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recado
A morte desse governo bifronte, que solapou a esperança do país, merece uma comemoração 
à altura. Os tristes mandarinatos de Dilma Rousseff e Michel Temer são partes contíguas 
do processo de desconstrução nacional deste último quatriênio. Condutores ignóbeis, 
atolaram o país no atraso, tanto nos tempos de “ingenuidade”, com Dilma, quanto nos de 
“profissionalismo”, com Temer. O golpe não redime o despreparo do governo do PT, nem 
se justifica pelo reformismo fraudulento dos ex-aliados usurpadores. Cada um, a seu jeito, 
detonou a governança, esfolou a constitucionalidade e fez graves arranhões na nossa púbere 
democracia. Carregam a responsabilidade pela ideação e banalização do mal-estar brasileiro. 
Portanto, que estourem os rojões! Que toque forte o batuque das ruas! Que sejam entoadas 
as rezas e ladainhas para que tragédia igual não aconteça nunca mais! Vade retro!







As ações destas empresas não param de crescer.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.



Em suas pesquisas em feiras de antiguidades e sebos, Insight-Inteligência encontrou uma joia rara: um 
exemplar numerado (0435) de riquíssima edição contendo 17 reproduções de desenhos originais de 
Miguel Ângelo Buonarroti. Não bastasse a precisão da seleta feita por Maria Donatti Barcellona, todos 
os textos foram traduzidos por Carlos Lacerda. Publicamos uma pequena amostra dessa combinação 
de astros capitaneada pela luminosidade sem par de Michelangelo. Nossos patrocinadores estão con-
vidados para assistir à galeria de imagens e textos na página de abertura do memorável ensaio.



“Miguel Ângelo era um burguês florentino — dessa Florença de palácios 
sombrios, colinas suaves e descarnadas, finamente recortadas num céu  
de violetas, com os fusos negros dos seus ciprestes esguios e a mantilha  

de prata das oliveiras estremecendo como as ondas.”



“Ele foi desta cidade e desse tempo, com todos os seus preconceitos, suas 
paixões e sua febre. Por certo não se enternecia com os compatriotas. O seu 
gênio ao ar livre, de peito amplo, desprezava a arte dos cenáculos, o espírito 

amaneirado, o realismo chato, o sentimentalismo, a sutileza mórbida.”



“Não tinha pela pátria a sorridente indiferença de Leonardo. Longe de 
Florença, roía-o a saudade. Toda a vida se esgotou e vãos esforços para 

viver ali. Esteve com Florença nas horas trágicas da guerra. E para lá quis 
“voltar morto, ao menos, já que vivo não pudera.”



“Quem não acredita no gênio, veja Miguel Ângelo. Nunca um homem foi de 
tal modo presa do gênio. Este não parecia da mesma natureza dele: era um 

conquistador, que sobre ele se lançara e o mantinha subjugado. A sua vontade de 
nada valia e quase se poderia dizer o mesmo do seu espírito e do seu coração.”



“Miguel Ângelo era rico; tornou-se muito rico. Mas, de que valia? 
Vivia como pobre, agarrado à sua tarefa como um cavalo à roda da 

moenda. Ninguém podia compreender porque ele se torturava assim. 
Ninguém podia compreender que não era senhor de não se torturar, 

pois a tortura era-lhe uma necessidade.”



“Jamais concordou em se tratar mais humanamente. Alimentava-se com um 
pouco de pão e vinho. Dormia poucas horas. Quando estava em Bolonha, 

ocupado na estátua de bronze de Júlio II, só tinha uma cama para ele e os três 
ajudantes. Deitava-se vestido e calçado. Certa vez as pernas lhe incharam, foi 

preciso cortar as botas; ao descalçá-las saiu com elas a pele das pernas.”



“Ainda mais do que o corpo, o espírito sofreu as consequências 
dessa vida de trabalho furioso. Minava-o o pessimismo. Era um mal 

hereditário. Jovem ainda, esforçava-se por tranquilizar o pai, que 
parece ter sofrido momentâneos acessos de delírio de perseguição.”



“Essa atividade incessante, essa fadiga esmagadora, da qual nunca chegava a se 
refazer, entregavam-no sem defesa a todas as aberrações do espírito, que tremia 
de suspeitas. Desconfiava dos inimigos. Desconfiava dos parentes, dos irmãos, 

do filho adotivo; suspeitava que esperavam ansiosamente a sua morte.”



“Tudo o inquietava. A sua gente zombava dessa eterna inquietação. Vivia, como 
ele mesmo disse, ‘num estado de melancolia, ou antes, de loucura’. À força de 

sofrer acabara por se afeiçoar, de certo modo, ao sofrimento, no qual encontrava 
uma alegria amarga. Nenhum ser foi menos destinado à alegria e mais feito para 

a dor. Só a ela via, só a ela sentia no universo imenso.”



“Ele foi solitário. Odiou e foi odiado. Amou. Não foi amado. Admiravam-no e o 
temiam. Por fim, inspirou respeito religioso. Domina o século. Então se acalma 

um pouco. Vê do alto os homens e estes o vêem lá de baixo. Mas nunca ele é 
dois. Nunca tem o repouso, a doçura concedida ao mais humilde dos seres:  

ao menos um minuto da vida poder repousar no afeto de outrem.”



“O pior é estar consigo mesmo e não poder viver consigo, não ser senhor de si,  
renegar-se, combater-se, destruir-se a si mesmo. O seu gênio estava jungido a uma  

alma que o traía. Às vezes se fala da fatalidade encarniçada contra ele, que o impedia  
de executar qualquer dos seus grandes projetos. Essa fatalidade foi ele.”



“Era indeciso em arte, em política, em todas as suas ações e em todos os seus 
pensamentos. Entre duas obras, dois projetos, dois partidos, não seguia escolher. 

Começava, começava, não chegava ao fim. Queria e não queria. Mal se fixava 
numa escolha já começava a duvidar. No fim da vida já não concluía.”



“O trabalho monstruoso a que se condenara durante noventa anos de vida, 
sem um dia de descanso, sem um dia de vida verdadeira, não serviria sequer 

para executar um só dos seus grandes projetos. Das suas grandes obras – 
daquelas que mais prezava – nenhuma foi concluída.”



“Miguel Ângelo ao chegar ao fim da vida contemplou amargamente a vida vivida em 
vão, os esforços inúteis, as obras inacabadas, destruídas, irrealizadas. Então abdicou.  

O orgulho do Renascimento, o magnífico orgulho da alma livre e soberana do universo, 
renegou-se com ele ‘nesse amor divino que, para nos tomar, abre os braços em cruz’”.
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Nosferatu
Sou médico plantonista, tenho 28 anos de idade e me formei em medicina há três anos. Trabalho em 

um hospital e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), ambos na Baixada Fluminense, no Rio. Sou um ser 
das trevas. As vestes brancas não passam de camuflagem. O médico plantonista é uma espécie de vampiro 
que se alimenta da tragédia humana para garantir sua própria sobrevivência. O trabalho de plantão de uma 
unidade hospitalar não é considerado nobre por nós médicos, notadamente da rede pública. Só estão nessa 
seara aqueles que não conseguem pular fora. Quem faz plantão é o banco de reserva da medicina. Estamos 
nessa fundamentalmente pelo dinheiro. Para quase todos os médicos recém-formados, dar plantão é a 
única porta de entrada na atividade profissional, a maneira de garantirmos nossa subsistência. Somos os 
mais inexperientes e os menos capazes. Em sua grande maioria, os médicos competentes jamais estão 
entre os plantonistas da rede pública. Só mesmo a falta de alternativa melhor faz com que um profissional 
suporte uma rotina tão mórbida, sem condições materiais de trabalho e absolutamente massacrante. São 
12 horas em contato direto com a escassez, o descaso, o terror; numa jornada noite adentro que transforma 
muitos de nós em estátuas de mármores, gélidas e indiferentes ao constante passeio da morte ao nosso 
redor. Há pouco, muito pouco que possamos fazer contra ela.
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Vícios
Quem trata do médico? Absolutamente ninguém. Mal deixa-

mos os bancos universitários, somos largados no inferno de um 
plantão hospitalar sem qualquer acompanhamento psicológico que 
nos permita suportar nossa rotina de guerra. Não há faculdade 
que nos prepare para um hospital de campanha. Sim, trabalhar 
em uma unidade da rede pública no Brasil é ser médico de guerra. 
Vivemos com os nervos em frangalhos, entregues a toda sorte 
de transtornos e distúrbios. Não por acaso, o plantão médico 
é uma linha de montagem de dependentes químicos. Nosso 
ciclo circadiano é absolutamente desregulado, pela constante 
interferência medicamentosa. Toma-se remédio para ficar acor-
dado, como termogênicos; toma-se remédio para dormir, como 
indutores de sono, a exemplo de melatonina e benzodiazepínicos. 
Há médicos que não conseguem mais dormir, mesmo em casa. 
Vivem trincados. E não me refiro, logicamente, apenas a drogas 
lícitas. Vários dos meus colegas mergulharam na cocaína e só 
trabalham chapados. Onde estamos não há espaço para esse tipo 
de moralismo. Para não enlouquecermos de vez, fazemos nossas 
próprias regras, como, por exemplo, criar nosso “plantão” dentro 
do plantão. Na UPA em que trabalho, na Baixada Fluminense, no 
Rio, temos uma divisão religiosa durante o plantão da madrugada. 
De uma equipe de cinco médicos, quatro descansam e apenas 
um atende a todos os setores, clínica médica, pediatria e sala 
vermelha, ou o “inferno”: é para onde são levados os pacientes 
em estado grave, como baleados ou vítimas de acidentes auto-
mobilísticos.

Vazio
Teríamos de ter tudo; não temos nada. Faltam gazes, espa-

radrapos, scalps, faltam medicamentos, de um benzodiazepínico 
a um reles AAS. Outro dia, um paciente chegou à unidade com 
um sangramento na veia poplítea, na perna. Não tínhamos gazes 
para conter a hemorragia. Não estou falando de um equipamento 
médico de última geração. Estou falando de um saco com um 
chumaço de pano. Fui correndo à farmácia, comprei vários pacotes 
do próprio bolso, fiz o primeiro atendimento e levei o paciente 
para o hospital. Se não fizesse isso, ele morreria por choque 
hipovolêmico. Dá muita raiva, uma indignação sem tamanho. Até 
porque somos a última linha, para o bem e para o mal. O ônus 
de um óbito por falta de condições adequada não recai sobre o 
SUS, sobre a administração do hospital, e muito menos sobre a 
autoridade, mas, sim, sobre o médico. Nós somos a face da morte.
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algidez
É muito doloroso dizer isso, mas o plantão nos torna 

pessoas mais frias. Nosso espírito acaba sendo forjado 
pela rotina da moléstia diária e da morte permanentemente 
à espreita. Um médico jamais terá desdém pela vida; mas, 
não raramente, eu e meus colegas nos vemos impassíveis. 
A banalização das condições inaceitáveis de atendimento 
médico torna o plantonista quase insensível diante de cer-
tas situações. O caos humano é o nosso papel de parede 
nos corredores de um hospital público. Um corpo que jaz 
em uma maca ou no chão de uma recepção é apenas um 
corpo a mais. À vezes, olhamos para um paciente e falamos 
entre nós mesmos: “Esse daí, de hoje não passa”. É o que 
chamamos de paciente SPP: “Se parar parou”. Não há nada 
que se possa fazer por ele. Para além disso, mais do que 
indiferentes, desenvolvemos nossos próprios anticorpos 
contra a rotina de um plantão.

PólVora
Trabalhos em uma zona de guerra. As unidades de 

saúde do Rio recebem um baleado a cada duas horas e 
meia. Na Baixada, esse número dobra. Na maioria dos 
casos, bandidos. São sempre os casos mais graves, seja 
pelo atendimento em si, seja por toda a tensão e risco que 
os cercam. Os criminosos chegam pelas mãos de outros 
criminosos; chegam pelas mãos de policiais, que largam 
o corpo na entrada do hospital, apenas para ele “morrer” 
lá. Nesses casos, temos de acionar o IML, que demora 
às vezes 14 horas para recolher o cadáver. Não faz muito 
tempo, seis criminosos baleados chegaram ao hospital. É 
muito tenso. Na rede pública, notadamente, nunca sabemos 
com quem estamos lidando. Pode ser um parente; pode ser 
um comparsa.

ViPs
Chamamos o bandido levado por outros bandidos de 

“cliente VIP”. Esses não precisam de triagem; têm prioridade 
no atendimento, garantido pelo forte armamento que seus 
cúmplices carregam, não raramente fuzis. Essa é a vida 
como ela é... Quando isso ocorre – e, acredite, ocorre com 
constância –, toda a equipe é obrigada a parar o que está 
fazendo para atender ao criminoso baleado. Não se trata de 
uma “escolha de Sofia”. Simplesmente porque não temos 

escolha. As UPAs não têm segurança; não têm um policial. 
Ficam, até pela sua natureza, em áreas críticas, de extrema 
violência. Costumo ir trabalhar de trem para não chamar 
atenção. Evito andar de carro particular nessas regiões. 
Somos reféns dos criminosos, mesmo porque, como temos 
uma rotina quase diária em um mesmo hospital, estamos 
inapelavelmente expostos. Certa vez, um colega meu teve 
de se esconder dentro de um tomógrafo porque os bandidos 
o culparam pela morte de um comparsa. Era um dos chefões 
do tráfico na área. Nessas horas, a última coisa que não 
passa pela nossa cabeça é chamar a polícia. Tudo tem de 
se resolver ali mesmo. Para o nosso bem. Recentemente, 
um grupo de milicianos chegou carregando um homem com 
um tiro nas nádegas. Entraram no hospital aos gritos, em-
punhando as armas e exigindo que o projétil fosse retirado. 
Era uma noite em que a equipe estava reduzida, por atrasos 
no pagamento de salários e na compra de medicamentos. 
Estávamos atendendo apenas os casos mais graves. Não 
tínhamos sequer um cirurgião no plantão, argumento que 
certamente não sensibilizou essa “clientela”. Um dos homens 
gritou: “Vocês aprendem cirurgia na faculdade, porra!”. Eu 
mesmo peguei o anestésico, lidocaína, apliquei na região 
glútea do paciente e fiz a extração da bala. Os bandidos 
passaram o tempo todo ao nosso lado até que o comparsa 
fosse liberado. Dias depois, ele voltou à UPA. Levava um 
malote de dinheiro, como sinal de gratidão pelo atendimento.

iNsuPortáVel
Mesmo a fratura exposta da criminalidade no nosso 

dia a dia perde importância diante da mais angustiante 
situação que um médico pode experimentar: o óbito de 
uma criança. É um dos raros momentos em que a espessa 
carapaça que criamos em um plantão hospitalar se esfarela. 
É lancinante a morte de uma criança que sofre com dor os 
seus últimos momentos! Quando ocorre, costumamos dizer 
entre nós que “acaba o plantão”. Passamos o restante da 
jornada praticamente em silêncio, cabisbaixos. Mesmo o 
mais experiente dos médicos sofre ao ter de comunicar a 
morte de uma criança à família. Nunca é um ato individual. 
Nessa hora, o mais comum é toda a equipe se reunir para 
falar com os parentes. É a forma possível de acalentarmos 
a família e mostrarmos que todos nos empenhamos no 
atendimento à criança.
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Barraco
Somos, em certa medida, o para-raios da revolta da 

população em relação ao poder público, um síndico perma-
nentemente ausente. O médico plantonista de uma unidade 
de saúde é, na maioria dos casos, o mais perto possível que 
um cidadão carente consegue chegar do Estado. Quando 
algo dá errado, personificamos todos os demais desserviços 
prestados à sociedade. É muito comum o paciente ou um 
parente se rebelar na fila de espera. Os gritos fazem parte 
da trilha sonora de um ambulatório público. Por vezes, somos 
agredidos fisicamente. Existe um sistema de classificação 
que é adotado pelo mundo inteiro, entre paciente azul, que 
não tem nada sério; paciente verde, um caso basal; paciente 
amarelo, talvez em uma situação que possa evoluir para um 
estágio mais crítico; e paciente vermelho, o mais grave, 
que necessita de atendimento emergencial e corre risco de 
óbito. Essa classificação é feita pela enfermagem. Trata-se 
do procedimento padrão. No entanto, esse sistema é cheio 
de imperfeições. A não ser profissionais mais rodados, a 
equipe de enfermagem não tem o conhecimento clínico para 
identificar com precisão certas situações de gravidade. Às 
vezes, uma dor epigástrica pode ser um infarto que esteja 
ocorrendo naquele momento. Infelizmente, a triagem erra 
para menos. Casos graves são tratados como banais. E 
quando a situação do paciente se complica, ainda na fila de 
espera, é absolutamente natural que o parente se revolte. Já 
vi colegas sendo agredidos. Já tive de ameaçar pacientes e 
familiares para não apanhar. Em certa oportunidade, eu tive 
de imobilizar um paciente que partiu pra cima de um colega 
e chamei os maqueiros – os nossos leões de chácara. O 
paciente foi expulso da unidade. Mas eu procuro relevar o 
desespero alheio. Para um paciente, a horas numa fila de es-
pera, somos a personificação do mal, aquele que lhe “nega” a 
cura. Ele não sabe a máquina de moer em que trabalhamos: 
num “bom” dia, podemos chegar a 900 atendimentos para 
uma equipe com cinco médicos.

Pecado
Essa rotina massacrante nos deixa, muitas vezes, na 

margem, à beira do erro médico. Conheço casos de colegas 
que cometeram falhas no atendimento por conta da estafa 
– por sorte, ao menos que eu tenha testemunhado, sem 
resultado fatal. O mais comum é a troca de medicação. Eu 
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mesmo já ministrei medicamento errado após uma situação 
excepcional, em que fiz 84 horas seguidas de plantão. O 
médico novo é muito mais iludido pelo dinheiro e acaba se 
submetendo a sucessivas cargas horárias, em condições 
sobre-humanas, indo, inclusive, contra a lei. Nós não pode-
mos fazer mais de 48 horas em uma mesma unidade. Mas o 
controle que existe para a ausência inexiste para o excesso 
de presença. O CRM tinha que fiscalizar. Mas não o faz; no 
máximo, dá uma incerta, de seis em seis meses, ou uma 
vez por ano. Se tiver médico e o serviço nunca parar, o barco 
segue. Até naufragar.

desesPeraNça
Não vejo qualquer sinal de melhora no sistema público 

de saúde. Há desânimo entre os médicos, muito desânimo. 
Muitos colegas não seguram a barra. O plantonista começa a 
carreira com data e hora marcadas pra terminar. Dar plantão 
é uma forma de ganhar dinheiro mais rapidamente. Mas a 
sobrecarga é muito grande; o impacto psicológico é brutal. 
Em dois ou três anos, a rotina se torna insuportável. Nenhum 
médico, repito, nenhum médico quer passar mais tempo do 
que isso em uma emergência. Quase 90% da minha equipe 
são compostos de médicos recém-formados. O médico 
com um pouco mais de idade que dá plantão é até mal 
visto pelo grupo. Certamente há algo de errado: trata-se de 
um profissional que não estudou, não avançou. Haverá uma 
notória discriminação dos próprios colegas em relação a ele. 
O plantão é a porta de entrada na atividade médica. A meu 
ver, algo muito errado, porque muitos chegam sem qualquer 
experiência para lidar com as situações-limite a que somos 
expostos. Eu e meus colegas sentimos imensa necessidade 
de um amparo psicológico. Não são poucos os dias em que 
eu saio desesperado da UPA, pensando “Porra, minha vida 
é uma merda! Estou fazendo isso aqui pra quê?” Muitos dos 
ensinamentos que tive na faculdade joguei na lata de lixo. 
Porque a medicina real não é medicina dos bancos escolares. 
Especialmente no Brasil e mais especialmente ainda no setor 
público. Ali é o local em que fazemos medicina com pouco. 
Às vezes, olhamos o paciente, sabemos da necessidade 
dele ser removido e internado, mas não há vagas na rede 
pública. O que fazemos? Receitamos um remedinho, damos 
um cala-boca e mandamos para casa. Apenas para tirarmos 
o “problema” de perto de nós. E quando esse “problema” 
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realmente dá merda, assistimos ao paciente morrer no 
corredor de uma UPA porque não temos exames, não te-
mos médicos especialistas para ajudar. Se eu diagnostico 
um linfoma, como já aconteceu, de que adianta internar o 
paciente em um leito? Ele não vai ser transferido para um 
hospital, não terá onde se submeter a uma biópsia de me-
dula, não conseguirá vaga no Inca para um tratamento de 
quimioterapia. Vou ser cruelmente sincero: de 10 pacientes 
que são internados com algum problema sério, a rede pública 
consegue oferecer o tratamento adequado ao diagnóstico 
feito para um, no máximo dois deles. O resto... é o resto.
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crueldade
Não somos santos, apesar das roupas brancas. Pelo 

contrário. Somos humanamente perversos e impiedosos, 
quando queremos. Não temos compaixão pelo paciente 
inconveniente, intrusivo, que se acha mais importante do que 
os outros e tumultua o plantão. Esse é propositadamente 
jogado para o fim da fila. Seu primeiro castigo é ficar no 
hospital, ver os demais pacientes que chegaram depois dele 
irem embora antes, testemunhar o horror da nossa rotina. Se 
a intenção dele é estragar o nosso dia, nós, sim, detemos as 
técnicas e os instrumentos para devolver a perturbação em 
dobro. O tratamento especial inclui medicações e métodos 
mais dolorosos. Existem remédios que já são, por si sós, 
intoleráveis, como Decadron e a famosa Benzetacil. Para 
os pacientes indesejáveis, desenvolvemos a “Dipirona Ice”. 
A Dipirona guardada em um freezer; quando injetada de 
forma intramuscular, causa uma dor absurda. Esse sujeito 
vai pensar duas vezes antes de voltar ao posto. 

crePúsculo
Os idosos são, disparadamente, os que mais sofrem no 

serviço público de saúde, a começar, na média, pela gravi-
dade das doenças que carregam. E vou dizer algo dolorosa e 
demasiadamente humano: entre uma criança e um idoso, o 
médico sempre opta pela criança e deixa o idoso para depois. 
Trata-se da mais pura e fria análise de probabilidades. Os 
problemas de saúde da pessoa de mais idade são crônicos, 
não agudos, juros compostos de uma vida sem assistência 
médica adequada. O paciente começou com uma pressão 
alta, essa pressão alta causou uma lesão no rim, essa lesão 
no rim virou uma insuficiência renal, juntou com uma insufi-
ciência cardíaca; então, esse paciente evolui para um quadro 
de edema de pulmão, uma pneumonia. Como vamos tratar 
um paciente com esse quadro se não temos máquina de 
hemodiálise? Não vamos conseguir fazer um ecocardiograma 
para verificar a fração de injeção e poder fazer a medicação 
correta. Soma-se, portanto, um quadro clínico, agravado pela 
idade, com a falta de condições para tratá-lo adequadamente. 
Confrontados com a torturante escolha de salvar uma criança 
ou um velho, deixamos o velho para lá. De uma forma em 
geral, o idoso é o grande perdedor no plantão médico.

imPotêNcia
É deprimente olhar para a família do paciente e não poder 

fazer nada. A rotina de um plantão é o jogo de empurra. “Ah, 
esse hospital aqui não tem o aparelho tal, essa unidade aqui 
não tem o medicamente tal, então leva para tal lugar... Mas 
tal lugar não tem leito.” E assim é feito com o paciente até 
ocorrer o inevitável. O médico fica arrebentado por dentro ao 
dizer para um familiar: “Eu não posso fazer nada!” Recente-
mente, atendi a um paciente com hemorragia digestiva. Ele 
vomitava sangue sem parar, talvez por uma úlcera perfurada. 
Somente uma endoscopia mostraria a lesão e o seu nível: 
podia ser uma úlcera ou um tumor. Mas não tínhamos o 
aparelho. Vi o sujeito se esvair em sangue até morrer. Ao 
fim, éramos eu, com o jaleco cheio de sangue, e um corpo 
estendido em uma maca. Definitivamente, não é um lugar 
agradável de se trabalhar. Tem que se gostar muito da pro-
fissão ou, então, precisar muito do dinheiro para ficar em 
uma unidade pública. Eu aconselho todos os meus colegas: 
estude para que você consiga se capacitar e parar de fazer 
plantão. Porque essa vida não faz bem à saúde.
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Geni
Ui, essa doeu. E mais ainda sabendo que foi com 

anestesia. Achou esquisito doer com anestesia? 
Explico: apagada, sem chance de defesa, e quando 
acordou, já era. Dói na dignidade.

Aconteceu com Janaína, moradora de rua da 
cidade paulista de Mococa. Um procurador e um 
juiz da região, pagos com o dinheiro público para 
trabalhar, acreditam que o problema da pobreza se 
resolve acabando com o nascimento de muitos e 
decidem esterilizar Janaína para ela poder transar 
à vontade na miséria sem produzir mais miseráveis. 
Pobre Janaína, não sabia que para aqueles estudados 
homens da Justiça a causa da pobreza era ela. E não 
é mesmo, Janaína.

A causa da pobreza é a injusta desigualdade 
na distribuição da renda, na falta de emprego, na 
exploração do salário que não cobre as necessidades 
básicas do trabalhador, na situação de rua em que 
Janaína está condenada desde pequenininha. Se a 
mãe dela tivesse sido pega por aqueles homens da 
Justiça, Janaína não teria nascido, eu não estaria aqui 
escrevendo sobre essa triste história e todos estariam 
acreditando que o Brasil é um país sem pobreza.

Esses homens estudados da Justiça para poucos, 
dos governos só para alguns e da mídia que representa 
os dois, querem fazer o povo acreditar que o pobre 
é o culpado da feiúra das ruas. O ex-governador do 
Rio de Janeiro Sérgio Cabral chegou a declarar que 

barriga de mulher grávida, moradora da Rocinha, favela 
da Zona Sul carioca, era “fábrica de bandido”. Bom 
lembrar que Sérgio Cabral nunca foi político, sempre 
foi bandido porque só fez política para si e para seu 
pessoal, e não nasceu na favela. Essa é uma medida 
para perceber a diferença entre político e bandido.

A turma da panela, que botou o presidente Lula 
na cadeia com a colaboração direta dos estudados 
homens da Justiça, acha que castrar Janaína e castrar 
cachorro e gato são a mesma coisa. Não são. Janaína 
poderia estar produzindo, criando, contribuindo com 
um saber e uma habilidade que nunca teve oportunida-
de de acessar e desenvolver. Portanto, comparar cães 
e gatinhos com Janaínas é dizer que pobre não é gente 
e já nasceu condenado porque não se mexe no modelo 
político-econômico-social, que causa a pobreza. As 
pessoas que se acham gente chamam a castração de 
Janaínas de “planejamento familiar”. Cuidado. Presta 
atenção. A próxima vítima pode ser você.  

