Alemão
reassumir a iniciativa na Frente Ocidental e planejar seu esforço
supremo para a vitória.
2) O desastre de Caporetto

Desde que italianos e austro-húngaros entraram em guerra,
no ano de 1915, tiveram de enfrentar o pior tipo de cenário:
um teatro de operações nas montanhas, fisicamente exaustivo
em que praticamente qualquer atividade implicava em imensas
dificuldades. A monarquia dual não tinha tropas disponíveis
para tentar impor superioridade aos italianos. Assim, optaram
por uma estratégia puramente defensiva, instalando posições
nos cumes das montanhas de seu lado dos Alpes, contanto
com contingentes principalmente de origem eslovena. Coube
aos italianos a iniciativa ofensiva. E foi o que fizeram, ao longo
de dois anos, montando nada menos de 11 ofensivas na zona
do rio Isonzo.
Por nada menos do que 11 vezes, os soldados italianos
investiram montanha acima com o propósito de conquistar os
redutos da monarquia dual. Por 11 vezes, os defensores rechaçaram os ataques. Sabe-se que durante uma das tentativas
de avanço, mesmo sendo dizimados por um fogo assassino
vindo do alto da montanha, os italianos insistiam em continuar
o ataque. Os soldados eslovenos, já fartos e penalizados com
o massacre, começaram a gritar de suas posições, implorando
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para que os italianos cessassem o ataque, pois não queriam
mais atirar neles e matá-los.
Aos italianos, o que não faltava em matéria de coragem,
sobrava ainda mais em termos de criminosa incompetência do
estado maior liderado pelo general Luigi Cadorna. Por 11 vezes
suas ofensivas foram rechaçadas. Por 11 vezes seu planejamento resultou em desastre. Por 11 vezes arriscou inutilmente
as vidas de seus homens sem obter resultado algum. Enquanto
o sangue tingia as montanhas, observava tudo de seu quartel-general, instalado num luxuoso palácio situado a quilômetros
de distância do front. Na verdade estava muito distante para
observar alguma coisa. Sequer sentia os cheiros da morte e
dos massacres. Apenas analisava os números e colocava a
culpa na falta de combatividade de seus soldados, o que estava
longe de ser verdade. Mas o general Cadorna podia dizer o que
quisesse, já que jamais esteve próximo o suficiente da linha
de frente para constatar o que de fato acontecia.

c

om a ascensão no novo alto comando
alemão, este se manifestou disposto a
contribuir com os austro-húngaros para
que tomassem dos italianos a iniciativa
na frente alpina. Seis divisões alemães
foram deslocadas para a área para um ataque geral justamente
com nove divisões austro-húngaras. Os alemães aproveitariam
o ensejo para testar novas modalidades de ataque elaboradas
pelo coronel Oskar von Hutier. Unidades de infantaria com
soldados selecionados, treinados como “tropas de assalto”,
deveriam se infiltrar nas linhas italianas, desmontando minas,
abrindo clareiras entre as cercas de arame farpado e, por meio
de ataques surpresa, desmantelando ninhos de metralhadora
na linha de frente italiana. Só após isso era iniciada a barragem
de artilharia, enquanto unidades das tropas de assalto guiavam
o grosso da infantaria na passagem pelas clareiras abertas e
pelas posições de metralhadora neutralizadas.
O ataque foi desencadeado no dia 24 de outubro de 1917,
na frente do Isonzo na localidade de Caporetto. Diante da
ofensiva, a linha italiana desabou. 40 mil soldados italianos
foram mortos. Por volta de 265 mil se renderam. Mais de 400
mil deles debandaram. A linha de defesa italiana recurou por
volta de 100 quilômetros. Só foi possível estabilizar o front às
margens do rio Piave.
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A batalha de Caporetto foi o maior desastre jamais vivido
pelo Exército Italiano. O governo do país entrou em absoluta
crise política. O general Cadorna foi substituído. Os italianos
perderam a iniciativa, e sua manutenção na guerra só foi
possível graças à transferência de seis divisões francesas e
cinco divisões britânicas para o front italiano. Caporetto serviu
ainda para aliviar a situação militar do naquela época muito
vacilante aliado austro-húngaro. O Grande Estado Maior Geral
Alemão recebeu dois prêmios extras. O emagrecimento das
reservas de tropas inimigas em 11 divisões transferidas da
Frente Ocidental para o front italiano e um novo elenco de
táticas bem sucedidas para seu futuro ataque.
3) As Revoluções Russas de março e Novembro

Não cabe aqui tecer longas considerações sobre o processo revolucionário russo. No que dizia respeito aos desígnios
do Grande Estado Maior Geral Alemão, o importante era que a
queda do regime tzarista tiraria a Rússia da guerra. Mas quando
os diferentes governos provisórios surgidos após a Revolução
de Março insistiram na manutenção da Rússia no conflito, a
inteligência alemã decidiu interferir e providenciar que o líder
do Partido Bolchevique, Vladimir Ilich Ulianov, codinome Lênin,
fosse transferido, com ajuda alemã, de seu exílio na Suíça para
a Rússia. Lênin era sabidamente favorável a uma paz imediata
como cenário adequado para radicalizar a revolução. No final
das contas, após o episódio do trem blindado, fornecido pelos
alemães para que Lênin chegasse a Petrogrado, a revolução
sob sua liderança radicalizou e a Rússia saiu da guerra. Lênin
usou os alemães, assim como os alemães usaram Lênin.
Após inúmeras dificuldades nas negociações, e com a
ameaça alemã de retomar as operações militares no front
russo, o que impediria o governo bolchevique de concretizar
a sua mais importante promessa aos povos da Rússia, a paz
imediata, Trotsky, comissário do povo para assuntos estrangeiros, com o apoio de Lênin, aceita um acordo de paz muito
desfavorável aos russos, o Tratado de Brest-Litovsk, assinado
em 3 de março de 1918. Pelos termos acordados, a Rússia desistia do controle de toda a Polônia russa, os Estados Bálticos,
a Ucrânia e devia aceitar um governo independente integrado
por contra revolucionários na Finlândia.
Com a paz no Leste, o Grande Estado Maior Alemão
poderia transferir recursos consideráveis daquela área para
a Frente Ocidental.
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Os reveses e as preocupações que
faziam do fator tempo um adversário dos
Impérios Centrais
O primeiro de todos era a ameaça da fome. O prolongamento da guerra fazia com que os recursos começassem a
escassear. Na Alemanha, o Exército comprometia parcela
considerável da mão de obra agrícola bem como as mulas e
os cavalos. A falta desses recursos repercutia gravemente
na produção de forma contínua e acumulativa. A cada ano de
guerra a situação do abastecimento de alimentos piorava. O
bloqueio naval imposto pelos britânicos contribuiu bastante
para as agruras sentidas pelos alemães, isolando a Alemanha
do resto do mundo. A Esquadra de Alto Mar germânica jazia
inerte e inútil no porto de Kiel. Por uma única vez, no final de
maio de 1916, fizera-se ao mar para tentar desafiar a hegemonia da Home Fleet – a esquadra encarregada de guarnecer
as águas domésticas britânicas. Mas a Batalha de Jutlândia
em nada mudou a situação. Após o combate a Esquadra de
Alto Mar retornou ao seu cativeiro estratégico e a Marinha
Real manteve a sua supremacia e o bloqueio.
Os alemães efetivamente tentaram desafiar a supremacia
naval britânica com a guerra submarina. E, a partir de 1915,
quando declararam que atacariam navios em alto mar sem
restrições, causaram danos consideráveis à navegação no
Atlântico. Porém, quando o governo britânico decidiu pela
travessia do mar de seus mercantes por meio de comboios
fortemente escoltados, a sorte no duelo começou a favorecer
aos aliados. Quando a tonelagem de navios mercantes afundados começou a cair, enquanto que a tonelagem de submarinos
destruídos cresceu sem parar, ficou definido que a ofensiva
submarina alemã havia sido detida em fins de 1917.
Sintetizando a situação alemã em meados de 1918: os
civis, no ano de 1913, tinham uma média de alimentação de
2.280 calorias por dia. Em 1918 a média por cidadão havia
declinado para 1.000 calorias/dia. Não havia leite, chá, café,
ovos, açúcar ou peixe. Carne de cavalo era considerada um
luxo. Nas trincheiras os soldados estavam submetidos a uma
dieta de batatas e pão preto. Ludendorff sabia que nem a
população civil nem os soldados poderiam suportar tantas
privações por muito mais tempo.
O outro grande problema consistiu na entrada dos Estados
Unidos na guerra contra as Potências Centrais, declarada no
dia 2 de abril de 1917. O pretexto apresentado pelo presidente
100 centenário
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Woodrow Wilson baseava-se no ataque indiscriminado dos
submarinos alemães contra embarcações neutras e, claro,
norte-americanas em particular. Há também quem diga que o
mundo financeiro norte-americano – que naquela época já se
concentrava em Wall Street – temia que, com a continuidade
da guerra por tempo indefinido, seus principais devedores, por
acaso Grã-Bretanha e França, não conseguissem pagar o que
deviam. O alerta vermelho – literalmente – disparou com maior
intensidade com a Revolução Russa de março.

f

inalmente, havia a tradição de política externa norte-americana, no meu modo de ver,
herdada dos “pais britânicos”: que para os
interesses políticos e de segurança nacional
dos Estados Unidos, nenhuma potência
europeia deveria conquistar a hegemonia no continente. Os
Estados Unidos apoiavam a política de equilíbrio de poder. Só a
Alemanha era capaz de conquistar a hegemonia e uma vitória
na guerra garantiria esse efeito indesejável.
A entrada dos Estados Unidos na guerra era um fato
momentoso. Não que o país fosse uma potência militar, mas
desde 1890, tornara-se a potência industrial mais importante
do mundo. Deste modo, tudo se resumia a uma questão
de tempo e de capacidade gerencial – algo que os norte-americanos demonstraram ser seu maior talento – para que
seu potencial econômico fosse convertido em capacidade de
se mobilizar para uma guerra moderna.
Ludendorff sabia que esse relógio que ritmava a mobilização dos Estados Unidos corria contra a Alemanha. Assim, antes
das privações de toda a ordem eliminassem completamente
a combatividade do Exército e o moral do povo alemão, antes
que todo o peso da presença norte-americana se fizesse sentir,
especialmente em termos de tropas prontas para a luta na
Europa, Ludendorff precisava fazer-se jogador e arriscar sua
aposta final suprema.

A derradeira cartada da Alemanha –
o Kaiserschlacht – a Batalha do Kaiser
Em março de 1918, ao longo da Linha Hindenburg, os
alemães reuniram uma força de 192 divisões, sendo que 40
delas haviam sido transferidas da Frente Russa, juntamente com
por volta de mil peças de artilharia pesada. No total, o Exército
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alemão no mês de março usufruía de uma superioridade numérica de 30 divisões em relação aos contingentes franceses e
britânicos. Em março, os norte-americanos somavam na Europa
400.00 soldados ainda não comprometidos em combate.
A ofensiva alemã de primavera começaria com a Operação
Michael no dia 21 de março de 1918. O alvo escolhido foi o
5° Exército Britânico, liderado pelo general Hubert Gough. A
inteligência britânica sabia que os alemães preparavam um
ataque, por mais que estes tenham tentado dissimular seus
movimentos. Mas não havia muito o que o general Gough
pudesse fazer. O moral de suas tropas não estava lá essas
coisas, especialmente após a Batalha de Passchendaele, em
junho de 1917, quando os britânicos, mais uma vez, sofreram
baixas pavorosas. Muitas das divisões britânicas estavam bem
abaixo do efetivo regular. Os soldados mais bem dispostos
eram os ANZACS (Australian and New Zeland Army Corps),
recém-chegados à Frente Ocidental. Eram os únicos rapazes
saudáveis e de boa estatura do Exército porque os deste tipo
entre os britânicos já haviam morrido ou baixaram nos hospitais
fazia algum tempo. O próprio governo do primeiro ministro
Lloyd George, aterrorizado com os massacres assassinos
das ofensivas e desejando “esperar pelos ianques”, fazia de
tudo para atrasar o envio de substitutos para o front e assim
manter sob controle os ímpetos ofensivos do comandante da
British Expeditionary Force, o general Sir Douglas Haig. Assim,
sabendo de todos esses detalhes, o Alto Comando Alemão
escolheu o setor britânico para receber o ataque.
Ordem do dia do Alto Comando Alemão:
“Depois de anos na defensiva na Frente Ocidental, a Alemanha
move-se para o ataque: a hora ansiosamente esperada por todos
os soldados se aproxima. Eu estou certo de que seus regimentos,
coerentes com suas histórias, aumentarão suas reputações ao
longo dos dias que se seguirão. Em prol deste grande objetivo
novos sacrifícios serão exigidos, e nós os suportaremos pela pátria
e por aqueles que amamos em casa. Então, avante, para a ação!
Com Deus, pelo kaiser e pela pátria!” (Ludendorff)

Juntamente com a divulgação da ordem do dia, foi anunciado que o marechal Hindenburg havia chegado ao front para
acompanhar pessoalmente a batalha. Ao saber da notícia, o
soldado Fritze teria dito: “Ja, ja, e ele o fará deitado numa
confortável e quente cama dentro de um belo chateau”.
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No dia 21 de março, na alta madrugada, as tropas de
assalto iniciaram sua infiltração nas linhas britânicas, tal como
haviam efetuado em Caporetto. Num segundo momento, por
volta de seis mil peças de artilharia abriram fogo, tendo como
alvos postos de comando e as posições de artilharia do inimigo.
Enquanto isso, as unidades de assalto retornavam para guiar a
infantaria pelas trilhas que haviam aberto. Nada menos do que
63 divisões germânicas galgaram suas trincheiras e partiram
para o ataque numa frente de 75 quilômetros, avançando na
área norte, na direção de Saint-Quentin. O objetivo final da
grande operação era Paris e a débâcle total das forças inimigas.
O 5° Exército Britânico desabou. As unidades que não
foram trituradas pelo fogo de barragem alemão correram,
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assim como haviam corrido os italianos em Caporetto. O
general Haig declarou que aquele fora o dia mais negro de
toda a história do Exército Britânico.
Os diferentes líderes começaram a pensar o impensável.
Os britânicos cogitavam em se retirar na direção do canal da
Mancha. O governo francês cogitava abandonar Paris retirando-se para Tours. O general Pershing, comandante do Exército
Americano, cogitava se ainda haveria tempo para que os
americanos fizessem alguma coisa naquela guerra. Enquanto
isso, Ludendorff cogitava em ganhar a partida.
Mas no lado da Entente o sangue frio acabou prevalecendo e tropas francesas lideradas pelo general Ferdinand
Foch foram mobilizadas para colmatar a enorme brecha
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deixada pela debandada britânica. Porém, Ludendorff lança
sua segunda ofensiva, desta vez visando as linhas francesas.
A pressão sobre os bravos poilus – como eram apelidados
os soldados franceses – é esmagadora. A linha recua, mas
não se quebra. Nada de debandada ao estilo ítalo-britânico
desta vez. É famosa a lenda das sucessivas declarações
combativas do general Foch ao telefone no calor da batalha:
“Eu me bato em frente a Amiens; eu me bato dentro de
Amiens; eu me bato atrás de Amiens. As tropas do general,
logo depois promovido a marechal, podiam até ceder terreno,
mas de modo algum cessavam de lutar. Enquanto isso, o
general Pershing apressava o engajamento de tropas norte-americanas na batalha.
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No dia 6 de abril, Ludendorff lança a segunda fase de sua
ofensiva, tendo como objetivo a área do monte Kemell. Mais
uma vez a linha francesa cede terreno, mas não se quebra.
A defesa desesperada impõe um pesado tributo em termos
de baixas nas fileiras atacantes. Em 27 de maio, os alemães
tentam um impulso supremo, atacando na área de Chemin
de Dames na Champagne. Franceses e americanos trincam
os dentes e cobram caro por cada pedaço de terreno perdido.
Ludendorff a essa altura, começa a perder as esperanças. O
Exército Alemão havia ganho terreno, mas a ruptura total da
capacidade de defesa do inimigo não acontecera. Um número
cada vez maior de tropas e equipamentos, novinhos em folha
dos Estados Unidos, não parava de chegar ao front, ao passo
que Ludendorff não tinha como repor suas perdas. A reserva
de soldados alemães estava próxima ao fundo do tacho. Paris,
o objetivo final, mantinha-se inalcançável.

n

a verdade, a soldadesca germânica começava a dar sinais de que estava farta de
tudo aquilo. Durante os ataques, quando
depósitos de suprimentos inimigos eram
capturados, os soldados simplesmente
abandonavam o dever para saquear os depósitos. Nenhuma
ameaça dos oficias os fazia desistir de sentarem-se calmamente
com o fito de se deliciar com as iguarias capturadas: chá, café,
leite, carnes em conserva, sardinhas enlatadas, peixe defumado,
gin, rum, vinho, cerveja e muito, muito tabaco, vitualhas que não
saboreavam fazia tempo. Tratava-se de um caso incontornável
de “indisciplina pantagruélica”.
No dia 11 de julho, a ofensiva alemã perde o fôlego. O general Ludendorff ordena que os ataques parem. Ele reagrupa as
tropas para uma derradeira tentativa de romper o front inimigo
e chegar em Paris, a Friedensturm (Ofensiva da Paz), lançada
em 15 de julho. Desta vez os atacantes não só esbarram numa
defesa inconquistável, mas sofrem um poderoso contra-ataque
e são derrotados. É a Segunda Batalha do Marne.
No dia 8 de agosto, finalmente, os exércitos aliados passam à ofensiva na área de Amiens. A linha alemã é rompida
e, pela primeira vez em toda a guerra, dezenas de milhares de
soldados alemães se entregam sem luta. É a vez de o Exército
Germânico experimentar o seu próprio “dia de luto”. Ludendorff
nessa altura avaliava que tudo estava acabado. Seu temor
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era que a guerra, com todos os seus horrores e depredações,
passasse a ser travada em território alemão.
Ante que isso ocorresse, Ludendorff recomenda que o
governo alemão solicite o armistício. Na noite entre os dias 3
e 4 de outubro, o pedido de armistício é enviado ao governo
dos Estados Unidos através da representação diplomática
suíça. Após algumas trocas de mensagens, o documento é
assinado no dia 11 de novembro.
A grande surpresa de 1918 é que a guerra acabou naquele
ano. E diferentemente da “lenda da punhalada pelas costas”,
largamente difundida pelas direitas alemães e pelos nazistas,
tentando culpar os movimentos de esquerda que teriam cometido traição ao promoverem levantes em novembro daquele
ano, o verdadeiro responsável pelos acontecimentos que
precipitaram a derrota alemã foi o próprio general Ludendorff.
Além disso, o maior de todos os levantes foi a rebelião das
tripulações da Frota de Alto Mar no porto de Kiel, que a exemplo dos revolucionários russos, decidiram organizar conselhos
similares aos sovietes. Mas o levante ocorreu entre os dias 3
e 5 de novembro, enquanto que o pedido de armistício havia
sido enviado ao governo dos Estados Unidos um mês antes.
O general, ao resolver apostar num jogo de tudo ou nada,
comprometeu, por inteiro, todos os recursos que lhe restavam
num esforço supremo. Desgastou suas tropas de tal modo, que
sua disposição de luta minguou de forma alarmante. O enorme
desgaste alemão, tornou possível que os aliados lançassem
sua ofensiva e ameaçassem o próprio território germânico,
e Ludendorff sabia que o Exército, aos frangalhos, não teria
condições de impedir uma invasão. Em síntese, a Primeira
Guerra Mundial terminou no ano de 1918 como o resultado
de uma aposta arriscada do general Ludendorff.
O autor é professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio
mascalercio@yahoo.com.br
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Finalmente o amor, o amor retraduzido em natureza!
Não o amor de uma “virgem sublime”! Nenhum
sentimentalismo de Senta! Mas o amor como fado, como
fatalidade, cínico, inocente, cruel – e precisamente nisso
natureza! O amor, que em seus meios é a guerra, e no fundo
o ódio mortal dos sexos! Não sei de caso em que a ironia
trágica que constitui a essência do amor seja expressa de
maneira tão rigorosa, numa fórmula tão terrível, como no
último grito de don José, que conclui a obra: “Sim! Eu a
matei, eu – minha adorada Carmen!”1
Friedrich Nietzsche

Prazer e morte: ambivalência da sexualidade feminina

“Minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo”
“Minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo” dela, eu acrescentaria a essa frase de Thomas Hobbes introduzindo o tema
desse ensaio.
A estreia em Florença, em janeiro deste ano, da ópera
Carmen com um novo final “para acabar com a violência
contra as mulheres” mais uma vez colocou na ordem do dia a
velha misoginia – o medo e aversão suscitados pelo feminino.
“Velha” como realidade cultural e psíquica, mas também velha
em minhas pesquisas que a perseguem desde meu doutorado
com Renato Mezan, autor de uma obra que, não por acaso
chama-se Freud, Pensador da Cultura.
Talvez a história da cigana espanhola seja um bom fio
condutor para retomar as projeções culturais desse medo ancestral sobre a figura da mulher, ressaltando que a intenção da
“mudança radical e feminista” da ópera de Bizet era “denunciar
o problema dos feminicídios”. Ela me permitirá avançar sobre
uma pista que tenho explorado: o ideal de virilidade, uma marca
identificatória dos homens, seria determinante na explosão
da violência assassina e feminicida – incluindo as violências
simbólicas e psíquicas tão corriqueiras se não no âmbito da
Justiça (onde as denúncias das classes mais poderosas e
abastadas não costumam chegar), certamente no cotidiano
da clínica do psicoterapeuta.
Se, como suspeito, misoginia e virilitas estão inconsciente
e milenarmente ligados, atacar o problema da violência contra
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as mulheres exige bem mais do que soluções revanchistas
– sejam elas aquelas que consistem em trocar as armas de
mãos, retoques retóricos ou movimentos fundados exclusivamente em denúncias (ainda que sobejamente confirmadas
e fundamentais).
A versão “feminista” transformaria a cigana que enfeitiça
os homens em uma antipática ativista panfletária e militante:
escarnecida por muitos como mais uma “feminazi”, teria o
tiro saído pela culatra?
Ainda mais porque a mudança da história seguiu com a
substituição do punhal, originalmente usado por Don José
para matar Carmen, por uma pistola que agora é arrancada
das mãos do homem dominador, machista, “assediador”.
Mas a pistola nega fogo na estreia, conferindo ao já patético
final um toque histriônico. “Após mais de 140 anos sendo
morta a facadas no palco, a heroína cigana da ópera ‘Carmen’
recebe sua própria vingança em uma produção italiana, atirando em seu frustrado amante como alternativa”, escreve
Varsha Saraogi (Reuters). Nessa versão de Leo Muscato “a
paqueradora Carmen não irá mais morrer pelas mãos de seu
amante rejeitado, Don José, que abandonou por um toureiro,
mas irá matá-lo”.
Cristiano Chiarot, chefe da Fundação Musical Teatro del
Maggio de Florença explica: “Em um momento em que nossa
sociedade está tendo que confrontar o assassinato de mulheres, como podemos ousar aplaudir o assassinato de uma
mulher?” Difícil não lembrar daquela que talvez seja a cena
mais famosa do “Germinal de Zola” (1885), obra contemporânea à “Carmen”, na qual um batalhão de mulheres de mineiros
enfurecidas com o quitandeiro avança, como uma horda, sobre
o homem para cortar fora seu pênis...
“Em um país em que a lírica é religião, alterar a conclusão
de uma obra colocando em risco seu significado gerou o efeito contrário” (Daniel Verdú, El País). A concessão feita pelo
teatro italiano escandalizou a imprensa da Itália e a pátria dos
criadores de “Carmen”, os franceses Bizet e Mérimée, irritando
muita gente pelo mundo.
Nos mesmos dias o Metropolitam Museum de Nova York
recusava vigorosamente uma tentativa de censura vinda de
um abaixo-assinado com 8.700 assinaturas. Exigiam que o
MET retirasse de exposição uma tela, “O Sonho de Teresa”, de
Balthus, na qual uma menina de 13 anos com a perna levantada
sobre uma cadeira deixa entrever sua roupa de baixo.
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A direção dada em sua política cultural pelo museu
nova-iorquino marca uma posição importante na turbulência
enfrentada pelo “recrudescimento do puritanismo” da cultura
norte-americana e afiliadas. Puritanismo que se tornou o centro
de um manifesto francês assinado por francesas, dentre as
quais Catherine Deneuve, atriz cujo nome carrega parte significativa do cinema europeu dos anos 1960-1980. Época que
não teve pruridos para enfrentar temas dos mais espinhosos
sob a condução de Truffaut, Godard, Resnais, Pasolini, Bertolucci, Fellini, Visconti, Antonioni, Buñuel, De Sica, Bergman e
Polanski, para citar apenas alguns.
Transformando a cigana sedutora, alegre e libertária na
assassina vingativa, a montagem florentina talvez tenha reforçado o imaginário cultural de mais de dois mil anos sobre o
qual se sustenta a violência contra a mulher que, justamente,
pretendemos repudiar. E talvez daí tenha vindo o agudo incômodo que a notícia provocou: uma abordagem equivocada de
um problema tão complexo poderia alimentar efeito inverso,
como o acirramento dessas violências.
Uma violência que se enraíza em valores, ideais viris e num
imaginário cultural milenar onde a mulher é fatal por natureza
– pela natureza do seu sexo. Mesmo a Carmen supostamente
nova e revolucionária continua sendo uma personificação da
mulher fatal mítica que vivia seu apogeu na segunda metade
do século XIX, época na qual foi concebida (1845).
Esse foi também o século do triunfo da virilidade – a andreia grega ou a virilitas romana, que não se confundem com
masculinidade. O ideal viril é uma expectativa de perfeição e,
embora tenha se transformado durante os séculos, permaneceu calcado na ideia de excelência, domínio e superioridade
masculinos.
Se pudéssemos aceitar que a arte pode ser reescrita para
atender a exigências do mercado, que espécie de mudança
ética, moral, política, psicológica teria ocorrido quando a nova
montagem se limita a fazer a violência contra o outro sexo
mudar de mãos? A assassinada transformada na assassina
triunfante: “olho por olho, dente por dente”. A galera enfim
vingada pode sentir-se livre para aplaudir o assassinato do
macho, inimigo opressor...
A satisfação imediata e infantil de nossos desejos de
vingança nos ajudaria a avançar no entendimento dos subterrâneos dessa complicada relação entre os sexos? Um grito
de guerra contra o “inimigo” alimenta, sem elaborar, nossos
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impulsos destrutivos, confirmando o que já sabemos: somos
seres violentos, capazes de crueldades que o século XXI parece
sequioso em concorrer com seu antecessor. “Não foi preciso
esperar Freud para os homens descobrirem que se odeiam.
Hobbes disse no século XVII que o homem é o lobo do homem,
e certamente Homero e quem quer que tenha escrito a história
do Gênesis sabiam que os homens se detestam, se matam,
se escravizam, são uma praga uns para os outros – (...)”,
observou Renato Mezan.2