O caso de Janaína foi denunciado no artigo 
“Justiça, ainda que tardia”, de Oscar Vilhena Vieira, 
professor de Direito Constitucional da FGV-SP, e 
publicado no último dia 9 de junho no jornal Folha de 
S. Paulo, onde o autor é colunista. 

A autora é assessora do Departamento de Eventos Culturais do 
Ministério dos Esportes.
mariabusse@yahoo.com.br
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Primeiro moVimeNto (1915-1929)
Com a chegada do século XX, uma série de críticas profundas e de revoltas dirigidas contra ideias 

hegemônicas, que implicavam a restrição ao pensamento e à imaginação e sustentavam opressão 
de variadas formas, começaram a ter consequências práticas no mundo das ideias, bem como na 
ordem política, econômica, social e que se espraiou até mesmo na ciência.

É assim que podemos reconhecer a existência de uma analogia entre, por um lado, o ciclo das 
revoluções russas de 1905 a 1921, que levou à construção de um modelo revolucionário inédito, o 
comunismo russo, e, por outro, o processo renovador que produziu uma profunda alteração da visão 
científica do cosmos.

Com efeito, nas três primeiras décadas do século XX, assistimos ao início e ao desenrolar de 
ciclos transformadores, vindos ambos da Rússia, onde se destacaram dois grandes acontecimentos, 
a eclosão da Revolução de Outubro de 1917 e o surgimento, em 1922, de uma nova cosmologia na 
descrição da totalidade de tudo que existe pelo matemático de São Petersburgo, A.A. Friedmann. 

É possível, portanto, estabelecer uma correspondência entre esses dois ciclos, de reordenação 
política e científica, a partir de suas consequências, pois ambos os acontecimentos mudaram profun-
damente o mundo: o primeiro derrubou o regime autocrático tzarista no poder há mais de trezentos 
anos; e o segundo terminou com a predominância do mundo newtoniano, propondo um modelo de 
universo dinâmico, em expansão, que ainda hoje domina o cenário da cosmologia.

aRIStaRcO de SaMOS
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Essa revolução científica só foi possível graças ao cientista alemão Albert Einstein, que, através da 
sua Teoria da Relatividade Geral (TRG) publicada em 1916 na revista Annalen der Physik, produziu uma 
mudança radical na forma como se entendia os fenômenos gravitacionais, pondo fim a 300 anos de do-
minação absoluta da teoria da gravitação de Isaac Newton. 

É importante destacar que a nova teoria não invalidou a descrição newtoniana da gravitação, mas 
apenas limitou seu território de aplicação. Para campos gravitacionais fracos, como na Terra e em nossa 
vizinhança, a descrição newtoniana é muito próxima daquela predita pela Relatividade Geral. As mudanças 
essenciais, quantitativamente significativas, ocorrem para campos gravitacionais intensos, como os que 
predominam nas vizinhanças das estrelas e, claro está, no Universo.

A revolução gerada pela TRG foi consequência de uma série notável de conquistas científicas. Com 
efeito, em 1905 apareceu a teoria da relatividade especial de Einstein, que empreendeu a síntese da 
profunda alteração feita por vários cientistas como H. Poincaré, H. Lorentz e A. Minkowski, culminando 
com a unificação das estruturas newtonianas, espaço absoluto e tempo absoluto em uma nova unidade, 
o espaço-tempo absoluto.

Dez anos depois, Einstein criou a TRG influenciado pelas ideias do físico e filósofo Ernst Mach. Esse foi um 
passo importante, pois quebrava a visão absoluta de uma estrutura única, com uma mesma geometria em 
todos os pontos do espaço-tempo. Isso só foi possível ao postular que a geometria do espaço-tempo é um 
elemento dinâmico, pode variar, e determinada em cada ponto pela quantidade de matéria e energia presentes.

Nesse movimento, Einstein associou todo fenômeno gravitacional a essa alteração da geometria. Ou 
seja, a geometria do mundo passa a ser tratada como se o espaço-tempo fosse uma substância sobre a 
qual qualquer forma de matéria e energia pode atuar e deformar. Contrariamente ao que se pensava até 
então, a geometria do espaço-tempo não é dada a priori de modo absoluto. 

Dois anos depois, em 1917, Einstein produziu uma solução das equações da TRG envolvendo toda a 
matéria e energia existente no Universo e propôs o primeiro cenário cosmológico. Para compatibilizar essa 
teoria com suas ideias apriorísticas de que o Universo deveria ter uma configuração estática (para onde 
deveria ir um mundo perfeito?) ele altera ad hoc suas equações introduzindo uma estranha fonte extra de 
energia a que chamou de constante cosmológica.

Em 1922, Friedmann submeteu à revista alemã Zeitschrift fur Physik o artigo “On the curvature of 
space” [Sobre a curvatura do espaço], que apresentava outra solução da TRG, propondo um modelo de 
Universo dinâmico em expansão. 

Como é hábito nas revistas científicas, o artigo de Friedman foi enviado a um referee (árbitro) para 
examinar a qualidade e a relevância do texto e decidir se deveria ser publicado. Naquela época, nada mais 
natural do que encaminhar essa análise ao próprio Einstein, pois havia um número reduzido de cientistas 
capazes de entender e avaliar aquele artigo.

Como a decisão sobre a sua relevância demorava mais tempo do que o convencional, cientistas de 
São Petersburgo, a cidade onde Friedman nasceu, resolveram pressionar os editores para que uma deci-
são fosse tomada. Ao serem informados de que o referee era o próprio Einstein, essa pressão começou 
a ser exercida de modo mais intenso. A razão para isso era simples. Friedmann se colocara frontalmente 
contrário à visão do Universo sugerida por Einstein, inaugurando assim uma nova era, revolucionária, 
sobre as propriedades globais do mundo, jamais pensadas na física. Sua descrição do Universo se inseria 
na visão dinâmica e evolucionista que extravasava dos movimentos sociais da época e que penetrava 
nas ideias mais abstratas e fundamentais, chegando assim a imaginar o Universo como um processo em 
permanente evolução.
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Quando Einstein finalmente emitiu seu parecer, o fez fora das regras usuais. Ele enviou ao editor 
um breve comentário crítico para ser publicado conjuntamente ao artigo de Friedmann com o título 
“Remark on the work of A. Friedmann (1922) ‘On the curvature of space’”. É um texto curto que 
reproduzo:

“O trabalho de A. Friedmann contém um resultado referente a um mundo não estático que me parece suspeito. 

Com efeito, estas (suas) soluções não parecem ser compatíveis com as equações (da teoria da relatividade 

geral). Esse trabalho de Friedmann é incompatível com a lei de conservação da energia.”

Einstein acrescentou a esse texto uma equação que, segundo ele, demonstraria a ausência dessa 
conservação. Ao considerar essa argumentação, qualquer aluno de física, hoje, ficaria atônito com 
o erro quase trivial contido no comentário de Einstein, pois um simples cálculo, verdadeiramente 
simples, mostraria que o artigo de Friedmann estava correto. 

Então surge a pergunta: por que Einstein tendo em mãos o trabalho de Friedmann por um longo 
período, cometeu um engano tão evidente? Talvez, se compararmos os dois modelos de Universo 
propostos possamos vislumbrar uma resposta. 

O modelo de Einstein se baseia em três hipóteses que resultaram incompatíveis com as obser-
vações astronômicas posteriores, a saber:

• O Universo é estático. Sua geometria global independe do tempo cósmico;
• A topologia requer que a totalidade do espaço tridimensional seja fechada como uma esfera;
• Existe uma nova forma de energia (representada por uma constante cosmológica) que guia 

essa geometria para que ela se mantenha, durante toda sua existência, inerte.
De imediato, salta aos olhos a oposição total e completa do matemático russo às hipóteses feitas 

por Einstein para compatibilizar a solução de um Universo estático com sua TRG. Friedmann contesta 
frontalmente essas hipóteses que exibem um Universo congelado, uma configuração fechada sobre 
si mesmo, sem nenhuma forma de evolução em sua estrutura global. 

A hipótese mais crítica concerne ao caráter inerte do modelo de Einstein. O pensamento de 
Friedmann, guardando pontos de contato com a filosofia de vanguarda, inovadora e crítica da sua 
época, não admitia que o Universo estivesse pronto para ser usado, e que tivesse sua existência 
predeterminada de uma vez para sempre, não permitindo alteração em suas características. 

É realmente difícil acreditar que esse cenário tão conservador tenha sido proposto por uma mente 
que se mostrara até então revolucionária e disposta a examinar criticamente o cânone científico 
vigente. Talvez somente uma análise de natureza não científica possa nos fazer entender as razões 
que levaram Einstein a considerar um Universo estático como um bom cenário capaz de representar 
a estrutura global do mundo.

Quanto à existência ou não da nova forma de energia representada pela constante cosmológica, 
Friedmann é incisivo ao afirmar que, mesmo se a considerássemos, ela não poderia controlar a história 
da geometria do Universo durante toda sua existência. Essa argumentação segue precisamente da 
aplicação da lei de conservação de energia ao seu modelo, o que, de modo imprudente Einstein disse 
não ter encontrado satisfatoriamente no artigo de Friedmann. 

A comunidade científica reconheceu, quase imediatamente, que os argumentos de Friedmann 
estavam bem embasados, seguindo uma rigorosa formulação matemática. 
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 O sucesso definitivo do modelo de Friedmann ocorreu no final daquela década, quando em 1929 
Edward P. Hubble observou que o volume total do espaço-tempo variava, aumentava com o tempo 
cósmico, isto é, o Universo estava em expansão; uma ideia seminal, cheia de potencialidades na 
gestação de uma visão aberta do universo que ainda hoje domina o cenário da cosmologia. Essa ob-
servação representou certamente uma das maiores descobertas científicas desse primeiro movimento. 

Contrariamente à derradeira tentativa de Einstein de defender sua visão de um mundo estático, 
Friedmann pôde dizer, como Galileu, “e pur si muove...”

seguNdo moVimeNto (1964-1979)
Outro momento crucial para o desenvolvimento da cosmologia aconteceu em 1964. Naquele ano, 

dois movimentos, um teórico e outro observacional, alteraram profundamente a história da cosmologia. 
Os astrônomos americanos A. Penzias e R. Wilson observaram a existência de uma radiação 

cósmica de fundo, constituída por um mar de fótons em equilíbrio termodinâmico (como um corpo 
negro) a uma temperatura de 2,7 graus Kelvin. Ela foi interpretada como resquício de uma fase em 
que o Universo estava extremamente concentrado e quente. 

O desenvolvimento teórico levou à ideia de que aquela fase condensada deveria se identificar com 
o começo da existência de tudo-que-existe.

Passados mais de 50 anos, aquela descoberta foi consolidada por um número notável de outras 
observações que confirmaram esse resultado. Quanto ao desenvolvimento teórico, a história é bem 
diferente. 

A existência de um momento de extrema concentração do Universo foi associado ao início do 
Universo. Para isso, era preciso saber se esse momento poderia ser caracterizado como se o volume 
total do Universo atingisse o valor zero. Se isso realmente ocorresse, então o campo gravitacional e 
toda forma de energia deveria ter atingido ali um valor infinito, o que não deveria constituir uma fase 
possível em nenhuma teoria da física. Ora, nos chamados teoremas de singularidade elaborados pelo 
matemático Roger Penrose, o físico Stephen Hawking e outros afirmavam que, sob certas condições, 
esse momento singular seria inevitável. O fato de essa ideia ter sido apresentada sob a forma mate-
mática de um teorema lhe conferiu uma aura de verdade para além do que a física permitia.

 Aos poucos os cientistas foram aceitando argumentos formais, mostrando que o momento de máxima 
condensação do Universo não pode ser identificado com o começo de sua existência. Isso aconteceu 
quando se iniciou uma análise crítica dos teoremas. Com efeito, um teorema matemático possui certas 
hipóteses que determinam as condições de sua aplicabilidade. A questão então é: as condições de validade, 
as hipóteses que dão consistência aos teoremas, são satisfeitas em nosso Universo?

Somente quando se respondeu negativamente a essa indagação foi que se aceitou a ideia de 
que nosso Universo poderia ter tido uma existência bastante maior do que se pensava até então. 

Encontramos aqui uma situação que vem se tornando comum nos dias de hoje graças aos modos de 
convivência em uma sociedade do espetáculo, e que talvez seja conveniente fazer um breve comentário.

Nas últimas décadas do século passado, Penrose e Hawking se tornaram os arautos da ideia de 
que o Universo teve um começo há uns poucos bilhões de anos, identificado com o impreciso nome 
popular big bang. Nos anos recentes, eles mudaram completamente de visão argumentando em favor 
de um Universo com tempo de duração infinito. 
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Essa mudança não é rara entre os cientistas e está relacionada, claro está, ao desenvolvimento 
das investigações em curso. O que não é desejável é que se propague para a mídia informação dessas 
posições sobre questões que ainda estão em discussão, como se fossem verdadeiras. 

Os cientistas, por variadas razões, deixaram que fosse propagada pelos meios de comunicação a 
notícia de que haviam demonstrado que o Universo começara a existir a partir de uma grande explosão 
ocorrida há uns poucos bilhões de anos. 

terceiro moVimeNto (1979-....)
No final dos anos 1970, de modo independente, cientistas do Brasil e da União Soviética construíram 

modelos de Universo possuindo boucing, isto é, soluções cosmológicas nas quais o Universo possui 
um tempo de existência bastante maior do que os poucos bilhões de anos do modelo padrão. Em 
verdade, esses cenários representavam o Universo como tendo tido um colapso gravitacional, onde 
seu volume total diminuía com o tempo cósmico, atingido um volume mínimo – chamado big bang 
– e depois iniciado a atual fase de expansão, em que o volume do Universo aumenta com o tempo. 

A passagem da fase de contração à fase de expansão e as razões pelas quais isso teria aconte-
cido não é de difícil solução. Mais complexa é a questão: por que o Universo iniciou aquele colapso 
gravitacional? Aqui entra-se no território em que a cosmologia e a física das partículas elementares 
devem produzir uma resposta cooperativa, na qual o mundo clássico deve se organizar junto ao mundo 
quântico. Essa questão tem sido investigada nos últimos anos. A resposta encontrada é certamente 
surpreendente.

O estado inicial, no infinito temporal passado, constitui o que chamamos de vácuo quântico. Um 
vazio prenhe de possibilidades envolvendo partículas e antipartículas virtuais que se aniquilam inces-
santemente. O colapso gravitacional é consequência da instabilidade desse vazio. Segue então um 
resultado inesperado: o vazio não pode permanecer indefinidamente como vazio, ou seja, o Universo 
não poderia não existir, o Universo estava condenado a existir. 

Agradeço a Gláucia Pessoa por ter sugerido a comparação entre os movimentos sociais e as alterações na cosmologia 
ocorridas no início do século XX.

O autor é Professor Emérito do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.
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1905
A. Einstein estrutura na Teoria da Relatividade Especial (TRE) as 
análises feitas por H. Poincaré, H. Lorentz, A. Minkowski e outros 
sobre a constância da velocidade de propagação da luz no vácuo 
e suas consequências sobre a geometria do espaço-tempo.

1915
A. Einstein propõe uma alteração radical na formulação newto-
niana da força gravitacional. Propõe a Teoria da Relatividade 
Geral (TRG) em que identifica os efeitos gravitacionais a 
mudanças na geometria do espaço-tempo. Considera, então, 
o espaço-tempo como uma substância que pode ser atuada 
por qualquer forma de energia e matéria.

1917
A. Einstein propõe o primeiro modelo cosmológico como 
solução de sua TRG. Nele, o Universo tem uma configuração 
fechada como uma esfera, e a geometria global do espaço-
-tempo independe do tempo. Esse modelo, por ser estático, 
sem interação solidária entre suas partes, é altamente instável.

1922
A. Friedmann publica o primeiro modelo cosmológico de um 
Universo dinâmico. Nele o volume total do espaço-tempo varia 
com o tempo cósmico.

1923
A. Friedmann descreve em “O Universo como espaço e 
tempo” uma curiosa propriedade do seu modelo, mostrando 
pela primeira vez uma formulação científica da criação do 
Universo caracterizado pela existência de um ponto singular 
em sua geometria.

1929
Hubble anuncia o desvio para o vermelho da luz vinda de galá-
xias distantes, interpretada como consequência da expansão 
do Universo.

1964
A. Penzias e R. Wilson anunciam terem descoberto um ano antes 
a existência de uma radiação cósmica de fundo, interpretada 
como resquício de uma fase extremamente quente do Universo.

1964
Publicação de teoremas de singularidade por R. Penrose, 
S. Hawking, G. Ellis e outros. Esses teoremas sustentaram  
ideologicamente a ideia de uma singularidade inicial interpre-
tada como o começo da existência do Universo.

1979
Publicação dos dois primeiros modelos cosmológicos com 
boucing, feitos independentemente pelos cientistas russos 
V. Melnikov e S. V. Orlov e pelos cientistas brasileiros M. 
Novello e J. M. Salim. Nesses cenários o Universo passou por 
uma fase inicial de colapso em que seu volume total diminuiu 
com o tempo, atingiu um valor mínimo diferente de zero e em 
seguida entrou na atual fase de expansão.

CROnOLOGIA  
dA COSMOLOGIA  
dO InÍCIO dO 
SÉCuLO XX 
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iNfâNcia Na Bahia
Nasci em 1927. Fomos criados por minha avó judia no 

interior da Bahia, na cidade de Jacobina. Mas dela me lembro 
pouco. Meu pai era seu único filho, comerciante. Depois ele 
mudou de atividade e veio para a zona do cacau, Itabuna, 
onde fiz o ginásio. Ele era promotor artístico, organizava uma 
filarmônica, e todos na minha casa foram obrigados a aprender 
música. Eu aprendi a tocar pistão. Meu irmão Gilberto Paim 
tocava saxofone muito bem. Naquele tempo você fazia o giná-
sio e, ao mesmo tempo, o tiro de guerra, que era obrigatório. 
Por incrível que pareça eu estava vocacionado para a área 
de ciências exatas e assim fui para o Rio, onde já estava o 
Gilberto, fazer o curso da escola politécnica. Meu irmão mais 
velho, Isaias Paim, fazia a escola de medicina e se tornou um 
psiquiatra muito conhecido. Ele também editou uma porrada de 
coisas, organizou o pensamento psiquiátrico. Talvez isso seja 
uma doença familiar, já que passei a vida fazendo a mesma 
coisa com a filosofia e o pensamento social brasileiro.

Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro em 1943, para me 
inscrever no curso anexo da escola politécnica, o Brasil entrou 
na guerra e o tiro de guerra foi incorporado ao Exército. Eu 
passei os primeiros seis meses do Rio de Janeiro batendo con-
tinência! Meu padrinho era telegrafista e eu aprendi o código 
Morse; até hoje eu sei! Como eu tinha essa habilidade, eles me 

puseram para fazer um concurso na Aeronáutica; então eu fui 
aprovado e passei três anos como sargento. Fiquei seis meses 
na base aérea na Bahia, de onde passei a Fortaleza e por fim no 
Quartel General do Recife. Naquele tempo, o Eduardo Gomes 
era o comandante da segunda zona aérea e todos nós, aquela 
juventude fogosa, queríamos ir para a guerra; nosso sonho era 
entrar no tal curso expedicionário que, na nossa cabeça, seria 
organizado pelo Eduardo Gomes. O Getúlio, que não era bobo 
e via que ele era um opositor potencial, botou o outro sujeito 
para dirigir a Aeronáutica, e nós não entramos. 

a descoBerta do “Partidão”
O jornalista Osvaldo Peralva, que foi diretor do Correio da 

Manhã e correspondente da Folha de S. Paulo em Pequim, 
era um sujeito muito próximo da minha família. Seu pai era 
espanhol, voltou para a Espanha durante a guerra para o 
serviço militar e deixou os filhos num município próximo de 
Jacobina. O Osvaldo foi educado como um irmão mais velho. 
No serviço militar ele tinha entrado para o Partido Comunista, 
então lá fui eu a reboque. Na época havia no PCB o chamado 
“Grupo Baiano”; quando o Diogenes Arruda Câmara, um dos 
fundadores e dirigente do Partido Comunista Brasileiro, saiu do 
PC, o Giocondo, militar e político brasileiro, ex-secretário geral e 
presidente de honra do PCB, ficou de chefe e virou uma espécie 

s e o Brasil tem uma história das ideias filosóficas, políticas e sociais, que explica a forma como o país se pensou ao longo do 
tempo, ainda não possui, todavia, uma história dessa história, ou seja, que conte quem foram aqueles que se dispuseram 
a destrinchá-la e difundi-la. Foi com o intuito de trazer à tona guardados do pensamento brasileiro que Insight-Inteligência 

resolveu procurar o decano entre os estudiosos da filosofia brasileira, Antônio Paim, conhecido defensor do liberalismo e autor 
de dezenas de livros, entre os quais o clássico “História das Ideias Filosóficas no Brasil” e o recentemente republicado “História 
do Liberalismo no Brasil”. Paim vive hoje em um retiro tão isolado quanto tranquilo, morando em um lar para idosos no bairro do 
Butantã, em São Paulo. Insight-Inteligência foi ao seu encontro em uma casa de repouso, espalhada como uma vila de três ruas 
e uma pracinha com repuxo ao centro, cercada de verde. Em seu discreto retiro, aos 91 anos, o professor permanece com o es-
pírito irônico e arguto intacto. Imaginávamos que a entrevista escorreria pelo caminho natural da história das ideias, pautado pelo 
ontológico viés conservador que caracteriza Antônio Paim. E eis que o mestre nos surpreende, conduzindo a conversa para uma 
inusitada e saborosa revisita às suas memórias de membro do Partido Comunista. Quem diria, Paim foi um marxista roxo, trocava 
tiros com a polícia política, foi estudar na União Soviética stalinista e fez de Moscou o palco de ardentes aventuras amorosas. 
Para não nos deixar esquecer sua marca de pensador liberal, o professor deixou a descoberta da filosofia para o final. Um cálice 
de bom digestivo para ser degustado ao término do relato sobre sua trajetória engagé. Após os relatos, uma única certeza: de um 
lado ou de outro das visões ideológicas de mundo, Antônio Paim não verga.

CHRISTIAn LynCH
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de secretário do Luiz Carlos Prestes. Eu era muito garoto, todo 
entusiasmo; eu gostava mesmo de dançar e das meninas, era 
um garoto como qualquer outro. Mesmo depois que estava 
no Partido Comunista (PCB) eu frequentava a Estudantina. O 
certo é que eu entrei para o Partido Comunista formalmente, 
mas, na minha cabeça, no tempo da Aeronáutica, eu não era 
comuna. Eu tinha interesse, tinha lido as coisas, mas não 
estava programado. Mas, como eu não tive uma carreira mi-
litar, quando acabou o serviço na Força Aérea, fui trabalhar na 
Tribuna Popular. Era o diário do partido comunista, cujo chefe da 
redação era de uma família ilustre da Bahia, os Couto Ferraz. 

O comunismo saiu muito fortalecido da guerra; a gente 
torcia por Stalingrado. Todo mundo entrou no PCB: Jorge 
Amado, Portinari... O Carlos Drummond de Andrade era um 
dos diretores da Tribuna Popular no meu tempo. Eu não sabia 
disso na época, mas fui sendo preparado para ser secretário 
do jornal, que era o sujeito que editava o jornal de madrugada. 
Era uma responsabilidade filha da mãe, você faz a manchete 
e no dia seguinte está todo mundo criticando, comparando 
as opiniões dos jornais. Eu trabalhei na sessão sindical com a 
Maria da Graça Dutra, que era parente do Dutra e do PCB, uma 
confusão danada! Trabalhei com João Saldanha na edição de 
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jornal. Eu era jornalista, virei jornalista, tirei carteiro de jornalista 
e aprendi aquele negócio. Só que o demônio do bolchevismo 
acabou se entranhando em mim. 

a “ciVilizada” coNViVêNcia com o doPs
A Tribuna Popular funcionava na Rua da Relação, em frente 

ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). O Cecil de 
Macedo Borer era o chefe da polícia. Só ficava um botequim 
aberto na esquina e, então, a gente tomava café junto. Ele dizia: 
“Eu te pego... Eu vou te pegar...”. Mas era uma convivência 
civilizada, porque naquela época não reagíamos à polícia. Só 
que então nós ganhamos a eleição municipal e a diretoria da 
Câmara virou toda comuna, com o Amarildo de Vasconcelos 
como primeiro secretário. Naquela época o Rio era a Capital 
Federal, então o secretário foi apresentado ao Dutra e ele 
disse ao Amarildo: “Eu vou destruir vocês, não tenham ilusão 
nenhuma não. O lugar de comunista é na Rússia, aqui não 
cabe, aqui não tem lugar para vocês”. E eu fui mais ou menos 
pego para bode expiatório desse negócio. O jornal vivia sob 
sucessivas intervenções; o delegado chegava e mostrava 
ordem judicial para fechar o jornal. Nós nos preparamos ali na 

oficina; tinha um grupo do PC que foi posto lá para resistir. Não 
era meu caso, eu era o secretário do jornal e exercia minhas 
funções. Mas naquele dia o delegado não levou ordem judicial 
nenhuma. Eu dizia para ele: “Não vou deixar você entrar”. Ele 
disse: “Abre a porta” e eu respondia: “Não vou abrir porra ne-
nhuma”. Aí nós começamos a atirar e eles tomaram um susto. 
O PC não reagia; os comunas estavam acostumados a levar 
porrada e ficarem quietos, né? Então nós resistimos, demos 
tiro para burro na polícia. Lá pelas tantas eles conseguiram 
abrir a porta e botaram bomba de gás lá dentro. Tivemos que 
sair. Tem fotografia da época, eu todo ensanguentado. Não 
me lembro se levei tiro, mas fiquei com um buraco na cabeça. 
Eu era muito garoto, tinha 20 anos por aí. A polícia não parava 
de dar porrada, cacetada!

a exPeriêNcia da Prisão 
Fui imediatamente em cana. É a pior coisa do mundo! 