A sexualidade
feminina leva
os homens para
o lugar onde
nasceram
A satisfação desse prazer agressivo obtido graças à
projeção no outro do insuportável que todos carregamos, e
a consequente idealização resultante, nos distanciam ainda
mais de nós mesmos e do outro. Através desses mecanismos
inconscientes “ele” (qualquer que seja esse outro ser) torna-se tudo o que não aceitamos como “eu” e, dessa maneira o
transformamos em inimigo a exterminar. É um jogo de espelhos que enterra mais fundo os desejos destrutivos que nos
habitam. Em outros termos, criamos a guerra entre bandido e
mocinho, o bom e o mau – blocos monolíticos, exterminadas
as contradições internas e inerentes a cada um de nós. Se
recalcar assim os conflitos inconscientes fosse um método
produtivo, Freud teria se contentado com a sugestão (hipnótica
inclusive) e jamais teria criado a psicanálise.
Não foram Mérimée, Bizet ou os libretistas que inventaram
o medo da mulher. Esse medo é tão antigo quanto a própria
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civilização e aparece nos mitos e no folclore de muitos povos,
prolongando-se até nossos dias e noites, em nossos pesadelos. Esteve no centro de muitas criações do Novo e do Velho
Mundo no século em que “Carmen” foi concebida: romances,
poesias, artes plásticas, medicina, filosofia – no século XIX a
mulher sedutora e fatal está em todo lugar, perigosa, ameaçadora, mulher-armadilha que proporciona um breve momento
de felicidade erótica e destruição.
Mesmo em seus momentos mais misóginos, escreveu
Peter Gay sobre Zola, este não chegava a rivalizar com seus
amigos, os irmãos Goncourt, convencidos de que “as mulheres
jamais fizeram alguma coisa de notável, exceto dormir com
muitos homens e sugar-lhes o tutano intelectual”.
A assassina por vingança e afirmação de poder (“empoderamento”) da montagem italiana diminuiria essa ameaça
que seu sexo traz? Refiro-me ao “sexo” e não ao genérico
“gênero” porque é do sexo feminino que se trata aqui. Em
nosso inconsciente, nas escavações arqueológicas da nossa
realidade psíquica e nas dos povos de outras culturas estudadas por antropólogos, a sexualidade das mulheres é útero
e tumba como a terra, com covas na vagina. A sexualidade
feminina leva os homens para o lugar onde nasceram. Recorrer
a uma solução mágica e onipotente, tipo chamar a Mulher
Maravilha ou uma Carmen assassina para nos proteger desse
fantasma pode não só ser pouco eficaz, já que, como Freud
descobriu, se evocamos o fantasma é para fazê-lo falar, mas
também recalcar ainda mais o conflito. Que voltará, e voltará
cada vez mais armado e violento.
“Toda mulher é amarga como fel, mas existem duas boas
horas: uma na cama, outra na tumba” (Palladas, século 5
d.C.) Com essas palavras Prosper Mérimée abriu a sua novela
“Carmen”, para a qual Georges Bizet depois comporia a música.
Palavras que remetem à ambivalência que todos, homens e
mulheres, nutrimos pelo feminino e que tem raízes profundas
na cultura e na nossa história, na história das nossas origens.
Somos todos filhos da mãe e, de uma maneira ou de
outra, obsediados pelo espectro de um feminino materno
ameaçador em nosso desejo incestuoso de voltar ao seu
ventre – e assim sumir como indivíduos. Angústia de dissolução/devoração e desejo incestuoso são irmãos siameses.
Antropólogos debruçados sobre outras culturas descobriram
que outros povos também concebiam a terra como útero e
tumba. Avançando mais: que as mulheres têm “covas nas
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vaginas” – a relação sexual obriga o homem a entrar de novo
naquilo de onde ele surgiu.
As Moiras gregas (que, para os romanos são as Parcas),
femininas por definição, personificam o destino de toda criatura humana: cada um, ao nascer, seria dotado de sua própria
Moira; elas fixam a duração e o curso da vida com um fio que
uma delas fia, a outra enrola e a terceira corta quando chega
a hora de sua morte. Platão diz que na procriação a mulher
imita a terra (Gaia, deusa das origens que simboliza o feminino
e a mãe). Atena irrompe como relâmpago da fronte de Zeus,
proclamando que não deve sua vida a útero algum; “nada devo
à feminilidade”, sou toda do lado do pai. A sexualidade de Eva,
a primeira mulher, trouxe aos homens os males e a mortalidade. Hesíodo na “Teogonia” chamou Pandora, a primeira mulher
entre os gregos, de “mulher-armadilha”.
A sexualidade feminina está na origem da associação
cultural das mulheres com a morte e essa associação atravessará os séculos sem sofrer qualquer modificação. O medo
e a aversão pela mulher se apresentam a historiadores,
antropólogos, filósofos e psicanalistas e se chama misoginia.
“Carmen” figura numa galeria que a precede em milênios. A
Esfinge, chamada pelos gregos de “a cruel cantora”, é tão
fascinante com seu canto enigmático e fatal quanto as Sereias,
cujo canto enlouquece e mata os homens: figuras femininas
musicais e eróticas, como a dançarina sedutora Salomé, que
encarnam o velho fantasma sobre o qual a humanidade projeta
a angústia que o feminino evoca.
Jean Delumeau, historiador que estudou a misoginia no
Ocidente, diz que as origens do medo que o homem tem da
mulher vão além da inveja do pênis e do medo da castração.
É certo que o homem teme a inveja do pênis da mulher – ou
o desejo de possuir um pênis, diz o historiador – e que se
manifesta, por exemplo, no mito da vagina dentada que tem
mais de trezentas versões entre os índios da América do
Norte. A vagina dentada condensa uma tradição profundamente enraizada na cultura, da vagina mortífera – tradição
relatada incontáveis vezes ao longo dos séculos e através
das culturas. Esse mesmo mito pode ser encontrado na Índia
com uma variante igualmente significativa: “a vagina não
tem dentes, mas está cheia de serpentes”. Os perigos que
a Medusa representa para a virilidade do homem são uma
velha história, e o medo da mulher é endêmico e permanente,
como escreveu Peter Gay.
janeiro • fevereiro • março 2018 111

I N S I G H T

Mas o medo da castração não explica sozinho a atitude
contraditória em relação às mulheres que Delumeau observa
nas épocas diversas. Ao longo dos séculos a mulher foi sentida
como um ser fundamentalmente ambíguo, que dá a vida e
abraça na morte. O culto das deusas-mães expressa especialmente essa ambiguidade. “A terra é o ventre nutridor, mas
também o reino dos mortos sob o solo ou na água profunda.”
De um século a outro a mulher é temida como devoradora,
sedutora, esfomeada de amor, ávida de sangue e de sexo e,
como diz Delumeau, as ladainhas misóginas tornaram-se um
discurso estereotipado, “uma maneira habitual de falar da mulher” que se estende pelos séculos XVIII e XIX. As descrições do
feminino recolhidas pelos estudiosos repetem com monotonia
a crueldade e sexualidade destruidoras que Salomé materializa,
tanto quanto a nossa Carmen, dançarina e cantora como suas
ancestrais e, como elas, fatal em seu encanto sexual.

A mulher é
temida como
devoradora,
sedutora, esfomeada
de amor, ávida de
sangue e de sexo
Demoníacas e destrutivas, muitas foram as “matadoras de
homens” que abarrotaram o cenário artístico, literário, médico,
científico da segunda metade do século XIX. “Carmen” nasce
nessa época. Seu sucesso avança até nós, no século XXI: como
atestado pela nova encenação da ópera na Florença de 2018
e no cinema com o espanhol Vicente Aranda em 2003. Desde
1915, com Cecil B. DeMille, “Carmen” teve mais de cinquenta
adaptações cinematográficas, entre elas a premiada versão de
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Carlos Saura (Espanha, 1982); Chaplin (1915) e Godard (1983)
também filmaram a sua “Carmen”.
O justiçamento me deixou ainda mais intrigada porque,
no original de Mérimée, a tragédia começa com Don José na
prisão onde conta a história, já prestes a ser enforcado por ter
assassinado a cigana Carmen. A nova montagem transferiu
para a vítima a execução da sentença e mandou o recado: é
proibido aplaudir o assassinato de uma mulher, mas liberado
aplaudir o assassinato do homem?
O acirramento, em curso, da guerra entre homens e mulheres, estaria só invertendo os papéis? Depois de mais de
vinte séculos representando o homem como vítima da mulher,
seria tempo de inverter os papéis e empurrá-lo para o banco
dos réus com a mulher no lugar da vítima? Embora os dados
sobre violência contra as mulheres sejam eloquentes, disfarces
eficazes para a velha acusação à megera deixam-na intacta
em bons esconderijos (como é o caso da “alienação parental”,
noção cujo exame mostra que tudo continua como dantes no
quartel de Abrantes, sendo a mulher a eterna megera).
O “sexo como uma forma glorificada de estupro” e o
“romance como uma manobra patriarcal para escravizar as
mulheres” foram um grito de guerra de algumas feministas
americanas dos anos 1970, dentre as quais as escritoras Kate
Millett e Andrea Dworkin. As mulheres foram convocadas a
abandonar o amor e a relação heterossexual, e os argumentos
giravam em torno de ideias como: “O amor é o pivô da opressão
feminina atual” (Shulamith Firestone, 1970). “O amor é uma
paixão frenética que obriga as mulheres a se submeterem a
uma vida degradante de escravidão” (Andrea Dworkin, 1976).
“Os elementos básicos do estupro estão envolvidos em todos
os relacionamentos heterossexuais” (Susan Griffin). Essa tese
de Griffin se popularizou nas décadas seguintes e, em 1987
Andrea Dworkin desenvolveu-a extensamente em seu livro
“Intercourse” concluindo: “O estupro está se tornando um
paradigma central para as relações sexuais em nossa época”.3
Três décadas depois poderíamos dizer que pertencem ao
passado essas ideias sobre o sexo proclamadas por algumas
americanas? Ou elas continuariam a ecoar em nossos dias, na
criminalização generalizada do desejo masculino que nos deixa
muito perto de afirmar que todo homem é um estuprador em
potencial? Ou, voltando à pergunta inicial: seria este o caminho
para enfrentar o que está histórica, psicológica e culturalmente
arraigado em cada um de nós?
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Nietzsche seduzido por Carmen

“Se tu não me amas, eu te amo –
e se te amo, toma cuidado!”
Carmen, L’amor est um oiseau rebelle
A ópera de Bizet estreou em Paris em março de 1875 e
provocou tal escândalo que por oito anos permaneceu no exílio.
Um crítico furioso mostra o tom: “O estado patológico desta infeliz
é, felizmente, um caso raro, mais propício para inspirar cuidados
médicos do que para interessar os honestos espectadores vindos
ao teatro acompanhados de suas esposas e por suas filhas”.
Três meses depois dessa estreia desanimadora, a Ópera
de Viena convidaria a personagem “escabrosa”, “vulgar”,
“doente”, “imoral”: em outubro “Carmen” seria calorosamente recebida e aclamada pela capital austríaca, elogiada por
Brahms, Tchaikovsky, Wagner e Nietzsche. Bizet morreu em
junho sem saber que sua “Carmen” logo se tornaria uma das
óperas mais conhecidas de todos os tempos. Seguiu por outros
países e voltou a Paris em 1883, dessa vez com sucesso.
Nietzsche, entretanto, não assistiu a apenas uma dessas
apresentações: ele a viu mais de vinte vezes. A ópera marcou
profundamente o seu pensamento, e ele o disse insistentemente. Seu entusiasmo pelo tratamento atípico do amor na
ópera, que considerou raro, e o único digno das reflexões de um
filósofo, pode nos ajudar a entender, mais além da superfície,
a tragédia que Mérimée e Bizet punham em cena.
O desprezo de Mérimée pelo sentimentalismo, que se mostra claramente nas palavras finais da ópera, faz de “Carmen”
a “última ópera trágica”, uma ópera na qual é possível ver as
coisas como elas são e não como nós desejaríamos que elas
fossem – no caso, o amor sexual, o amor cruel ou a crueldade
do amor e do real. Um real absolutamente indiferente a toda
ideia de culpa, para além do bem e do mal.
Em uma carta de 1882 para Lou Salomé, Nietzsche escreveu
que “Carmen é a melhor ópera que existe, a ópera das óperas”.
E assim os alemães vão descobrindo que estão diante de uma
“verdadeira tragédia”, aquela que, exatamente como o real,
expõe o “cáustico, o terrível da existência humana” sem recusar
“o amargo da vida”. “Finalmente o amor, o amor retraduzido em
natureza! Não o amor de uma ‘virgem sublime’! Nenhum sentimentalismo de Senta! Mas o amor como fado, como fatalidade,
cínico, inocente, cruel – e precisamente nisso natureza! O amor,
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que em seus meios é a guerra, e no fundo o ódio mortal dos
sexos! – Não sei de caso em que a ironia trágica que constitui a
essência do amor seja expressa de maneira tão rigorosa, numa
fórmula tão terrível, como no último grito de Don José, que
conclui a obra: ‘Sim! Eu a matei, eu – minha adorada Carmen!’”.4
Os artistas “entendem mal o amor” e nisso “Carmen” é
única. Os artistas acreditam que o amor é desinteressado,
“irrecíproco”. Não é. É impossível que eu queira você sem
desejar te “possuir” e sem desejar/impor a você a obrigação
de me querer em troca. O amor exige reciprocidade e, na falta
dela, aparece a sua impiedade. “Nisso nem mesmo Deus é
exceção”: ele também diz nos amar, mas, em troca, exige de
nós o mesmo amor por ele. Se não o amamos de volta ele se
vinga de nós e se torna cruel: “ele se torna terrível, quando o
seu amor não é correspondido”. Uma frase verdadeira entre
os homens e entre os deuses é: “O amor é, de todos os
sentimentos, o mais egoísta e, em consequência, o menos
generoso quando é ferido” (B. Constant).
Em tudo o que é humano há guerra e crueldade. E o amor
não está acima do homem: o amor, quando ferido, mostra toda
a sua crueldade. “Saibam que não há nada mais comum do que
fazer o mal pelo prazer de fazê-lo” (Mérimée-Stendhal citado
por Nietzsche em Humano, demasiado humano). Longe de
ser tratado como um sentimento sagrado, como em Wagner,
o amor em “Carmen” é humano, demasiado humano, tanto
quanto o é o prazer de fazer o mal. É a afirmação dos apetites
mundanos, da sensualidade, da irrupção do incontrolável, da
destruição inevitável dos seus protagonistas, os amantes,
da crueldade do amor e do real – enfim, Don José e Carmen
encarnam a verdadeira tragédia. E é exatamente por isso que
são importantes para o filósofo.
Também por isso a convulsão que “Carmen” provocou em
suas reflexões. A ópera ecoa e encena a ideia que Nietzsche
tem da arte e da tragédia; dá forma, cor, sonoridade, movimento e corpo ao sentimento mais egoísta, cruel e menos
generoso quando ferido: “Sim! Eu a matei, eu – minha adorada
Carmen!”, as últimas palavras da obra condensam a “ironia
trágica” que é a “essência do amor”.
O tribunal da ereção: prazer e angústia da virilidade

A análise densa da “melhor ópera que existe, a ópera das
óperas”, a “última ópera trágica” que Nietzsche nos legou,
ajuda-nos a entender a dimensão da mudança imposta à obra
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pela montagem de Florença. Antes de concluir, entretanto, é
preciso avançar na exploração da virilitas que triunfa no século
XIX e que se apresenta também no amor.
Por mais difícil que seja compreender o que a virilidade
representa no século XIX, por mais obsoleto que consideremos
esse sistema de valores e por mais indignação que nos cause,
é preciso compreendê-lo da mesma maneira que é impossível
negar a história que deu dança, canto e encanto a “Carmen”.
Virilidade não é sinônimo de masculinidade. Pode-se não
ter virilidade – não querer ser herói, não ter ambição nem
buscar fama ou competição, ou não saber controlar suas
emoções porque não se está atrás da superioridade (cada
época tem sua virilitas): ainda assim sua masculinidade não
pode ser questionada.
No século XIX a virtude da virilidade vive seu auge e proliferam-se os dispositivos de sua transmissão e sua consolidação.
Desde sua mais tenra idade o menino deve aprender a dominar,
e esse domínio começa com o domínio de si. Todas as etapas
de sua formação estão voltadas para este objetivo: dominar-se é endurecer-se, reprimir as lágrimas e manifestações de
sofrimento diante de dores físicas e psíquicas ou afetivas. Para
inculcar-lhe tais valores ele passará pelas punições na escola,
pela prática dos duelos, pelas iniciações da caserna. A revista
imposta pelo alistamento militar será “ocasião de exibição de
sua virilidade, incluindo a força de suas ereções”.
A ereção tem o poder de confirmar – ou não – o domínio,
que é o fundamento da virilidade. A ereção é a manifestação
visível – no caso da relação sexual, diante de uma testemunha – da dominação, fundamento da sua dignidade e do seu
caráter. O que transforma a cama (o sexo) numa arena ou
tribunal. “É a ereção que confere ao homem a sua dignidade,
o seu caráter; é ela que manifesta a sua importância; é ela que
funda a sua dominação” (Alain Corbin, p. 439). Não é difícil
ver a ambivalência inerente à injunção viril, por excelência, do
domínio do outro, mas, essencialmente, do domínio de si, cuja
ausência pode ser comprovada no momento da prova: o da
sua sexualidade, mais precisamente, da ereção.
O código da virilidade exige comportamentos, governa
emoções, proporciona prazeres, mas é também fonte permanente de ansiedade, angústia e medo. Uma das representações modernas dos tormentos da impotência é o “tribunal da
impotência” que esteve presente na França do século XVI até o
XVII. O tribunal aponta a incapacidade do homem e faz da mu114 amélia
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lher a vítima, já que o casamento obriga o marido a satisfazer a
luxúria da filha de Eva. O impotente é culpado e a mulher pode
levá-lo ao tribunal eclesiástico onde os magistrados podem
submetê-lo à prova de ereção (que define a virilidade). Essa
prova reúne os esposos diante do tribunal que aguarda que o
marido penetre sua mulher e ejacule: “uma prova humilhante
que pode durar horas”. A prova tem uma publicidade incrível,
que leva as pessoas a correrem para assistir. Os tribunais são
muito difundidos, médicos e eclesiásticos se juntam exercendo
seu poder conjuntamente. O “infeliz esposo” vive o drama do
fracasso e da solidão lançados como alimento para a multidão.
Stendhal dedica um capítulo do seu livro “De l’amour”
(1822) a esse “fiasco”, que seria “um momento de vergonha
e de surpresa, mas também de verdade, que revela a fraqueza
de um sujeito que não pode então, ocultar nenhuma máscara”
(Alain Corbin).

A erecão é a
manifestacão visível
da dominacão,
fundamento da sua
dignidade e do seu
caráter
Ameaçado em suas referências identificatórias, como ele
reagirá? Esse “fracasso momentâneo sobre o corpo próprio”
suscita a angústia determinada pela ideologia da virilidade.
Desse pequeno incidente o homem sai com uma dolorosa
ferida que “abala os valores considerados como essenciais,
ataca as marcas da identidade” (Corbin). Podendo provocar
um efeito catastrófico na identidade do homem.
A virilidade comporta uma dimensão de “fardo” e esse é o
lado oculto da ideologia da virilidade: se é ela que fundamenta

Egon Schiele
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o domínio, é também ela que, do seu interior, irradia medo,
angústia, ansiedade de modo permanente. Fantasma que
atormenta o homem em sua sexualidade e o preço que ele
paga por sua superioridade é o de arrastar pela vida o espectro
do fracasso, da impotência sempre à espreita.
A ordem “Seja homem, meu filho!” no século XIX é um
imperativo incontestável. Injunção da virilidade que obriga o
homem a manifestar permanentemente esse domínio: todas as
representações e normas da virilidade estão “fundadas sobre
a afirmação da superioridade e da dominação masculinas”
(Alain Corbin). Das ciências à religião, ser homem é dominar,
virtude da virilidade exaltada ao máximo.
Não é a sua falta que faz de Charles Bovary um homem
ridicularizado? Emma Bovary, entediada com a vida de casada,
insatisfeita com a maternidade, trairá com outros homens o
marido, um médico sem ambição, medíocre, maçante, dominado pela mãe e pela mulher, numa palavra, desprezível. Flaubert,
que publicou seu livro em 1857, provocou um escândalo que o
levou a julgamento no qual se defendeu com sua frase famosa:
“Emma Bovary c’est moi” (Emma Bovary sou eu).
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humano. É por isso que ele precisa romper com Wagner, porque
o compositor alemão trata o amor como sagrado; nele, o amor
é um sentimento idealizado, diferentemente de Carmen, onde
o amor está inteiro em sua essência, que é a ironia trágica.
Ironia trágica inteiramente desfigurada pela montagem
florentina, que rebaixou a tragédia a uma pirraça infantil
vingativa e panfletária e assim esvaziou impiedosamente o
significado original da obra. Além de apequenar a Carmen de
Bizet e Mérimée, a Carmen reduzida a vítima da violência do
macho dominador, que apontou como solução para o conflito o
“olho por olho, dente por dente”, dificilmente poderia contribuir
com a diminuição da violência que disse pretender combater.
A autora é pós-doutora em Psicologia Clínica e autora de “Os filhos da mãe”
marcia@marcianeder.com.br

NOTAS DE RODAPÉ
1. Senta: protagonista da ópera O navio fantasma, de Wagner, in O Caso Wagner
de Friedrich Nietzsche.
2. Renato Mezan, “Psicanálise e Cultura, Psicanálise na Cultura”, p. 366.