Fiquei primeiro na Casa de Detenção da Rua Frei Caneca. 
Havia um coronel aposentado do Exército cujo propósito era 
me matar. Eu era maluco, quero dizer, eu era um menino, não 
levava desaforo para casa. Uma vez ele tentou me pegar e eu 
quase quebrei o braço dele. Por causa disso fiquei seis meses 
num cubículo com três caras, colegas de crime. Eu fui preso 
como gráfico, e havia uns vinte e tantos gráficos presos lá por 
conta do incidente na Tribuna Popular. Só eu era o comuna. 
Tinham uns dois ou três que serviam de segurança, colocados 
pelo PCB para dar tiro, para resistir. O que fizeram conosco na 
cadeia foi uma barbaridade, troço primário. Um garoto como 
eu, de vinte anos de idade, tratado daquela maneira... Não 
tinha conversa, era uma violência danada! Ou você resistia 
pela dignidade pessoal ou passava para o outro lado.

Naquela época houve um comitê da Câmara dos Deputa-
dos para averiguar aquelas prisões. Era o José Bonifácio de 
Andrada o presidente e eu estava cumprindo pena na solitária. 
Eu dormia no chão com aquela calça de prisioneiro e nu da 
cintura para cima, dormindo no cimento, no azulejo. Era uma 
solitária, era para liquidar o cara. Eu ainda não tinha nem sequer 
a condenação. Eu menino, garoto, com a barba para fazer, pé 
descalço, sem camisa... O Bonifácio ficou horrorizado. A Câma-
ra não avisou, não preparou nem nada, chegou lá para pegar 
mesmo a coisa como era. Então eles me tiraram da solitária. 
Fizeram um projeto de anistia e o advogado da Tribuna Popular 
fez aquilo virar um caso rumoroso, “um grupo de jornalistas 
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presos” – era o que dizia. O único sujeito que era realmente 
jornalista era eu, o resto tudo era operário e fora dois ou três 
infiltrados. Quando saímos da solitária, eu, afinal, fui julgado 
e condenado a sete anos de prisão.

o coletiVo e a maNicure
Quando chegamos à penitenciária, o PC mantinha uma 

coisa chamada “coletivo”, que organizava os presos e tinha um 
como porta voz. Eu fui eleito presidente do coletivo e fui me 
entender com o Costa Pinto, o diretor, que era um sujeito muito 
civilizado. Fizemos logo um acordo. Ele disse: “Olha, vocês 
são comunistas, ainda não foram reconhecidos como presos 
políticos, mas vão acabar sendo. Mas veja: prisão é prisão. 
Aconselho você a botar esse seu pessoal para trabalhar. Todo 
mundo trabalha aqui. Eu procuro criar um certo ambiente para 
recuperar o preso, porque esse troço aqui é para reintegrar o 
sujeito na sociedade, não é para acabar com o cara nem nada”. 
Era um homem muito civilizado o Costa Pinto... Tinha uma visita 
íntima semanal. Eu disse para ele “não sou casado, então não 
vou ficar aqui tocando punheta”. Vê que coisa engraçada: eu 
era um sujeito absolutamente normal, quer dizer, não sei por 
que virei um comuna. Eu tinha arranjado uma manicure, a Jane, 
num baile semanal que frequentava na época da Politécnica. 
Ela era uma trepadeira furibunda! Eu me lembro que saía do 
jornal duas horas da madrugada e andei morando um tempo 
com ela. Eu chegava cansadíssimo, não queria saber de coisa 
nenhuma; mas, quando eu chegava, ela acendia a luz e aí... 
Então o Costa Pinto me disse: “Bom eu não vou pedir carteira 
de identidade nenhuma”. Então ela ia uma vez por semana lá. 

Havia uns alemães e o Costa Pinto dizia: “Esse pessoal não 
é civilizado não, mas é preciso dar um pouco de civilidade para 
eles. Vamos botar todo mundo junto”. Ele reconheceu éramos 
presos políticos e então passamos a vestir roupa normal, mas 
a condição era conviver com os alemães. Era depois da guerra, 
eram nazistas presos de navio e de submarino alemães, havia 
engenheiros e eles trabalhavam. Tinha uns comunas que não 
queriam, mas eu impus aquilo e tinha que vigiar para que os 
meus comunas não os hostilizassem. Era uma convivência 
complicada. O Costa Pinto dizia: “Bota esse cara para trabalhar, 
bota um para ser encadernador, outro para fazer roupa, outro 
para não sei o que, que os seus comunas não vai te aporrinhar. 
E você tem que arranjar um emprego também! Vou arranjar um 
bom emprego para você: vai ser diretor da biblioteca, desde 

que assumir o compromisso de que não vai fazer nenhuma 
sacanagem comigo”. Aí eu pus ordem nos meus estudos: li 
todo Silvio Romero, descobri o Tobias Barreto... Que diferença 
entre eles e essa bobagem do PCB, de marxismo!

de Volta às ruas
A privação de liberdade é a pior coisa que pode acontecer 

para um sujeito. No início da década de 50 eu saí da cadeia e 
fiz a seguinte provocação: fui no mesmo dia direto para o café 
onde encontrava o Borer, o chefe da polícia. Ele disse: “Mas 
vocês são uns irresponsáveis, vocês não veem que não cabe 
isso, vão provocar a mãe!” Eu já estava sendo preparado para 
ser um bolchevique e um bolchevique não tem alma, não tem 
parente, não tem filho, não tem mulher, não tem nada... E eu 
estava nessa. Saí da prisão e o PC me treinou para viver na 
ilegalidade. Fui ser secretário do Partido Comunista no Recife. 
Aquilo me serviu muito para conhecer essa elite brasileira! Eu 
era dirigente do Partido Comunista, havia uma greve atrás da 
outra e eu fui um dia assistir a saída dos operários de uma 
fábrica de tecido. O operário veio me pedir esmola! Saiu com pé 
descalço, um operário! Quer dizer: uma elite de merda! Aquilo 
só serviu para me fortalecer, e eu estava sendo preparado para 
fazer o curso na Rússia.

estação moscou
Eu fui para Rússia em 1953. O curso era em uma escola 

agregada à famosa Universidade Lomonosov. Era um curso 
de Marxismo, um ano e meio. Eu tinha decidido então virar 
um bolchevique, ser dirigente comunista para valer! A família 
que vá para a merda e tudo! Eu estava sendo preparado para 
virar uma besta e aconteceu o seguinte: tinha uma moça que 
era tradutora para auxiliar o professor nas aulas de russo. Eu 
aprendi russo com uma facilidade imensa, então toda vez que 
essa tradutora encrencava numa palavra, ela olhava para mim 
e eu dizia o significado; então ficou uma espécie de um namoro 
público, uma paixão descabelada... E o tal bolchevismo foi para 
o beleléu! Foi um processo de humanização. 

Aí eu empombei e resolvi casar com ela. Então quando 
terminou o curso de um ano e meio eu vim para o Brasil dis-
posto a casar com ela, que ficou grávida na Rússia e teve que 
fazer um aborto. Bom naturalmente os comunas resistiram. 
Então, eu dei uma banana para esses caras e voltei por minha 
conta para a Rússia. Pedi uma grana para o meu pai, a quem 
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eu havia hostilizado todo esse tempo. Ele me dizia na época 
da prisão: “Você não tem nada a ver com essa gente”. Ele era 
um comerciante, diretor de associação comercial de Itabuna e 
era da UDN; ele era admirador de rui Barbosa. Aí eu consegui, 
casei com a russa. Ela se chamava Margarita Anatolia Vinachi. 
Mas cadê que a deixavam sair? Não deixavam. A mãe, Palina 
Gregória, era uma alta funcionária do Comitê Central do PC e 
eu não sabia de nada disso quando eu comecei a namorar. Na 
Rússia, Antônio Paim não existe, eu era Antonio filho do José, 
Antonio Josefovitch. Na intimidade não existe esse negócio 
de você chamar o cara pelo nome, é uma maneira civilizada 
de se tratar do ponto de vista do russo. 

deBruçado soBre marx
Na volta à Rússia eu passei a ser uma espécie de secre-

tário do Silva Lobo, que era o diretor do PC para o Brasil. O 
Arruda, quando ia em Moscou, falava com ele. Era o homem 
que mandava na história. Ele era muito amigo da Palina, minha 
sogra. Morávamos no mesmo prédio, mas a polícia política 
não admitiu, porque eu era um estrangeiro. Passei um tempo 
morando mal para burro. As condições de moradia na Rússia 
era um troço horroroso. Depois arranjaram para mim um local 
muito bom, anexo de um hotel, um quarto e sala, mas muito 
cômodo. A primeira coisa que o Silva Lobo fazia de manhã 
cedo era ler os jornais brasileiros e me perguntava uma lista 
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de coisas. “BNDE, o que é BNDE?”; “O Prestes era positivista?” 
Para mim estava tudo muito cômodo, eu voltei a estudar na 
Lomonosov, onde reuni o material para o meu livro que viria a 
escrever décadas depois, “Marxismo e Descendência”. O Lenin 
disse que o Marxismo tem três fontes e três partes integran-
tes: o Socialismo Francês, a Economia Inglesa e o Idealismo 
Alemão. Eu fiz essa porra, quer dizer, eu li esses caras todos.

A Universidade era um troço organizado: você tinha uma 
exposição sobre o primeiro capítulo do Capital, de Marx, 
então se fazia um seminário; você precisava responder umas 
perguntas e eu sempre levava minhas dúvidas para o chefe 
do departamento de filosofia. Ele sempre muito interessado, 

simpático comigo e com meu namoro com a moça, que havia 
assistente sua. Durante o curso inicial, nós ficávamos numa 
espécie de internato, uma casa com comunas brasileiros, 
comíamos e dormíamos ali. Aqueles prédios exuberantes 
da prosperidade soviética, aqueles troços monumentais da 
Lomonosov, pertenciam à parte das ciências exatas. O curso 
de filosofia e de direito era no centro velho de Moscou, fun-
cionando nos prédios velhos do tempo anterior à Revolução. 

PaliNa, uma mulher de colhões!
O negócio na Rússia estava muito cômodo para a família 

de Margarita. A velha tinha ficado incumbida pelo Stálin 
de levar um trem cheio de dinheiro para fora de Moscou, 
quando os alemães estavam chegando. A mulher tinha 
colhões! Palina Gregória era uma heroína de guerra, tinha 
confiança do partido. Ela deve ter manobrado para que nós 
conseguíssemos voltar para o Brasil. A Margarita era uma 
mulher culta, era professora de espanhol na Universidade, 
então ela aproveitou o tempo que ficou aqui e fez o curso de 
literatura brasileira com o Alceu Amoroso Lima. Uma russa 
culta e inteligente aprendendo Mário de Andrade, Machado de 
Assis... Todo mundo aqui ficava encantado, mesmo o Alceu, 
o suprassumo da direita. A Margarita aproveitou bem essa 
estada no Brasil, fez um dicionário Russo/Português e traduziu 
o Machado de Assis. Mas o período aqui foi uma maluquice, 
impossível! Eu não sabia que na Rússia as netas eram criadas 
pela vovó, então a Palina Gregória ficava aporrinhando, que 
a neta que estava no Brasil. Eu estava em negociação com a 
embaixadora russa no Uruguai para ela ir uma vez por ano à 
Rússia, mas não dava. 

 
regresso ao Brasil

Ao voltar para o Brasil, arranjei um bom emprego quando 
voltei. Meu irmão Gilberto era um sujeito de prestígio, profes-
sor da Fundação Getúlio Vargas. Então, ele me arranjou um 
emprego na Santa Matilde, fabricante da indústria ferroviária. 
Era um troço enorme! Eu era assessor do presidente. Eu não 
aguentaria voltar para Rússia. Eu tinha ficado na Rússia quatro 
anos e pouco; tinha passado cinco invernos lá e não ia passar 
o sexto de jeito nenhum! 27 graus abaixo de zero. Você não 
tem mais o que vestir. Eu fiquei anos a fio com aquela porra 
daquela cueca comprida e tinha um sapato de lã... não dava. 
Nós tivemos uma criança, que foi um processo de humanização 
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muito bom para mim. Aquela coisinha pequena que manda 
para burro, parece que nada, mas manda. 

Você vê como é o acerto das coisas. Eu fui para o ramo da 
fabricação de vagões, estudei aquela porra, as máquinas, as 
opções, o que podia ser feito. Fiquei um mês em Conselheiro 
Lafaiete estudando os custos de produção, conforme ensinou o 
Adam Smith. Então, eu descobri a estrutura metálica para fabri-
cação de vagões. Eu dei essa opção a eles, mas o Sardinha, o 
presidente da empresa, não gostou. Então eu me mancomunei 
com o diretor técnico e entramos numa concorrência para 
fazer estrutura metálica de uma usina independente. Anos de 
produção e ganhando um preço fora do cartel. Logo depois o 
pessoal do cartel esteve lá para chegar a um acordo. Eu não 
tinha o que fazer mais lá. 

 
adeus staliN

Margarita acabou voltando para Rússia com a criança. Eu 
retornei em 58 para tirar a menina de lá. Elas regressaram e 
ainda ficaram mais três anos comigo. Na época havia saído o 
Relatório Kruschev. Era impossível aceitar aquilo. O Stalin era 

um bandido, matou todo mundo, e eu havia sido criado para 
ser a imagem e semelhança do Partido Comunista bolchevique. 
Era uma idolatria! Só o Arruda podia usar o bigode como o 
do Stalin. Não dava para continuar, então eu sai do Partidão. 
Todo mundo saiu! No livro do Peralva, O Retrato, ele conta a 
história direito. 

E o marxismo? O que vou fazer com o marxismo? Na uni-
versidade eu havia aprendido na ponta da língua toda a crítica 
marxista a Aristóteles, a crítica marxista a Platão, a crítica 
marxista a Kant. Eu li e traduzi O Capital de cabo a rabo. Eu me 
lembro que, quando morava lá, levei uma queda andando de 
esqui e fui para um hospital junto com um professor de econo-
mia política. Um dia entrou uma mulher e disse algo que não 
entendi. Eu perguntei o que significava, e ele respondeu que 
era “Tire a calça”! Ele ficou espantado, porque eu não sabia! 
Eu sabia o Capital de cór, mas não sabia dizer as coisas banais.

Depois de voltar da Rússia, em 1958, eu me matriculei 
na Faculdade Nacional de Filosofia. Eu conhecia o Wanderley 
Guilherme dos Santos e fiquei muito amigo dele. O Wanderley 
é o sujeito mais inteligente da minha geração. Eu me matriculei 
na cadeira de Kant, lecionada por Álvaro Vieira Pinto. Mas era 
um troço estranho: um sujeito que estudou em Lomonosov 
e acaba assistindo um curso de Kant na Faculdade Nacional 
de Filosofia. Então o Vieira Pinto veio me perguntar o que eu 
estava fazendo ali, e eu contei a história: “Eu tenho que sair 
do marxismo e para sair do marxismo eu tenho que primeiro 
ler o que nunca li”. O Álvaro Vieira Pinto sabia russo, e eu dei 
para ele uma porra da de livros que trouxe. Eu estava saindo do 
marxismo quando todo mundo na academia estava entrando.

a descoBerta da filosofia
O pessoal da faculdade de filosofia me recomendou es-

tudar com um engenheiro da Politécnica que era um alemão 
que sabia tudo de Kant e poderia me ensinar melhor que o 
curso da Faculdade. Ele se chamava Leandro Ratisbona. Eu me 
aproximei dele e lemos as Críticas da Razão Pura e da Razão 
Prática, página por página. Foi um aprendizado. Eu o chamava 
de “terapeuta kantiano”! Todo sábado eu ia na casa dele, era 
quase no fim da rua Barata Ribeiro, uma rua transversal... Eu 
ficava em pé na porta esperando a hora, porque o Ratisbona 
era um cara pontual. Como Kant. 

Naquela época eu estava entrando na filosofia brasileira. 
Quando fui diretor da biblioteca da Penitenciária, eu li Tobias 

o StaLin eRa um 
bandido, matou todo 

mundo, e eu Havia Sido 
CRiado paRa SeR a 

imagem e SemeLHanCa 
do paRtido ComuniSta 
boLCHevique. eRa uma 
idoLatRia! So o aRRuda 

podia uSaR o bigode 
Como o do StaLin. nao 

dava pRa ContinuaR, 
entao eu Sai do 

paRtidao 
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Barreto. Quando sai de lá, comprei os dez volumes da edição de 
suas obras, publicada no Sergipe. Rasguei aquilo tudo e fiz um 
volume só. Em 1875 o Silvio Romero tinha feito o concurso para 
catedrático na Universidade do Recife e não passou, por ter 
defendido que a metafísica estava morta. Aí o Tobias Barreto 
resolveu se dedicar à questão: será que morreu mesmo? Só 
que ele era muito desleixado, publicava desorganizadamente; 
mandava para o que escrevia para o Silvio Romero, que edita-
va. Eu consegui reconstruir esse processo que é considerado 
um marco inicial da Escola do Recife, e eu dei o nome de 
Humanismo. Meu livro sobre a Escola do Recife eu fiz quando 
já tinha 30 anos, em 1957. 

Naquela época em matéria de filosofia brasileira, tinha o 
Padre Leonel, teólogo e filósofo, fundador da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro, que fez o estudo dos católicos, 
e o João Cruz Costa, professor da faculdade de filosofia da 
Universidade de São Paulo, que afirmou que tudo é importação. 
Mas há um que cala no meu espírito: Leônidas de Resende. 
Eu consegui reeditar sua obra “A Formação do Capital e seu 
Desenvolvimento”. É importantíssimo para entender o marxis-
mo brasileiro, porque é uma versão positivista da doutrina de 
Marx. Foi o jeito que ele encontrou de vender o marxismo no 
Brasil. Em “Marxismo e Descendência” eu explorei um pouco 
a ideia de que o marxismo só prosperou em alguns lugares 
onde eles conseguiram se relacionar com um problema local. 
Na Rússia, por exemplo, foi o patrimonialismo. 

Comecei a participar do Instituto Brasileiro de Filosofia 
(IBF). O cabeça era o Miguel Reale, jurista e filósofo brasileiro. 
Um dos fundadores do Movimento Integralista, Reali era um 
sujeito extremamente inteligente. Na época que eu o conheci 
ele era muito hostilizado. Se você vinha do comunismo era 
perdoado, mas se você vinha do integralismo, não. Um israe-
lense dizia: “É como um cachorro com uma lata amarrada no 
rabo”. Fizeram um esforço danado para tirar a marca do San 
Tiago Dantas, professor e político brasileiro, que participou 
do integralismo na juventude, mas nos anos 50 e 60 foi um 

dos principais líderes da “esquerda moderada” do PTB, de-
fendendo as reformas de base. Por que o cara não pode ter 
sido integralista? Era um pecado capital! O Guerreiro Ramos, 
que foi um dos fundadores do Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros, só se livrou do estigma, porque era um menino 
sem importância no movimento.

Na época se discutia muito se existia uma filosofia bra-
sileira. O Reale quebrou a ideia de que a filosofia era toda 
cosmopolita e lidava com os mesmos problemas universais, 
ao dizer que o que faz a filosofia andar são as questões e 
que elas variavam conforme o país. Ele. O Reale foi para o 
México e ficou muito próximo dos discípulos de Ortega y 
Gasset. Depois ele passou dois anos integrando o Conselho 
Federal de Cultura; vinha para o Rio de Janeiro e jantava na 
minha casa. Eu convidava o jurista Evaristo de Moraes e o 
Ubiratan Borges de Macedo (1937/2007), professor de filo-
sofia e pensamento político-social brasileiro, que era muito 
ligado ao Reale por ter sido aluno dele em São Paulo. Também 
havia em torno do estudo da filosofia brasileira criado pelo 
Reale os filósofos Washington Vita, que foi diretor-executivo 
do Instituto Brasileiro de Filosofia, Roque Spencer, também 
historiador, educador e jornalista, e o Nelson Saldanha, 
autor de diversas obras, entre as quais ‘Formação da Teoria 
Constitucional’. O Vita era o grande articulador! O Reale tinha 
conseguido que a filosofia brasileira figurasse como disciplina 
obrigatória no último ano do curso de filosofia. Por isso ele 
fez um acordo com a PUC para formar professores. Mas o 
Reale fazia milhares de outras coisas e o lugar tenente dele 
ficou sendo o Luiz Washington Vita. A Revista Brasileira de 
Filosofia foi invenção dele. Outra grande sorte da minha vida 
foi conhecê-lo. O Vita era um trabalhador. Logo depois dessa 
época, a russa foi embora. Então comecei a ter uma vida de 
esbórnia, em uma irresponsabilidade total. Casei novamente 
com uma colega da faculdade de filosofia, era muito bonita: 
Maria Inês. Tive um filho com ela e logo saí de casa. Mas 
isso já é outra história... 
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Desde os anos 90 do século XX o Brasil pas-
sou a apresentar altas e crescentes taxas 
de homicídio. No entanto, esse processo já 
havia ganhado visibilidade pública vinte anos 
antes em cidades como o Rio de Janeiro e 

São Paulo. Um longo e continuado processo de acumulação 
social da violência estendeu-se do Rio e São Paulo para ou-
tros importantes centros urbanos e desses para grandes e 
médias cidades, num período que começa aproximadamente 
em meados dos anos 70 e continua até agora. Mais de um 
milhão de pessoas, principalmente jovens do sexo masculino, 
foram assassinados no Brasil nos últimos vinte anos.1 A taxa de 
homicídios, como se sabe, é um importante indicador do nível 
em que se encontra a criminalidade em geral, e o crime violento 
em particular. Na década de 90, a taxa média de homicídios 

VIOlÊNCIA,
CRIMINALIDADE

& MAIS-VALIA

MICHEl MISSE
CIENtIStA SOCIAl

no Brasil alcançava 23 para cada 100 mil habitantes, enquanto 
no estado do Rio de Janeiro, no mesmo período, ela atingia 
50/100 mil e em São Paulo, 4/100 mil. Na década seguinte, a 
taxa brasileira de homicídios alcança pela primeira vez a média 
de 27/100 mil. Esse aumento, contudo, contrastava com o 
que começava a acontecer nas duas maiores metrópoles do 
país (Gráfico 1).

Um processo reverso começou a ocorrer, primeiro em 
São Paulo, a partir dos primeiros anos da primeira década do 
século XXI, e, em seguida, no Rio de Janeiro. Em 2015, a taxa 
de homicídios em São Paulo já havia recuado para 12/100 
mil, numa queda linear e vertiginosa desde 2002, e no Rio de 
Janeiro, uma queda menos acentuada, no início, acelerou-se 
nos últimos anos, recuando em 2015 para 30/100 mil. As ta-
xas de homicídios de outras grandes cidades, principalmente 
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na região Nordeste do país, seguiram uma direção inversa, 
fazendo com que a taxa brasileira passasse de 25 para 29 por 
100 mil habitantes, mesmo com a queda verificada nas taxas 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Uma análise comparativa desse processo e 
do seu significado quanto aos padrões da 
criminalidade nas diferentes regiões do país 
é o objetivo geral deste artigo. Uma análise 
mais atenta do que ocorre em São Paulo e 

Rio de Janeiro mostrará que o que pode ter se passado, en-
tretanto, não deve ser interpretado como se a criminalidade 
em geral tivesse apenas diminuído ali e aumentado acolá. 
Os deslocamentos entre diferentes padrões de crime são 
conhecidos, e a migração do crime violento entre cidades e 

regiões parece também seguir algumas tendências comuns. 
A intervenção do Estado no contexto atual da criminalidade 
é uma importante variável explicativa, embora nem sempre 
suficiente ou baseada em um significado homogêneo. Orga-
nizações criminais de diferentes tipos devem também ser 
consideradas, bem como as mudanças na estrutura de renda 
e emprego no mesmo período. Neste ensaio, me contentarei 
em apresentar algumas das dimensões que considero as mais 
importantes para iniciar uma abordagem sistemática com 
vistas ao nosso objetivo geral.

 Variações das taxas de crimes: 1996-2015
Não existem estatísticas oficiais regulares das taxas de 

crimes em geral e crimes violentos em particular para todas 
as cidades brasileiras. Há, desde o começo deste século, 

gráfico 1
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uma iniciativa do governo federal no sentido de uniformizar 
os critérios e centralizar o processamento e divulgação de 
uma lista de crimes em todos os estados brasileiros, mas 
o sistema federativo e o fato das polícias serem estaduais 
(com exceção da Polícia Federal, que não atua no cotidiano 
das cidades) dificulta que a iniciativa se estenda e seja 
capaz de produzir estatísticas oficiais confiáveis. Houve 
uma melhoria de qualidade na produção de dados criminais 
em alguns estados brasileiros, mas não em todos, o que 
dificulta a análise comparativa. Felizmente, no caso do Rio 
de Janeiro e de São Paulo, as estatísticas criminais são de 
boa qualidade e permitem análises mais acuradas. Em outros 
estados e grandes capitais, nos últimos anos, verifica-se 
uma preocupação maior com a qualidade das estatísticas. 
Assim, em alguns casos, o que pode parecer um aumento 

da criminalidade representa, na verdade, uma melhoria na 
qualidade de produção dos dados, que passam a abranger 
áreas da cidade, do estado ou da região que antes não 
entravam nas estatísticas oficiais.

No entanto, há um sistema nacional de estatísticas de 
saúde que produz dados bastante razoáveis sobre as taxas de 
mortalidade por doenças e por causas externas. Os principais 
estudos sobre óbitos por homicídios no Brasil são baseados 
nessa fonte, do Ministério da Saúde, que cobre todos os 
municípios brasileiros numa série histórica iniciada em 1979. 
Vejamos, com base nessa fonte, algumas variações importantes 
ocorridas nos últimos vinte anos nas regiões do país (Gráfico 2).

Como antecipamos, os dados indicam, no período conside-
rado, uma substituição do processo de incremento das taxas 
de homicídios do Sudeste em direção ao Norte/Nordeste e 
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Sul/Centro-Oeste. Estudos realizados nos últimos anos têm 
sustentado que esse processo de disseminação da violência 
letal encontra parte de sua explicação em três fatores: a 
desigualdade social, o baixo investimento do Estado na se-
gurança pública e a existência de organizações criminosas.2 
No entanto, no período considerado, o Nordeste, como o Sul, 
apresentou os melhores indicadores do país em diminuição 
da desigualdade social e incremento de renda média, além de 
ter recebido fortes investimentos em segurança pública e não 
hospedar organizações criminosas comparáveis àquelas que 
atuam no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros estados 
do Sudeste e do Centro-Oeste.