Livre ela nasceu, livre ela irá morrer

Essa é Carmen, a cigana espanhola que nasceu livre e
não pertence a ninguém nem a lugar algum. Carmen canta a
vida errante, vida cigana, nômade, proclama com seu canto
que sua lei é sua vontade e louva a liberdade como bandeira:
liberdade, liberdade! O amor é um pássaro rebelde que ninguém
pode aprisionar (...) o amor é uma criança cigana que jamais
conheceu a lei. Liberdade acima de tudo que fere de morte a
virilitas que já não pode se exercer. Como dominar aquela que
se apresenta como a personificação da liberdade?
“Carmen” já era libertária e inquietante para o século XIX.
Sua mudança pela montagem de Florença dá razão a Nietzsche
quando afirmou que os artistas entendem mal o amor, que eles
não entendem que o amor exige reciprocidade e, na falta dela,
aparece a sua impiedade, a crueldade do amor – daí o impacto
da ópera Carmen sobre ele. Tal como Deus, nós também nos
tornamos terríveis quando nosso amor não é correspondido. O
amor é o sentimento mais egoísta e por isso mesmo o menos
generoso quando é ferido. Esse é o fascínio que a história da
cigana exerceu sobre Nietzsche: Don José e Carmen encenam
o amor como um sentimento humano, o que implica sempre
guerra e crueldade, como em tudo o que é humano, demasiado
116 amélia

3. Cf. Christine Nehring, Em defesa do amor. Resgatando o romance no século XXI.
4. Friedrich Nietzsche, O Caso Wagner.
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O DIREITO ESTÁ NAS MÃOS DOS PARTIDOS?

O senso comum das críticas à Operação Lava Jato e
diversos de seus analistas, na maior parte das vezes, ligados
às ciências sociais ou aos políticos investigados, costumam
reduzir a atuação de seus agentes, especialmente juízes e
promotores, à política partidária. O comportamento desses
profissionais e suas decisões técnico-jurídicas passam a ser
lidas, deste ponto de vista, a partir do metro da política, da
qual se revelariam um mero instrumento subalterno. Esta seria,
afinal, a política partidária, sua verdadeira e oculta natureza.
Entre promotores peessedebistas, juízes peemedebistas
e policiais democratas, estaríamos diante de uma verdadeira
colonização e consequente programação política da atividade
jurídica. Nesse sentido, a racionalidade específica do direito
seria mera cortina de fumaça destinada a esconder a sua
verdadeira “realidade”; “realidade” esta capaz, com efeito, de
explicar o que estaria realmente acontecendo.
Ao analista caberia então levantar o véu para flagrar a
pessoa desses juristas, serviçais do poder, de calcas curtas,
ou melhor, vestindo a camiseta de seu partido por debaixo
da camisa do terno ou sob a blusa de botões oculta sob o
tailleur. Por exemplo, há insinuações de que Sergio Moro
teria liberado os registros de áudio das conversas entre Lula
e Dilma em razão de seu ódio ao PT e sua simpatia ao PSDB,
ambas tomadas como evidentes. Também é comum dizer
que os Ministros do STF estariam a serviço desse ou daquele
partido, dessa ou daquela liderança política e que tal ligação
seria capaz de explicar, completamente, a sua atuação jurídica.
Decisões são tomadas, petições elaboradas e interpretações
defendidas apenas para salvar ou favorecer esse ou aquele
personagem do mundo político.
É evidente que a performance pública de algumas
dessas pessoas, agentes públicos, especialmente Juízas
e Promotoras, tem contribuído para alimentar esse tipo de
interpretação. O limite entre a ocupação legítima dos canais de
mídia pelas autoridades para informar e esclarecer a população
e a mera promoção pessoal, a meu ver, tem sido claramente
ultrapassado em várias ocasiões. Digo “a meu ver”, pois,
evidentemente, este não é um assunto fácil. Os contornos
mais adequados para a conduta pública dessas pessoas não
estão desenhados em regras claras e evidentes e, ao menos
neste momento, ao que tudo indica, as instituições judiciárias
estão pouco se importando com este assunto. Na prática, têm
120 sentença
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ignorado este tipo de crítica e seguem permitindo que vários
de seus profissionais deem vazão à sua evidente “star quality”,
a qual, me atrevo a dizer, talvez fosse mais útil socialmente se
exercida em outro tipo de atividade.
Mas, seja como for, é especialmente inquietante, ao
menos para mim, ver Juízes e Promotores comparecerem a
eventos públicos e se deixarem fotografar, sorridentes e felizes,
na companhia de políticos investigados pela Polícia Federal,
além de réus em diversas ações judiciais. Ou dando palpites
a torto e a direito na política cotidiana, fazendo reuniões com
lideranças partidárias, dando conselhos públicos sobre como
o sistema político deve ser organizado e como devemos votar.
Espera-se desses profissionais, salvo melhor juízo, que se
comportem de tal forma a não comprometerem a percepção
pública de sua neutralidade. Guardadas as devidas proporções,
nenhum torcedor de futebol gostaria de saber que o técnico
ou algum dos jogadores de seu time passou o dia anterior ao
jogo confraternizando com o técnico adversário. Menos ainda
de saber que tais encontros foram acompanhados por cartolas
e patrocinadores do clube.

P

or mais profissionais e corretas que essas pessoas
sejam, seja lá o que ocorrer no jogo do dia seguinte,
o conhecimento do convescote será fatalmente levado em conta na interpretação de cada lance, ainda
mais os lances duvidosos. Imagine-se que, depois
de uma reunião como essa, o cobrador oficial de um
dos times perca um pênalti nos últimos minutos do
segundo tempo. Seria difícil evitar insinuações de manipulação
do resultado e é provável que a hipótese da manipulação se
tornasse a interpretação oficial, maculando a reputação de
todos os envolvidos, que ficariam com a fama de traíra.
Cabe reconhecer que, ao menos em alguns casos, a política
partidária pode determinar o comportamento de agentes do
mundo jurídico, o que é imoral e ilegal, diga-se. Mas, além disso, podemos identificar situações em que agentes do mundo
político e agentes do mundo jurídico se alinham, mesmo sem
uma aliança explícita, negociada face a face, para perseguir
agendas próprias, mas de interesse mútuo. Afinal, determinadas ações realizadas no mundo jurídico favorecem a certos

I N S I G H T

grupos e não a outros e podem ter boa ou má repercussão na
opinião pública e render votos na próxima eleição.
Três exemplos: há muitas acusações entre os analistas do
STF que um determinado Ministro, cujo nome não vou declinar,
pois ele costuma processar seus críticos, inclusive simpáticas
e inteligentes comediantes e atrizes de TV, decide a favor de
certos grupos políticos. Não existem provas cabais, é claro,
há indícios de conversas e reuniões no curso de processos
importantes e antes de decisões cruciais, além de possíveis
trocas de favores entre estas lideranças e pessoas ligadas ao
Ministro. Mantendo o respeito ao princípio da presunção de
inocência, podemos dizer que estamos diante de um Ministro
do STF a respeito de quem se levantam suspeitas de ser mero
instrumento subalterno da política partidária.
Mas também há casos de alianças a partir de pautas comuns: recentemente o Ministério Público federal tentou – até o
momento, sem sucesso – propor um projeto de lei de iniciativa
popular com uma série de vinte medidas contra a corrupção que
ampliava o poder dessa corporação para investigar suspeitos
da prática desse crime. Além disso, uma série de decisões
judiciais ou ações do MP tem sido ou aplaudidas ou criticadas
pelos agentes políticos, sem que as mesmas tenham sido,
digamos assim, encomendadas por lideranças políticas. Moro
se desculpou publicamente e ao STF pela divulgação dos
áudios, afirmando que não tinha a intenção de criar um fato
político partidário, mas é claro que seu ato favoreceu as forças
que defendiam o impedimento da presidente Dilma Rousseff.
Nestes dois casos, os agentes jurídicos agem em seu âmbito de
atuação, conforme uma lógica própria, contando com o apoio ou
a crítica dos agentes políticos, podendo haver um alinhamento
de interesses que passam a atuar no mesmo sentido.
Nesse sentido, é importante perceber, para voltar ao meu
assunto central, que a Operação Lava Jato não é mera filial ou
mero apêndice da política partidária. As ações dos agentes
jurídicos possuem uma racionalidade própria e, se quisermos,
encenam uma maneira própria de fazer política, uma “política
jurídica” que se explicita, principalmente, na tomada de decisões que implicam, necessariamente, em adotar uma certa
interpretação das leis e dos casos já decididos.
LUTAS PELO DIREITO

Nesse sentido, do ponto de vista da política jurídica, a
Lava Jato pode ser vista como um dos episódios centrais de
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uma disputa, já relativamente antiga, sobre o que deve ser o
nosso Direito Penal e o nosso sistema penal. Tal disputa é protagonizada, de um lado, por um grupo de juristas e advogados
garantistas, antigamente hegemônico, e, de outro, por assim
dizer, um grupo de juristas de Estado, especialmente situados
em carreiras públicas, que pretende reformar o direito brasileiro
à luz, principalmente, de determinadas práticas internacionais,
defendidas por uma rede global de instituições de combate à
corrupção, as quais se comunicam, debatem suas estratégias
e as transmitem para funcionários públicos ao redor do globo
(SHAFFER, 2011). Simplificando muito, tais práticas apontam
para um direito penal mais pragmático, com menos garantias,
mais voltado para resultados do que para o respeito a ritos
e formalidades e dotado de uma visão menos restritiva do
que deve significar o respeito aos direitos fundamentais e a
interpretação das leis.

N

essa disputa está em jogo muito mais do que mera
questão de interesse intelectual. Não se trata de
uma divergência acadêmica sobre qual deve ser a
melhor forma de desenhar as instituições ou interpretar as leis postas. Está em jogo o poder efetivo
das instituições, especialmente MP e Judiciário e
sua busca por mais recursos, mais funcionários,
mais influência e mais poder para determinar os rumos do
país. E também projetos diferentes de como deve ser a relação entre sociedade e Estado e sobre a função específica do
sistema penal.
É claro, diga-se, que membros de cada um dos lados desta
disputa irão dizer que, sem sombra de dúvida, no tom retórico
comum à produção intelectual de grande parte de nossos
juristas, todas as dúvidas foram devidamente “espancadas”
e os grandes doutrinadores, nacionais e estrangeiros, estão a
seu lado, demonstrando que a resposta defendida por esse ou
por aquele grupo é de uma clareza solar, esgotado o assunto
a ponto de ninguém mais ousar escrever uma linha sequer
sobre ele.
Evidentemente, há elementos mais moderados, que tentam conciliar as duas posições; mas seja como for, é importante perceber que embate também se desdobra no campo
janeiro • fevereiro • março 2018 121

I N S I G H T

da produção de Teses, Dissertações, Manuais e Comentários
ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, procurando,
muitas vezes, naturalizar determinadas categorias jurídicas,
atribuindo a elas uma suposta verdade inquestionável, com a
finalidade de ganhar o debate de uma vez por todas (RODRIGUEZ, 2013). Essa disputa também se desdobra nos concursos
e seleções de professores para as Universidades públicas e
privadas brasileiras, também na fundação de institutos de
pesquisa independentes, como o IBCCRIM de São Paulo, uma
das principais sedes dos garantistas.

B

asta entrar no site de uma livraria jurídica para
encontrar os livros de vários participantes destacados da Lava Jato e muitos de seus críticos (por
exemplo, DALLAGNOL, 2015; CALABRICH et. al.,
2017), basta consultar os nomes das pessoas que
ensinam direito penal nas principais universidades
brasileiras, informar-se qual é a sua profissão,
advogado, juiz ou promotor e verificar a sua posição nesse
debate. A batalha pelo estabelecimento de um paradigma
científico, seguindo a análise de Thomas Kuhn (2011), também passa pela criação e pela ocupação de lugares de poder
acadêmico. Não basta pesquisar e propor boas soluções para
os problemas enfrentados por nosso ordenamento jurídico, é
preciso ocupar lugares de fala dotados da autoridade para falar
em nome da ciência.
Ainda que de forma muito breve, para o uso dos não
especialistas, vou esboçar a seguir as ideias mais gerais de
cada posição, evitando o jargão técnico, com o perdão dos
especialistas pelas imprecisões que irei cometer. Assim, de um
lado, temos o garantismo, que procura controlar fortemente o
poder de punir do Estado ao criar diversos obstáculos para a
prisão das pessoas. Toda a lógica de interpretação das leis e
de todo o funcionamento do sistema penal é, neste caso, a de
conter o poder estatal de investigar e eventualmente prender
a pessoa de seus cidadãos.
A condenação à pena de prisão deve se dar apenas em
último caso, apenas como resposta a crimes muitos específicos e depois de uma investigação e de um processo cercado
de garantias e prazos muitos estritos, com ampla proteção da
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privacidade, direito de defesa e sempre partindo do pressuposto que o acusado é inocente. Para os garantistas prender
é sempre indesejável, pois a pena de prisão deve consistir
em uma punição excepcional, a “ultima ratio”, como se diz
no jargão desse grupo, nunca a regra geral.
Na opinião dos antagonistas desse modo de pensar, e
alguns deles se autodenominam “garantistas integrais” (CALABRICH et. al., 2017) para disputar o termo “garantismo”, esta
é uma visão do direito que dificulta muito a punição de certos
tipos de crime, especialmente os crimes de colarinho branco,
por valorizar demais a proteção do indivíduo em detrimento
do poder estatal de investigar e punir. Especialmente no caso
dos crimes relacionados à corrupção, que são cometidos com
dissimulação, por meio de ações secretas e mediadas pelos
chamados “laranjas”: para os garantistas integrais, se o garantismo fosse efetivamente adotado, seria quase impossível
punir os acusados de corrupção.
Afinal, a pessoa corrupta raramente é pega, por assim dizer,
como a boca na botija, por exemplo, com a mão suja de pólvora, oriunda da arma que atirou em alguém. As condenações
por esse tipo de crime, quando ocorrem, costumam se basear
no cruzamento de uma série de informações e documentos,
os quais permitam concluir afinal, por exemplo, que a pessoa
acusada se encontra em uma situação patrimonial incompatível com a sua renda, ou que ela não consegue explicar com
clareza a origem dos bens dos quais usufrui.
Ora, é por isso mesmo, argumentam os garantistas que,
para começar, a pena de prisão não deveria ser utilizada para
lidar com esse tipo de ato socialmente reprovável. Afinal,
como ficou claro apenas pelo que já foi dito até aqui, o poder
dos agentes públicos, de fato, é ampliado, do ponto de vista
garantista, a ponto de se tornar incontrolável. As condenações
passam a depender de avaliações altamente subjetivas, que
não se colocam acima de qualquer dúvida e extrapolam a
tarefa jurídica por excelência de encaixar os fatos nas normas
jurídicas.
Para o garantismo, no âmbito do Direito Penal, mais do que
qualquer outro ramo do direito, o Judiciário deveria se limitar
a verificar se determinados fatos correspondem a crimes descritos com a máxima clareza e precisão pelo texto das leis, as
quais não deveriam deixar nenhum espaço para interpretação
por parte dos agentes públicos. Também o legislador deveria
se abster de criar crimes a respeito de assuntos como esse,
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além de procurar definir, com o máximo de clareza possível,
as ações que ele pretende incriminar, as quais devem se
referir apenas a alguns bens de alto valor social, como a vida
e a propriedade.
A POLÍTICA JURÍDICA DA LAVA JATO

Como é possível perceber, eu me recuso enfaticamente
a discutir esta disputa nos termos propostos por algumas
análises recentes, que afirmam estarmos diante de uma necessária “modernização” de nosso direito do embate entre uma
“dogmática”, supostamente atrasada, digna do século XIX,
e uma visão “moderna”, arrojada, levada adiante por jovens
juristas, antenados com o que se passa nos grandes centros
do pensamento jurídico norte-americano (FARIA, 2018).
Considero que apresentar a questão desta forma prejudica a
análise do problema e parece implicar uma clara tomada de
posição, afinal, ninguém irá se propor a defender o “arcaico”,
o “velho”, o “ultrapassado” para impedir que o “moderno”, o
“jovem”, o “contemporâneo”, inevitavelmente, prevaleça, não
é mesmo? Afinal, “o direito corre atrás dos fatos”, como afirma
um jargão repetido, quase sem pensar, por praticamente dez
entre dez juristas brasileiros.
A meu ver, a eventual “modernização” do direito – e do
que quer que seja – não pode ser vista como um processo
inexorável, cujo final já é conhecido de antemão. Expor
nossas ideias desta forma significa ocultar, sem intenção ou
deliberadamente, os embates, muitas vezes violentos, entre
os diversos agentes sociais interessados neste ou naquele
desfecho do processo. Pensar e falar assim, em suma,
significa ocultar as ações dos protagonistas dos embates que
constituem o que estou chamando de política jurídica e são
responsáveis por construir e destruir, afinal, as instituições de
nossa sociedade.
Parece ser muito mais preciso apresentar qualquer setor
da vida social como um conjunto de embates e disputas que
revelam determinadas tendências, ou seja, como um processo
de conflitos alimentado por uma série de divergências sobre
o que a vida social deve ser, sujeito a avanços e recuos, mudanças de rumo e estagnações; sempre mantendo a análise
rente às ações e justificações dos agentes sociais em conflito.
Menos ciência política quantitativa, menos tabelas e gráficos
pizza, e mais antropologia, mais escuta e análise qualitativa
da vida social, poder-se-ia dizer.
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As ciências sociais e o Direito deveriam ter aprendido alguma coisa com o fracasso da teoria de secularização que, em
determinado momento, apresentou a evolução histórica como
um processo de avanço inexorável da razão em detrimento
da religião, hipótese que tem sido desmentida por todas as
microfibras de nosso tecido social, como nos tem mostrado
Peter Berger (2017) desde a década de 70 e como os fatos
do noticiário cotidiano não cansam de reiterar. Em uma análise
mais fina, Deus está em todas as partes, a fé em Deus sempre
esteve longe de desaparecer, talvez tenha apenas mudado sua
forma de expressão.

O

Direito, como qualquer as demais ciências sociais,
é composto de uma série de debates e é palco
de conflitos dogmáticos (RODRIGUEZ, 2012) no
âmbito do funcionamento de suas instituições, por
exemplo, quanto às decisões judiciais. Em determinado momento histórico – para ser mais preciso,
durante o século XIX – a ciência do direito imaginou,
utopicamente, ser capaz de controlar tanto o legislador quanto
o juiz, ao construir categorias de análise válidas em todos os
lugares e para toda e qualquer situação.
A dogmática jurídica, neste registro, era vista como a
investigação e descoberta de categorias de valor jusnaturalista
que quase que se confundiam com as formas ideais de Platão,
como mostra o engraçadíssimo diálogo entre Deus e um jurista
deste jaez, que tudo indica ser Savigny em um texto satírico
escrito por Jhering (1974). Um século antes, por exemplo,
durante a Revolução Francesa, a utopia era de que as leis
seriam tão claras e tão precisas que seria possível eliminar as
faculdades de direito e os juízes profissionais: qualquer cidadão
seria capaz de resolver qualquer conflito com a mera leitura da
legislação e o exame dos fatos (BOBBIO, 1995). O século XX
e, ainda que de outra maneira, o século XXI, são os séculos
do poder dos juízes e do estudo da hermenêutica da decisão
judicial. Fica claro que os juízes não podem ser completamente
controlados nem pela lei nem pela ciência do direito, como
Hans Kelsen nos mostra no genial e ainda pouco compreendido
capítulo final de sua Teoria Pura do Direito (KELSEN, 2009).
A solução no campo da teoria passa a ser tentar criar
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padrões de raciocínio com fundamento, principalmente, em
reflexões de influência aristotélica e kantiana, para submeter
a pessoa dos juízes e o raciocínio jurídico em geral a limites
estabelecidos em nome da necessária justificação democrática
das decisões jurisdicionais (RODRIGUEZ, 2013).
No campo do desenho das instituições, a solução, antecipada por Franz Neumann (2013) a partir das reflexões de
Weber e Kelsen, passa a ser desenhar procedimentos capazes
de controlar a decisão dos casos judiciais, como propôs Kelsen
ao desenhar para a Áustria a primeira Corte Constitucional no
espírito das cortes atuais (KELSEN, 2013). Não é por outra
razão, aliás, que a política jurídica ganha cada vez mais espaço
e relevância para se compreender o funcionamento das sociedades e do Direito: o debate entre garantistas e garantistas
integrais dificilmente irá se resolver por um golpe de teoria: não
será um grande livro ou uma pesquisa definitiva que irá dirimir,
de uma vez só, todas as divergências entre esses campos.
É claro que a pesquisa exerce um papel central nesse
processo ao produzir conhecimentos que irão permanecer
relativamente incontroversos, ao menos por algum tempo,
conhecimentos esses que podem servir como ponto de partida
para o debate, por exemplo, as pesquisas em criminologia e o
trabalho dos chamados doutrinadores do Direito. Certos fatos
sobre o efeito do encarceramento sobre a criminalidade ou
sobre as características do direito brasileiro, muitas vezes,
se tornam relativamente consensuais até que as leis ou
a jurisprudência se transformem ou que novas pesquisas
empíricas revelem informações inéditas que nos obriguem a
mudar nosso modo de pensar.

M

as é preciso lembrar que as duas visões que
apresentamos sobre o Direito Penal e sobre nosso
sistema de justiça têm implicações diretas sobre
a extensão do poder de juízes e promotores,
sobre a quantidade de recursos que eles poderão
solicitar para o Congresso Nacional com a finalidade de contratar mais funcionários e melhorar
sua infraestrutura. Tal circunstância pode motivar determinados agentes públicos, inclusive, a defender posições contrárias
ao que possa haver de evidências científicas mais ou menos
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consensuais (RODRIGUEZ, 2010), com as que indicam, por
exemplo, que o aumento do encarceramento não tem efeito
algum sobre a queda da taxa de crimes em uma sociedade,
fato incontroverso no campo da criminologia.
É justamente por essa razão que a inexistência ou
irrelevância numérica de um corpo significativo de professores
e pesquisadores em tempo integral, cuja consagração
e, principalmente, cuja renda, dependa exclusivamente
da produção de estudos científicos, pode comprometer
gravemente a racionalidade do debate jurídico, transformando
a política jurídica numa espécie de guerra de todos contra
todos, movida por interesses corporativos e burocráticos.
O domínio de Juízes, Advogados e membros do Ministério
Público sobre o ensino e a pesquisa em Direito tende a
nos privar de uma base mínima de conhecimento capaz de
mediar e referenciar as disputas, fato que enfraquece nossa
democracia.
OS VENTOS DA MUDANÇA

Considero que a Lava Jato seja um momento chave em
que a balança de poder no âmbito da política jurídica se
modificou radicalmente. Durante muitos anos, ao menos no
campo da ciência do direito, assistimos a uma clara hegemonia das ideias garantistas, ainda que o mesmo não se possa
dizer com segurança sobre o Poder Judiciário e o Ministério
Público sem realizar pesquisas empíricas mais detalhadas.
No entanto, parece legítimo levantar esta hipótese com base
em minha percepção pessoal e na percepção de um dos
protagonistas da operação Lava Jato que conversou comigo
em uma entrevista exploratória para um projeto de pesquisa
ainda em fase de gestação.
No que se refere ao Ministério Público, já é fato conhecido
que um grupo de procuradores e procuradoras ligado a Rodrigo
Janot, antes do início da Operação Lava Jato, já havia conquistado a liderança da instituição e estava realizando um trabalho
de renovação de suas práticas, que passou pela reforma do
currículo da Escola Superior do Ministério Público e mudanças
nas câmaras recursais, responsáveis por reexaminar pedidos
de arquivamentos realizados pelos procuradores e procuradoras
Federais. É cedo para dizer se essa mudança se consolidou, é
preciso mais dados para saber se ela está, de fato, disseminada
entre a maior parte dos membros do MP Federal e dos demais
ramos do MP. Mas seja como for, para ser incontroverso que
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esse grupo, em determinado momento, passou a liderar o MP
Federal e buscou renovar seu modo de atua.
A ideia do grupo era fazer com que a instituição trabalhasse
de forma coordenada, deixando para trás uma forma de atuar
individualizada em que cada pessoa, membro do Ministério
Público, tomava suas decisões de forma isolada. Em Curitiba,
teatro de uma série de operações frustradas de combate à
corrupção, como a operação Satiagraha, anulada em razão de
irregularidades formais, havia um conhecimento acumulado
sobre a atuação do Poder Judiciário e sobre a forma de operar
da corrupção no Brasil.