Não tenho a pretensão, neste ensaio, de examinar deti-
damente esses dados ou as hipóteses que têm sido testadas 
pelos estudiosos brasileiros. Insisto, no entanto, que é preciso 
atentar para a existência de fatores comuns que se acumulam 
no tempo e que uma abordagem histórica é indispensável 
para a compreensão desse processo que tenho chamado de 
“acumulação social da violência”. Analisar, por outro lado, a 
queda na taxa de homicídios (e de outros crimes) no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, pode permitir, contra factualmente, 
a elaboração de hipóteses sobre esse processo, bem como a 
relativização de macrovariatas que costumam ser associadas 
à explicação dos homicídios na literatura especializada.3

 Padrões da crimiNalidade VioleNta  
No rio e em são Paulo

A principal mudança nos padrões da criminalidade urbana 
no Brasil foi experimentada, primeiramente, no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, entre o final dos anos 50 e o início dos anos 
70 do século passado. Consistiu na substituição gradativa, 
nos crimes contra a vida, do uso da arma branca pela arma de 
fogo e pela queda relativa dos crimes passionais em relação 
a conflitos de outro tipo (disputas entre quadrilhas, vingança, 
grupos de extermínio). Nos crimes contra o patrimônio, pela 
substituição da expropriação astuciosa (diversas modalidades 
de furto e de estelionato) pela expropriação com recurso à 
violência (roubos a mão armada, arrombamentos e, já nos 
anos setenta, sequestros). O tráfico de drogas, que existia 
de forma intersticial e pouco relevante, ganha uma nova 
dimensão a partir de meados dos anos 70, com a entrada 
de grandes cargas de maconha provenientes do Paraguai e, 
posteriormente, com a crescente oferta de cocaína a preços 

cada vez mais competitivos nas áreas de baixa renda ou na 
periferia urbana das duas grandes cidades brasileiras.

 O aumento dos registros criminais não foi absorvido pelo 
sistema de justiça criminal, que já funcionava com dificuldades 
e com baixa integração entre o subsistema policial e o sub-
sistema judiciário. A baixa capacidade de processamento de 
crimes graves e a lentidão do sistema como um todo passam 
a ser representados socialmente como um fator significativo 
do aumento da criminalidade, legitimando para uma parte da 
sociedade as ações ilegais de “justiçamento” de ladrões e 
suspeitos de crimes por grupos parapoliciais. No Rio de Janeiro 
o primeiro “esquadrão da morte” é formado ainda no final dos 
anos 50 e, em São Paulo, nos anos 60. Ladrões e pequenos 
traficantes e estelionatários passam a ser encontrados mortos, 
assassinados, com uma tabuleta informando o grupo que os 
executou. Jornais populares e programas de rádio passam a se 
especializar em notícias criminais, estampando e banalizando 
imagens e relatos macabros em suas páginas e emissões. Os 
grupos de extermínio se disseminam na periferia das duas 
cidades, oferecendo proteção a comerciantes e pequenos 
empresários. Por outro lado, atuam também na extorsão a 
suspeitos de crimes e na cobrança de parte da renda a ladrões 
e sequestradores que caiam sob o seu controle e ameaças. 
Em sua maior parte, esses grupos são formados por policiais, 
ex-policiais e jovens cooptados para agirem como “justiceiros”. 
A capacidade do sistema de justiça criminal para incriminá-los 
é, evidentemente, ainda mais baixa, já que se reproduzem 
sob a proteção ou a indiferença de autoridades e de parte 
da sociedade.

Em ambas as cidades, durante um período maior 
do século XX, parte da polícia esteve envolvida 
com a receptação de bens furtados ou rouba-
dos, principalmente ouro e joias, contrabando e 
“ferros-velhos” (oficinas de desmonte de carros 

para venda de suas peças). Do mesmo modo, sempre esteve 
ligada a contraventores e exploradores da prostituição. No Rio 
de Janeiro, a zona de prostituição popular, o “Mangue”, sobre-
viveu às sucessivas reformas urbanas e apenas desapareceu 
nas últimas décadas do século. Em São Paulo, a “Boca do Lixo” 
também atravessou diferentes conjunturas de crescimento 
da cidade e só veio a desaparecer recentemente. Policiais e 
malandros ofereciam proteção ou controlavam diretamente 
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os negócios dos milhares de prostitutas que disputavam os 
fregueses nesses locais. Bordéis para uma freguesia de classes 
média e alta também recebiam proteção policial, assim como 
clínicas médicas especializadas em aborto, que funcionam 
clandestinamente, mas que são conhecidas de todos, inclusive 
da polícia. Esse ambiente de corrupção e hipocrisia envolvia 
uma parte não desprezível de policiais e autoridades do sis-
tema de justiça criminal. Mas o principal modelo acionador 
das ligações perigosas entre policiais e autoridades com a 
criminalidade convencional foi o “jogo do bicho”.

 o “jogo do Bicho” e a dissemiNação  
de mercadorias Políticas

O jogo do bicho existe em todo o país há pelo menos 
uns setenta anos. Começou no Rio de Janeiro e se espalhou 
para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e, depois, para o 
restante do país. É uma loteria muito popular e de fácil acesso 
aos apostadores: os “pontos” se espalham por todos os bairros 

e ruas, com um “apontador” que marca em um talonário as 
apostas, entrega uma cópia para o apostador e fica com a outra 
para seu controle. Durante várias décadas, o jogo era protegido 
de ladrões por pistoleiros armados que circulavam entre os 
pontos ou por policiais que recebiam propina ou figuravam na 
folha de pagamento dos “bicheiros”. A categoria “bicheiro”, 
relativamente pejorativa, aplica-se, seja ao apontador do jogo 
nas ruas, seja ao gerente dos pontos de jogo, seja ao “ban-
queiro” do jogo, aquele que paga as apostas e que controla 
gerentes e apontadores em um determinado território. 

A aposta, mais simples ou mais sofisticada, escolhe entre 
25 “bichos” numerados em dezenas, centenas e milhar e ofe-
rece ao apostador uma escala de prêmios que aumentam com 
a quantidade de opções escolhidas. Como o jogo depende de 
uma relação de confiança entre apostador e bicheiro, já que é 
clandestino, o pagamento das apostas sorteadas é uma certe-
za compartilhada por todos que frequentam o jogo. Diz-se que, 
no jogo do bicho, mais que em qualquer outra instituição (onde 
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se exige assinaturas reconhecidas em cartórios, documenta-
ção extensa etc.), “vale o que está escrito” (na cópia que fica 
com o apostador). Não se tem notícia de fraudes, a não ser, 
muito eventualmente, “contra” o bicheiro, o que geralmente 
leva à morte do apostador ou do funcionário que o protegeu.

A territorialização do jogo do bicho segue um modelo po-
tencialmente violento, já que o controle das partes da cidade 
“pertencentes” a um bicheiro pode ser objeto de disputa por 
outros bicheiros, e a proteção dos pontos por pistoleiros levava, 
intermitentemente, a “guerras” e mortes. A organização ado-
tada pelo jogo do bicho é a que mais se aproxima do modelo 
mafioso. Bicheiros e sua “família” (filhos, cunhados, primos, 
agregados) dividem a cidade em territórios, mantidos em 
equilíbrio precário ou disputados a ferro e fogo. Nesse território 
(que pode ser um bairro, vários bairros contíguos ou até mesmo 
um município inteiro) o bicheiro é conhecido e “respeitado”, 
mantém relações com políticos locais, estaduais e federais, 
com autoridades policiais e juízes, exerce um mandonismo 

local baseado numa relação de clientelismo com os moradores, 
apoia ou mesmo dirige clubes de futebol e escolas de samba, 
investindo parte de seu capital na contratação de jogadores 
e nos custos dos desfiles de carnaval das escolas de samba. 
Esse modelo, que começou no Rio, é imitado em outros esta-
dos e, em alguns casos, o bicheiro alcança uma projeção que 
antigos bicheiros do Rio jamais alcançaram. Recentemente a 
Polícia Federal revelou que eram sócios um rico bicheiro de 
Goiás e um dos principais senadores da oposição, que também 
é procurador de justiça. Este perdeu o mandato, mas continua 
atuando como promotor de justiça em seu estado.

Atualmente o jogo do bicho tradicional está em declínio, 
em virtude da competição de jogos semelhantes oferecidos 
legalmente por um banco estatal, a Caixa Econômica Federal, 
autorizada a administrar a Loteria Federal. Embora continuem a 
existir em muitas cidades do país, os bicheiros diversificaram o 
seu negócio, seja abrindo empresas legais, seja insistindo em 
outros tipos de jogos ilegais, como as máquinas caça-níqueis, 
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que são espalhadas em bares localizados no território de cada 
bicheiro. A necessidade de se apoiarem mutuamente levou 
vários bicheiros a criarem um acordo de não violência, como a 
“cúpula” do jogo do bicho que se organizou no Rio de Janeiro 
no início dos anos 80. Ainda assim, a morte de um bicheiro 
pode levar a disputas violentas entre seus herdeiros, como 
ocorre com o espólio ilegal de Castor de Andrade, o “capo 
de tutti capi” que faleceu em 1999, após sucessivas prisões. 

orgaNizações crimiNais aBraNgeNtes  
e estruturadas em redes

O Brasil não é produtor de drogas ilícitas. Produz ingredien-
tes químicos utilizados na pasta-base da cocaína. Pequenos 
laboratórios têm sido localizados e destruídos pela polícia, mas 
a maior parte da droga que chega ao Brasil já vem preparada 
para o consumo. Há uma relativamente pequena produção 
de Cannabis no Nordeste, sempre sob repressão federal, e 
que não é suficiente para abastecer o consumo no país. A 
maior parte das drogas ilícitas, principalmente a Cannabis e a 
cocaína, chegam ao Brasil através da fronteira com o Paraguai, 
a Bolívia e o Peru. O Brasil faz parte da rota internacional da 
cocaína que sai da Bolívia, do Peru e da Colômbia com destino 
à Europa e aos Estados Unidos. As partidas de cocaína no ata-
cado seguem por três caminhos principais: pela Amazônia, via 
Manaus e Belém do Pará, para o Caribe, a Nigéria e os Estados 
Unidos; por Goiás, para a região Sudeste; pela tríplice fronteira 
com o Paraguai e a Argentina, passa para o Paraná; pelas 
fazendas de fronteira com o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 
e Rondônia, segue pelo interior de São Paulo para os portos 
de Santos e do Rio de Janeiro com destino à África (Nigéria) 
e à Europa (Espanha). As mesmas rotas são utilizadas para 
abastecer o tráfico de drogas no varejo, inicialmente com base 
no desvio de frações das partidas do tráfico internacional e, já 
nos anos 80, constituindo uma via própria de abastecimento. 
Nos anos 90, a rota que liga o Paraguai a São Paulo e Rio de 
Janeiro passa também a ser usada para o tráfico de armas 
de guerra (fuzis AK-47, AR-15, granadas, bazucas antiaéreas, 
metralhadoras) para abastecer as disputas pelos pontos de 
venda entre quadrilhas e facções nos morros do Rio de Janeiro 
e nos confrontos com a polícia.

As principais organizações criminosas do tráfico no varejo 
do Rio de Janeiro surgiram dentro do sistema penitenciário 
durante a ditadura militar. A partir de 1968, organizações de 

esquerda que resistiam à ditadura lançaram-se à luta armada, 
e o assalto a bancos passou a ser uma das formas de arreca-
dação de recursos para a revolução. O regime militar sancionou 
então a Lei de Segurança Nacional, em 1969, considerando 
comuns os crimes cometidos pelos militantes de esquerda. 
Assim, militantes políticos e assaltantes de bancos comuns 
conviveram, sob a mesma lei, até a sua revogação mais de 
dez anos depois. 

Nesse período, os presos políticos se organi-
zaram dentro das penitenciárias do Rio de 
Janeiro para reivindicar direitos que lhes 
estavam sendo negados. A relativa vitória 
em suas reivindicações, na primeira metade 

dos anos 70, criou um efeito demonstração para os assaltantes 
de banco comuns, chamados entre os criminosos em geral pela 
alcunha de “os lei de segurança”. Estes resolveram também se 
organizar para reivindicar direitos e impor seu domínio dentro 
do sistema penitenciário. Por isso, e pelo fato de alguns de 
seus líderes se considerarem também de esquerda (embora 
não reconhecidos assim pelos presos políticos), passaram a 
se designar primeiramente como uma “Falange Vermelha” e, 
depois, pela imprensa, como “Comando Vermelho” (CV), o 
nome que finalmente prevaleceu. O primeiro relatório de um 
diretor de presídio aludindo à organização que se formava no 
sistema penitenciário foi apresentado ao governo em 1979. 
Dizia que essa organização era formada pelos que tinham 
sido condenados por terem formado quadrilhas para assaltar 
bancos. Como em 1979 os presos políticos, também conde-
nados pela mesma lei, obtiveram anistia política, criou-se um 
ambiente de revolta entre os “lei de segurança”, que formavam 
o Comando Vermelho, por se considerarem abandonados em 
seus direitos, já que a anistia não os alcançou. Seu lema, 
então, era: “Paz, Justiça e Liberdade”.

Nos anos seguintes, com a queda do preço da cocaína 
no mercado latino-americano, decorrente da entrada da Co-
lômbia na produção, os antigos pontos de venda de maconha 
(Cannabis) nas favelas do Rio foram tomados por membros do 
Comando Vermelho e fortalecidos para a venda de cocaína. 
Entre 1982 e 1985 consolidou-se um modelo de organização 
interligando, numa rede, as quadrilhas atuantes no varejo, 
com base na proteção oferecida pelo CV dentro do sistema 
penitenciário.4 O modelo desenvolvido de uma organização em 
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rede dentro do sistema penitenciário desde então se divide em 
dois setores, um “intramuros” e outro “extramuros”. Vários 
“donos” (presos ou não) controlam o varejo em uma ou mais 
favelas,5 com relativa autonomia em relação aos dirigentes do 
CV e sem qualquer vínculo organizacional com os fornecedores 
da droga no atacado. Seu capital é o exercício, pela violência, 
do mandonismo na área, e os contatos com fornecedores 
intermediários (“mulas”) ou mesmo atacadistas. Em cada 
território dominado pelo tráfico organizou-se uma divisão de 
trabalho e uma hierarquia de poder que ainda se mantêm 
quase trinta anos depois, embora em algumas áreas tenha 
se simplificado em decorrência da forte repressão policial 
na última década: um “dono”, seus “gerentes”, um para a 
Cannabis (gerente do “preto”), outro para a cocaína (gerente 
do “branco”) e outro ainda para a segurança do território 
(gerente dos “soldados”). Abaixo vêm os “vapores” (vende-
dores diretos, cada um com uma “carga” de 300 unidades 
da droga em média); os “aviões” (que trabalham longe da 
“boca” ou até mesmo fazem a revenda em outros lugares); 
e os “soldados”, que carregam o armamento pesado e estão 
preparados para enfrentar invasores concorrentes (chamados 
na gíria de “alemães”) ou a polícia.

Como tudo isso já ocorre há pelo menos 30 
anos, há toda uma geração nascida e socia-
lizada em favelas e conjuntos habitacionais 
para a qual o “movimento” (nome que se dá 
ao varejo do tráfico)6 integra normalmente 

seu repertório cultural. Uma parcela desses jovens se oferece 
regularmente para substituir os que foram presos ou mortos, 
de modo a manter e “fortalecer o movimento” mesmo quando 
é duradoura a repressão. Do mesmo modo, foi se constituin-
do – num ambiente social desprovido, em geral, de outras 
identificações coletivas fortes – um referencial simbólico 
de identidade local, mesmo para os jovens não envolvidos 
diretamente com o tráfico, que os fazem se identificar com o 
Comando local, algumas vezes com o mesmo grau de adesão 
que torcedores têm por seus clubes de futebol.

A expectativa do Comando Vermelho era a de oligopolizar 
o mercado a varejo das drogas em todo o estado do Rio de 
Janeiro, mas ainda em meados dos anos 80 surgiu outra 
organização, intitulada “Terceiro Comando” (TC),7 que passou 
a disputar violentamente os territórios com o CV. Iniciou-se, 

assim, uma corrida armamentista entre os dois comandos 
pela posse das armas mais eficientes e letais, capazes de 
garantir, seja a manutenção do controle dos pontos de venda, 
seja sua expansão para outras favelas. Com isso, estruturou-
-se, em paralelo, o tráfico de armas de guerra (fuzis AK-47, 
AR-15, metralhadoras de uso reservado das Forças Armadas, 
granadas, armas antiaéreas etc). Havia também os traficantes 
que controlavam áreas que se consideravam “independentes” 
dos dois comandos. Com o tempo, dissidências surgiram e 
criaram-se novas facções a partir de meados dos anos 90 – 
(Comando Vermelho Jovem (CVJ), Amigos dos Amigos (ADA) 
e Terceiro Comando Puro (TCP) –, elevando a disputa com 
o Comando Vermelho (CV) a níveis de violência inéditos na 
cidade. Foi também em meados dos 90, que o governador do 
estado obrigou-se a aceitar a intervenção das Forças Armadas 
na cidade numa operação que interrompeu momentaneamente 

hORROR



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

73abril•maio•junho 2018

a violência, mas não foi capaz de dissolver os comandos ou 
impedir o retorno das disputas nos anos seguintes.

a Polícia como ProBlema
A polícia passou a adotar cada vez mais uma política de 

extermínio, oferecendo gratificações aos policiais que pren-
dessem ou matassem os chefes do tráfico. As sucessivas e 
intermitentes invasões das favelas e conjuntos habitacionais 
pela polícia produziam cada vez mais prisões e mortes sem que 
o Estado conseguisse duradouramente recuperar o controle 
dessas áreas aos traficantes. Um dos efeitos perversos dessa 
política foi, de um lado, estigmatizar os moradores dessas 
áreas, confundidos com traficantes e vulneráveis à letalidade 
das ações policiais; e, de outro lado, produzir um amplo sen-
timento de revolta e injustiça entre esses moradores, reféns 
da violência do tráfico e também da violência da polícia. Em 

algumas áreas, muitos moradores passaram a proteger os 
traficantes contra uma polícia que eles consideravam corrupta 
e violenta; em todas as áreas, entretanto, o medo dos trafi-
cantes e o pavor da polícia empurraram os moradores locais à 
submissão e ao silêncio. Sem o apoio dos moradores, a polícia 
tornou-se cada vez mais uma força externa e invasora, com a 
qual muitos jovens da área não só não se identificavam como 
a repudiavam como inimigos, dando-lhes a alcunha de “Co-
mando Azul”, igualando-os aos traficantes.8 Ao mesmo tempo 
em que prendiam e matavam, policiais negociavam proteção 
aos traficantes. As mortes de suspeitos de serem traficantes, 
pela polícia do Rio de Janeiro, em supostos confrontos em 
que resistiram à prisão alcançaram números jamais vistos no 
Brasil e mesmo em outros países. O número de policiais mortos 
nesses confrontos, relativamente baixo, indica assimetria de 
forças (Gráfico 3).

gráfico 3
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Em São Paulo, o maior aglomerado urbano da América do 
Sul, existiam, até os anos 90, pequenas organizações crimino-
sas nas penitenciárias da Capital e do interior, mas nenhuma 
que pudesse rivalizar com as do Rio de Janeiro. Do mesmo 
modo, o varejo do tráfico de drogas era muito segmentado e 
pouco organizado, até que surgisse o Primeiro Comando da 
Capital (PCC).9 Assim como aconteceu no Rio de Janeiro, tam-
bém em São Paulo foi no sistema penitenciário que surgiu, em 
1993, essa organização, após a chacina perpetrada pela polícia 
no Carandiru, o maior complexo penitenciário do estado.10 Ela 
manteve-se, no entanto, pouco conhecida e seu crescimento, 
exclusivamente dentro do sistema penitenciário, beneficiou-
-se do sentimento de revolta e de injustiça dos presos sobre 
as condições carcerárias e a adoção de regimes disciplinares 
excessivamente rigorosos. Notícias na imprensa, em fins de 
1999, informavam que se constituía uma extensa rede crimi-
nosa envolvendo essa organização de presidiários de São Paulo 
e o Comando Vermelho, do Rio, até que ocorreu a chamada 
“megarrebelião de 2001”, quando 29 presídios se rebelaram 
em várias partes do estado de São Paulo. Em maio de 2006, os 
líderes do PCC iniciaram uma nova série de rebeliões, dessa vez 
em 73 presídios do estado de São Paulo, com repercussões no 
Paraná e em Mato Grosso do Sul, acompanhadas de uma onda 
de ações violentas que paralisaram por várias horas o mais 
importante centro econômico do país e que duraram quatro 
dias. Ao final, foram contabilizadas centenas de mortes em 
várias partes da região metropolitana e do interior do estado de 
São Paulo. Não se podia mais desconhecer a nova organização 
criminosa que surgira nas cadeias.

OPCC é, como o CV, uma rede de quadrilhas 
interligadas intra e extramuros do sistema 
penitenciário. No entanto, diferentemente 
do CV, o PCC parece ter uma estrutura hie-
rárquica mais vertical e organizada. Além 

disso, aspira uma organicidade inexistente nos comandos do 
Rio, e que envolve rituais de “batismo” nas novas adesões, 
estatuto, juramento de fidelidade e reconhecimento de um 
“padrinho”, a quem o novo membro prestará contas e que 
será responsável por ele perante a organização.11 Os seus 
integrantes chamam-se de “irmãos”, o seu lema é o mesmo do 
CV, “Paz, Justiça e Liberdade”, e sua bandeira é formada pelo 
símbolo taoísta do Yin e Yang. Segundo a pesquisadora Camila 

Dias,12 a forma de organização do PCC passou de um modelo 
piramidal, adotado nos primeiros anos (1993-2000), para um 
modelo “celular” a partir de 2001, sob a influência de seu mais 
renomado líder, Marcola.13 A introdução de um princípio iguali-
tário na organização das relações entre seus membros permite 
que qualquer um tome decisões “em nome do PCC”, ainda que 
seja responsável por elas. Esse princípio mantém-se em tensão 
com as demandas hierárquicas de grupos da organização que 
preconizam limites na sua aplicação.14 No entanto, há poucos 
estudos sobre como funcionam as redes “extramuros” do PCC 
no controle do tráfico de drogas.15 Contudo, há indicações 
de que as redes de quadrilhas que se vinculam ao PCC não 
apenas deteriam o monopólio do atacado de distribuição de 
drogas no estado de São Paulo como seriam responsáveis em 
algum grau pela queda na taxa de homicídios verificada nos 
últimos cinco anos no estado, em virtude do controle sobre os 
conflitos locais por meio da adoção de “tribunais informais”, 
denominados “debate”.16 

gruPos de extermíNio e milícias
Nos anos 50, no Rio de Janeiro, por iniciativa do então 

chefe de polícia, foi criado o denominado “Grupo de Diligências 
Especiais” cuja principal missão – que deveria ser cumprida 
clandestinamente – era executar criminosos. Esse grupo pas-
sou a ser chamado popularmente de “Esquadrão da Morte”, 
e seu modelo disseminou-se para outros estados brasileiros, 
com o mesmo nome. Apesar das sucessivas críticas da im-
prensa e das comissões de investigação criadas para apurar 
os crimes cometidos e punir seus autores, o Esquadrão da 
Morte permaneceu atuando, inclusive, após a morte de um de 
seus principais nomes, o detetive Le Cocq. Seus comandados 
criaram, já nos anos 60, a “Scuderie Le Cocq”, composta 
pelos autodenominados “Homens de Ouro” da polícia do Rio 
de Janeiro. As comissões de investigação prenderam alguns 
de seus membros, mas o grupo continuou a existir clandesti-
namente, reforçando-se após o golpe militar de 1964. Outros 
grupos surgiram, com a mesma motivação “justiceira”, de 
“fazer justiça” sob a alegação de que “a polícia prende, mas 
o Judiciário “solta os bandidos”. Uma frase, emitida em entre-
vista na televisão, por um dos membros da Scuderie Le Cocq 
ficou famosa: “Bandido bom é bandido morto”. Ele exprimia o 
que um segmento da população pensava a respeito de como 
se deve tratar com criminosos.17
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Essa política semilegal de extermínio prosseguiu durante 
a ditadura militar com o surgimento, a partir dos anos 70, na 
populosa periferia do Rio de Janeiro, de “grupos de extermínio” 
(esse o nome dado pela imprensa da época e que se mantém 
ainda hoje). Trata-se de pequenos grupos de policiais, agentes 
penitenciários e guardas que recebem dinheiro de comercian-
tes e empresários para “limpar a área”, isto é, matar ladrões 
e assaltantes que agem no bairro. Uma outra modalidade é 
a chamada “polícia mineira”, também constituída por grupos 
de policiais e ex-policiais, que vendem proteção a pequenos 
empresários e comerciantes oferecendo-lhes também seus 
serviços de pistolagem. As taxas de homicídio na região, nos 
anos 80, alcançaram níveis extraordinários, principalmente 
pela ação desses grupos, que continuam a agir ainda hoje, 
mas de modo mais clandestino.

Na década de 90 surgiu uma nova modalidade de “polícia 
mineira” na favela de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro: a 

proteção passou a ser oferecida (ou extorquida) aos próprios 
moradores e não apenas aos comerciantes locais, com o ob-
jetivo de impedir que o tráfico se instalasse na favela. Através 
da associação de moradores, formou-se um novo modelo de 
oferta de proteção que mesclava policiais pistoleiros, a ativi-
dade associativa local e lideranças com ambições de carreira 
política.18 O arranjo foi bem-sucedido em impedir a entrada 
do tráfico e exercer o controle social na favela, ainda que para 
parte dos moradores se afigurasse a cobrança de taxas de 
proteção como uma extorsão velada. 

O modelo passou a se disseminar em outros bairros da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, dando origem a uma organi-
zação de tipo mafioso intitulada “Liga da Justiça”, cujo braço 
político estava representado por deputados e vereadores e o 
braço armado por grupos de policiais militares e civis da ativa 
e aposentados, agentes penitenciários, bombeiros e guardas 
municipais, chamados pela imprensa, a partir de 2006, quando 
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se constituíram, de “milícias”. A “Liga” foi fortemente reprimi-
da após as reportagens que a denunciaram, mas as milícias 
continuam existindo e se expandido, principalmente na Zona 
Oeste do Rio. O fenômeno das milícias é mais variado do 
que o nome aparenta, pois reúne modalidades diferentes de 
controle de territórios,19 embora todas tenham em comum a 
justificativa da “ausência do Estado” para ocuparem o lugar 
do tráfico de drogas e oferecer, em seu lugar, uma série de 
serviços e mercadorias ilegais.