Q

uando a Operação Lava Jato começou, digamos
assim, esses dois fatores entraram em regime de
colaboração, formaram um círculo virtuoso, que
produziu os resultados que conhecemos. O grupo
que então liderava o Ministério Público teve a oportunidade de, finalmente, levar adiante com sucesso
uma grande operação de combate à corrupção,
contando para isso com um grupo de procuradores e um juiz,
Sergio Moro, experimentado nesses assuntos. E tiveram a
oportunidade de fazer isso falando diretamente com a esfera
pública, dirigindo-se diretamente ao público em geral, sem a
mediação da imprensa ou dos políticos. Mesmo determinados
fatos controversos da operação – por exemplo, a famigerada
divulgação dos áudios de Lula e Dilma – podem ser vistos
como uma ação agressiva para garantir o controle da opinião
pública pelo sistema de justiça e não como uma ação político
partidária. Tratam-se de atos realizados em nome dos embates
e dos interesses presentes na política jurídica, com efeitos
sobre e com apoio eventual dos agentes da política partidária.
Em Curitiba e em Brasília os agentes do MP passaram a
atuar em forma de força-tarefa e a dialogar muito entre si e
trocar informações e experiências. No âmbito do Poder Judiciário, aos olhos de meu entrevistado, uma mudança semelhante
ocorreu: um grupo de juízes e juízas, menos identificado com
o garantismo e interessado em atuar de forma mais ativa e
incisiva, passou a examinar as decisões de Moro em segunda
instância e manter seus posicionamentos de forma sistemática. Cabe dizer também que são precisos mais dados para
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saber se tal mudança é uma tendência ou se estamos diante
de um mero acaso.
Mas de qualquer forma, é razoável afirmar que tenha havido
um verdadeiro aprendizado institucional e uma renovação no
modo de pensar o direito nessas duas instituições, ao menos
por parte de determinados grupos, que se tornaram protagonistas da operação, processo alimentado também por uma
Polícia Federal muito ativa e estimulada a agir dessa forma,
paradoxalmente, pelos governos que abrigaram uma boa
parte dos investigados e condenados em razão da operação,
os governos Lula e Dilma.
Mas toda essa história ainda está por ser contada com
maior grau de detalhe: no espaço deste texto, posso apenas
levantar algumas hipóteses de pesquisa. O que eu gostaria
de ressaltar neste momento, no espaço deste ensaio, é que
nada disso teria acontecido, a meu ver, sem as rebeliões de
Junho de 2013, que desestabilizaram o sistema político em
suas bases (NOBRE, 2013), contribuíram para a organização
da sociedade civil, à direita principalmente, deflagrando uma
onda social anticorrupção que teve como protagonistas uma
série de grupos organizados, como o Vem Pra Rua e o MBL,
mas que se instalou para muito além deles.
O apoio genérico à Operação Lava Jato sempre foi maciço
desde o seu início, a despeito das evidentes resistências do
mundo político, inclusive por parte dos meios de comunicação
de massa, na esteira do movimento anticorrupção deflagrado
por Junho. Apenas esse apoio e o enfraquecimento do poder
do sistema político, ao que me parece, combinado com as
transformações internas ocorridas em cada instituição, é
que permitiu que a Operação alcançasse os resultados que
alcançou até agora.
As instituições do sistema de Justiça, especialmente o
Ministério Público, estão desenvolvendo uma relação própria
com a esfera pública, uma relação que não passa pelo processo eleitoral e, aqui um há um risco para a democracia, não
está sujeita a procedimentos transparentes, que os coloca na
posição de representantes dos interesses da sociedade, mas
uma representação que tem pouco a ver com a tradicional
representação política.
A “VONTADE DO POVO” EM ZONAS DE AUTARQUIA

Esse parece ser um problema inédito, ao menos se colocado desta maneira: o Ministério Público e o Poder Judiciário
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passaram a falar diretamente com a sociedade, no caso
do Judiciário, em especial, o STF, por meio de instituições
específicas, por exemplo, as audiências públicas e os amicus
curiae e, no caso de alguns ministros, eventos de formação
em seus gabinetes, nos quais recebem juristas e experts,
como é o caso do ministro Luiz Edson Fachin. Há notícias de
que as Defensorias Públicas e o Ministério Público também
realizam audiências públicas com uma certa frequência. No
entanto, todas essas iniciativas parecem ainda estar situadas
em um nível muito baixo de institucionalização. Ao contrário
das eleições, que ocorrem periodicamente, são amplamente
divulgadas, possuem um procedimento muito claro e abrem
espaço para a alternância entre situação e oposição, estas
formas de ouvir e de construir a vontade do povo ainda estão
entregues à inteligência ou à mera boa vontade dos agentes
públicos, que se utilizam de tais mecanismos apenas quando
entendem ser necessário. E isso me parece preocupante.
Em um contexto de política jurídica em que há uma disputa
constante sobre a interpretação das leis e dos casos, em que
há interesses corporativos e sociais em jogo, utilizar a moeda
da “vontade popular”, jogar com a ideia de que determinado
curso de ação é desejado pela ampla maioria da população,
pode ter um papel importante no fiel da balança na formação
da hegemonia sobre as ideias jurídicas, tantos nos debates
internos ao campo jurídico, quanto ao que se refere ao campo
da política, espaço no qual a principal moeda de troca é a
quantidade de votos.
O problema é que a “vontade do povo” será exatamente
aquilo que os instrumentos destinados a captar a sua voz
disserem que ela é. Em uma eleição majoritária, a “vontade
do povo” é a maioria dos votos que aprova um determinado
programa partidário; em uma audiência pública, a vontade do
povo se configura em uma série de recomendações aos órgãos
públicos, como no caso da extensa e complexa audiência sobre
temas de saúde, realizada no STF.
Ou seja, a “vontade do povo” pode ser desenhada de
diversas maneiras, auferida por meio de surveys, audiências
públicas, votação por maioria, votação por aclamação ou
por uma reunião fechada que defina suas estratégias e a
partir da mera percepção subjetiva dos agentes públicos e da
consulta à mídia de massa e pesquisas sobre a popularidade
dessas ou daquelas ideias. Como diz Pierre Bourdieu (1973)
em texto sobre o assunto, a opinião pública, ao menos no
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sentido implicitamente admitido pelos que fazem pesquisas
de opinião, não existe. Há diversas maneiras, como mostra o
autor, de produzir efeitos de consenso e de fazer as pessoas
responderem a perguntas as quais elas nunca se colocaram,
criando situações artificiais que terminam por medir mal a
maneira pela qual as opiniões são expressas e se desenvolvem
no ambiente social, sempre de relacional, encarnadas em
determinadas pessoas e grupos.
Eu insisto neste ponto, que me parece central: o Parlamento e o Executivo são obrigados a escutar a voz do povo
periodicamente e de forma altamente regulada, por meio de
procedimentos públicos e controláveis judicialmente. Já os
órgãos do sistema de justiça, no momento atual, parecem
estar livres para dizer que falam “em nome do povo” sob
qualquer fundamento, sem regras claras, sem procedimentos
detalhados e controláveis judicialmente.

A

penas uma situação como essa pode explicar uma
declaração recente de um outro ministro do STF
que afirma ser seu papel atuar como “vanguarda
moral da nação”, uma frase, para dizer o mínimo,
vaga e pretensiosa, mas, pior do que tudo, com
altíssimo potencial autoritário. Afinal, o ministro
atribui a “vontade do povo” à sua exclusiva e, certamente, privilegiada, não tenho dúvidas, percepção pessoal,
digna de um gênio brasileiro. Há uma linha bastante tênue a
separar um legítimo debate entre posições dogmáticas, entre
visões diferentes das leis e das instituições, e uma usurpação
de sabor aristocrático e mais ou menos arbitrário da “vontade
do povo” pelas carreiras de Estado.
A princípio, não há entraves nem legais nem éticos para a
expansão dos canais de escuta da população também pelos
organismos de Justiça. Não está escrito nas tábuas da lei
que a separação de poderes deva funcionar conforme um
suposto “modelo clássico” de três poderes, dotados de freios
e contrapesos estandardizados. A característica essencial
da separação de poderes, como nos ensina Franz Neumann
(1964) é, apenas, que nenhuma decisão do poder reste sem
controle por outro poder. No entanto, isso não pode significar
que a “vontade do povo” seja construída por dispositivos de
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escuta variados, estabelecidos ao bel-prazer do poder público
e utilizados de forma meramente arbitrária para justificar certa
visão do direito e toda uma estratégia de ação que irá resultar,
afinal, em gasto de dinheiro público para investigar e punir
determinadas pessoas e não outras.

É

necessário pensar institucionalmente esses canais
de escuta popular pelo sistema de justiça e criar
procedimentos claros para informar democraticamente a formação dos juízos da burocracia judicial
sobre a vontade popular, tema que hoje parece estar
fora da agenda da política partidária e dos debates
da política judiciária. Tenho utilizado o conceito de
“zona de autarquia” para identificar fenômenos de perversão
do Direito que consistem na formação de espaços decisórios
arbitrários no interior de um determinado órgão ou a criação
de todo um regime jurídico autônomo, que toma decisões de
forma estritamente unilateral (RODRIGUEZ, 2016a; SILVA,
2018; BARCELLOS, 2016; ZUGMANN, 2014).
Eu diria que, hoje, no que diz respeito à utilização da
“vontade do povo” para tomar decisões, o sistema de justiça,
regra geral, salvo casos muito bem-sucedidos de audiências
públicas no STF e em outros órgãos, decide mergulhado em
uma “zona de autarquia”. Tenho sido a infeliz testemunha
ocular de manifestações públicas e palestras realizadas em
Universidades, por exemplo, pelos membros da Operação Lava
Jato, profissionais que declaram ser necessário “fazer uma
limpeza no país” porque “é isso que a população deseja” com
fundamento em sua percepção meramente subjetiva e, muitas
vezes, com base em um constrangedor festival de lugares-comuns sobre um suposto “jeitinho brasileiro”, ideia que já
foi relegada ao esquecimento pela mais recente pesquisa a
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respeito da corrupção e pela teoria social contemporânea
(RODRIGUEZ, 2016b).
Fazer a limpeza do que, de quem, em que ordem, em
que prazo e com a utilização de quais recursos? É claro que
boa parte das decisões do MP, por exemplo, não poderiam
ser participativas e tornadas públicas no calor da hora para
evitar que os acusados ocultassem provas e frustrassem as
investigações. No entanto eu acredito ter direito de saber,
como cidadão brasileiro, porque o MP de todos os níveis,
estadual e federal, decide levar adiante certas investigações
e não outras, porque ele concentra forças em certos fatos
e não em outros. Tal coisa poderia ser feita, sem grande
dificuldade, por exemplo, por meio de um relatório produzido
a posteriori que permitisse debater os critérios de decisão
utilizados e, eventualmente, punir atos reprováveis e destituir
chefias que atuem de forma inadequada. O mesmo pode ser
dito sobre determinadas escolhas estratégicas do Judiciário,
das Defensorias e de outros organismos do sistema de justiça.
A boca que escarra é a mesma que beija: é preciso tomar
cuidado para que uma Operação que fez e ainda fará tanto
bem às nossas instituições por expor os mecanismos mais
vis de formação das maiorias políticas no Brasil, um processo
sistêmico e generalizado que remonta à redemocratização
brasileira, não termine por corroer por dentro nossa democracia ao permitir que se formem zonas de autarquia no interior
das instituições de nosso sistema de Justiça para fornecer
para uma série de pessoas, Membros do MP, verdadeiras
licenças para matar, como o agente 007. É preciso evitar que
o combate à corrupção transforme nosso Estado, no limite,
em um dispositivo autoritário, infestado de zonas de autarquia,
ainda que mantendo a aparência de legalidade.
O autor é professor de Direito da UNISINOS (PPG e Graduação) e pesquisador permanente do Cebrap
jrodrigorodriguez@gmail.com
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Márcio SCHEEL
Crítico literário

O é,sertanejo
antes de tudo,
uma invenção

O regionalismo como
condescendência crítica
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Um conceito é um conceito é um conceito

Não se pode pensar a ideia de regionalismo nem, por
consequência, de uma literatura regional ou nomeadamente
regionalista, tão particular quanto a diversidade geográfica e
cultural do país, sem antes fazer uma distinção conceitual1
que considere: 1. o regionalismo como realidade social; 2.
o regionalismo como produção literária que se manifesta a
partir de determinadas localidades e que se configura como
elemento simbólico perceptivo das contradições nacionais,
como, por exemplo, as de um desenvolvimento urbano fortemente atrelado e dependente da produção rural, ou as de uma
suposta modernização republicana e democrática do Estado,
cujos grupos de poder e o jogo de forças políticas continuaram
sob a influência das oligarquias regionais e das correlações de
domínio, mando e interesses que elas criam; 3. o regionalismo
como concepção estilístico-estética, instrumento da historiografia e da crítica literária, de forte conteúdo ideológico porque
submete a um único conceito, de alcance pretensamente
universal, um variado conjunto de expressões literárias que,
na verdade, constituem representações singulares, fechadas,
de mundo e de dramas humanos em tudo distintos em termos
de paisagem, geografia, conflitos e mesmo intenções.
A importância de uma distinção conceitual dessa natureza
reside, num primeiro momento, em evitar que a leitura, análise
e interpretação daquelas obras de caráter regional sejam
feitas partindo das supostas características genéricas que
estabelecem e distinguem, a priori, o que seria o regionalismo
literário. Trata-se de uma inversão pouco desejável do método
científico ou analítico, já que parte do universal (um conjunto
codificado de caracteres estéticos aparentemente estáveis e
de validade abrangente) para o particular (as próprias obras
literárias que, por sua natureza, são sempre interpretações de
mundo histórica, social e culturalmente localizadas no tempo
e no espaço), não raro perdendo de vista a particularidade
implicada no processo representacional para fazer com que
as obras caibam confortavelmente no espaço pré-definido da
categoria.
Num segundo momento, a distinção conceitual importa,
também, para que não se caia na armadilha de uma compreensão maniqueísta que distinguiria entre um bom e um
mau regionalismo, entre um regionalismo certo e outro errado,
entre um entendimento crítico adequado e outro inadequado
do conceito. Compreensão que levaria a crer, por exemplo,
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que a noção de particularidade se reduziria, exclusivamente,
a entender que existe uma literatura regional acreana, amazonense, mineira, do interior caipira de São Paulo ou, o que
é pior, que defenderia invenções ou categorias ainda menos
úteis à reflexão e já de todo superadas, como as de literatura
nordestina, do norte etc., que transformariam o país, do
ponto de vista de sua expressão literária, num cardápio de
espaços, culturas e formas de representação para todos os
gostos e sensibilidades. Sob muitos aspectos, o conceito de
regionalismo foi forjado quase que desconsiderando o movimento dialético das ideias, que compreende que a dinâmica
social e econômica em função da qual o país se desenvolveu
abarcou uma série de contradições, como o fato de que toda
a economia nacional, do período colonial até os anos de 1950,
era dependente da produção agrária e, consequentemente, a
cultura nacional implicava na visão de mundo dos senhores
de terra e dos hábitos e costumes do homem do campo. Ao
invés disso, o conceito, ideologicamente enviesado, acabou
incorporando, no início, aquele binarismo elementar que,
logo após a Independência, produziu uma imagem de nossa
formação social calcada na oposição “Metrópole x Colônia
ou a irredutível subordinação da produção colonial ao capital
mercantil”,2 imagem que perdurou em nossas interpretações
históricas, econômicas e culturais sempre em termos de uma
oposição idealista e pouco produtiva daquelas que seriam as
relações entre Centro e Periferia.
Nesse sentido, se a literatura do Romantismo, mormente
o romance, se fixou no indianismo e no sertanismo foi para
exortar a riqueza de uma paisagem tropical, exuberante e
promissora, ou seja, como parte do mito da constituição do
novo espírito nacional, em contraposição aos valores e formas
de representação artística, antes importados da metrópole e,
em razão disso, preso às imagens e tradições portuguesas.
Assim, o conceito de regionalismo foi cooptado, primeiro,
como resultado das aspirações ufanistas de uma elite política
e cultural marcadamente ligada à terra e à produção agrária;
elite que, agora, buscava uma imagem simbólica de nação que
escapasse às determinações de nossa condição colonial, bem
como representasse os valores de grupos políticos que não
podiam ignorar, nesse momento, suas origens latifundiárias
ou de pequenos produtores ligados ao campo, à agricultura,
ao extrativismo e à monocultura para exportação. Ao longo
da segunda metade do século XIX, no entanto, com o cres-
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cimento da cidade do Rio de Janeiro e da vida na corte, que
principiava a se urbanizar, a literatura dos rincões e do “Brasil
profundo” passou a ser compreendida exclusivamente como
a contrapartida exótica e quase primitiva de nossa realidade
“civilizada” e “citadina”. Desse modo, a oposição Centro x
Periferia, que caracterizou nosso primeiro entendimento da
literatura regional no país, ainda no século XIX, entendimento
fundado em termos da busca por uma identidade nacional
que conformasse a superação das relações econômicas entre
Colônia e Metrópole e anunciasse nossa condição de Império,
vai se transformar, pouco a pouco, na dicotomia Corte x Brasil
Profundo, Cidade x Campo, Civilidade x Primitivismo, Progresso x Atraso, que resta, até os dias de hoje, como substrato
ideológico do conceito de regionalismo.

P

or essa razão, se o regionalismo
literário é compreendido a partir da
ideia de regionalismo como realidade social, a categoria estética
acaba refém de um duplo sequestro:
primeiro porque a autonomia e a
particularidade do elemento representacional acabam subsumidas
ao que se compreende por realidade e a certas formas de
pensar, refletir, descrever e conceituar o que é a sociedade ou
a vida social – daí a tomar o mundo pela obra ou a obra como
pressuposto resultado da necessidade de ler e interpretar
a realidade local é um caminho curto e estreito. Ignora-se,
com isso, que é o escritor quem inventa e fabula a realidade
e não esta que demanda, necessariamente, a representação,
isto é, a aparente relação de causalidade ou de necessidade
que a crítica literária depreende entre espaço representado
e realidade geográfica não é, de modo nenhum, elementar
como o conceito de regionalismo faz pensar. É claro que num
romance como ”Vidas Secas” (1938), a presença do espaço
físico, que transcende o mero descritivismo para se amalgamar
à consciência profunda e ao caráter substancial das personagens, afetivamente tão secas, duras e impenetráveis quanto a
paisagem da caatinga, é importante, mas não porque desvela,
simplesmente, a via crucis do sertanejo abandonado à própria
sorte numa realidade hostil. O espaço físico, no romance de
Graciliano Ramos, importa porque, diante da ausência de refe-
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renciais objetivos, situa as personagens tanto numa geografia
quanto numa paisagem de contornos quase míticos.3 no qual
os heróis travam uma batalha inglória contra o abandono, a
fome, a secura afetiva, a violência, a morte e um desespero
mudo, sem linguagem, que o discurso indireto livre traz à
tona. Personagens cujas consciências, tão rarefeitas quanto
o mundo que as cerca, são incapazes de racionalizar a vida,
sondar as paixões ou dar sentido às experiências e aos afetos
que delas resultam; personagens que não pensam o mundo
porque lhes faltam, em larga medida, as palavras, ao mesmo
tempo em que se angustiam sem, no entanto, compreenderem
a angústia; personagens que vivem às voltas com o desejo de
entendimento do mundo, dos sentimentos e das circunstâncias
que os precipitaram numa vida embrutecida e alheia, embora
esse desejo não se realize.
A não ser alguns elementos simbólicos, como os juazeiros,
os rios secos, as ossadas dos animais mortos, a caatinga, que
se estende da Bahia ao extremo norte de Minas Gerais, não há
outros indícios que permitam localizar os acontecimentos do
romance num lugar qualquer que não seja o que chamamos
de nordeste, nada mais do que uma designação geográfica,
uma localização espacial que pode facilitar os estudos de
geografia física, mas que, em outros contextos, tende a elidir
a particularidade humana, cultural e política que caracteriza
a vida de diferentes pessoas em diferentes estados de uma
região inteira que não deixa, por esse mesmo motivo, de ser
uma invenção. Do mesmo modo, ainda que vivam atravessando a caatinga, fugindo da seca e da miséria, trabalhando
em fazendas, presas à terra, ao clima e às adversidades de
uma paisagem inóspita, as personagens vão à cidade, onde
se deparam com formações sociais distintas daquela vida
solitária que conhecem e na qual experimentam os hábitos
da cultura urbana. Nesses momentos, tentam representar
papéis que também não compreendem, mas que significam,
no fundo, um movimento dialético entre duas realidades
muito mais contíguas do que apartadas; uma tentativa de
adequação, ainda que canhestra; a abertura e a passagem de
uma realidade para outra.4 Não se trata, então, de um Brasil
profundo e telúrico em contradição com uma urbanidade civil
e moderna, mas de dois modos de vida que se encontram e
se complementam; a passagem, ora tensa e conflitiva, ora
fascinante e viva, de uma cultura rica em tradições, causos,
histórias, valores simples, modestos e, na medida do possível,
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autênticos, para uma cultura progressista, industrial, técnica e
artificial em suas formas de organização e regulação da vida
cotidiana, uma cultura que, à falta de suas próprias tradições,
já que a vida moderna se constitui na mudança permanente,
que inviabiliza a formação de tradições profundas e enraizadas,
se recusa a suplantar ou apagar completamente as tradições
rurais, sertanejas ou interioranas,5 lidando com elas de forma
nostálgica, idílica ou paródica.
Por isso mesmo, o regionalismo, entendido como realidade
social sugere que, a despeito de nossa organização republicana
e federativa, cada região é o resultado de um sistema diferente
de ocupação do espaço geográfico, produção e trabalho, com
codificações de hábitos, valores e práticas que resultam, num
país com a extensão territorial do Brasil, em culturas múltiplas, com visões de mundo muito enraizadas e particulares,
inclusive do ponto de vista das práticas linguísticas e dos usos,
estéticos até, da linguagem, e essas culturas se encontram,
convivem, se chocam e se acomodam em função dos fluxos
migratórios, do turismo, das relações comerciais etc. Trata-se
de uma relação mais dúctil do que os estudos literários, ao
forjarem o conceito de regionalismo e o transformarem numa
categoria, permitem pressupor.
Daí que distinguir conceitualmente a ideia de regionalismo
envolve, num terceiro momento, considerá-lo como produção literária realizada a partir de determinadas localidades
e perceptivo tanto das contradições nacionais quanto do
fato de que tentamos acomodar tais contradições, em vez
de buscarmos propostas claras de negociação ou solução
dos conflitos e tensões que envolvem nosso processo de
modernização urbana, social, política e cultural. Novamente,
por essa perspectiva, o capítulo de Vidas Secas no qual as
personagens se deslocam até a cidade para a comemoração
das festas natalinas é emblemático do modo como essas
contradições são, literariamente ao menos, negociadas dentro
da própria obra: ao irem da roça para a cidade, as personagens
se vestem com as “roupas de domingo” ou de “ouvir missa”,
expressões que não estão presentes no romance, mas que são
muito comuns no universo daqueles que vivem na roça, isto é,
elas se vestem como as pessoas da cidade habitualmente o
fazem, em vez de usarem as roupas comuns da lida na roça.
No entanto, essa forma de se vestir não lhes é familiar,
bem como as maneiras dos cidadãos e as coisas que lhes
deixarão fascinados durante a missa e os festejos na rua. Por
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isso, não se sentem confortáveis nem com as roupas e os
sapatos, nem com o mundo que encontram na cidade, mas,
embora estejam fora de seu ambiente cotidiano, buscam, ao
seu modo desajeitado, habitar essa nova realidade. Na cidade,
diante do altar portentoso da igreja e das vitrines e prateleiras
das lojas, Sinhá Vitória e os dois filhos experimentam o fascínio
das coisas que não conhecem, enquanto Fabiano luta contra o
terno apertado e os sentimentos desconsertados que alimenta
contra a cidade e seus habitantes. Não é por acaso que o
capítulo termine com ele sonhando com “muitos soldados
amarelos” que “tinham aparecido, pisavam-lhe os pés com
enormes reiunas e ameaçavam-no com facões terríveis”6 – é
o medo de um mundo cuja ordenação ele não compreende e
no qual advinha uma hostilidade que é, a um só tempo, a do
mundo e a dele mesmo. Nada diferente do medo e da dureza
dos afetos que experimenta durante a lida diária na fazenda
ou fugindo da seca pelos leitos secos dos rios, o medo de que,
no fim das contas, não haja um lugar para ele em qualquer
lugar que seja.
Desse modo, um romance como ”Vidas Secas” – mas não
apenas ele, a quase totalidade das grandes narrativas regionais
– mostra que, como categoria literária, a literatura regionalista
não se permite explicar apenas por meio do entendimento
localizado do espaço geográfico que ela representa, nem pela
universalidade do drama humano que ela coloca em ação, ou
seja, não se trata simplesmente de descrever os elementos
locais, nem mesmo de compreender como eles se somam
na criação de um conflito mais geral do homem com o meio,
mas sim de considerar que homem e mundo compõem uma
realidade profunda, móvel e complexa, na qual o próprio espaço
é internalizado em valores, hábitos e formas de agir totalmente
particularizadas de narrativa para narrativa.
Isso quer dizer que não faz muito sentido falar em literatura
regionalista do Norte, do Nordeste ou dos Pampas, se considerarmos que essas regiões, compreendidas conceitualmente,
são a soma de culturas e tradições multiformes e únicas em
termos de comportamentos e interesses. São muitas as
análises de romances regionais nas quais o trabalho crítico
disseca, elenca, interpreta e analisa os elementos geográficos,
pensados como pura exterioridade, para desvelar a “cor local”
e explicar como as personagens têm suas vivências agenciadas
pelo espaço. Com isso, não só se perde a tensão que as narrativas criam ao fazer com que as personagens internalizem esse
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mundo, como se reduz a intepretação a um determinismo que
retira das personagens a capacidade de volição para denunciar
como o mundo faz delas o que, aprioristicamente definido
pelo conceito de regionalismo, acreditamos que elas sejam.
Ao deslocarmos para a história da literatura e para a crítica
a ideia de regionalismo como realidade social, transformando
em categoria uma espécie múltipla de expressão, a literatura
regional, que seria assinalada por um conjunto visível e notável de elementos descritivos que abarcariam, numa única
modalidade teórica ou conceitual, as mais diferentes obras e
representações da vida interiorana brasileira, acabamos, na
verdade, por submeter o conceito a um viés ideológico que,
com uma frequência incômoda, foi da dicotomia Colônia x Metrópole ou Periferia x Centro, para um entendimento crítico que
trata essas obras como uma oposição, nem sempre verdadeira,
justa ou honesta, entre Atraso x Progresso, fazendo com que o
conceito, muitas vezes, esbarre numa leitura preconcebida e
até mesmo preconceituosa do processo de modernização do
país; leitura que, rapidamente, deu tudo à cidade ao mesmo
tempo em que fez do campo o espaço a ser vencido ou recalcado. É justamente essa dimensão ideológica do conceito de
regionalismo que cumpre abordar aqui.
Um conceito excêntrico