Há hoje cerca de 90 favelas sob controle das 
chamadas “milícias”. Em todas elas há um 
grupo armado que controla a distribuição de 
gás em botijão, os serviços clandestinos de 
internet e televisão a cabo e, em algumas 

áreas, o transporte público ilegal por veículos de passageiros 
do tipo “vans”. Impedem também que o tráfico de drogas se 
instale na localidade, embora haja casos em que milícias “ven-
deram” seu território para traficantes, quando não obtiveram 
os lucros esperados. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
foi formada na Assembleia Legislativa do Estado para apurar 
as ilegalidades e violências, e a Secretaria de Segurança 
Pública tem reprimido duramente as milícias, inclusive pren-
dendo e denunciando à justiça os principais políticos ligados 
à chamada “Liga da Justiça”. Apesar disso, e assim como 
acontecia com o tráfico, as milícias continuam a existir em 
várias partes do Rio de Janeiro, mesmo que tenham perdido 
seu braço político mais visível, e se tornado uma atividade 
obrigada à semiclandestinidade. O assassinato da vereadora 
Marielle Franco, muito atuante na denúncia às milícias, tem 
sido atribuído a milicianos ligados a políticos que atuam na 
Câmara de Vereadores do Rio.

O modelo das milícias, como também ocorreu com o jogo 
do bicho e com o tráfico de drogas, todos surgidos no Rio de 
Janeiro, vem sendo adotado em cidades de outros estados 
brasileiros, nacionalizando formas de organizações crimino-
sas que têm no recurso à violência uma de suas principais 
características. Há hoje jogo do bicho em todo o país, embora 
declinante; há também redes de quadrilhas de tráfico de drogas 
em todos os estados e organizações de presidiários em pelo 
menos seis estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Bahia e Paraná). Grupos de extermínio 
e modalidades da chamada “polícia mineira” são comuns em 

todo o Norte e Nordeste do país, além dos estados já citados, 
onde há organizações de presidiários.

 mercadorias Políticas
Todos os três tipos de organização criminosa tratados neste 

artigo são empreendimentos que se definem, primeiramente, 
por se constituírem em mercados ilegais. As mercadorias ile-
gais exploradas – jogo, drogas, armas e proteção – possuem 
diferentes propriedades como capital. As drogas ilícitas e as 
armas letais têm em comum o fato de sua sobrevalorização no 
mercado ser função da maior ou menor oferta, o que depende 
da repressão que essas organizações sofrem. O mesmo não 
se passa com o jogo e com a proteção. O preço dessas duas 
mercadorias depende mais da demanda e, portanto, da maior 
ou menor abrangência da clientela. No caso da proteção, 
quando não há clientela espontânea, ela pode ser induzida 
por extorsão. De qualquer modo, todas essas organizações 
dependem – para se reproduzir – de um segundo tipo de 
mercadoria, aquela que pode proteger quem oferece proteção, 
proteger quem controla territórios, proteger quem negocia 
armas, proteger quem anota apostas nas ruas. 

Trata-se, nesse caso, de uma mercadoria que depende de 
um cálculo efetivo de poder e de correlação de forças para 
poder adquirir características econômicas, tenho-a chamado, 
por isso, de “mercadorias políticas” (Misse, 1997, 1999, 2007, 
2012). São mercadorias produzidas numa troca assimétrica, 
quase sempre compulsória, embora interesse geralmente a 
ambas as partes realizá-la. Seu preço depende simultanea-
mente de um cálculo político e de um cálculo econômico. Pode 
ser produzida pela privatização de atribuições estatais por um 
funcionário público (é o caso da variedade de trocas chamada 
“corrupção”), como pode ser produzida simplesmente pela 
posse de informação, força, poder ou violência suficiente para 
obrigar um sujeito ou grupo social a entrar numa relação de tro-
ca (é o caso da chamada “extorsão”). Evidentemente, pode-se  
fazer uma interpretação estritamente econômica dessas 
trocas, mas perde-se a dimensão política e a complexidade 
envolvida na interação social em que se desenrolam.

Se imaginarmos uma escala de mercadorias políticas, o 
chamado “clientelismo” seria a sua forma mais leve, e a “ex-
torsão mediante sequestro e cárcere privado”, a forma mais 
pesada. Não importam aqui os fins da troca, se egoístas ou 
altruístas, se individuais ou coletivos. Diferentes modalidades 
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de corrupção preencheriam grande parte da linha que vai da 
forma mais leve à mais grave. O ganho nesse mercado não re-
sulta exclusivamente da lei da oferta e da procura, mas de uma 
relação de força, de uma relação de poder. Não é necessário 
que esse poder seja retirado das atribuições do Estado, ele 
pode ser produzido independentemente, como ocorria antes do 
surgimento do Estado moderno. Max Weber se referia a essa 
forma de ganho como própria de um capitalismo aventureiro 
ou político, por oposição ao capitalismo moderno, baseado no 
livre mercado e na competição regulada por um direito racional. 
Essa interpretação tende a confinar no passado pré-capitalista 
os piratas, os traficantes de escravos e outros mercadores 
cujo ganho dependia do recurso à violência. No entanto, 
essa forma de ganho jamais desapareceu com o advento e a 
hegemonia do capitalismo moderno, apenas continuou a se 
produzir complementarmente a ele, ainda que posta fora da lei. 
Não é possível compreender a reprodução das organizações 

criminosas de todo tipo sem se fazer referência ao fato de 
que elas produzem ou se submetem a mercadorias políticas.

No Brasil são muito fortes e constantes as acusações e 
denúncias de corrupção na polícia, especialmente na polícia 
do Rio de Janeiro. Há inúmeras referências atravessando 
décadas, primeiramente na relação com a prostituição, o 
contrabando e o jogo do bicho e, atualmente, nas ligações com 
o tráfico de drogas e de armas. Em geral, observam-se três 
tipos de referências ao que está englobado na representação 
de corrupção na polícia brasileira: a propina em troca da não 
cobrança de multa por infração de trânsito e outras infrações 
codificadas em portarias, normas e leis estaduais; o arreglo 
ou troca negociada, geralmente envolvendo contraventores 
e outros agentes de mercados ilícitos que não envolvem 
necessariamente o recurso à violência; e o “arrego”, que é 
a troca assimétrica ou extorsiva, geralmente pactuada no 
tráfico de drogas (atacado ou varejo) e de armas.20 Em qual-
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quer dos casos, a reprodução de organizações criminosas de 
todo tipo torna-se particularmente dependente de acordos e 
trocas políticas com agentes públicos, dos quais policiais (que 
detêm o uso legal das armas e de informações estratégicas) 
constituiriam um dos principais tipos. Diferentemente do 
jogo do bicho, que pratica o “arreglo” (acordo negociado) ou 
mesmo a cooptação de agentes públicos para sua folha de 
pagamento, policiais do Rio passaram a praticar o “arrego” 
(extorsão) sobre os traficantes de drogas, impondo trocas 
políticas assimétricas e praticamente compulsórias. Um dos 
mais conhecidos traficantes do Rio, hoje cumprindo pena na 
Penitenciária de Bangu, pagou cerca de 250 mil dólares a 
policiais que o haviam prendido anteriormente, negociando 
sua liberdade. São corriqueiros a propina, o arreglo e o arrego 
no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros. Sem essas 

mercadorias políticas, torna-se difícil compreender as relações 
entre violência, organizações criminosas e lucros nos mercados 
ilegais brasileiros. 

a exPeriêNcia das uPPs No rio de jaNeiro e seus limites
Entre o tradicional domínio do varejo do tráfico e as 

diferentes “agências” de proteção que se desenvolveram 
no Rio de Janeiro nos últimos 40 anos, uma nova situação 
começou a ganhar forma em cerca de 30 importantes áreas 
urbanas da cidade. Batizadas de UPPs – Unidades de Polícia 
Pacificadora –, elas prometiam cumprir uma antiga reivindi-
cação de parte dos moradores dessas áreas: a de ser uma 
polícia comunitária confiável, capaz de servir aos moradores 
em vez de ameaçá-los e extorqui-los. Para que o sonho se 
concretizasse sem maiores percalços, o então governador 
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do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), resolveu 
convocar novos policiais militares, recém-concursados e 
treinados para a nova missão.

Algumas das áreas com os maiores índices de violência 
do Rio, como a Cidade de Deus, na Zona Oeste, os morros 
da Babilônia e do Chapéu Mangueira, no Leme, a Ladeira 
dos Tabajaras e o Cantagalo/Pavãozinho em Copacabana e 
Ipanema, a favela Dona Marta, em Botafogo, os tradicionais 
morros de São Carlos, no Estácio, Turano e Salgueiro, na 
Tijuca, as favelas de Santa Tereza, o antigo Borel da Muda, o 
Macacos, em Vila Isabel, a tradicional favela do Jacarezinho, 
os complexos do Alemão e da Penha, no subúrbio, e a célebre 
Mangueira, no Maracanã, são agora “territórios das UPPs”. 
Todos esses territórios, sob controle policial, constituíram o 
que o então secretário de Segurança Pública, José Mariano 
Beltrame, chamou de “cinturão de segurança”, com vistas aos 
megaeventos programados para aqueles anos, como a Copa 
do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos (2016).

O que isso pode significar, que não seja a constatação de 
que a “pacificação” também tem seus territórios? Ao hastear 
a bandeira nacional e a do Rio de Janeiro no alto do morro 
da Mangueira, quando antes, nas primeiras “conquistas” de 
territórios, exibia-se a bandeira do Bope – a tropa de elite 
da Polícia Militar – com a terrível imagem de uma caveira 
atravessada por uma espada, o que se está a sinalizar que 
seja tão diferente? A territorialização do poder de polícia no 
Rio de Janeiro é mais um capítulo dessa longa história, cujos 
contornos precisam ser lembrados.

Uma peculiaridade do Rio de Janeiro é a de sempre ter 
em sua história social “valentes” e “donos” de morros. Não é 
tanto uma história de gangues, como ocorre em outras cidades 
(Belo Horizonte talvez seja um exemplo), nem de pistoleiros, 
como no Nordeste, nem mesmo de uma criminalidade coti-
diana segmentada, como em São Paulo ou Brasília, ou mesmo 
como entre os jovens de classe média que traficam no Rio e 
em outras cidades, sem que seja preciso a identidade de um 
espaço urbano e a fixidez de pontos de venda de drogas.

A referência ao “território” no Rio sempre foi importante, 
como testemunham crônicas e reportagens de diferentes 
épocas, desde que Orestes Barbosa a assinalou ainda nos anos 
1920.21 Do mesmo modo que os personagens do “malandro” 
e do “marginal”, que no Rio ganharam tintura urbana própria 
e uma visibilidade nacional por meio do samba e do cinema, o 

“território” e sua divisão conflituosa entre partidos ou facções 
tornaram-se, desde o fim do Império, uma marca característica 
da antiga capital da República.

Os territórios das maltas de capoeiras, no fim do Império, 
que dividiam a cidade em duas bandas; os territórios dos bi-
cheiros, cuja delimitação ainda hoje ocupa as páginas policiais 
da imprensa; os territórios onde se refugiavam os malfeitores 
e os marginais, da antiga Zona do Mangue às favelas que 
se erguiam nos morros da cidade; os territórios do tráfico, a 
partir dos anos 1970, onde ganhou efetividade a militarização 
sistemática da disputa dos territórios entre facções e entre 
estas e a polícia; os recentes territórios das milícias, contro-
lando a oferta diferencial, mas compulsória, de proteção e 
de outras mercadorias ilícitas, em várias partes da cidade; e, 
finalmente, a vitória conquistadora das polícias com o apoio 
tático de parte das forças armadas, sinalizando que o território 
deixou as margens do Estado para se integrar plenamente, 
com bandeiras e tudo, à ordem constituída.

Não se pode saber no que vai dar todo esse respeitável 
investimento, mas podem-se aventar algumas hipóteses sobre 
por que não foi feito antes, pelos governos anteriores. É preciso 
considerar algumas variáveis importantes, que explicam inclu-
sive o até agora bem-sucedido empreendimento de trazer à 
cidade (com a ambição de integrá-las) as áreas antes relegadas 
à lógica dos terrenos baldios e das janelas quebradas.

As UPPs sucederam a outra experiência, 
menos abrangente, mas muito parecida 
em seu início: a experiência dos GPAEs 
(Grupamentos de Policiamento em Áreas 
Especiais), criados no governo Anthony Ga-

rotinho (1999-2002). Como o próprio nome admitia, tratava-se 
de uma estratégia policial para “áreas especiais”, territórios 
que seriam primeiramente “conquistados” dos traficantes e 
depois “controlados” por forças especiais localizadas fisica-
mente na área. O programa começou a dar certo (no mesmo 
sentido em que as UPPs também, inicialmente, começaram a 
dar certo), mas o tráfico era forte o suficiente para continuar 
operando, ainda que evitando violências no território, agora 
tacitamente controlado pela polícia. O programa ruiu quando 
a grande imprensa do Rio denunciou que o governador estava 
também “tacitamente” aceitando que o tráfico continuasse a 
operar, mesmo que sem violência e sem “controle” efetivo do 
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território. Sem maior apoio político, os GPAEs continuaram a 
existir como uma espécie de minibatalhões locais, mas per-
deram parcialmente a capacidade, inicialmente prometida, de 
controlar a “área especial”. Não chegaram sequer a ter um 
décimo da abrangência territorial das atuais UPPs.

Entre os GPAEs e as UPPs (que o leitor desculpe a abun-
dância de siglas) surgiram, principalmente na Zona Oeste, 
grupamentos de agentes públicos (policiais militares e civis, 
agentes penitenciários, bombeiros e civis armados), fora do 
exercício de suas funções, que passaram a conquistar militar-
mente territórios antes controlados pelo tráfico. Organizados 
em redes, esses grupamentos, como já vimos, receberam o 
nome de “milícias”, como que a buscar a legitimação informal 
de “coletivos de cidadãos”, interessados em oferecer proteção 
aos desprotegidos moradores das diferentes localidades, que 
eles transformaram em seus territórios.

O problema é que esses “coletivos de cidadãos” come-
çaram a bater, expulsar e assassinar moradores que lhes 
resistissem ou que não quisessem contribuir com a “caixinha” 
protetora. Passaram também a substituir o tráfico na explo-
ração de diferentes mercadorias ilícitas além da extorsão da 
contribuição mensal por proteção. O volume de homicídios na 
Zona Oeste alcançou níveis tão altos que as milícias, já sendo 
reprimidas, passaram a ocultar os cadáveres. Nos últimos dez 
anos, o volume de pessoas desaparecidas na região disputa 
com os homicídios o posto macabro dos primeiros lugares.

Como isso foi possível? Como o tráfico – tão 
fortalecido nos anos anteriores – cedeu 
os territórios às milícias, se não cediam à 
polícia? Em primeiro lugar é preciso insistir 
que, há décadas, policiais preferiam extor-

quir os traficantes a expulsá-los de seus territórios. A palavra 
“extorsão” nem sempre é adequada para compreender o que 
se passa. Havia um rearranjo de poder que interessava a ambas 
as partes, ainda que a troca se desenvolvesse sob forma com-
pulsória e assimétrica. Por um lado, guarda semelhança com 
a forma do tributo; por outro, é uma troca em que os valores 
são negociados a cada conjuntura da repressão.

A repressão ao tráfico sempre funcionou como matriz de 
preços, tanto do preço da droga quanto da fixação do valor da 
mercadoria política oferecida pelos policiais. Diferentemente 
da época do jogo do bicho, quando os policiais encontravam-se  

muitas vezes em posição subalterna na negociação com bi-
cheiros, no caso do tráfico havia um “arranjo”, compulsório, 
mas negociado, em que a posição dominante cabe ao policial. 
Quanto menos negociada fosse a troca, mais se aproximava 
da pura extorsão, o chamado “arrego”. 

A oferta de proteção tem diferentes conteúdos: informa-
ções sobre operações policiais, soltura de presos, facilitação 
na chegada de armas e drogas, “vista grossa” no cotidiano da 
vigilância etc. A crescente demanda de “arrego” por policiais e 
a queda na demanda de cocaína no “movimento” em algumas 
áreas, entre 2001 e 2006, levaram setores do tráfico a repelir o 
“arrego” e, em três ocasiões, a incendiar ônibus e atacar, com 
tiros, postos policiais e até mesmo prédios da municipalidade 
e do governo estadual.
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O enfraquecimento da principal facção, o CV, na época em 
que surgia e se fortalecia em São Paulo o PCC, permitiu que 
acordos se estabelecessem entre essas redes, mas sabe-se 
muito pouco sobre a extensão que alcançaram e a recente 
ruptura entre elas. Um dos indicadores de que existiu essa 
ligação foi a entrada do “crack” no Rio de Janeiro, droga 
sempre evitada pelo CV quando este estava fortalecido. Outro 
indicador do enfraquecimento do CV foi o surgimento da ADA 
(Amigos dos Amigos), uma nova facção criminosa que se in-
terpôs na antiga e permanente disputa entre o CV e o chamado 
Terceiro Comando, e que atualmente estaria representando os 
interesses do PCC no Rio de Janeiro.

Mas há um dado sombrio e incontornável, que marcou os 
dez anos que antecederam a criação das UPPs: o assassinato 

em massa de suspeitos pela polícia, os tristemente famosos 
“autos de resistência”. Nesse período, foram mortos mais de 
10 mil suspeitos de roubo e tráfico, a maior parte dos quais sem 
que se saiba exatamente em que condições. Quase nenhum 
desses homicídios foi a júri. Se somados ao forte aumento de 
condenações por tráfico, no mesmo período, não há como 
subestimar o que isso significou em termos de incapacitação 
de muitos dos principais nós das redes que constituem a prin-
cipal facção, o CV, a mais insolente com a ação policial. Não 
por acaso, é o CV quem mais perdeu territórios para as UPPs.

Antes de conquistar os territórios era preciso sitiá-los, 
vencer-lhes a resistência, abordá-los militarmente com apoio 
da mídia e da opinião pública. O desafio da permanência jamais 
foi, como se supõe, o de “levar políticas públicas” para os 
territórios, mas – por paradoxal que pareça – desterritorializá-
-los, isto é, integrá-los como bairros normalizados à cidade, 
dissolvê-los enquanto “territórios”, inclusive como “territórios 
de UPPs”. Isso jamais aconteceu.

A persistência de uma lógica de territórios indica, mais uma 
vez, a estabilização e fixidez, nessas áreas, das margens do Es-
tado. Favela ou comunidade, não importa o eufemismo, o que 
se faz é reificar no território relações sociais de segregação e 
estigma, de desigualdade e repressão. Nesse sentido, as UPPs 
teriam alcançado sucesso se não buscassem a permanência, 
se não buscassem uma nova (ainda que bem intencionada) 
territorialização. É mais ou menos como o programa federal 
Bolsa Família: o sucesso depende de que o programa alcance 
seu fim, isto é, que tenha como meta alcançável deixar de 
existir. O grande risco continua a ser que a territorialização 
permaneça e que volte a servir para que se reorganizem os 
dois principais mercados ilegais: o que oferece drogas a varejo 
e o que oferece mercadorias políticas. 

coNclusões
Antes da adoção da nova política das UPPs, a taxa de 

homicídios no Rio de Janeiro vinha caindo lentamente. A 
aceleração da queda, a partir de 2011, é, sem dúvida alguma, 
resultado da associação de duas políticas: a política de metas 
de redução dos homicídios, estabelecida dois anos antes das 
UPPs (Misse, 2013), e a extensão das UPPs a um grande nú-
mero de favelas da capital, produzindo efeito demonstração em 
outras áreas. Junto com a queda nos homicídios, observou-se 
também uma queda nos demais indicadores de criminalidade 
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violenta no mesmo período, tanto no Rio quanto em São Paulo. 
Mais difícil de explicar foi a queda linear, ano a ano, agora 
estabilizada, dos crimes violentos em todo o estado de São 
Paulo. Os fatores principais, lembrados por Kahn (2010) e Lima 
(2009), incluem, além do continuado aumento da renda média 
e do emprego nas áreas mais pobres, o forte investimento do 
estado nas polícias nas últimas duas décadas, especialmente 
na investigação de homicídios. Também é lembrada a política 
adotada de encarceramento em massa, que triplicou a taxa 
de presos no estado nos últimos dez anos. A queda relativa 
da proporção de jovens (as principais vítimas) na estrutura 
demográfica do estado no mesmo período não parece ter 
sido tão acentuada para explicar toda a queda assinalada, 
mas certamente terá tido influência. O fator mais polêmico, 
lembrado por antropólogos que pesquisam junto às popula-
ções da periferia, seria o controle social que o PCC estaria 
exercendo junto aos agentes de atividades ilícitas em todo o 
estado, mesmo que não filiados à organização. Se verdadeira 
essa última explicação, o encarceramento em massa teria 
também como efeito o fortalecimento do PCC nas prisões 
paulistas, com o aumento de seus quadros. 

Não há consenso sobre a relevância relativa 
desses fatores, mas uma ruptura, há alguns 
anos, nas relações de bases policiais com 
jovens da periferia da cidade de São Paulo, 
que causou dezenas de mortes entre civis 

e policiais, parece indicar algum tipo de acordo tácito entre os 
policiais que atuam na periferia e membros do PCC. De todo 
modo, a variável interveniente mais importante, aquela cuja 
onipresença no cotidiano dos mercados ilegais e da crimina-
lidade nas grandes e médias cidades brasileiras é constante 
na duração de sua história social, aquela cuja participação 
intermitente constrói, nas margens do Estado, a sujeição 
criminal e a compra e venda de mercadorias políticas, e cuja 
ineficiência cria o sentimento de impunidade que fortalece 
as soluções violentas e extralegais – esta variável, mais que 
interveniente, é decisiva na explicação, seja do montante, 
seja da queda dos índices de violência urbana no Brasil: é a 
polícia, as polícias, os policiais que resolveram tomar a si o 
monopólio estatal da violência, ainda que de forma ilegítima 
e ilegal. O medo, mas também o desprezo, pela polícia, no 
Brasil, supera, reconhecida e amplamente, o respeito pela 

instituição e indica uma separação histórica profunda entre 
Estado e sociedade no Brasil. As manifestações populares 
que tiveram lugar, em 2013, em muitas cidades brasileiras, 
reclamavam exatamente disso. 

Tentando dar uma resposta a essas demandas, observa-se 
no Brasil uma dupla inflexão. No Rio de Janeiro, decretou-se 
pela primeira vez no país uma intervenção federal. Em escala 
mais abrangente, desde 2014 a Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal, com apoio em alguns juízes, decidiram esten-
der a sujeição criminal, nos últimos anos, a todo o espectro 
político e à maior parte de grandes empresas brasileiras. Essa 
atitude, que ganhou amplo apoio da população, quer provar que 
o sistema judicial brasileiro deve ser igualitário e que o crime 
deve ser perseguido em todas as classes sociais. A noção 
de “organização criminosa” passou a ser amplamente usada 
e aplicada a ex-presidentes, governadores, parlamentares 
de todo tipo e grandes empresários, tratados literalmente 
como bandidos pela imprensa. Em uma larga medida, os seus 
crimes envolvem mercadorias políticas produzidas para dar 
suporte ao sistema político-eleitoral brasileiro. A trivialização 
da sujeição criminal é o mais novo fenômeno judicial no Brasil. 
Até que ponto o conceito de sujeição criminal suportará uma 
constitutiva dimensão igualitária? Para restaurar o sentido 
preciso do conceito, a intervenção federal, decretada pelo 
presidente ilegítimo, não visou todo o estado do Rio de Janeiro, 
mas apenas a área de segurança pública. E os interventores 
escolhidos, como que a testar os limites do conceito, são 
generais e oficiais do Exército nacional. 

Como não havia qualquer estudo prévio, plano ou análise 
que justificasse uma intervenção parcial dessa monta, seccio-
nando a Secretaria de Segurança do resto do governo estadual, 
entendeu-se logo que os militares estavam apenas obedecendo 
a um decreto presidencial de conteúdo basicamente de marke-
ting político, para desviar as atenções da fragorosa derrota na 
tentativa do governo federal de aprovar reformas impopulares, 
como a da Previdência. O que poderão fazer os generais da 
intervenção com os quarenta anos de acumulação social da 
violência no Rio de Janeiro? Serão capazes de reestruturar as 
polícias, controlar a corrupção nessas corporações, incorporar 
a inteligência nas ações policiais, combater as milícias? A 
primeira reação partiu das tradicionais áreas de sujeição cri-
minal, as favelas, amedrontadas com a possibilidade de ações 
militares de monta e a instauração do estado de exceção em 
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suas comunidades. No entanto, a primeira resposta que os 
interventores receberam veio na forma de um assassinato 
profissionalmente executado em suas barbas, que ao atingir 
a vereadora Marielle Franco, da oposição à intervenção, e o 
seu motorista Anderson, chamou de volta o povo às ruas em 
manifestações de luto e protesto de grandes proporções. A 
reiteração midiática de que há bandidos por toda parte, o apelo 
de um candidato presidencial por mais violência punitivista 
contra pobres e ricos, enaltecendo um famoso torturador da 
época da ditadura militar, demonstra o quanto de abrangência 
o conceito de sujeição criminal já pode ter alcançado. 

Como no famoso samba de carnaval, será mesmo possível 
que todos os brasileiros, agora postos preventivamente sob 

1. Oficialmente, pelos dados do Ministério da Saúde, 1.033.813 pessoas foram 
assassinadas em todo o país entre 1995 e 2015. Apenas nas regiões metropo-
litanas do Rio de Janeiro e São Paulo foram mortos, no mesmo período, cerca 
de 30% desse total.

2. Entre os principais estudos sobre homicídios no Brasil, podemos citar Cerqueira, 
D. e Lobão, W. (2002), Cerqueira, D. (2010), Soares, G. (2008), Cruz, M.V. e 
Battituci, E. , orgs. (2007), Souza, E. (2003), Cano, I., Santos, N. (2001).

3. Cf. Soares (2008).

4. Sobre o tráfico de drogas no Rio, as principais pesquisas são: Alba Zaluar (1995, 
2004), Michel Misse (1997, 1999, 2008), Marcelo Lopes de Souza (1996), Marcos 
Alvito (2001), Antonio Rafael (1997, 1998), Luke Dowdney (2003), Rosinaldo Souza 
(2004), Machado da Silva, org. (2008) e Carolina Grillo (2013).

5. Há, na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 700 favelas, reunindo mais de 1 milhão 
de habitantes. Cálculos da polícia e de pesquisadores concordam que há tráfico 
de drogas em quase todas as maiores favelas (Rocinha, Maré, Alemão, Borel, 
Mangueira, Manguinhos, Jacarezinho, Turano, Acari, Vigário Geral, Providência), 
sem contar os conjuntos habitacionais das áreas de baixa renda, principalmente 
na Zona Oeste (Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Aliança, Cesarão etc.), o que 
representaria cerca de 10 a 15% da população da cidade em áreas sob controle 
do tráfico. Atualmente, mais da metade dessas áreas encontra-se sob controle 
das UPPs (ver mais à frente), mas, mesmo nessas áreas, o varejo do tráfico não 
desapareceu, assumindo outras formas.

6. Cf. Misse, 1997. Atualmente fala-se em “firma” (Cf. Grillo, 2013).

7. Não se tem notícia de um “segundo” comando. Entrevistados que cumprem 
pena me afirmaram que o Terceiro Comando foi criado por policiais com o objetivo 
de enfraquecer o CV e também se beneficiar dos lucros do tráfico, competindo 
com ele.

8. Muitos entrevistados meus aludiram à permanente extorsão praticada pelos 
policiais sobre os traficantes como a principal fonte de renda do “Comando Azul”.

9. Ainda há poucas pesquisas sobre o PCC, organização criminosa que se tornou 
publicamente relevante apenas após os acontecimentos de 2003, quando conse-
guiram paralisar a cidade de São Paulo com uma série de ações violentas. Além 
dos estudos sobre sua origem, escritos por promotores, jornalistas e familiares 

de presos – M. Christino (2001), Josmar Jozino (2005), Carlos Amorim (2003), R. 
Barbatto Jr. (2007), Fatima Souza (2007) –, há agora pesquisadores que começam 
a revelar as formas de sua organização dentro e fora do sistema penitenciário de 
São Paulo. Cf. Sérgio Adorno (2007), Guaracy Mingardi (2007), Gabriel Feltran 
(2007, 2008), Camila Caldeira Dias (2009), Karina Biondi (2006, 2008), Daniel 
Hirata (2010) e Adalton Marques (2011). Sobre o “mundo do crime” antes da 
existência do PCC em São Paulo, ver José Ricardo Ramalho (1979).

10. Em 1992, para reprimir uma rebelião na Penitenciária do Carandiru, a Polícia 
Militar invadiu várias galerias e atirou contra os presos rebelados sem que esses 
pudessem se defender. Morreram 111 presos no que ficou conhecido como a 
“Chacina do Carandiru”. 

11. Cf. Camila Caldeira Dias, 2009; Karina Biondi, 2009.

12. Camila Caldeira Dias, op. cit.

13. Trata-se de Marcos William Herbas Camacho, conhecido como “Marcola” 
e considerado até os acontecimentos de 2006 como o líder inconteste do PCC. 
Ele ficou recluso sob o rigoroso regime diferenciado em solitária por seis anos.

14. Karina Biondi, 2009.

15. Entre as exceções, veja-se Gabriel Feltran (2011) e Vera da Silva Telles e 
Daniel Hirata (2007)

16. Gabriel Feltran, op. cit.

17.  Sobre o tema da “sujeição criminal”, ver Misse (1999; 2006) e Teixeira (2013). 

18. Cf. Marcelo Burgos (2002), Alba Zaluar e Isabel Conceição (2007) e Cano, I. (2008). 

19. Cf. Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa 
sobre Milícias (2008); Ignácio Cano (2008) e Fatima Souza (2008).

20. Sobre as diferentes formas de troca política, ver Michel Misse (2012). Sobre 
a diferença entre arreglo e arrego, ver Lênin Pires (2010).

21. Orestes Barbosa, poeta, jornalista e escritor, publicou crônicas sobre o sub-
mundo criminal do Rio nas décadas de 20 e 30. Cf. Barbosa, O. (1930).

notas de rodapé

sujeição criminal, engolfando-se num abraço desesperado, 
voltem estridentemente a cantar que “se gritar, pega ladrão!, 
não fica um, meu irmão”? 
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C
om alguma frequência o Supremo Tribunal Federal 
tem convocado especialistas e grupos organizados 
da sociedade civil para apresentarem suas teses 
em audiência pública, a respeito das questões que 
julgam. Mas, em que consistem essas audiências 

públicas e quais problemas justificariam uma análise mais 
apurada sobre a sua prática? 

Com a regulamentação do controle de constitucionalidade 
das leis, pelas Leis 9.868 e 9.982, de 1999, as audiências 
públicas, antes limitadas aos poderes Executivo e Legislativo, 
chegam ao Judiciário. Algo bem diferente do que até então 
se fazia, e, como diz Peter Häberle, passamos, assim, de uma 
sociedade fechada de intérpretes, para uma sociedade aberta 
de intérpretes.

O cenário institucional do final do século XX é de um ativis-
mo judicial decorrente da judicialização da política, conforme 
mostram Neal Tate e Torbjörn Vallinder.1 No Brasil é pioneiro o 
trabalho de Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Rezende, Manuel 
Palacios e Marcelo Burgos, publicado em 1999, a respeito da 
judicialização das relações sociais e do consequente “movi-
mento de invasão do direito na política e na sociabilidade, 
dando origem a um novo personagem da intelligentizia: os 
magistrados e os membros do Ministério Público”.2 

Em 2007 aparece o estudo de Ran Hirschl, que procura 
ir além do paroquialismo norte-americano ao analisar o papel 
político de Cortes Constitucionais de países que vivenciaram 
rupturas constitucionais recentes e assumiram compromisso 
com os direitos fundamentais, conforme alega. Incorporaram 
cartas de direitos em suas Constituições, nas décadas de 80 
e 90, como ocorreu na Nova Zelândia, Canadá, Israel e África 
do Sul. São países que seguiram uma perspectiva institucional 
dialógica, caso típico do Canadá, mas que não conseguiram, 
ainda assim, promover uma verdadeira democracia inclusiva, 
mantendo alto o índice de desigualdade social. O autor aponta 
para um movimento de blindagem dos interesses das elites, 
em relação à força da representação parlamentar, e sua con-
sequente proteção pelos membros da Corte Constitucional, 
que lhe fazem coro. O processo de nomeação das Cortes, 
por parte dessas elites, faz com que seus integrantes não 
se descolem das metanarrativas que os unem na origem.3 
Contudo, em que pese teorias, como esta, que pressupõem 
um contexto de estabilidade institucional, o papel do Judiciário 
ganha contornos distintos em ambientes de crise democrática, 

radicalização da política e soluções golpistas, como atualmente 
acontece no Brasil. 

As audiências públicas adensam a politização do Poder 
Judiciário. No Brasil, a despeito da interdisciplinaridade origi-
nária das audiências púbicas, o contexto de crise institucional 
e a grande expectativa que as pessoas nutrem pelo Poder 
Judiciário4 podem fazer com que este se aproveite do recurso 
das audiências públicas para construir uma reputação5 junto à 
opinião pública e pautar a vida política nacional.6

Em 2009, a Emenda Regimental nº 29 lançou as audiências 
públicas para além dos limites do controle de constituciona-
lidade de leis. Os artigos 13, XVII, e 21, XVII do Regimento 
Interno do STF preveem que:

Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circuns-

tância de fato ou notória insuficiência das informações existentes 

nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, 

designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer 

sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir de-

poimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Do exposto, facilmente, deduzimos que a realização de 
audiências públicas pelo Supremo Tribunal Federal foi criada 
com o objetivo de extrair, da expertise de especialistas, um 
conhecimento que a Corte não possui, sobre matéria de fato. 
São dados que informam e impactam uma realidade sobre a 
qual irão julgar. Isso fica claro na primeira resposta que o site 
do STF, nossa principal fonte de pesquisa, apresenta no item 
“Perguntas frequentes”, da parte reservada às informações 
sobre as audiências públicas. A primeira pergunta que aparece 
é: “Qual o objetivo da realização de uma audiência pública 
pelo Supremo Tribunal Federal?”; e a resposta: “Esclarecer 
questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral 
e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do 
Tribunal.” (Grifo nosso.)

Contudo, por mera retórica legitimadora, ou verdadeira 
convicção, as audiências públicas têm incrementado a parti-
cipação de setores da sociedade civil nas deliberações consti-
tucionais, mediante convocação feita por edital público. Mas, 
entre o científico, o jurídico e o político, não é fácil distinguir 
sua natureza ou perfil a partir do que a prática tem mostrado.

A maioria dos temas das audiências públicas mostra 
que a Corte é demandada a se manifestar sobre problemas 
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Não é por outra razão que as audiências públicas consistem 
em um espaço onde o direito, a política, a ciência e a moral 
interagem. Elas não são totalmente científicas; não são total-
mente jurídicas; nelas não se consegue impedir o argumento 
de ordem moral, sobre o que deve ser; e também não são 
totalmente políticas. De uma forma ou de outra a questão da 
ciência aparece implicada nos resultados da ponderação. Em 
algumas o argumento científico tem mais peso para a solução 
do problema, como na questão da anencefalia; em outras, o 
embate político ou moral desempenha papel mais relevante, 
como é o caso do aborto. 

cuja compreensão exige um conhecimento que vai além dos 
limites do Direito. É o caso da interrupção da gravidez nos 
casos de anencefalia, quando profissionais da área médica 
procuram mostrar as possibilidades do diagnóstico da doença 
e a (im)possibilidade da vida extrauterina; das células-tronco 
embrionárias, quando também os profissionais da área médica 
mostram sua maior potencialidade terapêutica em comparação 
às células-tronco adultas; da queimada nos canaviais, quan-
do especialistas são chamados a provar as consequências 
danosas que essa prática provoca na saúde e os problemas 
da automação no campo; da letalidade no contato com 
amianto; da importação de pneus usados, quando químicos e 
engenheiros são chamados a falar sobre os efeitos danosos no 
meio ambiente; das linhas de transmissão de energia, quando 
os cientistas expõem sobre as consequências da radiação 
para a saúde e os efeitos econômicos da redução do campo 
eletromagnético, e assim sucessivamente. 

P
odemos dizer que sete das 23 audiências rea-
lizadas e por realizar versaram sobre questões 
acentuadamente científicas. Um outro grupo tem 
como objeto políticas públicas, como é o caso das 
ações afirmativas nas universidades públicas; do 

programa “Mais Médicos”; da concessão de medicamentos no 
SUS, quando já encontramos um contingente maior de pessoas 
ligadas à administração pública chamadas a se manifestar 
sobre as dificuldades que o desempenho da função nessas 
áreas apresenta. De outra banda, algumas questões mostram-
-se mais fortemente relacionadas ao campo do Direito, como 
o marco civil da Internet; o novo marco regulatório da TV por 
assinatura; o uso dos depósitos judiciais para o pagamento de 
despesas diversas; o Novo Código Florestal; a Lei Seca etc. 
Nesses casos, o conhecimento técnico e científico colabora 
significativamente para a compreensão e solução do problema, 
mas o peso maior está no poder de escolha do magistrado. 
Outras questões, como a das biografias não autorizadas, do 
direito ao esquecimento e do aborto, dependem menos de 
um conhecimento especializado do que de manifestações 
de ordem moral. Trata-se de uma divisão grosso modo, pois 
é difícil distinguir, na jurisdição constitucional, a questão de 
fato da questão de direito.7 São todos problemas jurídicos, na 
maioria sujeitos a um teste de proporcionalidade, onde a ma-
téria de fato serve para avaliar as consequências da medida.8
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As audiências públicas judiciais surgem no cenário brasilei-
ro por inspiração de Peter Häberle, autor da “Sociedade Aberta 
de Intérpretes”. Gilmar Ferreira Mendes, tradutor de Peter 
Häberle, à frente da Advocacia Geral da União liderou uma 
comissão de juristas responsável pela elaboração do projeto 
de lei que deu origem à Lei 9.868/99.9 Na ocasião, destacava 
a necessidade de se aferir “fatos e prognoses legislativos” 
no âmbito do controle de constitucionalidade. O processo de 
conhecimento aqui, diz ele, envolve a investigação integrada 
de elementos fáticos e jurídicos.10 

Peter Häberle, no livro “Sociedade Aberta de Intérpretes”, 
defende uma teoria constitucional como “ciência da experiên-
cia”.11 Mostra que quem vive a norma a interpreta e, por isso, 
deve levar sua experiência aos tribunais. Se se quiser, diz ele, 
tem-se aqui uma democratização da interpretação constitucional. 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que 

vive com este contexto é, indireta, ou até mesmo diretamente, 

um intérprete dessa norma. O destinatário da norma é participante 

ativo, muito mais ativo do que se pode supor tradicionalmente, 

do processo hermenêutico. Como não são apenas os intérpretes 

jurídicos da Constituição que vivem a norma, não detêm eles o 

monopólio da interpretação da Constituição.12

Isso mostra que existe uma “realidade constitucional”.13 
A interpretação constitucional é uma “atividade” que, poten-
cialmente, diz respeito a todos.14 Logo, de acordo com o viés 
pragmático extraído da obra de Häberle, não é a vontade da 
sociedade que se quer apurar em uma audiência pública, no 
sentido daquilo que o Direito deve ser, mas os desafios que 
a prática apresenta, para melhor instruir o julgador. Quem 
vive a norma sabe falar das dificuldades que ela apresenta no 
contexto da sua aplicação.

As audiências públicas promovidas pelo ministro Gilmar 
Mendes seguem, muito claramente, essa linha de raciocínio. 
Chegamos a esboçar um modelo Gilmar e um modelo Fux.15 
Gilmar Mendes, a partir da audiência pública do Sistema 
Único de Saúde, a quarta realizada pelo STF, passou a expedir 
convite direto para autoridades públicas que quer ouvir, não 
se importando em escutar também estudiosos e profissionais 
do Direito. Já as audiências públicas promovidas pelo minis-
tro Luiz Fux possuem uma característica mais científica. Em 
todas elas o ministro ressalta o aspecto democrático, como 

processo participativo, mas acentua que o que se quer ouvir 
são informações de ordem técnica ou científica, e não jurídicas. 
A título de exemplo, eis o que expressa na sessão de abertura 
da audiência pública sobre as queimadas nos canaviais: 

[...], revelamos para a sociedade que a tarefa do magistrado não 

é só uma tarefa de julgar, é uma tarefa, acima de tudo, de ouvir 

porque isso que, efetivamente, legitima democraticamente o 

processo judicial de análise de todas as questões que interessam 

a toda coletividade brasileira. 

[…]

Como afiancei anteriormente, por dever de ofício, nós devemos 

conhecer o Direito. Então, o nosso debate não é jurídico; o de-

bate jurídico se dará no momento da defesa e da sustentação 

oral dos recursos. O nosso debate será extremamente técnico. 

Nós queremos ouvir informações técnicas sobre a queimada em 

canaviais, suas repercussões, as questões sociais, ambientais, 

econômicas e de saúde relativas aos processos de produção e 

colheita de cana-de-açúcar em todo o território nacional.”16

Na última audiência que promoveu, em 2016, sobre o Novo 
Código Florestal, reitera esse posicionamento:

A oitiva de entidades estatais envolvidas com a matéria, assim 

como de pessoas e representantes da sociedade civil, com 

experiência e autoridade científica, não se destina a colher 

interpretações jurídicas dos textos constitucional ou legal, mas 

sim a esclarecer questões técnicas a respeito da aplicação da 

legislação florestal em áreas rurais e urbana e suas consequências 

econômicas e ambientais, sobretudo à luz da experiência nacional 

e internacional sobre a matéria.17

m
as a dúvida sobre o viés jurídico, político ou 
científico parece ter se dissipado com o tempo, 
quando vemos a resposta que o STF dá para a 
pergunta “Quem será ouvido em audiência pú-
blica?”: “Especialistas em questões técnicas, 

científicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas. 
Pessoas com experiência e autoridade na matéria submetida 
ao Tribunal”. 

Os critérios para a escolha das pessoas habilitadas a partici-
par de uma audiência pública giram em torno da representativi-
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dade, da expertise e da variedade de pontos de vista. A exigência 
da expertise faz com que os grupos de interesses se façam 
representar por professores e pesquisadores reconhecidos. 

O problema é que vemos cada vez mais audiências com o 
nítido propósito de a Corte buscar respaldo político para suas 
decisões. Tomando como base a teoria de Peter Häberle e o 
que pensavam nossos legisladores à época da promulgação 
das Leis 9.868/99 e 9.882/99, e, apesar de sempre ouvirmos 
referências à democracia nos momentos de abertura e en-
cerramento dos trabalhos, é em momentos como agora, por 
ocasião da audiência pública sobre o aborto, que o aspecto 
político mais se faz sentir. O Supremo Tribunal Federal foi pro-
vocado pelo PSOL, e a relatora do caso, ministra Rosa Weber, 
entendeu cabível a realização de uma audiência pública. Na 
sua visão, a complexidade da controvérsia constitucional e o 
papel do STF como construtor da razão pública para legitimar 
a tutela de direitos fundamentais justificam a convocação 
de audiência pública como técnica processual necessária.18 
O propósito da audiência pública, diz ela, “é incrementar, de 
forma dialógica e aberta, os atores externos da sociedade, o 

processo de coleta de informações técnicas e das variadas 
abordagens que o problema constitucional pode implicar, 
bem como a formação ampla do contexto argumentativo do 
processo, como método efetivo de discussão e de construção 
da resposta jurisdicional.”19 Assim, a ministra chama “atores 
externos”, para resolver questão constitucional controversa, 
que aponta para um “desacordo jurídico razoável”.

Trata-se de uma situação em que, possivelmente, a Corte 
exercitará o seu poder contramajoritário. A Presidência da 
República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a 
Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República, 
à exceção desta última, já se manifestaram a favor da crimina-
lização do aborto, porque acham que cabe ao Poder Legislativo, 
e não ao Judiciário, o deslinde da matéria. Portanto, se a Corte 
decidir pela descriminalização do aborto nos primeiros meses 
da gravidez, estará impondo a superioridade da Constituição 
sobre os demais poderes. 

A maioria dos despachos convocatórios das audiências 
públicas expõe a controvérsia objeto do caso sub judice, o 
que, por si só, retira o caráter de neutralidade próprio do 
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conhecimento científico. Os participantes das audiências 
públicas sabem que falam para alguém que vai julgar. Por 
isso, na medida em que suas teses se destinam a um juízo de 
“dever ser”, o discurso científico é contaminado pela moral. A 
organização do contraditório nas audiências também provoca a 
apresentação de opiniões em lugar de, simplesmente, fatos da 
realidade, como seria de se supor da parte do cientista que se 
ocupa do conhecimento. A lei exige que “havendo defensores 
e opositores relativamente à matéria objeto da audiência, será 
garantida a participação das diversas correntes de opinião” 
(Art. 154, II, do RISTF). 

n
a audiência sobre o aborto, a ministra Rosa Weber 
reserva um “espaço deliberativo” ao final de cada 
bloco de expositores para que uns possam fazer 
perguntas aos outros, o que é uma novidade. De 
forma, ainda, a maximizar a consulta popular, con-

fere oportunidade a quem não pode ser ouvido, por limite de 
tempo, de subscrever os memoriais de quem foi selecionado. 
Com isso amplia a consulta e reforça o potencial representativo 
das teses que chegam à Corte. 

Assim, no momento em que a Constituição brasileira de 
1988 completa 30 anos e exige nossa reflexão, percebemos 
que as audiências públicas do Poder Judiciário cresceram 
à margem do seu texto. Falamos em sociedade aberta de 
intérpretes, em legitimação, democracia e diálogos constitu-
cionais, mas é no Regimento Interno da Corte que a prática da 
audiência pública encontra respaldo legal. Inclusive, até hoje, 
a única previsão constitucional que existe para a realização de 

audiências públicas é no artigo 58, §2, II, referente às atribui-
ções das comissões parlamentares. A não ser que, com Pablo 
Lucas Verdú, possamos compreender a própria Constituição 
como o resultado de experiências históricas que se renovam. 
“Todo derecho es inmanente a la Constitución. Se cobija em 
el seno de la Constitución concebida como res publica.”20 

Por fim, fazendo jus ao título deste excurso, concluímos que 
do julgamento como “ato de humildade”, conforme a ministra 
Ellen Gracie fala na abertura da primeira audiência pública do 
STF, em 2007, em deferência aos especialistas presentes, 
até o ativismo da ministra Rosa Weber, na chamada para a 
vigésima terceira audiência pública 11 anos depois (2018), o 
aspecto democrático da medida, em maior ou menor medida, 
sempre foi ressaltado.21 O ministro Carlos Britto, relator da ADI 
3510, em 2007, destacou o caráter instrutório da audiência 
pública, ao mesmo tempo em que reconheceu tratar-se 
de um mecanismo de democracia direta, e decidiu que ela 
seria organizada em dois blocos de opinião: um a favor e um 
contra.22 Logo, nas audiências públicas, a razão teórica, que 
dispõe sobre o conhecimento dos fatos; a razão política, que 
dispõe sobre os interesses dos grupos que se fazem repre-
sentar; e a razão prática, que dispõe sobre o que é correto, 
se confundem a ponto de nos impedir de dizer qual é a sua 
verdadeira natureza. 

Os autores são professores da Faculdade Nacional de Direito e coordenado-
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O
termo populismo turvou, por décadas, 
a compreensão do período que vai da 
destituição de Getúlio Vargas, em 1945, 
ao golpe militar de 1964, o que certa 
literatura nomeou “República de 1946”, 

porque transcorrida sob a moldura da Constituição promul-
gada naquele ano.1 A noção está de tal maneira impregnada 
no inconsciente coletivo do país que o proposto aqui pode 
parecer iconoclastia infantil. Mas são dois os motivos pelos 
quais proponho o abandono puro e simples do termo.

Primeiro: “populismo” foi expressão nativa, para usar 
uma fórmula cara à antropologia. Isto é, foi empregado pelos 
detratores dos “populistas” Vargas, Jango, Arraes, Brizola, à 
esquerda, e Adhemar de Barros e Jânio Quadros, à direita, além 
de muitas outras lideranças do período, num processo típico de 
estereotipagem e redução do outro à condição de menoridade 
política. Os “populistas” eram trânsfugas de classe, membros 
das oligarquias dominantes que se teriam desvirtuado do bom 
caminho ao promover o interesse das classes subalternas às 
quais não pertenciam, e em relação às quais não deveriam 
se colocar como porta-vozes ou defensores. Isto é, o termo 
“populismo” foi mobilizado na luta política nativa, pelos con-
temporâneos, como denúncia contra traidores de classe, anjos 
oligarcas caídos, poluídos por sua proximidade com o “povo”. 
Como tal, o termo era e continua sendo profundamente de-
mofóbico, e parte substancial da literatura sobre a República 
de 46 que o emprega para caracterizá-la carrega esse ranço.

Segundo: o termo serviu aos propósitos também da 
esquerda no pós-1964, na caracterização do processo de 
abertura do sistema político às classes subalternas como inau-
têntico, e como tal, fadado desde sempre ao fracasso. Além 
de Weffort e Ianni, Décio Saes (1984), por exemplo, definiu 
populismo como o processo pelo qual elites oligárquicas no 
controle do poder de Estado se associaram a parcelas mobili-
zadas das classes médias (sobretudo militares e intelectuais) 
para impedir o acesso das classes populares aos sistemas 
decisórios, com isso garantindo a acumulação capitalista 
com um mínimo de concessões aos subalternos. O populismo 
teria sua origem no tenentismo, primeira manifestação desse 
arranjo, que levou Vargas ao poder em 1930, inaugurando, 
para Saes, um Estado populista. O arranjo teria ruído quando 
o trabalho organizado e o campesinato pressionaram esse 
pacto elitista e excludente, exigindo efetiva participação 

nele. Diante da pressão popular, as elites oligárquicas, em 
associação com os militares e setores das classes médias 
urbanas, deitaram fora o oligarca caído, João Goulart, que 
ameaçava dar passagem às reformas que poderiam de fato 
promover os interesses subalternos. A tese corre na mesma 
seara, portanto, da formulada por Weffort (1980), segundo a 
qual o populismo foi uma forma de manipulação das massas 
para favorecer os interesses das oligarquias dominantes, só 
que em versão mais radical ao incluir o próprio Estado como 
fruto e agente do pacto oligárquico populista. Os mecanismos 
tradicionais de expressão de interesses dos trabalhadores, 
isto é, os sindicatos, eram eles mesmos elementos desse 
pacto, posto que controlados pelo Estado para impedir a livre 
organização operária, elemento de potencial desestabilização 
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do equilíbrio populista oligárquico. Essa foi a essência da crítica 
de esquerda à experiência de restrita inclusão das massas na 
dinâmica política da República de 1946. Dizer que foi populista 
quer dizer que não foi genuinamente popular, nem autônoma, 
nem autêntica. A adesão das massas aos líderes populistas 
tinha, segundo essa leitura, algo de irracional e mágico, já que 
o carisma era elemento central do processo de identificação 
entre massas e lideranças.2 

Com isso, os processos de ampliação da participação 
eleitoral a partir de 1945 e de organização dos trabalhadores 
nos sindicatos oficiais e fora deles ficou nas sombras, pois, 
rotulados como elementos do pacto populista, não foram 
vistos como o que de fato eram: aspectos do restrito, mas 
persistente processo de democratização do país.

Esse último arrazoado requer maior precisão. Ele denota 
adesão a uma interpretação mais rigorosa do processo político 
brasileiro, que, nessa quadra da história, deve ser caracteri-
zado como de lento, mas constante, aumento da competição 
intraoligárquica pelo controle do aparelho de estado, que 
teve na lenta, mas contínua, extensão do sufrágio a parcelas 
crescentes da população aspecto decisivo. Até a eleição de 
1934, porção diminuta da população tinha direito a voto, e 
parcela ainda menor (entre 3% e 5% da população) compare-
cia às eleições, que, ademais, eram sempre fraudadas para 
favorecer os candidatos previamente ungidos pelas oligarquias 
agrárias. Nesse ambiente de domínio oligárquico com verniz 
eleitoral, as classes médias podiam imaginar que detinham 
poder efetivo de influenciar os rumos da política, já que havia 
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poucos eleitores além de suas hostes. Mas os candidatos 
não precisavam disputar os votos desses parcos eleitores, já 
que o resultado das eleições estava dado de antemão. Houve 
exceções, como a campanha de 1919, na qual Rui Barbosa 
correu o país como um Don Quixote tentando convencer as 
classes médias a votar em seu projeto civilizador, que incluía 
o reconhecimento da “questão social” (Cardoso, 2010). Mas 
foram exceções. Na Primeira República a competição eleitoral 
era mero teatro das oligarquias agrárias para entretenimento 
das classes médias.

e
ntre as novidades trazidas pela República de 1946, 
que Wanderley Guilherme dos Santos (2007) no-
meou “oligarquia representativa”, temos o início 
da ampliação (muito lenta, mas persistente) da 
participação eleitoral. O direito de voto das mu-

lheres data de 1932, mas só se pôde efetivar para valer nas 
eleições parlamentares e presidenciais de 1945. Houve ainda 
o crescimento do operariado e das classes médias baixas 
ligadas aos serviços do Estado, à administração das empresas 
e aos serviços privados. E não podemos esquecer a lenta, 
mas constante, redução do analfabetismo, principalmente no 
mundo urbano. Tudo isso resultou no crescimento contínuo das 
pessoas habilitadas a votar, isto é, pessoas alfabetizadas, de 
18 anos ou mais, das quais a legislação excluía praças, cabos 
e sargentos das Forças Armadas, detentos e alienados, sendo 
que lei de 1950 tornou facultativo o voto das donas de casa. 
Em 1945 o eleitorado equivalia a 16,2% da população brasileira 
total. Em 1962 chegara a 25,2% (Santos, 2007, p. 56).