O conceito de regionalismo, na literatura brasileira, sofreu
com certos abusos e artificialismos da crítica e da história
literária, servindo a todas as causas e como solução fácil a
muitos impasses interpretativos. Pensado como um modo de
abarcar a dinâmica representacional de alguns temas e motivos recorrentes da criação literária nacional,7 o regionalismo,
assim como a poesia e a ficção indianistas dos primórdios de
nosso romantismo, surgiu como categoria estética em função
da qual se passou a compreender um tipo de expressão literária e de produção cultural que, no domínio das letras e do
pensamento social e político, ansiava por figurar uma imagem
de país singular e nobre, particular e autêntico, potencial e
promissor, correspondendo, assim, ao projeto de construção de
uma nacionalidade verdadeiramente brasileira, característica
do ideal de nação que se abria, política e culturalmente, com
a Independência, buscando superar nossa origem colonial
por intermédio de uma promessa de país que, na prática,
recalcaria os problemas estruturais de sua origem em nome
daqueles valores modernos, e algo postiços, de progresso,
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desenvolvimento e modernidade que constituiriam a nação.
Desse modo, aquelas obras cuja representação privilegiava a
imagem de um país de natureza plena e exuberante, exótica e
atraente, explorando a figura do índio ou do sertanejo integrados ao espaço natural, a despeito dos desafios e conflitos que
resultam do encontro do homem civilizado com a paisagem
rústica, selvagem, rural ou interiorana, foram a tônica de nossa
criação literária desde Basílio da Gama (1741-1795), Santa
Rita Durão (1722-1784), Gonçalves Dias (1823-1864), José
de Alencar (1829-1877) e Bernardo Guimarães (1825-1884).

O

arcadismo tardio e o primeiro romantismo, então, lançaram as bases de
uma literatura que se dedicou, em
larga medida, a figurar o homem
simples, quase sempre vivendo dos
recursos da terra, do trabalho braçal,
da exploração agrícola ou extrativista
(o garimpeiro), com seus hábitos e
costumes, seus valores e princípios, irmanado com a natureza, devidamente adequado à fantasia rousseauniana do bom
selvagem que resiste ao assédio corruptor da sociedade, de
índole burguesa, que vinha se erguendo nos horizontes da
nação. Tanto a poesia quanto o romance de feições indianistas ou sertanejas floresceram sob influência do romantismo
europeu, mormente o francês. Mas, ao contrário da França
revolucionária e burguesa, com sua capital que se moderniza
rapidamente, cosmopolita e socialmente complexa, cujas
instituições, cidadãos e comportamentos permitem entrever
os conflitos entre a decadência aristocrática e a hegemonia
político-econômica da burguesia, os poetas e romancistas
brasileiros podiam contar apenas com a imagem idílica de um
país que só existia, naquele momento, enquanto paisagem
natural pronta a ser transubstanciada em mito cultural e em
elemento catalisador da grandeza de uma civilização futura
que se insinuava, por isso mesmo, como uma espécie de nova
Canaã – a terra que já nascera prometida.
Nesse sentido, nossa primeira literatura francamente nacional se voltará ao regionalismo como mecanismo de apreensão imagética do que seria a terra brasilis, natural e suntuosa,
na iminência de um encontro positivo e transformador com o
mundo das formações sociais, do Estado e das instituições,
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do mercado e do trabalho, constituindo, dessa amálgama,
o que seria a nossa boa sociedade.8 de homens corteses,
nobres, cujos sentidos de progresso e desenvolvimento se
orientavam pela manutenção dos valores e tradições populares
e rurais mais verdadeiras e substanciais. Estamos diante de
uma imagem de civilização que, é óbvio dizer, sugere menos
um país, concreto e tangível, e mais uma ideia, platônica e
ufanista, bastante de acordo com o nacionalismo que orientava
a literatura romântica.9

M

esmo que nesse primeiro
momento o conceito de regionalismo não existisse tal qual
se configurou histórica e criticamente em nossa tradição
teórico-reflexiva, a inclinação
do romance romântico – e,
mais tarde, também do romance realista e naturalista – à figuração das formas de vida
rurais, espraiadas pelas diferentes regiões e culturas do país, é
decisivo, inquestionável e, ao mesmo tempo, revelador de uma
sociedade que, embora já se permitisse entrever a ambição
civilizatória de matriz burguesa e europeia, ainda estava presa,
na prática, à realidade do latifúndio, aos ideais de comunidade
rural, existência idílica e experiência comum orientada pela
familiaridade, pela dependência e pelo clientelismo. A vocação
regional de alguns dos nossos primeiros romances funda-se
no mito do homem do campo como fundamento de nossa
cultura e sociedade porque, no fim das contas, não vivíamos
em um mundo urbano, burguês e moderno que pudesse, efetivamente, servir ao projeto de nação ao qual aspirávamos, por
isso, segundo Edison Bariani Junior, “em tal sociedade pouco
complexa, com núcleos de populações esparsos e isolados
(CANDIDO, 1969, v. 2, p. 216), o romance nasce com uma
vocação ecológica, orientado pela conquista progressiva do
território”, sendo que, “quanto à matéria, é regionalista e de
costumes” e “quanto ao espaço, passa-se no campo, na selva
e na cidade (ibidem, p. 113-14)” (2017, p. 48). Isso significa
que, diante de um quadro nacional em que o país como um todo
era um enorme sertão, o romance não tinha muita escolha a
não ser se empenhar na representação desse Brasil profundo,
interiorano e regionalizado, flagrando os hábitos e costumes
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dos tipos locais, que viviam nas dependências da natureza,
em consonância com a paisagem e suas demandas, mas cujos
valores espirituais sugeriam a elevação de caráter e a nobreza
das ações e dos gestos necessárias à fundação do homem
social que, mais tarde, deveria habitar a cidade e constituir a
vida e a sociabilidade urbana e burguesa.
Assim, o conceito de regionalismo acabou sendo pensado,
desde o início, numa dupla perspectiva estética e crítica: seja
como um modo de compreender certas formas de representação literária que exploravam o exotismo da paisagem natural
– bem como a nobreza espiritual do indígena – popularizadas
pela poesia indianista, mas que faziam do sertanejo, do caipira
ou do matuto, isto é, da figura no homem do campo, imerso
na vida lenta e simples do espaço rural, elementos igualmente
simbólicos da constituição de nossa nacionalidade; seja como
força essencial do processo de constituição do país, numa
perspectiva econômica e política, que desde as origens coloniais se fundava no latifúndio, na monocultura, na vida rural
ou, no máximo, provinciana, estreitamente dependente do
campo, da mão de obra escrava e da exportação de produtos
agrícolas ou de extrativismo. No segundo caso, o conceito de
regionalismo terminou por refletir, no que diz respeito à criação
literária, aquelas obras que, nostálgica ou criticamente, se
voltavam para a descrição da paisagem, agreste, rústica ou
vicejante do interior dos diferentes estados brasileiros, bem
como para a figuração dos hábitos e costumes do homem do
campo, na tentativa de desvelar fosse a grandeza perdida da
comunidade agrária, do latifúndio, da riqueza de experiências
e descobertas pessoais da vida na fazenda, como podemos
ver, de certo modo, em “Menino de engenho” (1932), de José
Lins do Rego; fosse a perversidade subjacente às estruturas
políticas, econômicas, de produção, poder e mando que determinam uma realidade rural baseada na exploração da pobreza,
da ignorância e da dependência do sertanejo em relação aos
fazendeiros para os quais ele se vê forçado a trabalhar, sem
esperança de futuro e conformado tanto às intempéries da
seca quanto aos humores e vicissitudes do grande latifundiário,
como em “São Bernardo” (1934) e “Vidas Secas” (1938), de
Graciliano Ramos.
Ainda nesse segundo caso, que, com a superação do
idealismo nacionalista romântico, se tornou o mais recorrente
no imaginário cultural e na produção literária nacionais, o regionalismo acabou compreendido como uma espécie de substrato
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de nosso processo de modernização política, econômica,
cultural e social, isto é, foi definido como ponte fundamental,
mas progressivamente ultrapassada, entre o passado colonial
e a formação de nossa sociedade moderna, burguesa e urbana,
restando como tema literário, curiosidade local, anedotário
folclórico ou simplesmente recalcado como parte definidora
não só de nossa cultura, mas do modelo de sociedade em
função do qual nos organizamos. Em outras palavras, demos
tudo à cidade, à modernização, ao progresso técnico e industrial, ao ideário de sociedade burguesa, baseada no trabalho
e nos tipos de cidadania e civilidade urbanas, de vida citadina,
orientada pelo ritmo frenético do presente como condição
para a conquista material do futuro, enquanto recalcamos
as particularidades regionais e, consequentemente, nossa
tradição rural, sertaneja e interiorana à condição de produto
de interesse estético e cultural. Com isso, a crítica literária
fez com que a importância geográfica de nossas diferentes
regiões acabasse reduzida a uma ideia mais ou menos geral
de regionalismo que emerge, diante do que seria o apogeu de
nossa civilização, como uma espécie de retorno do reprimido,
pensado sempre pelo viés temático, raramente como condição efetiva de nossa formação sociocultural, em romances e
contos cujos motivos regionalistas acabam tomados não em
função da particularidade narrativa, de enredo e figuração
simbólica, mas de uma dicotomia empobrecedora que opõe
às vivências regionais a figuração universalizante, cosmopolita
e progressista da cultura urbana.10

A

questão, no entanto, me parece mais
complexa e implica que, ou consideramos o regionalismo como condição
mais ou menos evidente, mais ou
menos velada, de nossa própria dinâmica cultural, e não apenas como
o substrato de nosso processo de
modernização social,11 ou não faz o
menor sentido tratá-lo exclusivamente como tema, já que
este tende a generalizar o que é particular e característico,
engessando o entendimento das singularidades de linguagem,
estilo, contexto, expressão e valores culturais envolvidas no
processo representacional sempre que uma obra desloca seu
universo figurativo das formas de vida citadinas e dos conflitos,
138 ficção

INTELIGÊNCIA

sociais e psicológicos, entre o homem e a realidade urbana
em que submerge, para contextos interioranos, sertanejos,
rurais, agrestes ou simplesmente distantes das metrópoles
industriais que são o Rio de Janeiro e São Paulo. Na verdade,
a tendência a tratar o regionalismo como categoria estética,
considerado mais pelo viés temático das obras ou pelo modo
como elas descrevem determinadas paisagens naturais e
os tipos humanos característicos que nela habitam, do que
pela permanência ostensiva de tradições, valores, vivências
e visões de mundo populares tipicamente rurais, interioranas
ou regionais a conformar a expressão literária e a lhe dar
substância própria, criando um universo autônomo e vivo
em si mesmo, é em larga medida o resultado da hegemonia
intelectual que o pensamento acadêmico do sudeste brasileiro, sobretudo do Rio de Janeiro e de São Paulo, produziu
em termos de reflexão e crítica literária. Por isso mesmo, não
é incomum que a crítica continue operando com distinções
rigorosas que tendem a apartar, sob o guarda-chuva conceitual
do regionalismo, autores, obras e contextos cuja ambientação
literária ou lugar de publicação não correspondam ao centro
cultural hegemônico que a ponte área Rio-São Paulo encarna.
É assim que, ao tratar da segunda geração modernista,
a historiografia e a crítica literária falam em “romance de
1930”, dividindo-o em “romances regionalistas” (de expressão
neorrealista) e romances psicológicos (de expressão urbana e
intimista), fazendo com que os romances centrais de Graciliano
Ramos, que compreendem “São Bernardo”, “Angústia” (1936)
e “Vidas Secas”, ainda sejam lidos, oitenta anos depois, quase
que exclusivamente sob a dependência de uma ideia de regionalismo que significaria, não sem certa condescendência,
apenas a denúncia crítica das péssimas condições de vida do
sertanejo pobre nordestino, obscurecendo o quadro humano
mais forte e vivo que constitui o universo interior desse mesmo
sertanejo e o quanto ele é definidor de nossa cultura como
um todo. O mesmo pode ser dito de Jorge Amado, cuja obra,
sobretudo os romances iniciais como “Cacau” (1933), “Jubiabá” (1935), “Mar Morto” (1936), continua sendo referida em
termos de regionalismo, interpretada unicamente como uma
fusão de cor local, de exótico e pitoresco, figurada no interior,
no sul baiano ou no litoral, e representação social das mazelas
da produção agrícola cacaueira, da vida difícil dos pescadores
ou estivadores, da pobreza dos trabalhadores do mar ou da
violência a qual são submetidas as crianças de rua em Salvador.
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De forma similar, continuamos, nos dias de hoje, a considerar
a obra de escritores contemporâneos como Milton Hatoum ou
Ronaldo Correia de Brito primeira e quase que exclusivamente
na perspectiva de um regionalismo que se define, novamente,
mais pela temática, pela descrição da paisagem, pelo espaço
e pela ambientação supostamente provincianos, do que pela
particularidade narrativa que essas obras encerram, ou seja,
é o aspecto regional quem determina a compreensão crítica
do estilo, da expressão estética, do trabalho com a linguagem,
da natureza dos heróis e dos conflitos por eles vividos (o modo
como interpretam a realidade e agem sobre ela), quando
deveria ser exatamente o contrário: é a compreensão da
particularidade estética quem deve conduzir ao entendimento
da condição regional figurada nessas obras.
Por esse prisma, quando a crítica ou a historiografia literárias lançam mão do conceito de regionalismo o fazem de
modo a incorrer, inevitavelmente, em três problemas básicos:
primeiro, criam, não raro, uma metafísica do ser-regional, de
caráter essencialista, ou seja, pensa-se os sujeitos que habitam determinadas regiões do país menos como cidadãos,
indivíduos, homens e mulheres em relação objetiva e concreta
com o mundo no qual vivem e com a realidade que os cercam,
e mais como símbolos geograficamente representativos das
ideias e ideologias que se desejam encontrar criticamente
realizados neles, em suma, carregamos ontologicamente os
termos quando pensamos em sertanejo, jagunço, caipira,
matuto etc., ou criamos aquelas grandes mitologias das quais
não conseguimos, ainda hoje, fugir, como as do nordestino,
do gaúcho, do nortista ou do mineiro, por exemplo; segundo,
nem sempre o conceito de regionalismo ou a abordagem que
se faz da literatura regionalista conseguem evitar o equívoco
de, a pretexto de dialetizar os princípios de regional e universal
como elementos associados no processo de constituição do
país, compartimentar o regional, reduzindo-o a mero estágio
da passagem do particular para o geral, isto é, do homem geograficamente situado para o brasileiro, num primeiro momento,
e para o humano em geral, depois – nesse caso, é forçoso
dizer, não há movimento dialético de fato, pois a síntese simplesmente recalca o elemento particular, dissolvendo-o em
nacionalismo ou humanismo fácil; terceiro problema, e um dos
mais complexos, a afirmação do regionalismo como a figuração de identidades locais, com valores e tradições próprias e
singulares, quase sempre termina no binarismo inconveniente
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que opõe atraso e desenvolvimento, imobilidade e progresso,
rusticidade e civilização, em suma, campo e cidade como pares
extremos e antagônicos de nossa cultura, nossa constituição
social e nossa realidade política.
Uma dicotomia falsa

Desnecessário reconhecer que, limitado à noção de categoria, o conceito de regionalismo se converte em instrumento
pronto de leitura e compreensão de determinadas obras literárias que, se pensadas para além do rótulo ou da definição
de regionalistas, se recusam, na verdade, a jogar esse jogo,
compreendendo que o país é muito mais complexo em sua
formação e dinâmica sociocultural do que o termo permite
entrever. Na verdade, ocorre justamente o contrário, a noção
de regionalismo, do ponto de vista da crítica e da intepretação
literária, tende a escamotear as contradições inerentes à nossa
realidade social, mais do que denunciá-las, como ainda hoje
se afirma, sem pudores pelo truísmo, acerca do romance da
geração de 1930 e das obras de Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego ou mesmo Dyonélio
Machado. Não que esses autores não tenham usado suas
obras como importante veículo de engajamento e contestação
das mazelas políticas e sociais que imperavam na passagem
da República Velha para o Estado Novo.
Do mesmo modo, não se trata de recusar a presença dos
elementos regionais em seus romances – seja o aparente
espaço seco das alagoas, as dificuldades do trabalho braçal
e solar no sul baiano, a romaria dos infelizes que partem de
Quixadá à Fortaleza fugindo da seca ou a odisseia menor e
desencantada do funcionário público em busca do dinheiro
do leite na periferia pobre de Porto Alegre –, mas sim de
reconhecer que o universo ficcional desses autores é maior,
em termos do que simbolizam, do que os espaços descritos,
as paisagens referenciadas, a ambientação pitoresca, exótica,
agreste, hostil ou pobre. Essas obras representam, do ponto
de vista da construção de personagens, enredos e conflitos,
aquelas tensões significativas entre o homem e o meio que
agenciavam e, ainda hoje, continuam a agenciar nossas mais
decisivas vivências sociais.
Dito de outro modo, o regionalismo dessas e de outras obras
igualmente relevantes para a história da literatura brasileira
reside menos na intenção de flagrar espaços, geografias e tipos
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tumes, e mais em desvelar um aspecto importante da história
de nosso desenvolvimento político e econômico: o fato de que
nossa modernização nunca conseguiu, efetivamente, romper
nem com a dependência do campo, nem com a cultura que ele
criou. Indo mais longe, nosso processo de modernização se fez
à custa e ao custo do trabalhador rural, do homem simples e
simplório, ligado à terra e às tradições e formas de trabalho que
dela avultam, do mesmo modo que nossas estruturas políticas
e econômicas vivem, até os dias de hoje, na dependência mais
ou menos direta da produção e do trabalho rural. No entanto,
do ponto de vista da cultura, nosso progressismo modernizador,
cuja ideologia atingiu, também, a própria arte e literatura, ou
relegou essa realidade a segundo plano ou a transformou em
um dos elementos simbólicos de uma ideia de nacionalidade
que, hoje, se revela ingênua, superficial e francamente alienada.
A partir dos anos 1950, com o governo JK, criamos o mito do
desenvolvimentismo, do Brasil grande, burguês, industrial,
moderno e urbano, mito que, de certo modo, já se desenhava
a partir dos romances citadinos de José de Alencar, que se
amplificou com a leitura do romance de maturidade de Machado de Assis e com as imagens da vida “frenética” da capital
paulistana figurada nos versos de Pauliceia desvairada (1922),
de Mário de Andrade. Acreditamos nesse mito e ampliamos
o valor simbólico, cultural e literário que atribuímos à cidade e
aos grandes centros urbanos desde que o romance do século
XIX tentou, mesmo que timidamente, criar uma representação
do homem urbano brasileiro como nos romances burgueses de
Balzac, Flaubert e Dickens.
A historiografia literária brasileira12 – que numa coisa ainda
é bastante honesta: nasceu positivista e se mantém fiel, até
agora, às suas origens – foi quem deu substância e relevo ao
conceito de regionalismo, pensando-o em oposição ao que
seria nossa literatura citadina e, consequentemente, moderna
e urbana, desde o romance romântico do século XIX, na figura
de obras como “O ermitão de Muquém” (1858), de Bernardo
Guimarães, “O gaúcho” (1870) e “O sertanejo” (1975), de José
de Alencar, “Inocência” (1872), de Visconde de Taunay, “O
cabeleira” (1876), de Franklin Távora, passando pelas principais
expressões do romance modernista, na primeira metade do
século XX, como “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos e a obra
máxima do que podemos chamar de sertanismo-metafísico,
“Grande Sertão: Veredas” (1956), de Guimarães Rosa, até
alguns dos romances contemporâneos mais destacados, como
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“Dois irmãos” (2000), “Cinzas do norte” (2005) e “Órfãos do
Eldorado” (2008), de Milton Hatoum, “Galileia” (2008) e “Estive lá fora” (2012), de Ronaldo Correia de Brito. No entanto,
penso que o problema fundamental do regionalismo, tal qual
considerado por boa parte dos estudos literários no Brasil, é
justamente a oposição, criticamente enviesada, entre o que
seria uma literatura de representação sertaneja e interiorana,
ligada às tradições rurais, aos hábitos, comportamentos, valores, visões de mundo e formas de agir do roceiro, do caipira ou
do jagunço, por exemplo, em contraste com outra literatura, de
representação urbana, moderna e burguesa, que representaria
o Brasil desenvolvido, civilizado, culto e bem educado, de homens de negócio, profissionais liberais, herdeiros ou rentistas
cujos valores remetem aos ideais de desenvolvimentismo, progressismo, autonomia e independência burgueses, em suma,
o mito da modernização e da civilidade liberais sobre o qual
teríamos construído nossa sociabilidade, nossas instituições,
nosso estado e nosso republicanismo nos últimos setenta anos.