Santos coloca a população total no denominador da taxa 
de inclusão eleitoral, útil para comparações internacionais, 
já que é nessa forma que ele encontrou dados disponíveis 
para número substancial de países. Contudo, para o que me 
interessa aqui, o cálculo de Santos requer alguma precisão. 
Do ponto de vista das elites em disputa pelo voto, menos do 
que a população total, interessava a proporção de eleitores 
entre os efetivamente aptos a votar, isto é, a população adulta 
alfabetizada, que compunha o eleitorado potencial segundo a 
legislação então vigente. 

A estimativa do IBGE para a população total em 1945 era 
de 46,2 milhões de pessoas.3 Em 1940 a população de 18 anos 
ou mais chegava a 21 milhões (50,7% do total), o que permite 
projetar a população adulta a algo em torno de 23,4 milhões 

em 1945, aplicando a ela a mesma taxa de crescimento da 
população total estimada pelo IBGE. Além disso, em 1940 os 
alfabetizados eram 44% da população adulta, ou 9,1 milhões 
de pessoas. Aplicando a esse montante a taxa de crescimento 
de 2,5 pontos percentuais, levando a taxa a 46,5% em 1945,4 
chega-se a um eleitorado potencial de perto de 10,9 milhões 
de pessoas. Como o eleitorado real foi de 7,4 milhões de 
pessoas em 1945, temos que os eleitores efetivos foram 68% 
do eleitorado potencial.5 Fazendo-se o mesmo exercício para 
1960, chega-se a 73% de eleitores efetivos.6 Note-se que não 
estou falando dos eleitores que compareceram para votar, mas 
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dos eleitores inscritos. A taxa de comparecimento foi sempre 
menor do que o número de inscritos (Nicolau, 2012, p. 97).7 
Ainda assim, Limongi, Cheibub e Figueiredo (2015, p. 38)  
informam que “as taxas de comparecimento registradas no 
Brasil não diferem significativamente das verificadas nos 
demais países democráticos que adotam o voto obrigatório”. 

Inscrição eleitoral não expressa, necessariamente, desejo 
de participar das eleições, isto é, pode não expressar demanda 
real por representação por parte da população. Na interpreta-
ção de Limongi (2015, p. 382), governo e oposição “fizeram” 
seus eleitores em 1945 e novamente em 1950, isto é, cada 

partido “buscou usar os meios à sua disposição para filiar o 
maior número de adeptos e, dessa forma, vencer as eleições. 
As incertezas quanto aos resultados do pleito alimentaram a 
mobilização dos eleitores”. Os gráficos reproduzidos na p. 385 
do artigo citado parecem não deixar dúvidas sobre o intenso 
alistamento eleitoral ocorrendo às vésperas das eleições. Em 
1950, quando Vargas foi eleito, o alistamento montou a 2,6 
milhões de pessoas, quando a média dos anos não eleitorais 
anteriores ficou sempre abaixo de 500 mil, e abaixo de 200 mil 
em 1951 e 1952. Há importantes evidências de que os partidos 
se mobilizavam intensamente para alistar seus eleitores, e 

O direitO de vOtO das mulheres data de 1932, 
mas só se pôde efetivar para valer nas eleicões 
parlamentares e presidenciais de 1945
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vencer as eleições era função do número de eleitores por eles 
alistados e levados à votação no dia do pleito, em geral com 
as cédulas já preenchidas, fornecidas pelos próprios partidos. 
Além disso, os partidos controlavam a competição eleitoral 
por meio da oferta controlada e restrita de candidatos aos 
cargos eletivos, principalmente no caso da Câmara Federal 
(Santos, 2007).

Vale assinalar, porém, que essa era a realidade, sobretudo, 
do mundo agrário. No mundo urbano, que em 1945 acolhia 
33% da população total e 27% dos eleitores inscritos,8 o 
alistamento era menos controlado, tendo em vista a fragmen-
tação da experiência urbana no imenso território nacional. É 
verdade que parte da inscrição eleitoral ocorrida em 1945 
foi ex officio, quer dizer, o Estado alistou eleitores a partir de 
registros administrativos próprios e recolhidos nas empresas 
e nos sindicatos, o que deu margem a fraudes e inscrição de 
analfabetos e estrangeiros, queixa persistente da UDN, partido 
de oposição que teria sido prejudicado, já que o alistamento 
teria favorecido os candidatos do governo (Limongi, Cheibub 
e Figueiredo, 2015, pp. 31-33). As maiores proporções de 
alistamento por esse método ocorreram nas capitais. Nelas, 
47% das inscrições eleitorais foram ex ofício (chegando a 54% 
no Rio de Janeiro), contra 11,1% no interior do país (Limongi, 
2015, p. 379). 

c
ontudo, embora alistados de forma invo-
luntária em grande proporção, os eleitores 
compareceram para votar, como expressam 
as altas taxas de comparecimento reprodu-
zidas mais acima. Logo, não importa o modo 

como os partidos ou o Estado “faziam” seus eleitores,9 o que 
importa é que a partir de 1945 passou a haver competição pelo 
voto, algo inexistente até então. Os partidos não precisavam 
cativar seus eleitores, ou ao menos parte substancial deles (as 
classes médias e o operariado mais mobilizado provavelmente 
votavam voluntariamente), já que os alistavam e os muniam 
de cédulas eleitorais e, no campo, os conduziam até o local de 
votação. Mas os partidos competiam entre si para maximizar 
o alistamento, e os que mais alistavam eram os que se saíam 
melhor nos pleitos, como mostrou Fernando Limongi.

A expansão do eleitorado ocorreu in tandem com o pro-
gresso do letramento na população; progresso lento, mas 
persistente, como se tenta chamar a atenção aqui. E o cres-

cimento foi maior no eleitorado urbano. No pleito de 1950 o 
alistamento ex ofício foi abolido, aumentando os custos de 
“fazer eleitores” pelos partidos, particularmente no mundo 
urbano. Com isso, o controle dos partidos sobre o voto dos 
citadinos tendeu a se reduzir, e o sucesso ou fracasso das 
carreiras políticas assentadas no voto do eleitorado urbano, 
menos sujeito às fraudes de todo tipo que sustentavam as car-
reiras das oligarquias agrárias, passou a ser função, também, 
da capacidade de os candidatos cativarem o eleitor. 

Nesse quadro, os famigerados (pelos contemporâneos) 
“populistas” nada mais eram do que as lideranças políticas 
cuja clientela eleitoral já não se restringia aos segmentos 
tradicionais de sustentação do jogo oligárquico, isto é, as 
classes médias tradicionais e as bases agrárias que haviam 
sustentado o teatro eleitoral anterior e continuavam susten-
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tando o arremedo de competição eleitoral no mundo rural, no 
qual os partidos controlavam inteiramente a vontade popular 
(Limongi, 2015), além de controlar e manter restrita a oferta 
de candidatos (Santos, 2007). Populistas eram os políticos 
que responderam positiva e ativamente à demanda por re-
presentação das novas camadas da população incorporadas 
à dinâmica eleitoral, compostas, em sua imensa maioria, pelos 
trabalhadores urbanos. E essa resposta foi lida, nos anos 1950, 
como obra de “demagogos”, e no final da década e nos anos 
1960, de populistas. A grande novidade da campanha de Jânio 
Quadros à presidência foi, justamente, a de competir de forma 
aberta pelo voto dos eleitores urbanos não controlados pelas 
máquinas partidárias, permitindo que ele fosse sufragado em 
todo o país, como mostrou Lima Jr. (1999). E ele concorreu 
por um pequeno partido, ou por fora das máquinas partidárias 

tradicionais (UDN, PSD, PTB e PSP, este último forte apenas 
em São Paulo), embora tenha sido apoiado pela UDN.

O termo, pois, serviu para demonizar o processo de 
incorporação eleitoral dos trabalhadores urbanos por elites 
de extração oligárquica que, precisando competir por esses 
eleitores, acenaram e, quando eleitas, efetivaram políticas 
que tiveram como lastro o reconhecimento da questão social 
e do direito dos trabalhadores à cidadania social, ainda que 
isso tenha sido feito sob o jugo de uma legislação sindical que 
manteve o controle sobre outras dimensões da organização 
dos trabalhadores, caso dos sindicatos atrelados ao Estado.10

A proscrição do PCB em 1947 pode ter impedido eventual 
processo de construção, de baixo para cima, de lideranças 
políticas de extração operária e da baixa classe média assa-
lariada, sindicalmente bastante mobilizada,11 mas isso jamais 
saberemos. Não é desprezível que um partido, proscrito desde 
sua fundação, tenha conseguido conquistar 10% das cadeiras 
na Assembleia que escreveu a Constituição de 1946. O po-
tencial de crescimento do partido, caso se pudesse organizar 
nas fábricas, era provavelmente alto. Sem um partido com 
lideranças de origem popular, a possibilidade de representação 
dos interesses das massas urbanas emergentes repousava 
nas elites oligárquicas em disputa pelos votos existentes. Os 
partidos tradicionais tinham rígidos controles sobre a seleção 
dos que competiriam na cena eleitoral cada vez mais renhida. 
Isso limitou, e mesmo impediu, que a demanda por represen-
tação pelos recém-incorporados ao processo eleitoral tivesse 
resposta simétrica na oferta de candidatos, que continuou sob 
férreo controle das cúpulas partidárias nas diversas instâncias 
representativas dos três entes federativos. O arranjo foi flexi-
bilizado nas eleições de 1962, mas ainda assim a competiti-
vidade para a Câmara Federal foi muito baixa (Santos, 2007). 

Chamar de populismo esse processo, significando mani-
pulação das massas por lideranças comprometidas com os 
interesses dominantes, é perder o essencial do que estava em 
jogo: a lenta, mas persistente, abertura da dinâmica política pela 
competição eleitoral, numa situação em que a expressão dos 
interesses dos trabalhadores pelo movimento sindical também 
se tornava cada vez mais aberta e competitiva por sua vez.12 
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Ver ainda Ianni (1971) e Saes (1984). Já o termo trabalhismo como categoria 
analítica das relações de classe no Brasil foi proposto pela primeira vez por Fausto 
(1977), a propósito das relações entre sindicatos e partidos no Rio de Janeiro 
no início do século XX, e ganhou densidade conceitual e inteligibilidade histórica 
em Gomes (1988). A coletânea de Ferreira (2000) é uma defesa desse legado.

2. O termo serviu para nomear a relação entre massas populares urbanas e líderes 
políticos em toda a América Latina a partir dos anos 1930. Estrutura, por exemplo, 
o importante argumento de Collier e Collier (1991), entre muitos textos clássicos 
sobre a incorporação dos trabalhadores na dinâmica política do continente.

3. Todos os cálculos a seguir, exceto quando indicado, foram feitos a partir das 
tabelas de população encontráveis no CD-ROM de IBGE (2003).

4. Apliquei aqui a metade da taxa de crescimento (5%) do total de alfabetizados 
entre 1940 e 1950, segundo o mesmo IBGE.

5. Usando dados do TSE, Limongi (2015, p. 380) oferece a cifra de 9,1 milhões de 
eleitores potenciais, com os 7,4 milhões de inscritos compondo 80,9% daqueles. 
Mas o dado do TSE refere-se ao Censo Demográfico de 1940, sem o ajuste que 
proponho aqui. Considero meus cálculos mais rentes aos fatos.

6. Os cálculos foram feitos a partir do censo demográfico de 1960, https://
biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=768&view=detalhes, p. 16 
(acessado em maio de 2018), de onde extraí a população adulta alfabetizada; 
do Repositório de Dados Eleitorais do TSE, de onde extraí os votos dados aos 3 

candidatos à presidência (Jânio Quadros, Henrique T. Lott e Adhemar de Barros); e 
do Almanaque de Dados Eleitorais, produzido por Wanderley Guilherme dos Santos 
e armazenado pelo Núcleo de Estudos sobre o Congresso (NECON), do IESP-UERJ, 
disponível em http://necon.iesp.uerj.br/index.php/almanaque-de-dados-eleitorais/ 
(acessado em maio de 2018), de onde extraí os dados sobre abstenções.

7. Jairo Nicolau usa a população adulta no denominador de seus cálculos, o que 
tampouco é adequado ao argumento desenvolvido aqui.

8. Ver Limongi (2015, p. 379). O autor cita as cifras de urbanização de Kinzo, 
1980, mas elas estão equivocadas. Pelo censo demográfico de 1940, eram 31% 
os brasileiros residentes nas cidades e não 15,1%, como aparece na p. 382 do 
artigo em tela.

9. Nicolau (2012, p. 96) mostrou que a taxa de inscritos sobre a população adulta 
caiu 9 pontos percentuais entre 1954 e 1958, em razão do recadastramento 
eleitoral realizado a partir de 1956. Além disso, até 1955 não havia cédula oficial 
de votação. O eleitor levava consigo a cédula eleitoral já preenchida e a colocava 
num envelope oficial, que era depositado na urna. O autor sustenta que as eleições 
foram mais limpas na segunda década da República de 46 (p. 102-103), mas não 
oferece evidências. Ver ainda Limongi (2015).

10. Sobre o caráter demofóbico da legislação trabalhista legada por Vargas, em 
razão dos controles autoritários sobre a organização sindical, ver Englander (2018).

11. Os bancários estiveram entre as categorias que mais fizeram greves na 
República de 1946.

12. Santana (2001) mostra como os comunistas passaram a competir pelas 
direções dos sindicatos oficiais a partir de 1952 e, mais intensamente, depois 
da Declaração de Março de 1958. Em Cardoso (2016, cap. 3) chamo a atenção 
para a importância do fim do atestado de ideologia em 1952 para o aumento da 
competição no campo sindical, fato pouco atentado pela literatura. 

notas de rodapé
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votos
E colhi estimular os colegas aficionados por 

exercícios de ponta do lápis, como dizia Gordon 
Tullock, apresentando um sobre o eleitorado 
do Partido dos Trabalhadores. O PT está aqui 
privilegiado, mas os profissionais perceberão 

que o método utilizado e a argumentação desenvolvida são 
válidos para a relação eleitores/partidos de todo o espectro 
político. A Tabela 1 registra os votos obtidos por Lula e Dilma 
nos primeiros turnos das eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014. 
Os resultados dos primeiros turnos revelam mais claramente 
a preferência dos eleitores do que a distribuição de votos no 
segundo turno por duas razões: a) no primeiro turno os eleitores 

devem escolher representantes majoritários e proporcionais, 
mas apenas alguns majoritários (prefeitos) no segundo turno; 
b) o conjunto de variáveis relevantes nas escolhas do segundo 
turno é mais complexo, incluindo considerações estratégicas 
ausentes do primeiro turno. 

Consta dos debates eleitorais a suspeita de que o eleito-
rado petista estaria majoritariamente concentrado no Norte 
e no Nordeste. Conhecidos os indicadores de relativo atraso 
socioeconômico das duas regiões, ganhou notoriedade a falácia 
de que os eleitores do PT seriam, por dedução, igualmente 
atrasados socialmente, pouco educados e mal informados. 
Por coerência, a tese devia aplicar-se igualmente aos votos 

Exercício na ponta do lápis  
sobre a identidade petista

Wanderley Guilherme dos Santos
Cientista político

Onde
osnascem
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por exemplo, esmiuçou-se a decepcionante votação mineira 
na votação nacional total de Geraldo Alckmin, em 2006, e na 
de José Serra, em 2010, independentemente do enorme vo-
lume dos votos obtidos por ambos como proporção dos votos 
totais do estado de Minas Gerais. Esta aritmética é correta, 
mas a conta muda quando os votos presidenciais petistas são 
avaliados. Talvez a arrogância, gêmea da riqueza, imagine que 
“seus” pobres sofrem milagrosa transformação, por efeito de 
propinquidade, deixando de ser incapazes políticos como seus 
semelhantes de outras regiões. 

D eixando claro: usualmente se toma a 
votação de Lula ou Dilma como proporção 
do eleitorado de cada estado e, como o 
esperado, as maiores proporções esta-
duais de votos têm sido obtidas em 

unidades de relativo nível econômico e social menor. Na 
maioria dos demais, os votos petistas costumam corres-
ponder a porcentagens menores na votação total do estado. 
Daí o retrato geoeleitoralmente disforme. Mas esta é uma 
ilusão estatística da efetiva representatividade popular dos 
candidatos petistas ao supor que desinformação e pobreza 
são concentradas em regiões, quando, como de fato, apre-
sentam perfis diferenciados de estratificação social em todas 
as unidades da Federação. 

Sendo o contingente de pobres desigualmente distribu-
ídos, o que importa averiguar é se, em todos os estados, 
pobres e ricos, o PT consegue recrutar o apoio da população 
desvalida que neles habita. Se for este o caso, a computação 
comprovará que a votação absoluta dos estados de maior 
população de desvalidos contribui com as maiores proporções 
da votação nacional total da candidatura petista. Assim, ao 
contrário do estereótipo, são os estados ricos, mas com 
grande densidade populacional de vulneráveis, os maiores 
contribuintes para a votação total nacional dos candidatos 
presidenciais do Partido dos Trabalhadores. Evidentemente, 
tanto candidatos populares obtêm votos de não pobres 
quanto candidatos da elite os obtêm entre os não ricos. Para 
o essencial do tema em discussão, contudo, parece-nos que 
maior realismo na distribuição dos votos não modificaria as 
conclusões do exercício.

Investigação fina contaria os votos conquistados em cada 
bairro ou região pobre dos estados, comparando-os com os 

dos eleitores de baixo nível social, mas habitantes de regiões 
ricas. Com isso, se retomaria a versão bastante sólida da 
antiquíssima tese de que candidatos populares obtêm apoio 
nas camadas pobres das populações, onde quer que estejam. 
De onde se segue que, quanto maior a porcentagem de pobres 
em uma comunidade, maior a probabilidade de que candidatos 
populares ali obtenham maior proporção de votos. 

Curiosamente, esta não é a generalização consagrada. 
Por hábito, as análises apuram a porcentagem de votos 
petistas sobre o total de votos estaduais das regiões pobres, 
comparando-a com a porcentagem de votos petistas sobre o 
total de votos estaduais das regiões ricas. Exemplo: qual foi 
a porcentagem de votos dados a Lula em Pernambuco, no 
ano de 2002, do total de votos do estado, comparada com a 
porcentagem de votos em Lula, na mesma eleição, no total 
de votos do estado de Minas Gerais? Sistematicamente (uma 
ou outra exceção posta entre parênteses), as porcentagens 
restritas às regiões pobres são superiores às apuradas nas 
regiões ricas. De onde se conclui que o eleitorado petista 
concentra-se nas regiões geoeconômicas mais pobres. Este 
exercício na ponta do lápis mostrará que a metodologia usual 
é imprópria para sustentar a tese do “regionalismo pobre” do 
Partido dos Trabalhadores. Métrica adequada à questão em 
exame – onde se concentram as maiorias eleitorais do Partido 
dos Trabalhadores nas eleições presidenciais? – revelará um 
redundante ovo de Colombo: o eleitorado petista se concentra 
onde se concentra a população mais pobre. Em consequência, 
quanto maior a população pobre, maior será sua contribuição 
para a votação total do partido. A hipótese é de rasa sofisti-
cação, mas suficiente para subverter a tese corrente de que 
o PT se ceva nos eleitorados nortista e nordestino.

As vitórias presidenciais petistas em áreas de maior 
pobreza não deviam surpreender, especialmente àqueles que 
atribuem miséria e desinformação ao eleitorado do Partido 
dos Trabalhadores. Dado que a distribuição geoeconômica da 
pobreza é desigual; porém, o indicador apropriado para avaliar 
a representatividade nacional da popularidade petista consiste 
no peso proporcional de cada votação estadual na votação na-
cional do candidato, não na votação total dos estados, métrica 
subjacente à tese corrente. Aliás, com frequência se computa 
a contribuição proporcional dos votos deste ou daquele estado 
para a votação total nacional do candidato X, quando ele é, 
alegadamente, representante dos ricos. Em eleições recentes, 
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taBela 1

Votação do Pt Nas eleições PresideNciais 
de 2002 a 2014 – 1º turNo

uf lula 
2002

lula 
2006

dilma 
2010

dilma
2014

RO 283.279 329.598 321.712 345.167

AC 123.999 133.221 82.733 111.610

AM 530.246 1.070.656 991.128 915.030

RR 71.952 49.433 63.927 82.857

PA 1.070.416 1.631.569 1.699.799 2.040.696

AP 116.507 160.675 161.443 198.939

TO 225.291 392.151 362.383 368.348

MA 843.132 2.128.103 2.079.650 2.187.668

PI 616.157 1.055.600 1.088.205 1.235.203

CE 1.353.339 2.852.895 2.783.451 3.087.115

RN 581.544 952.796 846.416 999.452

PB 754.359 1.258.341 1.031.185 1.166.632

PE 1.657.476 2.993.618 2.748.751 2.126.491

AL 307.751 625.162 709.844 703.674

SE 357.557 476.399 506.802 601.578

BA 2.899.280 4.293.200 4.188.099 4.292.325

MG 4.990.085 5.192.439 5.067.399 4.829.513

ES 717.646 953.609 717.417 653.469

RJ 3.284.258 4.092.648 3.739.632 2.970.486

SP 9.106.914 8.091.867 8.740.949 5.927.503

PR 2.540.328 2.111.589 2.311.239 1.972.761

SC 1.719.739 1.108.851 1.402.566 1.140.432

RS 2.667.451 2.052.656 3.007.263 2.751.098

MS 446.438 439.965 518.877 506.951

MT 509.151 557.244 659.771 616.265

GO 1.069.398 1.143.122 1.301.985 1.035.673

DF 592.977 499.407 462.441 362.511

total  
sem Votos 

No exterior
39.436.670 46.646.814 47.595.067 47.595.067
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taBela 2

ParticiPação ProPorcioNal relatiVa dos 
Votos regioNais Na Votação – total NacioNal 
de lula e dilma
(1º turNo, eleições 2002, 2006, 2010 e 2014)

regiões lula 
 2002

lula 
 2006

dilma 
2010

dilma
2014

N / NE 27,8 41,7 42,4 46,2

SE 45,9 39,2 38,4 33,3

S 17,5 11,3 14,1 14,0

CO 6,6 5,7 6,2 5,8
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votos dos candidatos não populares nessas mesmas áreas. Na 
impossibilidade de promovê-la, computei o peso proporcional 
dos votos de cada estado em Lula e Dilma no total da votação 
nacional de ambos. Certamente, os grandes números abiscoi-
tados em estados socialmente carentes têm sua importância 
mais realisticamente apurada quando comparados com a 
contribuição proporcional do outros estados.

Procedi ao cálculo excluindo os estados em que a votação 
nos petistas foi inferior a 300.000 votos, criando uma tabela 
filtrada para cada uma das eleições: 2002, 2006, 2010 e 2014. 
A seguir, agreguei a contribuição estadual, por região, para a 
votação nacional total. O resultado encontra-se na Tabela 2. 
Naturalmente, as colunas não somam 100%, pela ausência 
de alguns estados, excluídos pela regra do patamar mínimo 
de 300.000 votos.

O que sugere a Tabela 2? – Adotando a hipótese rombu-
da de que os votos petistas vieram apenas das populações 
pobres, como sustenta a tese elitista, somente na eleição de 
2014 é que a contribuição proporcional dos pobres das regiões 
pobres (N/Ne) foi superior à contribuição da população pobre 
da região “não pobre” (Se)! Ainda assim, o somatório das 
duas regiões “não pobres” (S/Se), continuou sendo, em 2014, 
a maior usina de votos populares para candidatos populares. 

Observa-se que em nenhuma das quatro eleições a 
proporção das regiões “pobres” foi superior à proporção das 
regiões “ricas”. Evidente, houve um realinhamento crítico nas 
eleições de 2002, especialmente na região Sudeste, depois 
de duas folgadas vitórias de Fernando Henrique Cardoso já 
no primeiro turno (1994, 1998), o que se manifesta na larga 
superioridade de Lula no Sudeste em relação à soma Norte/
Nordeste. O caráter de eleição crítica em 2002 se comprova 
facilmente: depois de derrotado nas três disputas anteriores, 
Lula venceu em todas as unidades da federação, inclusive 
no Distrito Federal, em 2002, exceto uma. José Serra, seu 
adversário, conquistou sua única vitória em Alagoas. Desde 
então, não obstante o crescimento gradativo do peso eleitoral 
das regiões Norte/Nordeste na votação total de Lula e Dilma, a 
soma das proporções do Sudeste e Sul continuam superiores 
às das regiões Norte/Nordeste, ainda que por escassa margem 
nas eleições de 2014. Vale acentuar que a proporção relativa 
do “rico” Sul aumentou nas duas eleições posteriores à de 
2006, enquanto a participação do Centro-Oeste manteve-se 
relativamente estável ao longo das quatro eleições.

Se interpretarmos as eleições de 2006 como retificando e 
normalizando as eleições críticas de 2002, percebe-se que o 
único resultado algo destoante nas eleições de 2010 e 2014 
se encontra no acentuado crescimento da participação Norte/
Nordeste em cerca de quatro pontos percentuais a mais, em 
2010, do que sua proporção relativa em 2006. Em movimento 
contrário, a participação da região Sudeste em 2010 reduziu-se 
em 5,1 pontos percentuais em relação à participação de 2006. 
Visto que as regiões Sul e Centro-Oeste obtiveram resultados 
relativamente estáveis, o resultado a ser explicado resume-
-se à diferença entre Sudeste e Norte/Nordeste surgida em 
2010. A hipótese de uma polarização entre um lulismo norte/
nordestino e uma oposição “rica” no Sudeste/Sul não encontra 
apoio, nos resultados oficiais disponíveis. Eleições futuras 
esclarecerão as tendências do eleitorado: se encaixotados 
por sotaque ou opostos por renda.