E

ssa oposição entre campo e cidade, vida
rural e vida urbana, atraso e modernidade
é, em larga medida, artificial e insustentável, porque nunca existiu na prática, pelos
menos até fins da década de 1950 e as
transformações pelas quais passaram as
grandes capitais e os principais centros
urbanos brasileiros, principalmente Rio de
Janeiro e São Paulo. Nessa década, a população brasileira era
de quase 52 milhões de habitantes, mas a taxa de urbanização
era de 36% apenas, o que equivale a dizer que até a metade
do século XX, quase 33 milhões de habitantes ainda viviam
na zona rural. Na década de 1970, eram 52 milhões vivendo
na cidade, contra 41 milhões de pessoas que permaneciam
no campo, ou seja, apesar do aumento dos habitantes das
cidades, a diferença ainda era pouco considerável. Seria
apenas durante a década de 1990 que a diferença se tornaria
de fato abissal: mais de 110 milhões de habitantes vivendo
nas cidades contra pouco mais de 36 milhões no campo.13
Por outro lado, dos mais de cinco mil municípios brasileiros,
são poucos os que se podem reconhecer como metrópoles
ou grandes centros urbanos cuja complexidade organizacional,
socioeconômica, cultural e política, bem como a variedade
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social, de grupos, interesses etc., seja expressiva ou mesmo
determinante de nossa modernidade. Entre eles estão Rio de
Janeiro e São Paulo – metrópoles globais, cosmopolitas, que
concentram o sistema financeiro, na figura dos grandes bancos
e da bolsa de valores, polos industriais e multinacionais, além
de altas taxas de produção de bens, serviços, mercadorias e
riquezas –, seguidos por Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador e Curitiba, como grandes metrópoles
nacionais. Apesar desses números, a imensa maioria dos
municípios brasileiros, 68,3%, “possui até 20 mil habitantes
e abriga apenas 15,5% da população do país (32,2 milhões
de habitantes)”.14
Isso nos faz perguntar que literatura urbana, moderna e
burguesa seria essa que contrastava tão veementemente com
uma literatura regional, de um Brasil profundo e sertanejo, que
vemos na historiografia e na crítica literária até os dias de
hoje? O conceito de regionalismo, então, é mais um constructo
ideal, uma abstração crítica, histórica e sociológica, do que
uma noção concreta, material e tangível que ajude a iluminar
de fato a história de nosso desenvolvimento cultural. Dito de
outro modo, o regionalismo está mais próximo de um agenciamento ideológico por parte da crítica e dos estudos literários,
predominantemente concentrados, em termos de produção e
influência, nos grandes centros urbanos brasileiros, sobretudo
os da região Sudeste, do que da expressão coerente, justa e
necessária de parte de nossa realidade pública. Inventamos
a imagem do Brasil dos grotões, caatingas, florestas e vastas
extensões rurais como a contrapartida superada e distante
de nossa modernização, suplantando a importância dialética
dessas regiões na dinâmica formadora de nossa economia,
instituições, sociedade civil e organização política. Esse
agenciamento ideológico impôs, ainda quando éramos um
país predominantemente rural, de fins do século XIX até 1970,
uma compreensão das relações entre campo e cidade na qual
esta já emergia como a fantasia ideal e justificadora de nossas
aspirações nacionais e republicanas.
Com isso, a crítica literária ajudou a conceber a ideia de
um Brasil urbano, progressista, industrialmente desenvolvido,
baseado na produção, no consumo e no domínio técnico da
natureza. Nessa esteira, fez do homem citadino o modelo do
herói ficcional em conflito com os espaços urbanos, marcados
pela multidão,15 pelo desconhecido, pela aventura burguesa
da ascensão individual e da conquista da sociedade. De certo
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modo, a crítica literária leu o nosso romance urbano como se ele
correspondesse, objetivamente, ao romance urbano, moderno e
burguês que florescera na Inglaterra de meados do século XVIII,
com Daniel Defoe, e que se consolidou na Europa continental a
partir das obras de escritores como Balzac e Flaubert.
E, aqui, um exemplo caracterizador desse agenciamento
ideológico da ideia de regionalismo: um dos primeiros historiadores da literatura brasileira a destacar a importância
da literatura regional, considerando que ela fosse, talvez, a
mais bem-acabada expressão do país, de nossa realidade e
da formação de nossas tradições, foi José Veríssimo (18571916). Nascido no Pará, mas tendo viajado pela Europa
e vivido muitos anos no Rio de Janeiro, Veríssimo era um
homem cosmopolita na história de vida, mas também muito
conservador e nacionalista em matéria de cultura, com fortes
vínculos com as tradições populares brasileiras, sobretudo
as do Pará e do Amazonas, especificamente as de Belém e
Manaus, que estudara e ajudou a difundir em conferências
pela Europa. Vivendo na cidade do Rio de Janeiro, teve a oportunidade de refletir sobre o que entendia ser esse contraste
marcante entre tradições populares, interioranas e sertanejas
em face da literatura urbana, quase toda passada no âmbito
da corte, de escritores como José de Alencar e Machado de
Assis, por exemplo. Veríssimo, muito ligado aos valores do
Império, entendia a República16 como um centro tumultuado
de ações, comportamentos, valores e ideologias, ainda que
visse nos romances de Alencar e Machado, por suposto urbanos e ligados aos princípios da civilização burguesa, grandes
realizações da literatura nacional. Ele não admirava o homem
republicano, tomado por venal e inescrupuloso, mas, por sua
vez, compreendia que a maior parte da literatura regionalista
brasileira também não passava de idealizações românticas
levadas a cabo por escritores que não souberam superar as
influências estéticas da literatura europeia, o que o leva a
recriminar muitos de nossos romancistas por terem preferido
mais os aspectos de nossa vida rústica do que outras particularidades de nossa vida.17
Veríssimo, muitas vezes contraditório em suas análises,
ora denunciando o artificialismo do romance urbano brasileiro, para ele decalcado do romance europeu, ora acusando
o regionalismo de idealizações superficiais,18 considerava a
representação do sertanejo, com exceção de alguns romances que ele entende como referenciais, pouco profunda e
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particularizada, o que o faz conceber a ideia de que o melhor
do romance nacional na segunda metade do século XIX está
na ficção urbana, citadina e de certo parentesco balzaquiano
de Alencar e Machado. Como sugeri, trata-se de um agenciamento ideológico da ideia de modernidade e urbanismo
como a contrapartida cultural do Brasil primitivo e atrasado
do campo, um dos primeiros agenciamentos realizado por um
crítico radicado no Rio de Janeiro. Isso porque a cidade, centro
político do Império, também era a mais cosmopolita do país
desde a chegada de Dom João VI e a corte portuguesa no
início do século XIX; mas o problema, no entanto, é que, no
censo de 1821, a cidade do Rio contava 112.695 habitantes
(apenas duas vezes maior do que a cidade de Ibitinga, nos
dias de hoje), dos quais pouco mais da metade, 79 mil, eram
urbanos. Além disso, a maioria esmagadora da população era
de escravos ou ex-escravos, cuja representação, na literatura brasileira, é sempre indireta, como parte do sistema de
produção acidentalmente integrado ao sistema cultural, e de
coadjuvantes, nunca de protagonistas. Em um cenário dessa
natureza, os romances urbanos, desde Macedo e Alencar
até a obra de maturidade de Machado, figuram um ambiente
que só é urbano de fato na superfície, ou seja, na descrição
breve da paisagem citadina e nas vivências igualmente breves
dos protagonistas pelas ruas da cidade, sendo que a ação de
verdade e, consequentemente, os conflitos nesses romances
ficam sempre reduzidos à vida privada e doméstica das personagens, o que parece explicar, também, certa preferência
do romance brasileiro pela dissecação moral dos caracteres
e pela intepretação das paixões que movem os sujeitos em
suas experiências e relações com o outro.

N

ão há, nesses mesmos romances,
multidões de fato, nem o confronto
com um mundo desconhecido, nem
uma sociabilidade baseada no estranhamento, na convivência negociada entre cidadãos e na acomodação
de interesses diversos e divergentes, como vemos, por exemplo, nos
romances burgueses dos já mencionados Balzac ou Flaubert.
Por uma boa razão: num mundo social circunscrito à população
branca, urbana, nobre ou rentista do Rio do século XIX, todo o
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mundo que é necessário, relevante e que vale a pena conhecer
se conhece. Desse modo, em todos os romances “urbanos”
do período, a marca fundamental da ação está pautada na
familiaridade, literalmente: as famílias constituem o núcleo dos
enredos, todos se reconhecem e, por isso mesmo, partilham
valores, ideias, comportamentos, formas de agir e objetivos
mais ou menos similares. É a sociabilidade do parentesco, da
conformidade e, também, de uma experiência pública que está
mais próxima da moralidade e seus conflitos ideias, privados e
domésticos, como disse, do que da sociabilidade e seus conflitos institucionais. Em “O pai Goriot” (1835), de Balzac, quando
o protagonista, Rastignac, um jovem de família aristocrática
decadente, deixa a província onde vive para estudar direito em
Paris, será confrontado com o mundo da grande sociedade,
que o fascina e do qual quer fazer parte a qualquer custo, não
medindo esforços nem escrúpulos para ascender socialmente
e realizar-se nesse ambiente. Tudo é novo para Rastignac
porque tudo é desconhecido: suas relações pessoais, deixadas na província, não têm relevo ou influência alguma nesse
universo de estranhos que, de diferentes maneiras, competem
pelos mesmos objetivos e fins que o jovem estudante, o que o
obriga a forçar sua passagem para a “boa sociedade”, lançando
mãos de expedientes nem sempre razoáveis ou moralmente
acertados, negociando com estranhos, aprendendo com eles,
forjando novas relações, quase sempre de natureza clandestina
ou espúria. Até a ficção brasileira da década de 1960, poucos
romances apresentam personagens vivendo, de fato, uma
situação similar ao do herói balzaquiano.
Entretanto, apesar desse quadro em que o Rio de Janeiro
figura, no século XIX, como a maior cidade brasileira, mas
preservando uma constituição provinciana, baseada na familiaridade e no parentesco, a historiografia literária e a crítica
relegaram o regionalismo a uma espécie de representação
exótica do país, bibelô narrativo utilizado para nos lembrar o
quanto nos civilizávamos e progredíamos em direção a uma
sociedade burguesa, moderna, comercial, desenvolvida e materialmente progressista que, efetivamente, só se percebe de
modo marcante a partir de fins dos anos de 1950. Com isso,
passamos a entender a vida rural, seus hábitos, costumes,
conflitos e natureza como uma espécie de fantasia literária
algo nostálgica de um país mais profundo e atrasado do qual
nos livrávamos com a marcha irrefreável de nossa urbanidade
e progresso. Na verdade, foi apenas em fins do século XIX,
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com Rodolfo Teófilo e seu romance A fome (1890) e Euclides
da Cunha, com Os sertões (1902), que a assimilação estética
da vida rural e sertaneja começou a ser figurada menos como
exotismo – ou seja, o conflito entre o homem natural, o bom
selvagem romântico, e a paisagem natural, agreste ou desafiadora – e mais como uma contradição estrutural desoladora
entre o desenvolvimentismo, marcado pelo crescimento econômico, social e urbano, no qual as cidades levavam sempre a
melhor, em contraste com a miséria, o abandono e a ausência
de políticas públicas reais para o campo, que condenava os
sertanejos tanto às determinações do espaço agreste, inóspito,
muito pouco apropriado à vida humana quanto às do Estado,
autoritário, repressor e oligárquico, baseado nos interesses
fundiários dos grandes proprietários de terras, que eram
também os grandes donos da República (vide, por exemplo,
a barbárie que foi o massacre de Canudos).
Nessa chave de leitura e interpretação, o regionalismo
caracterizador de nossa realidade se estabeleceu não como
condição fundamental da formação de nosso país, inclusive
no que diz respeito ao processo de construção do capitalismo
urbano, nem como a contribuição decisiva, em termos de
riqueza cultural complexa e peculiar, do homem do campo,
do pequeno agricultor, do trabalhador rural, do sertanejo, do
vaqueiro ou do jagunço, servindo como fundamento de nossa
conformação social, mas sobretudo como idealidade ou contrapartida provinciana de um país atrasado, que precisava
ser abandonado para que outro, moderno, pujante, culto e
desenvolvimentista nascesse. No fim das contas, a fantasia
essencial de nossa literatura, nessa interpretação dicotômica
que acabamos fazendo dela, não é a ficção regionalista, mas a
literatura urbana e burguesa que inventamos, desde o romance
romântico de Alencar, para nos justificar como nação moderna
e progressista, liberal, democrática e burguesa.
Forjamos o regionalismo como idealização de uma vida
natural, plena e pujante, que teve sua contribuição na formação
de nosso caráter, claro, mas que superamos com o diligente
trabalho de modernização nacional que, gostamos de acreditar,
se deu como um projeto das elites urbanas e da classe média
liberal que se empenharam, desde a segunda metade do
século XIX, em nos colocar no mapa das grandes sociedades
ocidentais. Não pode haver análise mais falsa e esquiva do
que essa, porque dissimula o caráter parasitário de uma elite
desenvolvimentista que explorou, e ainda explora, a produ144 ficção

INTELIGÊNCIA

ção rural e o trabalho no campo, mas que se quer industrial,
moderna, capitalista e de mercado. E mesmo quando escapa
às idealizações românticas, a ficção regionalista continua a
ser entendida como mera denúncia dos anacronismos, atrasos, perversões e barbáries que assinalariam uma vida rural
empobrecida e ignorante, que precisa ser, a qualquer custo,
igualmente modernizada. Trata-se de uma das leituras mais
estreitas e limitadas que já se fez para uma ficcionalidade
tão rica em simbologias e significados culturais, políticos,
econômicos e sociais.
Um mito que oblitera a realidade

A literatura regionalista, qualquer que seja a sua origem ou
espaço representado, deve ser pensada menos em oposição à
literatura urbana, como contraponto elegíaco da vida simples
perdida ou como denúncia crítica do atraso e da miséria do
sertão, e mais como resposta a uma ideia de modernidade
que, para se forjar, dissimula a singularidade e a importância
política e social de um de seus elementos fundadores. Do
mesmo modo, ao lançar mão da ideia de regionalismo como
categoria literária ou conceito instrumentalizado, a crítica não
pode resistir ao trabalho de identificar e distinguir, a priori e
baseado num conjunto de características mais ou menos genéricas, autores, obras e contextos que terminam apartados
da própria dinâmica constitutiva de nosso sistema literário.
Em vez de interpretação e análise, faz-se a taxonomia das
obras, sendo que o sertanejo, o homem do campo, o matuto,
o caipira ou o jagunço se convertem em espécimes, isto é,
tipos a serem identificados e catalogados de acordo com
noções gerais, partilháveis e imediatamente reconhecíveis
que acabam por estabelecer uma coerência ilusória a um
conjunto de obras heterogêneas, em tudo distintas em termos
de intenções, temas, expressão estética e efeitos de sentido.
Além disso, ao se converter em categoria literária (ficção regionalista), e em conceito instrumentalizável de interpretação
(regionalismo), a ideia de distinção geográfica passa a ser
usada para agenciar, sub-repticiamente, até aquelas obras
que, surgidas em determinados contextos muito localizados
ou aparentemente interioranos, terminam lidas como romance
mineiro ou gaúcho, por exemplo. É o caso de obras como
“O amanuense Belmiro” (1937), de Cyro dos Anjos, “Os ratos”
(1935), de Dyonélio Machado, ou, contemporaneamente, do
romance “Galileia”, de Ronaldo Correia de Brito.
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Os três romances, embora ambientados, respectivamente,
em Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e interior do Ceará,
são interpretados na esteira do que se convencionou chamar
de romance intimista, espécie de reação ao “romance regionalista e social” de 1930 e à tendência ao realismo como
registro ficcional marcante da literatura brasileira, e não como
ficção urbana. Nesse sentido, o realismo psicológico dos dois
primeiros romances, somado ao memorialismo do terceiro,
substituiria o realismo sertanejo, rústico, regional, ao flagrar
a vida interior das personagens, seus conflitos de caráter, a
natureza profunda e muitas vezes tumultuada, chegando quase
ao lirismo, dos afetos amargurados que os caracterizariam.
Os centros urbanos em que vivem Belmiro Borga, Naziazeno Barbosa e Adonias são determinantes da vida interior tanto
dos dois funcionários públicos menores e desimportantes, de
Cyro dos Anjos e de Dyonélio Machado, quanto do médico
burguês, crescido e estudado em Recife, que empreende uma
viagem à fazenda Galileia, no interior do Ceará, para rever o
avô, patriarca da família, que está morrendo, no romance de
Ronaldo Correia de Brito. Os centros urbanos são decisivos
dos afetos e das memórias que animam o caráter profundo
das personagens, mas quase desparecem das leituras e interpretações das obras porque, sob o ponto de vista da vida
urbana, são considerados lugares provincianos, afastados da
vida cultura efervescente e caótica de Rio de Janeiro e São
Paulo. O interesse pelo conflito interior, pela ideia de narrativa
intimista, nesses casos, escamoteia o regionalismo como
ideologia posta em ação – são ficções regionalistas, ainda que
de representação urbana, mais por conta do deslocamento
geográfico que afastam os autores das grandes e emblemáticas cidades do sudeste brasileiro. É quase uma forma de
decretar o não pertencimento desses autores ao mesmo lugar
de direito dos ficcionistas paulistanos ou cariocas que fazem
de suas cidades o pano de fundo de suas narrativas.
O romance de Ronaldo Correia de Brito, interessante do
ponto de vista do modo como simbolicamente dialetiza as
relações entre passado e presente, pelo uso do memorialismo,
bem como cidade e sertão, no que diz respeito ao enredo e à
representação, desvelando muitas das tensões, dos conflitos
e das contradições que estão na origem da passagem do país
rural e agreste para o Brasil urbano e moderno, acaba também
refém de interpretações que insistem em refletir o que seria
o novo regionalismo da ficção brasileira. Adonias, por isso
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mesmo, é um narrador emblemático: tendo escapado da sina
de viver e crescer na fazenda, sob a autoridade patriarcal do
avô, cresce, se forma médico e vive na cidade do Recife, cioso
de que sua condição de homem realizado, socialmente bem-posto e educado, fruto da cidade e da cultura urbana, é tudo
o que o define verdadeiramente. Isso até empreender, com
dois primos, uma viagem pelo interior do sertão cearense, em
direção à fazenda do avô e ao resgate de um passado familiar
sertanejo que, ele irá descobrir, está mais vivo dentro dele
do que gostaria de imaginar e é mais definidor de quem ele
se tornou, e das angústias que o provocam e constrangem,
do que ele está preparado para admitir. São duas visões de
mundo operando ao mesmo tempo no ponto de vista desse
narrador que, progressivamente, mergulha no passado rural
da própria família como condição inescapável da compreensão
de si mesmo, do que fez da própria história e do que se tornou
como sujeito. Adonias é o burguês citadino e o provinciano
irresoluto ao mesmo tempo, encarnando, numa amálgama
simbólica, duas dimensões essenciais da modernização de
nossa sociedade. Mais do que rastro ou ruínas, a herança
sertaneja e rural não deixa de falar à consciência de uma
personagem que, como o próprio país, julgava ter superado
suas origens telúricas, ter finalmente se civilizado, escapando
completamente aos desígnios, tradições e valores da vida rural.

O

conceito de regionalismo, tal qual
pensado em nossa crítica cultural,
literária e até mesmo sociológica,
confunde- se, na verdade, com
provincianismo (tudo o que não
corresponde aos valores metropolitanos, acadêmicos e políticos de
paulistanos e cariocas), e tende a
ocultar que a presença de elementos regionais em alguns dos
mais importantes romances da literatura brasileira implica,
é necessário reconhecer, na recusa em deixar que suplantemos aspectos decisivos da história evolutiva da sociedade
brasileira, bem como nos esqueçamos de quem somos
e de onde, por força de todo um sistema de colonização,
produção, articulação política e econômicas, viemos. Mais
do que isso, é justamente na ficção denominada regionalista
que as grandes contradições da sociedade brasileira afloram
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de maneira reveladora: uma modernização financiada pela
produção agrária; a concentração da terra nas mãos de poucos latifundiários; a natureza oligárquica dos agrupamentos
políticos, que determinam não só os destinos da produção
rural como influenciam as decisões político-institucionais mais
importantes; as relações desiguais de poder e dominação que
estão, ainda hoje, nas bases desse sistema – o capitalismo
do agronegócio foi responsável, em 2016, por 23% de toda
a riqueza produzida no país, isso sem contar outras formas
de negócios e comércio indiretamente ligadas ao setor.
Diante dessa realidade, não parece correto pressupor que a
literatura regionalista resulte, apenas, na outra face – a dos
grotões interioranos, das paisagens distantes, da vida simplória do campo –, pitoresca, atrasada ou superada de nosso
desenvolvimento industrial, de nossa modernidade social,
política e cultural. Somos mais caipiras, matutos e fabianos
do que gostamos de reconhecer, mas agimos como aquelas
personagens de Balzac, burgueses que, diante do homem
provinciano, se querem aristocratas, reivindicando a nobreza
civilizatória de nossa urbanidade contra o primitivismo algo
bárbaro do jeca descalço, doente e ignorante – ideia ainda
muito presente em nosso imaginário desde Monteiro Lobato.
Nesse sentido, o soldado amarelo, em Vidas secas, é mais
do que a encarnação alegórica de um Estado cuja presença no
interior do sertão só se dá pelas vias da autoridade e da força,
hierarquicamente decalcada do poder dos coronéis e dos agentes políticos que surgiram no cenário nacional saídos de suas
bases eleitorais no interior do país. O soldado amarelo aponta,
acima de tudo, para a própria lógica do mandonismo oligárquico,
já que atende a um sistema de produção e controle do qual o
vaqueiro, o sertanejo, o pequeno produtor rural não são mais
do que essas figuras a serem contidas e domesticadas ao bem
dos interesses fundiários, o que já se pode notar no capítulo
em que Fabiano é enganado, nas contas a receber, pelo patrão.
Há, então, um tipo de poder de estado que se afirma a
partir da concorrência de interesses e forças de matriz ruralista que, saindo das fazendas e dos grotões coronelistas do
interior, tomou o próprio centro de organização e de poder do
Estado nacional. E, a despeito da modernização da economia
e da sociedade brasileiras, o poder político ainda é fortemente
dependente das articulações dos diferentes grupos oligárquicos
locais que administram o país. Em vistas disso, se pensarmos a
literatura regionalista apenas como o resultado de certos temas
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e motivos, certas paisagens e hábitos interioranos, certos costumes e visões de mundo enraizados em personagens que, num
primeiro momento, parecem simplesmente alheios à realidade
de um país que se modernizou, terminamos por obliterar o fato
de que a permanência do regionalismo, sobretudo na ficção
nacional, evidencia mais do que o interesse literário ou artístico
em resgatar tradições ou modos de vida quase esquecidos ou
exóticos, mas sim que ele coloca em jogo as tensões, complexidades e contradições que continuam a assinalar a constituição
profunda de nossa vida política, social, econômica e cultural.

C

riamos o mito do sertanejo como um
forte, o Hércules Quasímodo de que fala
Euclides da Cunha, e o abandonamos
à própria sorte, tanto literária quanto
social, garantindo que ele figure, na
compreensão do regionalismo, como o
herói necessário, mas ultrapassado, da
formação de nossa sociabilidade e de
nossa cultura urbanas. Ao mesmo tempo, ignoramos que se
há uma tradição épica do romance nacional, no sentido dessas
grandes narrativas catalisadoras tanto do belicismo, do espírito
guerreiro e aguerrido, quanto da vivência comunitária que move
o herói épico, irmanado com o ambiente em que vive e com o
grupo do qual faz parte, como vemos em “Guerra e Paz” (867),
de Tolstói, por exemplo, essa tradição épica está, justamente,
numa linha narrativa que vai de “O gaúcho”, de Alencar, passa
pelo “O cabeleira”, de Távora, “Os sertões”, de Euclides da
Cunha, para desembocar na grande aventura épico-narrativa
desse Aquiles irresoluto e um tanto acovardado que é Riobaldo,
em “Grande sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa.
Do mesmo modo, se há uma narrativa definidora de quem
somos e de como nos constituímos enquanto nação, ela
está, em diferentes aspectos e por diferentes razões, nesses
romances que flagram o Brasil rural, profundo e complexo do
sertão, da vida no campo, do homem de cuja simplicidade
emerge uma sabedoria e uma experiência transformadoras,
que reputamos, hoje, como uma espécie de ancestral arqueologicamente perdido do cidadão médio, urbanizado, culto e
citadino. Lemos como dicotomia um processo que sempre foi
dialético, recalcando um dos elementos da síntese de nossa
sociabilidade, o homem rural, integrado a seu meio, à condição
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de figura alegórica dos mecanismos e instrumentos de formação histórica de nossa sociedade burguesa. Não podíamos ter
sido mais injustos tanto com a figura do sertanejo quanto com
sua representação literária.
Essa ideia de regionalismo nos fez lidar, criticamente, com
dois mitos, na verdade: o do sertão e o da cidade, que se desdobra na imagem dos grotões a forjar homens sólidos, fortes,
vigorosos, relativamente sábios, mas cultural e espiritualmente
estreitos, que nos legaram as condições necessárias para a
emergência do homem social, urbano, culto e bem educado,
a servir como motor do projeto civilizacional e progressista no
qual nos encontraríamos situados hoje em dia, depois de termos superado nossas origens provincianas e as contradições,
pobreza e decadência da vida rural, igualmente urbanizada e
transformada a pretexto de um novo tipo de produção, agora
voltado à mecanização, às grandes plantações, à economia
de mercado e às exportações. Esses dois mitos resultam em
duas perspectivas distintas, apartadas e concorrentes do que,
em vários aspectos, é o mesmo fenômeno, o da construção
da nossa sociabilidade: de um lado, temos a perspectiva de
um Brasil profundo, ou seja, atrasado, antimoderno, oligárquico, patriarcal, coronelista e autoritário etc., que deu lugar,
depois dos esforços reformadores e progressistas de nossos
diligentes cidadãos, à perspectiva de um Brasil urbano, isto
é, moderno, civilizado, burguês, que adentrou ao mundo da
técnica, da tecnologia, da produção e do consumo em larga
escala, favoravelmente situado no contexto globalista das
grandes democracias mundiais.
Uma compreensão apressada e superficial como essa
oculta uma realidade mais substancial e conflituosa: talvez o
que tenhamos, de fato, do ponto de vista de nossa sociabilidade, seja sempre a síntese perversa do atraso político, civil
e econômico com as técnicas e tecnologias que se renovam,
sendo que esta síntese é o que nos caracteriza como projeto
de país e de nação, que nunca se realiza porque não é capaz
de superar os vínculos ambivalentes com a herança colonial,
escravocrata, agrária, rural e sertaneja que impulsionou a
formação do nosso Estado. Daí, por exemplo, que muitos dos
projetos de criação de cidadania ou republicanismo em escala
de massa são sabotados ou privatizados. De certo modo, o
Brasil é redutível à história das concepções que o veem como
mero empreendimento comercial, como pensamos ser, durante séculos, a importância do campo para o país.19
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Indo além, com esse conceito de regionalismo com o qual
operamos até hoje, acabamos por racionalizar nossas diferenças regionais num conjunto mais ou menos demarcado de
caracteres gerais, supostamente reconhecíveis em romances
como os da trilogia “O tempo e o vento” (1949-1961), de Érico
Veríssimo, que se passa no interior do Rio Grande do Sul, e em
“A bagaceira” (1928), de José Américo de Almeida, que se passa durante a grande seca de 1898, na Paraíba. Esses caracteres
gerais acabam por universalizar radicalmente, e à força, o particular, sendo que deixamos de compreender que as diferenças
entre “O cabeleira”, “Os sertões”, “Grande sertão: Veredas” e
“O tempo e o vento”, para ficar com alguns exemplos altamente
contrastantes, não são meramente de região, espaço, lugar ou
ambientação, mas de construção narrativa, de visão de mundo,
de singularidades culturais muito características que, quando
igualadas teoricamente, se transformam em abstrações mais
ou menos alheias à materialidade tanto da linguagem narrativa
e da forma romanesca – entendida, aqui, no sentido lukacsiano
de figuração histórica e culturalmente necessária e situada
de hábitos, comportamentos e visões de mundo de grupos
ou formações sociais – quanto das próprias realidades locais
que servem como fundamento do mundo romanescamente
representado.
Ainda que o intuito possa ser o de preservar, por meio da
interpretação, os caracteres e elementos que articulam as
identidades locais e suas codificações culturais, em termos
de geografia, tradições e valores, a noção de regionalismo
acaba sempre por forçar essa leitura universalizante que vê
como contradição formadora de nossa sociedade o que é um
movimento fortemente dialético da constituição política e
cultural de todo o país. Devemos demais à literatura regional
e suas figurações particulares, ao sertanejo e à vida rural, para
seguirmos repetindo uma interpretação que reduz o entendimento do regionalismo à condição de antípoda literária de nosso
desenvolvimento urbano e da constituição de nossa triunfante,
mas também bastante deletéria, modernidade social.
Para Daniella Sigoli Pereira, que gentilmente leu, comentou e revisou
este artigo. Com meus sinceros agradecimentos pela amizade e pela
camaradagem de sempre.
O autor é professor doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
marcioscheel@uol.com.br
janeiro • fevereiro • março 2018 147

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

notas de rodapé
1. Agradeço ao amigo Edison Bariani Junior, não só pela leitura atenta do artigo,
marcada pela discussão franca e sempre esclarecedora, como também pela
sugestão de uma introdução que se encarregasse de tornar mais explícita essa
distinção conceitual, já que o artigo, em sua primeira versão, contava apenas com
a argumentação acerca do que chamo, aqui, de uso ideologicamente enviesado
do conceito de regionalismo. Se tal distinção não ficou devidamente clara, a
responsabilidade, claro, não é dele.
2. Ver “Cenas do Antigo Regime nos trópicos”, introdução do livro Conquistadores
& Negociadores, organização de João Luís Ribeiro Fragoso, Carla Maria Carvalho de
Almeida e Antonio Carlos Jucá de Sampaio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2007, p. 21.
3. Não estou sugerindo, aqui, que as sucessivas interpretações do romance do
ponto de vista da denúncia social contra a condição do sertanejo abandonado
pelo estado e sujeito aos ordenamentos sociais mais violentos, simbolicamente
representados, no romance, pela figura do Soldado Amarelo ou do latifundiário
explorador, por exemplo, não sejam válidas ou mesmo pertinentes. No entanto,
considero que, do ponto de vista da representação, a narrativa figura conflitos que
não nascem nem dependem unicamente de uma certa compreensão determinista
das relações do homem com a paisagem agreste, inóspita e perturbadora. Do ponto
de vista da representação, o romance explora um conflito que é tão profundo e
quase que impalpavelmente metafísico (o homem sem linguagem, o homem em
busca de uma linguagem que o abandona, o homem em busca de expressar e
nomear o mundo) quanto alguns dos melhores momentos de Riobaldo, em Grande
Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, mas essa compreensão ficou escamoteada
na análise da obra de Graciliano Ramos.
4. É o que se vê no Capítulo VIII, intitulado “Festa”, quando Fabiano, Sinhá Vitória,
os dois meninos e a cachorra Baleia vão ouvir a missa e participar das comemorações de Natal na cidade. Esse hábito existe, de certo modo, ainda hoje, em toda
cidade interiorana do país na qual as comunidades rurais ainda são uma realidade e
preservam essa interface dialética entre demandas e interesses citadinos e hábitos
e costumes da vida “na roça”: “Fabiano, apertado na roupa de brim branco feita por
Sinha Terta, com chapéu de baeta, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico,
procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. Sinha Vitória, enfronhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal nos sapatos de salto
enorme. Teimava em calçar-se como moças da rua — e dava topadas no caminho.
Os meninos estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam camisinhas de
riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado dez varas de pano branco
na loja e incumbira Sinha Terta de arranjar farpelas para ele e para os filhos. Sinha
Terta achara pouca a fazenda, e Fabiano se mostrara desentendido, certa de que
a velha pretendia furtar-lhe os retalhos. Em conseqüência as roupas tinham saído
curtas, estreitas e cheias de emendas.” In: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. São
Paulo: Editora Record, 2002, p. 71.
5. Vale destacar que durante toda a década de 1920, Mário de Andrade escreveu
os Contos de Belazartes, publicados em 1934, nos quais o escritor flagra, por meio
de uma narrativa que emula o causo, a anedota popular, a historieta caipira, não
o processo de modernização da cidade de São Paulo, mas justamente o modo
como, em meio a esse processo, alguns bairros da cidade, sobretudo a Lapa e o
Brás, não só ainda conviviam com elementos típicos da vida rural, como também
vão encontrar sua expressão a partir da perspectiva de um narrador, Belazartes,
que assume a figura do matuto esperto, bufão e cômico, próprio da cultura luso-brasileira, figura conhecida popularmente como Pedro Malasartes. Belazartes,
então, é uma espécie de Barão de Münchhausen brasileiro, oscilando entre o
habitante da cidade e o homem interiorano, dado também à mentira, à pequena
farsa, à vanglória e à esperteza, figura entre o pícaro, o capiau e o jeca, vivendo
no subúrbio de uma cidade que se modernizava, mas que também se mantinha
muito fortemente presa às tradições e formas de vida do campo.
6. RAMOS, 2002, p. 84.
7. Temas e motivos que remontam, na verdade, ao arcadismo mineiro da segunda
metade do século XVIII e ao ambiente politicamente conflituoso de Vila Rica (Ouro
Preto) durante a Inconfidência, e que se encontram desenvolvidos na obra de

148 ficção

poetas como Tomás Antônio Gonzaga, Claudio Manuel de Costa e Basílio da Gama,
ainda que este tenha nascido em Tiradentes e morrido em Lisboa. Temas como
os da valorização da natureza, a vida simples no campo, a beleza das paisagens
rurais, dadas à contemplação e ao deleite sensorial, o exotismo e a grandeza de
nossa geografia interiorana, se desdobraram a partir de motivos como os da vida
idílica, do bucolismo, da simplicidade nobre e sábia do homem do campo, com
seus valores autênticos e substanciais, comunitários e integrados ao ambiente
natural, e em imagens que evocam os rios, as árvores, as flores, os ventos, as
escarpas, vales e montanhas, bem como o trabalho comum e pastoril, como
catalisadoras de um sentimento de integração profunda entre o homem e o
meio que resistirá, com as devidas mediações estéticas e críticas, ao longo do
romantismo e, em última instância, de toda a literatura brasileira até a segunda
geração modernista, com as obras de Graciliano Ramos, José Lins do Rego e
Rachel de Queiroz, por exemplo.
8. Acerca do movimento romântico brasileiro e do ideal de constituição daquela
que seria nossa boa sociedade, entendida como uma formação social na qual os
homens partilham de valores elevados, nobreza de caráter, integridade moral,
respeito às normas e aos princípios da sociabilidade, cortesia nos gestos e nas
práticas, compromisso com a vida comum e com a coisa pública, uma sociedade
justa e de iguais, ver o capítulo “Romantismo: a boa sociedade, a comunidade
perdida e a afluência do social”, do livro A sociedade como ficção (2017), de Edison
Bariani Junior. Ao avançar progressivamente pela leitura e interpretação das principais obras dos romancistas de nosso período romântico, o autor desvela, com a
acuidade crítica que lhe é característica, como a ideia de boa sociedade, no Brasil,
nunca passou de um mito político e cultural que dissimulava, já em sua origem, a
manutenção de um status quo patriarcal, oligárquico, latifundiário, escravocrata e
clientelista que, à falta de uma ciência do social, no Brasil, o romance se encarregou
de refletir e interpretar, revelando as contradições profundas que marcaram nosso
projeto desenvolvimentista.
9. “Nesse país cuja independência política formal e legal era recente (1822), sem
uma unidade territorial consolidada, sob o domínio senhorial dos proprietários de
terras e de escravos, no qual a religião oficial (catolicismo, conservador e pouco
individualista) beneficiava-se de sua imbricação com o Estado, dominavam a
cena política e a própria vida social o patriarcalismo, o patrimonialismo e o clientelismo. O mercado interno, que começara a se formar a partir do século XVIII
com a mineração (SODRÉ, 1979, p. 267), era ainda incipiente; a produção estava
orientada fundamentalmente para a exportação; os homens livres – agrilhoados,
por sua vez, em laços de dependência pessoal (GRAHAN, 1997) – formavam um
contingente heterogêneo espremido entre os senhores e os escravos; as cidades
eram poucas, pequenas, quase sempre litorâneas e submetidas às imposições
da vida rural; a instrução era pífia (TOBIAS, 1986) e a cultura elitizada e orientada
pela chegada (um tanto tardia) dos movimentos culturais e políticos europeus”
(BARIANI, 2017, p. 47-48).
10. Esse tipo de compreensão dicotômica e, por isso mesmo, estreita da relação
entre cidade e campo, vida urbana e vida rural, já foi anunciada e amplamente
criticada por Raymond Williams em seu O campo e a cidade (1989), ao afirmar
que “em torno das comunidades existentes, historicamente bastante variadas,
cristalizaram-se e generalizaram-se atitudes emocionais poderosas. O campo
passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, inocência e virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de realizações – de saber,
comunicações, luz. Também constelaram-se poderosas associações negativas: a
cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo como lugar de
atraso, ignorância e limitação. O contraste entre campo e cidade, enquanto formas
de vida fundamentais, remonta à Antiguidade clássica” (p. 11). Para Williams, o
problema fundamental é justamente um certo idealismo conceitual que vê, na
história da civilização ocidental, a passagem do campo para a cidade como a
conquista do progresso material, logo, como pura positividade, ao mesmo tempo
em que, mais tarde, com o progresso atulhando os centros urbanos de pessoas,
a pobreza exposta nas ruas e sob as marquises, tornando a vida cotidiana precária
e conflituosa, fizemos da nostalgia do campo um elogio idílico e idealista de uma
existência mais comunitária e amena. In: WILLIAMS, Raymond. O Campo e a
Cidade na história e na literatura. Tradução de Paulo Henrique de Britto. São Paulo:
Cia das Letras, 1989.
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11. Devo a Edison Bariani Junior a observação, bastante pertinente, de que essa
ideia redutora de regionalismo não se deu exclusivamente como resultado de nosso
processo de modernização social e, em razão disso, do modo como passamos a
entender aquelas obras surgidas fora dos grandes centros urbanos, como Rio de
Janeiro e São Paulo, ou, mais comumente, que figuram espaços rurais ou realidades interioranas distantes. Ao contrário, como ele bem apontou, o tratamento
dispensando à ideia de regionalismo como tudo aquilo que se opõe ao citadino
é, também, o resultado do próprio modo como experimentamos o processo de
colonização, que foi litorâneo e, por isso mesmo, criou um hiato com o interior,
o sertão, o regional, que agenciou toda a constituição de nossa vida social e a
maneira como refletimos acerca dos espaços que estão fora da zona de influência,
política e econômica, das grandes metrópoles.
12. Impossível, no espaço circunscrito de um artigo, dar conta da revisão bibliográfica das mais importantes histórias da literatura nacional que tratam da
literatura regional ou que usam do conceito de regionalismo de forma mais ou
menos instrumental, isto é, como mecanismo rápido de catalogação e explicação
de uma série de obras ficcionais cujo processo representacional está calcado
nas imagens, descrições e registros da paisagem e da vida rústica, agreste,
sertaneja, interiorana ou rural. Em comum, elas partilham de uma intepretação
que, não raro, simplesmente pensa a ficção regionalista na esteira do idealismo
nacionalista romântico, que fez do sertanejo ideal platônico dos mecanismos de
construção de nossa identidade pátria, igualando-o ao indígena, bem como omitindo o elemento negro e escravo dessa perspectiva; ou então elas concordam
que a permanência do regionalismo em nossa ficção, durante fins do século XIX
e todo o século XX, sobretudo no que diz respeito à geração de romancistas dos
anos de 1930 a 1950, significaria uma forma de assinalar a relação entre atraso
e progresso que marcariam nossa modernização, sendo que a ficção regionalista
seria responsável simplesmente por desvelar a permanência ou manutenção de
aspectos atrasados e pouco desenvolvimentistas no interior de nossas estruturas
políticas, sociais e culturais, ou seja, uma literatura de denúncia das mazelas que
caracterizariam a barbárie a qual o homem do campo estaria entregue. Guardadas
as diferenças ideológicas, de formação, estilo e contexto, isso pode ser visto em
História da Literatura Brasileira (1888), de Sílvio Romero; História da literatura brasileira (1916), de José Veríssimo, bem como em alguns de seus artigos de crítica
literária, principalmente “Literatura Regional” (1912), publicado em O Imparcial;
História da literatura brasileira – seus fundamentos econômicos (1938), de Nelson
Werneck Sodré; e História concisa da literatura brasileira (1970), de Alfredo Bosi.
13. De acordo com os dados gerais do Censo Demográfico 2010, do IBGE, disponível
em https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8. Último acesso:
25 de janeiro de 2018.
14. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e
Indicadores Sociais – COPIS. Disponível em https://agenciadenoticias.ibge.gov.
br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-municipios-para-2017.html. Último acesso: 25
de janeiro de 2018.
15. A ideia da multidão como locus pelo qual o cidadão circula e diante do qual
vê sua individualidade confrontada por uma massa indistinta de outros indivíduos,
lutando para não acabar dissolvido nela, confundido com a turba informe e desordenada de estranhos, é relativamente recente nas representações literárias
nacionais, embora muitos escritores, como Machado de Assis, já se refiram a ela
em alguns de seus contos ou romances, mesmo que tenhamos a clara consciência
de que a cidade do Rio de Janeiro, que Machado usou como cenário de sua ficção,
correspondia à corte, que, em 1870, era o maior centro urbano brasileiro com 275
mil habitantes, dos quais a imensa maioria de escravos. Estávamos longe, como
se pode ver, das multidões que fascinaram Baudelaire numa Paris de mais de um
milhão e meio de habitantes no século XIX. Na verdade, mesmo nos romances de
Machado de Assis, quando as personagens saem às ruas continua a predominar
a ideia da familiaridade: todos se conhecem, frequentam os mesmos círculos,
estabelecem as mesmas relações de proximidade, porque todos partilham basicamente das mesmas condições sociais, do mesmo status, dos mesmos interesses
e valores. Sobre o perfil da população brasileira entre 1822 e 1889, ver o capítulo
“A economia brasileira no Império, 1822-1889”, de Marcelo de Paiva Abreu e Luiz
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Aranha Correa do Lago, publicado em A ordem do progresso – cem anos de política
econômica republicana 1889-1989 (2014), organização de Marcelo de Paiva Abreu.
Rio de Janeiro: Campus.
16. Conforme Veríssimo: “O advento da República, não só deu nova e maior importância ao problema político e às questões que a ele se prendem, como criou uma
nova preocupação, a do industrialismo, uma espécie de febre de dinheiro, de anseio
afanoso, bestial, mórbido de toda a gente se transformar em comerciante, em
financeiro, em jogador de bolsa, em banqueiro, numa gana doentia de enriquecer,
de luxar, de ostentar” (1977, p. 248). In: José Verissimo. Teoria, crítica e história
literária. Seleção e apresentação de João Alexandre Barbosa. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 1977. Vale a pena notar que, não com a mesma
verve nobre e irônica, nem com o mesmo estilo elegante e incisivo, a apreciação
de Veríssimo sobre a República lembra, em vários aspectos, a perspectiva de Alexis
de Tocqueville acerca da ascensão da burguesia ao poder, muito bem flagrado em
diferentes momentos de seu Lembranças de 1848 (2011): “Tudo o que restava do
Antigo Regime foi destruído para sempre. Em 1830, o triunfo da classe média foi
definitivo e tão completo que todos os poderes políticos, todas as franquias, as
prerrogativas, o governo inteiro, encontraram-se encerrados e como que amontoados nos limites estreitos da burguesia, com a exclusão (de direito) de tudo o que
estava abaixo dela e (de fato) de tudo o que estivera acima. Assim, a burguesia
não só se tornou a única dirigente da sociedade, mas também se converteu em
sua arrendatária. Alojou-se em todos os cargos, aumentou prodigiosamente seu
número e habituou-se a viver quase tanto do tesouro político quanto de sua própria
indústria” (p. 43). A perspectiva de Veríssimo sobre os tipos de homens emergidos
com a República tem muito da resistência ao espírito burguês de Tocqueville, ainda
que nossa burguesia, na verdade, não passasse de uma oligarquia rural, ainda
de mentalidade escravocrata, que vivia principalmente dos lucros da terra e das
grandes produções agrárias, embora emulasse a cultura, o refinamento, a moda,
o bom gosto e a educação da burguesia urbana e moderna parisiense.
17. Ver “Literatura regional”, in: José Verissimo. Teoria, crítica e história literária.
Seleção e apresentação de João Alexandre Barbosa. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1977, p. 83.
18. Contrastar, para tanto, “A literatura brasileira: sua formação e destino”, publicada em Estudos brasileiros (1889), com o já referido artigo “Literatura regional”.
No primeiro, Veríssimo afirma que “a maioria dos nossos romances copia ainda os
moldes francês sob nomes e lugares do Brasil (...). Há para isso uma causa externa
que é do dever da crítica estudar. A nossa sociedade é formada de elementos
heterogêneos, não tem portanto originalidade e a nossa vida é toda artificial. Esta
artificialidade toma no Rio de Janeiro, onde em geral vivem os nossos escritores,
enormes proporções. Há aí um enorme cosmopolitismo, onde a Europa é largamente representada, que dá a esse grande centro todas as aparências de uma
cidade europeia. E a vida providencialmente tranquila do resto do povo brasileiro,
toma ali um caráter de agitação inteiramente desconhecido nas nossas cidades da
província” (1977, p. 158). Em razão disso, conclui que “é por isso que o verdadeiro
romance brasileiro precisa dos fatos da vida do nosso sertão onde o genuíno povo
brasileiro, o resultado dos cruzamentos, vive com seus hábitos, suas crenças e
seu falar próprios. Daí a superioridade do Sertanejo, do Gaúcho, do Tronco do Ipê,
da Mocidade de Trajano, etc., os mais perfeitos dos nossos romances” (1977, p.
158-159). Muitas das interpretações posteriores do romance brasileiro do século
XIX como forma decalcada do romance europeu, são tributárias, mesmo que não
o confessem, das contradições de José Veríssimo. Contornando essa tese da
derivação do romance nacional, recomendo a leitura de A sociedade como ficção,
de Edison Bariani Junior, e do meu prefácio a esse mesmo livro, “Prefácio em três
movimentos: com quantos romances se faz uma sociedade?”.
19. Devo essa hipótese, que não pode ser desenvolvida a contento no espaço
circunscrito de um ensaio como este, ao professor, amigo e interlocutor generoso
Arnaldo Franco Junior que, ao comentar algumas das ideias gerais aqui desenvolvidas, me chamou a atenção para o modo como nossa ideia de regionalismo fez
concorrer dois mitos distintos acerca de nossa formação, que servem mais para
reprimir as contradições de nosso desenvolvimento econômico e social, do que
iluminar o caráter dialético que vida rural e vida urbana desempenham tanto no
imaginário cultural quanto na própria estrutura socioeconômica do país.
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S

empre me ocorreu traçar o perfil político dessa
que é uma das figuras mais eminentes da vida
republicana brasileira, partícipe de momentos
decisivos da história política do país desde
Getúlio Vargas a Lula e Dilma Rousseff. Razões
pessoais me impediram de fazer isso. Raphael
transitou pelos palcos, mas principalmente pelos bastidores da
política do país por mais de 50 anos, atuando em momentos
decisivos com notável perspicácia e discrição. Exerceu uma
refinada arte de sedução que encantava os interlocutores,
colocando sempre, em primeiro lugar, o interesse público, sem
jamais transigir com convicções éticas que o tornaram admirado entre correligionários e até mesmo adversários políticos.
Talvez seja ele um dos poucos homens públicos brasileiros
cuja biografia se confunde de alguma forma com a própria
evolução política do país, em meio século, colocando-se ora
nas hostes da situação, ora nas hostes da oposição, mas com
respeito escrupuloso pelo adversário político. Essa performance singular permite a construção de um ensaio biográfico
altamente interessante, pois em muitos momentos será o
biografado que, de sua posição privilegiada, descreverá fatos
históricos relevantes pela mão do biógrafo. Não obstante me
limitarei ao ensaio, não a um livro. Minha intenção é dar um testemunho pessoal e não uma biografia acadêmica convencional.
A gênese política de Raphael é seu encontro, ainda muito
jovem, com Carlos Lacerda. Lacerda acabara de “ganhar” a
autonomia da Guanabara de JK, que queria ver-se livre de seu
principal opositor no plano nacional, confinando-o a um reduto
onde ele tinha folgada vantagem eleitoral. Entretanto, Lacerda,
que vinha de uma carreira política centrada na retórica e numa
oratória inflamada, atacando com peculiar ferocidade todos os
adversários, achava que precisava de se preparar para fazer
um bom governo no plano administrativo, a fim de evitar a impressão de que era apenas um demagogo. Então, para preparar
o governo, entregou sua montagem a dois jovens de especial
talento, Hélio Beltrão e Raphael de Almeida Magalhães.
Beltrão não ficou no governo até o fim. Raphael tornou-se, dessa forma, a alma e a âncora do experimento social-democrata real que Lacerda, conscientemente ou não, realizou
na Guanabara. O governador traçava as prioridades e Raphael
tratava de viabilizá-las no plano político e administrativo. Com
isso, fizeram uma revolução na saúde (Guandu), na educação
(quando entraram havia 100 mil crianças fora da escola, quan152 rapha

INTELIGÊNCIA

do terminou o governo não tinha nenhuma), nos transportes
(Plano Doxiades, viadutos e linhas expressas), na urbanização
(Parque do Flamengo, Praia de Copacabana e outras praias), na
remuneração dos servidores, sobretudo de educação.
Não era uma convivência sempre pacífica. Embora Raphael
nutrisse uma grande admiração e simpatia por Lacerda, tiveram
divergências importantes, sobretudo depois do golpe de 64,
inclusive quando do lançamento da Frente Ampla de oposição
ao regime militar – que Raphael recusou-se a apoiar por achar
que era uma atitude quixotesca, sem consequências, como
logo ficou claro. Entretanto, Raphael jamais exteriorizou publicamente seus desentendimentos com Lacerda e carregou por
toda a vida, sem reclamar, a pecha de que era um “lacerdista” – algo que, sobretudo na esquerda, tinha uma conotação
extremamente pejorativa.
No intervalo entre o golpe e o AI-5, Raphael foi eleito
deputado federal e tornou-se vice-líder de Costa e Silva.
Nesse posto tenta tramar a redemocratização objetiva do
Brasil mediante uma série de propostas que apresentou ao
I Plano Nacional de Desenvolvimento: ali já havia a antecipação
de iniciativas como a anistia e o habeas corpus, que só iriam
vingar já no final do governo militar. É que foram atropeladas
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pelo AI-5 – que levou Raphael de vice-líder da Arena à cadeia.
Ainda como vice-líder, articulou, em nome da autonomia do
Congresso, a derrubada de um veto de Costa e Silva à Emenda
Constitucional que tratava de orçamentos. E foi o redator do
discurso de Djalma Marinho que conduziu parte decisiva da
Arena a votar contra a cassação do deputado Márcio Moreira
Alves, o que o regime usou como pretexto para baixar o AI-5.
Aconteceu um incidente curioso na sua prisão: o oficial
encarregado de lhe tomar o depoimento não quis fazê-lo
oralmente. Pediu que ele próprio o escrevesse. Ele fez um
longo arrazoado político que desconcertou o oficial. Aquilo
aparentemente bastou para que o soltassem.

U

m ponto crucial na vida de Raphael foi o
progressivo “descolamento” político de
Lacerda. Até onde sei, foi um processo
suave, conduzido por duas visões estratégicas divergentes: Lacerda, cassado,
esperando um momento para usar sua
principal arma, a retórica, para atacar os militares, e Raphael,
já consolidando a ideia de que o regime tinha que ser destruído
por dentro a partir de suas próprias contradições – como diria
um marxista ortodoxo, coisa que Raphael definitivamente não
era. Ao final, essa foi a estratégia vitoriosa ao ser aplicada na
candidatura militar de oposição contra Figueiredo, na sucessão
do general Geisel.
Um relato convencional, cronológico, da vida de Raphael
prejudicaria a compreensão de sua infinita capacidade de improvisar, mesmo quando não perfeitamente entendido. Como
observado, era um homem político absolutamente singular,
jogador de futebol e ao mesmo tempo aristocrata – reagindo
frente a seu tempo, como um grande sedutor, tal como se
apresentava a um jornalista que mereceu sua simpatia e suas
confidências políticas mais íntimas. A linguagem, por isso, não
pode ser a de um expositor frio de fatos biográficos, mas a de
um cronista que mistura objetividade com admiração subjetiva,
relato objetivo com reminiscências pessoais, procurando,
quando possível, penetrar em algo como a psicologia política
do biografado.
Raphael se recusava a fazer uma autobiografia: teria que
discorrer sobre revelações que só seriam passíveis de entender depois de sua morte. Em vida, ao que pensava, jamais o
entenderiam. Sem qualquer interesse próprio envolvido, como
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se explicaria que pudesse ter tido tamanha intimidade com
os próceres da República, muitas vezes adversários entre si,
como Carlos Lacerda e depois Castelo Branco e Costa e Silva,
Ulysses Guimarães e Sarney, Fernando Henrique Cardoso
e, por um curto momento, Fernando Collor, entre outros. A
impressão dos que não o conheciam, ou conheciam pouco,
é que buscava o poder pelo poder, quando em realidade o
poder o buscava em diferentes circunstâncias. Na realidade,
ele usava a aproximação com o poder para tentar implementar
suas ideias, às vezes com sucesso, às vezes de forma inteiramente quixotesca.
Era o único filho homem de Dario de Almeida Magalhães,
dono, na época, de uma das principais bancas de advocacia
civil no Rio de Janeiro e renomado jornalista – diretor dos
poderosos Diários Associados e um dos principais signatários
do Manifesto dos Mineiros contra o regime ditatorial, em seu
décimo aniversário (1943). Nasceu mineiro, mas veio para o
Rio muito cedo. Cursou o Colégio Santo Inácio, da elite carioca,
e formou-se em Direito. Com menos de 30 anos tornou-se,
conforme já observado, o principal assessor administrativo de
Lacerda, quando este assumiu o governo da Guanabara, tendo
havido ocasiões em que acumulou cinco secretarias, inclusive
a de Segurança, à medida que o governador, impaciente, ia
demitindo os que considerava incompetentes.
Paralela à paixão política havia a paixão do futebol. Não
era da minha época no Rio, nem de minha paixão especial,
mas algumas testemunhas relatam o fato curioso de um político da geração dourada carioca com uma bola debaixo do
braço, em campanha eleitoral, percorrendo bairros da cidade
à frente de um cortejo de jogadores em busca de um campo
de futebol. Ao contrário dos donos da bola que prevalecem
dessa situação para entrar no jogo, era a própria alma do jogo:
um tremendo atacante, que só não se tornou profissional em
face da oposição paterna. Tinha uma única frustração: não
ter jogado pela Seleção Brasileira. Quanto a outra oposição
familiar resistiu bravamente: casou-se com Mitzi, num tempo
em que casamento com desquitada era objeto de preconceito.
Ela se tornaria o amor de sua vida e morreria ao seu lado na
casa do Alto da Boa Vista.
Se estivéssemos em Atenas, e se o tempo já tivesse
feito desaparecer todas as paixões políticas da época, seria
possível comparar Lacerda a Demócrito, o orador, e Raphael a
Péricles, o construtor. Os dois juntos traçaram o que pode ser
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considerado o início de construção do projeto social democrata
na Guanabara traduzido como uma autêntica política de bem-estar social. Entretanto Lacerda, mais que Raphael, cometeu a
suprema injustiça de atacar impiedosamente Vargas, o grande
arquiteto da infraestrutura econômica do país. Raphael tinha
restrições à ditadura getulista, do ponto de vista político, mas
reconhecia o legado econômico dela, e jamais proporia enterrar
a política de Getúlio, como faria mais tarde o inconsequente
Fernando Henrique Cardoso.
Diante das oscilações de Lacerda, seu principal assessor
era obrigado a atuar como um cauteloso guardião de um
ciclotímico. No meio de refregas políticas e administrativas
estressantes, o governador fez três cartas de demissão, que
Raphael confiscava pacientemente a fim de revertê-las. Numa
delas, dirigida a Jânio de forma inteiramente impertinente –
não há relação de hierarquia entre governador e presidente,
portanto não havia sentido mandar a carta de demissão a
Jânio –, reclamava do mau tratamento do governo federal à
Guanabara e ameaçava renunciar. Jânio recebeu a carta e leu:
“Diga ao Carlos, falou ao portador, que ele renuncia lá e eu
cá”. Pediu paciência a Lacerda e deu o assunto por encerrado.
Raphael guardou a carta.
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A situação na Guanabara se tornou dramática quando
o principal líder civil da “revolução” rompeu com o general
Castello Branco por razões administrativas e políticas. Eloi
Dutra, o vice-governador do PTB, havia sido cassado. Lacerda
renunciou. Era necessário armar um jogo político para que
um sucessor tampão completasse seu mandato. Propuseram
Raphael. Ele impôs uma condição: na eleição indireta pela
Assembleia Legislativa ele exigia unanimidade em apoio a seu
nome. Assim ele se tornaria, depois de Lacerda, o segundo
governador da Guanabara com pleno apoio da Assembleia,
algo que só não era inteiramente gratificante porque toda a
oposição havia sido cassada.
Como governador, Raphael teve que suportar as contingências de uma grave crise econômica provocada deliberadamente pela área econômica do governo federal, a dupla
Roberto Campos (Planejamento) e Octávio Gouvêa de Bulhões
(Fazenda). Um episódio pitoresco na época, indicador dos
paradoxos que cercavam a política econômica, aconteceu
quando foi pedir recursos a Bulhões para terminar algumas
das obras de Lacerda. Não havia recursos, o país estava sob
uma terrível contração monetária, disse Bulhões. “Ah, a não ser
se você quiser dólares. Dólares tem”, disse Bulhões. Raphael
se apressou a aceitar os dólares. Pensava em multiplicar os
recursos trocando os dólares no mercado negro!
Em seguida seria necessário enfrentar o desafio de uma
eleição popular. Lacerda queria Raphael como seu candidato.
Depois de refletir muito, Raphael se recusou. Suas razões eram
incontornáveis: não seria uma eleição fácil, mas este não era
o principal problema. O problema era que, se perdesse, seria
ele quem perdeu; se ganhasse, seria Lacerda quem teria
ganho, e Lacerda tentaria usar a vitória como escada para a
Presidência. Ele não estava certo se gostaria de ver Lacerda
na Presidência da República: se fosse eleito, como era um
mestre no ataque, e não gostava de atacar contra os de baixo,
acabaria por declarar guerra aos Estados Unidos!
Entretanto, seria eleito, com seu imenso poder de persuasão racional aliado ao “populismo” da bola, o deputado federal
mais votado da Guanabara. Antes disso, havia construído boas
relações com Castello Branco. Como governador, recebera
um telefonema dele para que desse proteção ao embarque
do presidente Juscelino para o exílio. Concordou, mas com a
condição de que houvesse proteção militar também do governo
federal para o embarque. Ambos tinham receio de alguma
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provocação de escalões inferiores para impedir o embarque
do ex-presidente – o que dá ideia de como, ainda nos anos
60, a impertinência militar já era pervasiva.
Antes do exílio de JK e das eleições programadas para
65, que afinal não houve, Raphael teve um encontro secreto
com o ex-presidente para, a pedido dele, tratar de questões
políticas. Juscelino apresentou uma proposta surpreendente:
para forçar a redemocratização, ele apoiaria Lacerda para presidente da República, sem condições. Depois de longa reflexão,
Raphael decidiu não levar a proposta a Lacerda. Somente anos
depois ele tomou conhecimento dela. E quis saber as razões
de Raphael para nada lhe ter contado a respeito. “Você é
imprevisível, disse. Poderia ver na proposta de Juscelino uma
capitulação. Iria para a televisão e o atacaria com todo o seu
poder verbal”. Lacerda ficou pensativo. Parecia ter concluído
que Raphael tinha razão.
Assumindo o mandato de deputado federal, Raphael
tornou-se vice-líder de Costa e Silva na Câmara. Então assumiu a tarefa contraditória de, em plena ditadura, lutar pela
restauração da dignidade do Parlamento e para a implantação
no país do plano nacional de desenvolvimento participativo,
mobilizando inicialmente a Arena, e percorrendo todo o país
com um séquito de técnicos e parlamentares. Ocorreu então
o episódio Márcio Moreira Alves, derivado de um discurso que
supostamente insultava os militares. Raphael, embora consciente das consequências, escreveu o discurso lido por Djalma
Marins repudiando a intervenção no Congresso. A maioria
efetivamente votou pela proteção do mandato parlamentar,
mas a resposta do governo foi o AI-5. Raphael teve um breve
período de prisão e decidiu pela renúncia efetiva ao mandato
parlamentar – não sem antes promover um encontro de alguns
líderes com Abreu Sodré, em São Paulo, na tentativa frustrada
de formar um grupo de credibilidade para o confronto civil à
radicalização do regime.
Então, veio a proposta da Frente Ampla contra o regime
militar, do que resultou o mais sério desentendimento com
Lacerda: a Frente Ampla lhe parecia uma tentativa quixotesca
e inútil, como acabou se revelando, na medida em que era
inócua para enfrentar o regime e o endurecimento militar. Pelas
posições conflitantes anteriores de seus dirigentes, confundia
a opinião pública mais do que esclarecia. “O que seus líderes
queriam? Que fizessem uma declaração de gabinete e o povo
correria atrás para derrubar os militares?”, perguntava ele.
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Dedicado por convicção e opção política à vida pública,
Raphael teve inserções vitoriosas também na vida privada,
igualmente paradoxais nas opções entre o público e o privado. Como diretor de Planejamento da Light, uma empresa
estrangeira de serviços públicos de baixa credibilidade popular,
teve sérios conflitos com os sócios majoritários canadenses
ao exigir deles maior comprometimento com investimentos
e menos com lucros. Foi demitido, junto com uma equipe de
idealistas que havia formado na empresa, os irmãos Paulo
Roberto Campos Lemos e Jefferson Lemos e Alfredo Salomão.
Em seguida, foi o grande articulador do sistema de seguros brasileiros a partir da presidência da Fenaseg (Federação
Nacional de Seguros). Sua obstinação era formar um mercado
segurador no espírito de gerar poupança para o financiamento
do desenvolvimento do país. Também nesse campo teve
desentendimentos com seus contratantes na medida em que
criticava nas seguradoras do país uma obstinação exclusiva
com lucro não prestando reais serviços securitários, a começar
pelo seguro de automóveis, até hoje um cartório para recolher
dinheiro do público.
Retornando à política, Raphael foi procurado pelo general
Hugo Abreu com supostas importantes denúncias de corrupção
contra o governo Geisel, de que acabara de ser demitido. Era
um rebate falso porque Abreu não tinha uma única prova das
acusações que fizera numa carta tornada pública. Acabou
preso por 30 dias. Entretanto, a partir daí, mediante articulações de Raphael e outros líderes, iniciou-se a preparação da
candidatura do general Euler Bentes à Presidência da República
com suporte na insatisfação militar representada por Abreu.
Tratava-se de uma candidatura militar de oposição para perder
no curto prazo e ganhar no longo, constituindo a principal cartada política estratégica da abertura com a finalidade específica
de dividir os militares.
A forma como Raphael resumia essa cartada era a seguinte: o regime militar aboliu a nossa possibilidade de fazer
política; nós vamos introduzir a política no meio militar. E assim
foi feito: como disse, uma candidatura para dividir os militares.
Para isso, não mais, serviram as denúncias do general Hugo
Abreu. Talvez ocorresse ao general Euler e seus assessores
ganharem a eleição no Colégio Eleitoral; talvez, do lado civil,
e sobretudo no PMDB, havia quem achasse que era possível
ganhar no Colégio Eleitoral. Tudo isso era fantasia. O que não
era fantasia se realizou na sequência de medidas que resul158 rapha
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taram efetivamente desse conflito: habeas corpus, anistia,
volta de exilados, criação de novos partidos, eleição direta
de governadores, abertura, diretas-já, vitória de Tancredo no
Colégio Eleitoral. Tudo ao ritmo da abertura lenta, gradual e
segura do general Geisel, mas inequivocamente empurrado
pelo risco da dissidência militar.
No rastro da abertura, em firme parceria com o senador
alagoano Theotônio Vilela, que como Raphael tornara-se
um dissidente ostensivo da Arena, influiu decisivamente
na construção do PMDB com dois documentos básicos, o
“Projeto Brasil” e o “Esperança e Mudança”, verdadeiros
manifestos social-democratas que se propunha aplicar nos
trópicos. Ambos influiriam em toda a cúpula do recém-criado
partido, tendo Raphael reunido um grupo de intelectuais de
primeira linha para elaborar os documentos; na essência, uma
plataforma com vistas à construção no Brasil de um estado
de bem-estar social. Curiosamente, Fernando Henrique só
aceitou a tese social-democrata como transitória, declarando-se socialista. Não muito diferente do que o comando atual
do PMDB, que destruiu a promessa de esperança do partido
e tem promovido, em lugar de uma mudança para frente,
uma mudança para trás.
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extremamente próximo
de Ulysses Guimarães,
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Raphael se tornou um conselheiro extremamente próximo de Ulysses Guimarães, partilhando muitas discussões e
decisões sob o comando dele, e eventualmente perdendo.
Fez um grande esforço para manter as oposições unidas de
forma a contornar o jogo do ministro Golbery do Couto e Silva
de dividi-las. Lula oscilou, mas acabou rejeitando a oferta de
dois postos na Executiva do Partido, seguindo o conselho
notoriamente paulista de fundar o PT. No passo seguinte
aconteceu o oposto: desconfiado do caráter conservador de
Tancredo Neves, tentou evitar que o PP, fundado por ele como
uma costela do PMDB, se reincorporasse ao partido-mãe para
as eleições. Perdeu de novo.
No Rio, em 1982, Raphael desistiu da candidatura ao Senado e apoiou Miro Teixeira para governador, este derrotado
pelo mais ilustre exilado que havia voltado do exterior, Leonel
Brizola. Durante todo esse tempo Raphael ficou sem mandato
e sem função pública relevante. A primeira oportunidade de
reverter essa situação foi na eleição indireta de Tancredo.
Contudo, como parte de um acordo com Brizola, Tancredo não
o convidou para o Ministério. Isso só aconteceria em 1986, na
reforma ministerial na qual titulares dos ministérios saíram para
se candidatar às eleições. Sarney, antigo integrante da banda
de música da UDN, ignorou o acordo e finalmente deu ao Rio
de Janeiro um ministério na pessoa de Raphael.
Encarava a missão ministerial dele por dois ângulos: primeiro, pelo ângulo de uma radical modernização e informatização
da Previdência Social, colocando a informática a serviço do
povo, e lançando as bases para a criação do SUS, um dos
mais grandiosos sistemas de saúde pública gratuita do mundo;
segundo, pelo ângulo da defesa do Plano Cruzado, na qual eu
próprio tive participação com entusiasmo. No entender dele,
domar a inflação sem reduzir o crescimento era o atestado de
uma suprema vitória política da democracia e da sociedade
de bem-estar social. Apostamos nisso e, por razões externas,
perdemos.
O SUS pelo qual Raphael batalhou – chamava-se originalmente SUDS, Sistema Único Descentralizado de Saúde, sendo
o “descentralizado” engolfado depois pelo apetite centralizador
da União – teve influência decisiva no capítulo da Seguridade
Social da Constituição de 88. Ali estão princípios que, agora,
sobretudo no governo Temer, estão sendo destruídos pelas
chamadas “reformas” neoliberais. A Ponte para o Futuro, de
Moreira Franco, é um arremedo canhestro das conquistas
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sociais de décadas, seja no plano trabalhista, seja no plano
previdenciário. E uma traição às origens do PMDB. Raphael
foi um herói das políticas modernizadoras e um estrategista
singular em política. Ajudou na abertura na medida em que
contribuiu decisivamente para rachar o sistema militar. E
ajudou na construção de uma sociedade do bem-estar social,
agora negada, com seus projetos avançados na área previdenciária, financiada de forma totalmente responsável por receitas
previstas na Constituição, muitas das quais por dele sugeridas
junto com outros reformadores do sistema.

F

oi ministro da Previdência até entrar em
conflito com a cúpula do PFL. Demitido
por Sarney, voltou ao Rio e ficou longe
do governo até que eu o instei a ajudar
na coordenação de um pacto de iniciativa
social como forma de estimular a volta do
crescimento e domar a inflação que havia voltado com fúria.
Contribuí com a parte econômica, ele com a parte política.
Chegamos a ter um documento assinado pelos principais
representantes de trabalhadores e empresários. Mas, nesse
caso, fomos vítima de uma rara falha da máquina de sedução
de Raphael: Antônio Ermírio de Moraes, o grande empresário
que esperávamos ser líder do pacto, rejeitou o convite. Voltamos à estaca zero no controle da inflação no Brasil até chegar
ao zênite de uma inflação de mais de 80% ao mês sob Maílson
da Nóbrega na Fazenda.
Quando ainda estava na Previdência, Raphael esteve próximo de ser ministro da Fazenda de Sarney. Deveria substituir
o carismático ministro Dílson Funaro, o qual evoluíra de um
ápice de popularidade, no início do Plano Cruzado, para cair
depois no desencanto, com seu fracasso. Raphael não nutria
maiores ambições pessoais para ser ministro, mas tinha uma
confiança genuína na eficácia de uma convocatória de pacto
social para a retomada do crescimento com estabilidade. Eu o
acompanhei por uma noite angustiante em Brasília à espera do
convite formal de Sarney. Não veio. Em seu lugar soubemos da
convocação de Bresser Pereira, que logo prepararia um plano
também fracassado.
Depois da Previdência, Moreira Franco, então governador
do Rio, o convidou para secretário da Cultura e depois de Educação. Ele aceitou, mas enfrentou de saída uma greve. Tentou
administrar o conflito e não conseguiu entendimento com os
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intelectual, jamais se
contentaria em seguir a
linha de governos dúbios,
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ou mesmo Sarney

grevistas. Acabou se demitindo. Segundo um depoimento
de Moreira na época, o problema de Raphael era que não
se conformava em cumprir a linha do governo, porém queria
fazer sua própria linha. Acreditei nisso. Raphael, com seu temperamento e sua base intelectual, jamais se contentaria em
seguir a linha de governos dúbios, como o do próprio Moreira
ou mesmo o de Sarney.
Não se surpreendeu com a vitória de Collor. Diante da
falta de credibilidade do governo Sarney e dos políticos
em geral, qualquer um que se apresentasse como algo
novo teria boas chances de se eleger. Collor cumpriu esse
papel. Entretanto, decepcionou-se pelo fato de que o novo
presidente não tenha optado por um pacto, mas por um novo
pacote. Durou três meses. Daí em diante foi simplesmente
a administração do caos.
Fernando Henrique, amigo de longa data desde a criação
do PMDB, assumiu o Ministério da Fazenda com grandes
dúvidas sobre o lançamento de um plano econômico de
estabilização. A direita, que estava protegida contra a inflação, argumentava que a sociedade se mostrava cansada de
pacotes e o ideal era continuar, como foi o caso de Maílson
da Nóbrega, com a política econômica de feijão com arroz.
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Raphael, acostumado a grandes cartadas, dessa vez aconselhava, numa carta a Itamar, que também subscrevi, a edição
de um plano de estabilização: se desse certo, argumentava, a
vitória de FHC na candidatura à Presidência estava garantida;
se desse errado, nenhuma força impediria a derrota. Portanto,
para Raphael, Fernando Henrique poderia tranquilamente
dispensar o peso morto e reacionário do PFL na campanha.
Ele recusou a sugestão, certamente pensando muito pragmaticamente em governabilidade futura.
Não foi e aparentemente não queria ser convidado para o
Ministério. Em lugar disso, a seu pedido, Fernando Henrique
criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do
Estado do Rio de Janeiro, função sem remuneração e cargo
sem estrutura. Os objetivos do Conselho eram desenvolver
os projetos do pólo gás-químico de Caxias, o Teleporto do Rio
e o Porto de Sepetiba, além de articular a candidatura do Rio
às Olimpíadas de 2004. Praticamente nada deu certo, exceto
o polo gás-químico. Sem estrutura, os projetos morreriam na
mente criativa de Raphael sem desdobramentos materiais.
Entretanto, convidou para integrar o Conselho Mário
Henrique Simonsen e Eliezer Batista. Nessa relação se
aprofunda sua amizade com Eliezer, que vai durar até sua
morte. No governo Lula, mantém um perfil discreto, embora
o conhecesse das articulações políticas para formar os novos
partidos no início dos anos 80. Entretanto, era amigo e muito
admirado por José Alencar, que alimentou a esperança de
vê-lo no partido que estava criando com o então senador
Marcelo Crivella, com minha participação, mas que Raphael
acabou por recusar pelo medo de o partido revelar-se simplesmente um partido de igreja.
Já afastado da vida pública, mas sempre procurado por
políticos de diferentes partidos e pessoas comuns para os
diálogos sobre os dois temas que mais o fascinavam, política
e futebol, morreu no seio da família, esta uma paixão sem
rival, em sua fascinante casa do Alto da Boa Vista. Escapou,
portanto, de assistir à tragédia política que representou o
impeachment de Dilma Rousseff e aos acontecimentos que
o sucederam no governo Temer, inclusive a total degradação
da mensagem política do PMDB, hoje tomado de assalto por
arrivistas.
cassis.eco@gmail.com