Apreferência aparentemente excepcional dos 
estados do Norte e Nordeste e alguns do 
Centro-Oeste por candidatos associados 
ao Partido dos Trabalhadores obscurece o 
fato, este sim, indiscutível, de que são essas 

regiões as principais eleitoras de conservadores, rea cionários 
e predadores públicos, dispersos nas respectivas bancadas da 
Câmara dos Deputados. É a elite nortista e nordestina, princi-
palmente, que tem assaltado, para enriquecimento privado, 
os recursos naturais e os orçamentos públicos durante toda 
a vida republicana, mantendo-se, ademais, como muralha 
obscurantista às tentativas de civilizar culturalmente a nação. 
Pelo exercício na ponta do lápis, longe de se beneficiarem do 
obscurantismo local, o que se mostra é o trabalho ainda mo-
desto das candidaturas populares, particularmente petistas, 
de fazer ruir as mais antigas fortalezas do atraso nacional.

Obviamente, o esquema predatório nordestino não resulta 
de determinismo biológico algum, mas da infelicidade histórica 
que fez ingressar o capitalismo na vida brasileira quando a an-
tiga economia florescente do Nordeste – algodão e açúcar, por 
exemplo – já se encontravam decadentes. O engessamento 
da dominação oligárquica resistiu às mudanças econômicas 
e preservou um domínio político-eleitoral das populações, 
só recentemente batido por derrotas importantes. Não por 
acaso foi o Nordeste a última região a contemplar eleições 
competitivas, medida pelo número de candidatos por posto 
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parlamentar – nacional ou estadual. No total de 725 eleições 
proporcionais, entre 1945-6 e 2006, o Nordeste promoveu 
85 eleições não competitivas e 59 competitivas, inferior até 
mesmo aos números do Norte e do Centro-Oeste. No Sudeste, 
para comparação, foram 25 eleições não competitivas contra 
47 competitivas. (Todas as informações sobre a fenomeno-
logia da competição democrática no Brasil encontram-se no 
meu volume “Governabilidade e Democracia Natural”, Rio de 
Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2007, capítulo 2,  
páginas 39-65.)

O jogo eleitoral não indica que, sem vitória estrondosa no 
Norte e Nordeste, terra de pobres, o PT não ganha eleição. Essa 
é uma tese tucano-paulista, parcialmente adotada pelo PT, que 
também costuma orientar a estratégia dos candidatos presi-
denciais do PSDB. Tese equivocada e obstáculo epistemológico 
a que o PSDB reconheça uma tendência ainda prevalecente: 
nenhum candidato conservador paulista puro-sangue conquis-
tará a Presidência da República em eleições normais. Essa 
profecia não está escrita nas tabelas aqui apresentadas, mas 
é boa de comer (dizem os índios de Lévi-Strauss), e decorre 
da antropofagia nacional genialmente descoberta por Oswald 
de Andrade: o diferente precisa ser deglutido para se tornar 
igual. Foi com Aécio Neves, mineiro, que o PSDB se aproximou 
de vitória contra o PT. Nas candidaturas de José Serra e Ge-
raldo Alckmin, a proposta não apenas verbal, mas atitudinal, 
propagandística, inclusive através da mídia e de grande parte 
da intelectualidade paulista (inclusive de centro-esquerda), 
insinuava que os problemas nacionais só se resolverão quando 
todos os estados copiarem São Paulo.

P or razões de competição e poder, os políticos e 
a cultura predominantes em São Paulo geraram 
o totem do bandeirante conquistador e o mito 
da singularidade empreendedora paulista, 
mimetizada nos estados do Sul, em contraste 

com o gene primitivo dos nordestinos e a futilidade dos fun-
cionários públicos do Rio de Janeiro. Minas Gerais simbolizou, 
desde o Império, o “outro” temível, inescrutável em sua esper-
teza dissimulada. Pressupondo uma cumplicidade natural dos 
estados do Sul, mesmo com arrufos rebeldes do Rio Grande 
do Sul, a costumeira mensagem dos políticos paulistas ao 
resto do País (leia-se, Nordeste e Centro-Oeste) transmite 
um convite a que se naturalizem paulistas, único passaporte 

disponível para a superação de seu subdesenvolvimento con-
gênito. Mas os migrantes nordestinos em São Paulo, mesmo 
aculturados, não têm como fugir à discriminação explícita de 
que são vítimas. Há sério obstáculo epistemológico da elite 
política paulista, impedindo perceber que o resto do País, 
franco admirador de seu progresso e feitos, não deseja ser 
cópia São Paulo.

O extraordinário progresso paulista deve muito aos recur-
sos repassados ao estado por todos os governos, desde Jus-
celino Kubitschek, à diligência e capacidade extrativa de sua 
representação parlamentar nacional e, sem dúvida, à inteligên-
cia de suas elites locais na transformação das oportunidades 
em avanços materiais. O acaso que associou o crescimento 
da lavoura cafeeira em seu estágio já capitalista ao fluxo de 
imigrantes europeus de várias nacionalidades favoreceu a 
transformação da luta pela sobrevivência, característica do 
ser humano em qualquer latitude, em audácia empresarial, 
impensável em sociedades rurais arcaicas, estagnadas, como 
as dos estados do Nordeste, à época sociedades de fogo 
morto, como as descreveu José Lins do Rego.

A liderança econômica do estado de São Paulo é não só 
meritória como indispensável a qualquer projeto de acele-
rada expansão da economia nacional. Entretanto, cultivar 
como anedota que o relativo atraso da Bahia, por exemplo, 
se deve a que os baianos, ou pernambucanos, ou os pobre-
tões sergipanos e alagoanos, não são paulistas, decorre de 
um subdesenvolvimento de civilidade, carente de severo 
polimento não mercantil. Embora aparentemente dotada de 
elevado potencial polêmico, a tese, na verdade, conta como 
um desses segredos de polichinelo, conhecido por todos os 
políticos experientes do país.

O problema essencial do PT, depois da Ação 470 e da 
devastação contemporânea, pós-Lava Jato, consiste em res-
tabelecer a fundamental simpatia com as populações pobres 
do Se, desgarradas pelas trombetas apocalípticas da segurança 
pública, e com a classe média ilustrada, em parte desorientada, 
em parte decepcionada, e, pior, vítima das lideranças oportu-
nistas de políticos necrófilos: eles estão no PT, estão no PCdoB, 
estão no PSOL, estão no PDT, estão em todas as siglas. Por 
enquanto, as dificuldades do PT não se escondem em alguma 
distribuição geogenética de eleitores, mas no despreparo da 
liderança do partido e de seus aliados diante da profunda crise 
institucional iniciada em 2013. 
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Exercício

A eleição direta para presidente da República, 
em 1989, não a qualifica como normal, típi-
ca, crítica ou para qualquer estudo compa-
rativo, nem mesmo com eleições disputadas 
depois de longo tempo de exceção, seja 

a eleição em 1945, pós-ditadura getulista, ou o retrocesso 
outonal em seguida à Primavera Árabe. O grande número de 
candidatos perfilados no primeiro turno, entre os quais nomes 
consagrados na luta contra a ditadura, terminaram surpresos 
com a expectativa de que o vencedor só seria conhecido 
depois de um segundo turno, confrontando um meteórico e 
estabanado outsider, Fernando Collor, e um torneiro mecânico, 
Luiz Inácio Lula da Silva, barbudo e, conforme as camisetas de 
sindicalista, frequentemente de maus bofes. Lula, combativo 
líder dos movimentos operários do ABC paulista, representava 
o Partido dos Trabalhadores, sem antecedentes aparentados 

no sistema pré-1964 e sem rede nacional de diretórios ou filia-
ções. Contudo, revelou-se adversário altamente competitivo, 
obtendo 29,5% dos votos no Norte, 44,3% no Nordeste, 49,3% 
no Sudeste, mas tendo derrotado largamente o oponente por 
72,9% contra 27,1% no estado do Rio de Janeiro, diferença só 
inferior às obtidas por Collor em Roraima, Tocantins e Alagoas. 
Collor ainda venceu as eleições no Centro-Oeste, mas perdeu 
para Lula no Sul, que obteve excelentes votações em Santa 
Catarina e, especialmente, no Rio Grande do Sul. A difusão 
estadual de votos, mesmo em se tratando de livre retomada 
das eleições, continha escassa informação sobre identificável 
distribuição de preferências partidárias.

As sucessivas eleições de 1994 e 1998 se caracterizaram 
como vitórias por avalanche de votos. Nesse tipo de eleição, 
o vencedor obtém superioridade em praticamente todos os 
colégios eleitorais, em alguns deles com extraordinária van-
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tagem. Eleições desse tipo não são propriamente incomuns, 
mas é possível que existam pouquíssimos casos em que 
ocorram em duas eleições sucessivas e com os mesmos 
candidatos. Foram vitórias atípicas e inusitadas, considerando 
o desempenho razoável do derrotado, Lula, na eleição de 1989. 
Em 1994, Lula só conseguiu sobrepujar Fernando Henrique 
Cardoso no estado do Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, 
onde também batera Fernando Collor, em 1989. Em 1998, com 
outra vitória de Fernando Henrique em primeiro turno, Lula 
conseguiu ultrapassar Fernando Henrique em três estados: 
Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Um do Nordeste, 
outro do Sudeste e o terceiro, do Sul.

E xame atento dos números compilaria substan-
cial progresso no desempenho do perdedor, 
entre a primeira e a segunda derrota. Em 1994, 
além das duas unidades federativas em que 
venceu (Rio Grande do Sul e Distrito Federal), 

Lula obteve mais de 30% dos votos locais em quatro estados: 
Pernambuco e Sergipe (37% cada um); Bahia (35%) e Pará 
(31%). Em 1998, foram nove os estados, além dos três em que 
saiu vencedor, nos quais Lula alcançou mais de 30% dos votos 
locais: Amapá (39%); Santa Catarina (37%); Bahia e Sergipe 
(35% cada um); Paraíba (34%) e Acre e Pernambuco (31% 
cada um). A penetração nacional prosseguia, movimento mais 
do que evidenciado nas eleições proporcionais para a Câmara, 
em Brasília: de oito deputados eleitos em 1982, o PT dobrara 
a representação para 16 deputados, em 1986, e praticamente 
repetira o feito, em 1990, com 35 representantes eleitos. Em 
1994, ano de sua primeira derrota presidencial por avalanche, 
o PT aumentou em 30% a representação na Câmara (45 
deputados eleitos) e mais ou menos 30% em 1998 (bancada 
de 58 deputados), ano da segunda derrota presidencial por 
avalanche. Na eleição crítica de 2002, em que o candidato 
presidencial do PSDB, José Serra, só venceu em um estado, 
o nordestino Alagoas, a representação parlamentar do PT 
cresceu em mais de 60%, passando a ter 91 deputados. O 
caráter nacional do partido estava mais do que consolidado, 
bem posicionado nas Assembleias de vários estados e se 
expandindo organizacionalmente pelos municípios.

Essas observações preliminares pertencem ao presente 
exercício porque ajudarão a desdobrar o argumento de “Onde 
nascem os votos” com a demonstração de que a polarização 

eleitoral entre um Nordeste pobre e petista e um Sudeste-Sul 
esclarecido e antipetista é destituída de suficiente compro-
vação empírica.

Os resultados na ponta do lápis de “Onde nascem os votos” 
– Necon-Iesp-Uerj (27/08/17) conduziram à importante conclu-
são de que se encontra no Sudeste, não Norte ou Nordeste, a 
maior contribuição proporcional para a votação nacional total 
dos candidatos presidenciais Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. 
Aqui se apresentarão evidências revelando a falsa polarização 
Nordeste-Sudeste que mistifica, de fato, a polarização entre 
o eixo São Paulo-Norte e a maioria do resto do país, o que 
inclui todos os demais estados do Sudeste (Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Espírito Santo), a maioria do Nordeste e um 
dos três estados do Sul (Rio Grande do Sul). Por fim, retificando 
classificação anterior, e para surpresa dos que acreditam em 
versões mais do que em fatos, não é o PT, mas o PSDB que 
detém hegemonia nos atrasados estados do Acre, Rondônia, 
Roraima, Amapá Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
desde 2006, ano em que, alegadamente, o Sudeste ilustrado 
teria empurrado o PT para os “confins” do Norte-Nordeste.

Nas eleições de 2002, e sempre considerando os resul-
tados do primeiro turno, o candidato derrotado, José Serra, 
do PSDB, só superou Lula em um estado e, ironicamente, do 
Nordeste: Alagoas. Lula foi vitorioso no Norte, no Nordeste 
(fora Alagoas), no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Em 2006, 
o derrotado foi Geraldo Alckmin, tendo vencido no primeiro 
turno nos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rondônia, Roraima, no Distrito Federal, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e, por mínima margem, Rio Grande do 
Sul, desvio largamente revertido no segundo turno. A mistura, 
em eleição representando alegadamente um divisor de águas 
entre eleitorados esclarecidos e iletrados, a de 2006, resultou 
estranha: em 11 vitórias, Alckmin obteve sete delas (mais de 
50%) no Norte e no Centro-Oeste.

A hegemonia tucana permaneceu sólida no Acre e no 
Centro-Oeste, em 2010, e outra vez José Serra, agora contra 
Dilma Rousseff, foi vitorioso em cinco estados – Acre, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima –, apenas um 
no Sudeste, São Paulo, e dois no Sul: Paraná e Santa Catarina. 
Finalmente, em 2014, a reserva tucana de votos no Norte e 
Centro-Oeste continuou imbatível, tendo Aécio Neves, candi-
dato do PSDB, vencido em Rondônia, Roraima, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal (que não deixa 

caRtOgRafIa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

117abril•maio•junho 2018

de ser, eleitoralmente, Centro-Oeste). Os demais membros 
do coquetel peessedebista, em 2016, foram dois estados do 
Sudeste, Espírito Santo e São Paulo, e dois do Sul, Paraná e 
Santa Catarina.

Esses são os fatos da vida eleitoral brasileira em relação às 
eleições presidenciais desde Fernando Collor. Para enfatizar a 
falta de qualquer sentido plausível da tese de uma “polarização” 
Sudeste versus Norte-Nordeste, registre-se que os candidatos 
do Partido dos Trabalhadores venceram os pleitos presidenciais 
em todos os estados do Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo – este desviando em 2014), desde 2002, menos 
em São Paulo a partir de 2006. Entre os três estados do Sul, 
os candidatos do PT conquistaram vitória no Rio Grande do Sul 
em todas as eleições presidenciais, com exceção da eleição 
de 2006 (em que venceram, todavia, no segundo turno, mas a 
análise mantém-se fiel à regra do primeiro turno). Obviamente, 
não existe impedimento lógico ou empírico a que, em algum 
momento, ocorra a distribuição polar sugerida, mas a história 
eleitoral recente do país não a sustenta.

É certo que o número de estados do Nordeste, nove, supera 
os sete da soma Sudeste e Sul. Mas a tese da polarização não 
se dá conta de que a concentração de votos no Nordeste é 
bastante inferior à do Sudeste e, neste, o PSDB só é majori-
tário em um dos quatro estados, e em duas das três unidades 
do Sul. Aos três estados “avançados” do Sudeste-Sul, em 
sete, devem ser acrescentados cinco, dos sete nortistas, 
também reiteradamente peessedebistas. Contrariamente, 
os candidatos presidenciais petistas têm obtido maioria em 
três dos quatro estados do Sudeste, um da região Sul, e em 
apenas duas (Amazonas e Pará) das sete unidades do Norte. 
No Nordeste o PT reproduz a hegemonia do PSDB no Norte, 
vencendo nas nove unidades da Federação, com exceção da 
vitória de José Serra, em Alagoas, na eleição de 2002. Em 
suma: os ilustrados têm contado com um estado no Sudeste 
(São Paulo), dois no Sul e cinco na região Norte; os iletrados 
contaram com três, dos quatro estados no Sudeste (Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com a exceção da elei-
ção de 2014 no Espírito Santo), um no Sul, nove no Nordeste 
e dois no Norte. Tal partição mantém-se relativamente estável 
desde 2006, ano da suposta eleição divorciando o ilustrado 
Sudeste do iletrado Nordeste.

Na perspectiva dos presentes exercícios, a eleição de 
2006 não seccionou nenhum eleitorado de outro. O resultado 

importante refere-se à retificação operada na verdadeira 
eleição crítica de 2002, em que o extenso eleitorado brasileiro 
reverteu a incomum avalanche eleitoral dos pleitos de 1994 
e 1998. Sem prejuízo dos méritos pessoais do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o espetacular êxito da reforma 
monetária com a introdução do “real” contribuiu decisivamente 
para o sucesso do PSDB nas eleições dos anos noventa. Com 
a quase fatal naturalização dos fenômenos sociais, contudo, 
o sucesso do “real” virou hábito, rotina, e a atenção pública 
dirigiu-se a outros incômodos. Expressa a insatisfação com 
o governo Fernando Henrique Cardoso o maior número de 
estados em que foi batido por Lula na reeleição, em 1998. Três 
anos depois da segunda vitória por avalanche, a insatisfação 
crescente mostrou-se nos reduzidos índices de apoio ao 
final de seu governo e, posteriormente, na eleição crítica de 
2002, em que seu candidato perdeu, também por avalanche, 
na maioria dos estados do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste.

Amoderação retificadora do excesso crítico de 
2002 revelou-se no resultado das eleições 
de 2006, seguido por duas eleições con-
sideravelmente normais, em comparação 
com a retificadora de 2006, e, por essa 

comparação, nem remotamente aparentadas às eleições 
de 1994, 1998 e 2002. O número de eleições presidenciais 
concorridas desde a Constituição de 88, nas quais pelo menos 
três delas geraram resultados incomuns, é insuficiente para 
uma discussão peremptória dos padrões de voto dos brasi-
leiros. Convém, em consequência, evitar teorias precipitadas 
sobre paralelepípedos desconjuntados, sendo mais provável 
que resultem inconsistentes com o conjunto de informações 
disponíveis, ainda que parco. Se não há fundamento empírico 
sólido para teorias generalizantes, a presente base factual 
basta para revelar a fragilidade de teses ligeiras.

Naturalmente, a distribuição das vitórias estaduais não 
mostra senão a epiderme da geografia eleitoral das eleições 
para presidente. Ainda assim, a evidente inferioridade do 
PSDB diante do PT em três dos quatro estados do Sudeste 
e em um do Sul, por um lado, e sua hegemonia no Norte e 
Centro-Oeste, por outro, não são realidades que a supremacia 
do PT nas nove unidades nordestinas permita aos adeptos 
da polarização desprezar. Afinal, o PSDB também possui 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

118

razoável capacidade de extrair votos na região: conseguiu o 
equivalente a ¼ dos votos dados aos candidatos petistas no 
Maranhão em 2002, 2006 e 2010; a quase 50% dos votos do 
PT no Piauí, no Rio Grande do Norte (exceto em 2014), e na 
Paraíba; em Alagoas e Sergipe os candidatos petistas, além 
da derrota para Serra em 2002, venceram com dificuldade os 
demais embates com o PSDB, à exceção de 2014. O clichê 
de que a geografia eleitoral é complexa, comporta desvios, 
não desculpa a violenta simplificação que a extrema tese da 
polarização geográfica advoga. A tese não acomoda alguns 
desvios, simplesmente contraria fortemente as evidências. 
Como sugerido no anterior “Onde nascem os votos”, a análise 
deve ser cordata diante de fatos incontroversos.

Omodelo de oferta e demanda por repre-
sentação isola o impacto agregado das 
abstenções, votos brancos e nulos (alie-
nação eleitoral), tornando comparativos 
os resultados partidários entre duas ou 

mais eleições, independentemente das respectivas taxas 
de alienação. O modelo também presume ter validade geral, 
aplicável a praticamente todos os partidos, independente-
mente de tamanho ou inclinação ideológica: quanto maior o 
número de candidatos de uma legenda, maior a probabilidade 
de conquistar vitórias. É aceitável a exceção de que partidos 
de reduzida votação apresentem um ou dois candidatos, em 
sistemas proporcionais, evitando a dispersão de seus eleitores. 
Em casos semelhantes, vale o contrário da previsão do modelo: 
quanto maior o número de candidatos, menor a probabilidade 
de obter vitórias. Da generalização, segue-se uma inferência 
ajustada à comparação do desempenho de partidos em elei-
ções sucessivas: maior ou menor número de candidatos entre 
as eleições produzirá simétrica proporção entre o número de 
vitórias (derrotas) alcançadas nessas eleições.

Investigações futuras continuarão testando a robustez do 
modelo de oferta e demanda por representação, enriquecen-
do-o com peculiaridades operacionais em distintos contextos 
competitivos. Neste exercício, a incógnita refere-se aos re-
sultados eleitorais, por estado, responsáveis pelas principais 
leituras da Tabela 2 do primeiro documento “Onde nascem 
os votos”: a) crescente participação proporcional dos votos 
nortistas e nordestinos na votação nacional de Lula e Dilma, 
nas quatro eleições presidenciais; b) relativa estabilidade na 

contribuição do Sul e Centro-Oeste; e c) a tendência cadente 
na contribuição proporcional de São Paulo e Rio de Janeiro, 
no Sudeste.

A Tabela 1 do presente “Exercício na ponta do lápis 2” 
mostra proporções correspondentes a cada estado na votação 
nacional total dos dois candidatos, Lula e Dilma, nas quatro 
eleições. Tal como no exercício do primeiro “Onde nascem os 
votos”, só foram incluídos na Tabela 1 as unidades federativas 
em que os candidatos obtiveram número igual ou superior a 
300.000 votos. Por isso, o número de estados registrados na Ta-
bela 1 não corresponde ao número total de estados da Tabela 1  
de “Onde nascem os votos”.

O primeiro resultado relevante informa que nem Lula nem 
Dilma sempre obtiveram votação igual ou acima de 300.000 
votos em todas as unidades da Federação. Em 2002, Lula 
só ultrapassou a marca de 300.000 votos em 21 unidades, 
incluindo o Distrito Federal. Entretanto, Lula e Dilma ultrapas-
saram o patamar dos trezentos mil em 24 colégios estaduais 
nos três pleitos posteriores. Sabendo-se que Acre, Roraima e 
Amapá, completando os vinte e sete colégios, não possuem 
eleitorado superior a 300.000, comprova-se a capacidade do 
PT em obter votação superior ao patamar escolhido em todas 
as unidades da Federação em que era possível conquistá-los.

Os três estados barrados pelo filtro dos 300.000 mil votos 
também devem ser excluídos nas votações de José Serra, 
Geraldo Alckmin, outra vez José Serra e Aécio Neves. Mesmo 
assim, verifica-se que José Serra obteve menos de 300.000 
votos em sete dos demais estados (em 2002); Geraldo Al-
ckmin, em dois estados (Amazonas e Tocantins); José Serra 
também em dois (Amazonas e Tocantins); e Aécio Neves não 
superou 300.000 votos em quatro estados: Tocantins, Piauí, 
Pernambuco e Sergipe. Por mera contagem, portanto, aplicado 
o filtro dos 300.000 votos, observa-se que o alcance nacional 
do Partido dos Trabalhadores tem sido superior ao do PSDB.

Evidências de natureza estatística são quase sempre 
rombudas em demasia para justificar interpretações subs-
tantivamente significativas. Elas são indispensáveis, contudo, 
para delimitar com clareza o perfil dos problemas, etapa in-
vestigativa que, se cumprida defeituosamente, compromete 
desde logo o sucesso final da análise; mas são impotentes na 
descoberta das conexões de sentido entre fenômenos rigoro-
samente demarcados, exceto se providas de contexto concei-
tual apropriado. Em consequência, os resultados alcançados 
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taBela 2

Votação do Pt Nas eleições PresideNciais 
de 2002 a 2014 – 1º turNo
(Nº de Votos estaduais soBre o total de Votos 
NacioNais do caNdidato) (%)

uf lula 
2002

lula 
2006

dilma 
2010

dilma
2014

RO – 0,7 0,7 0,8

AC 0,7 0,3 1,7 0,3

AM 1,3 2,3 2,1 2,1

RR 0,2 0,1 0,1 0,2

PA 2,7 3,5 3,6 4,7

AP 0,3 0,3 0,3 0,5

TO – 0,8 0,8 0,9

MA 2,1 4,6 4,4 5,1

PI 1,6 2,3 2,3 2,9

CE 3,4 6,1 5,8 7,1

RN 1,5 2,0 1,8 2,3

PB 1,9 2,7 2,2 2,5

PE 4,2 6,4 5,8 4,9

AL 0,8 0,1 1,5 1,6

SE 0,9 1,0 1,7 1,4

BA 7,4 9,2 9,7 9,9

MG 12,7 11,1 10,6 11,2

ES 1,8 2,0 1,5 1,5

RJ 8,3 8,8 7,9 6,9

SP 23,1 17,3 18,4 13,7

PR 6,4 4,5 4,9 4,7

SC 4,4 2,4 2,9 2,6

RS 6,7 4,4 6,3 6,7

MS 1,1 0,9 1,1 1,2

MT 1,3 1,2 1,4 1,4

GO 2,7 2,5 2,7 2,4

DF 1,5 1,1 1,0 0,8
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taBela 1

Votação Petista Nas eleições PresideNciais 
de 2002 a 2014 – 1º turNo, Nos estados em que 
os Votos dados ao caNdidato do Pt foram 
iguais ou suPeriores a 300.000
(Nº de Votos estaduais soBre o total de Votos 
NacioNais dados ao caNdidato) (%)

uf lula 
2002

lula 
2006

dilma 
2010

dilma
2014

AM – 2,3 2,1 2,1

PA 2,7 3,5 3,6 4,7

MA 2,2 4,6 4,4 5,1

PI 1,6 2,3 2,3 2,9

CE 3,8 6,0 5,8 7,1

RN 1,5 2,0 1,8 2,3

PB 1,9 2,7 2,2 2,7

PE 4,3 6,4 5,8 4,9

AL – 1,3 1,5 1,6

SE – – 1,1 1,4

BA 7,4 9,2 8,8 10,0

MG 13,0 11,0 11,0 11,2

ES 1,8 2,0 1,5 1,5

RJ 8,4 9,0 7,9 6,9

SP 23,4 17,3 18,4 13,7

PR 6,5 4,5 4,9 4,6

SC 4,4 2,4 2,9 2,6

RS 6,8 4,4 6,3 6,4

MS – – 1,1 1,2

MT 1,3 1,2 1,4 1,4

GO 2,7 2,5 2,7 2,4

DF 1,5 – – –
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pelos Exercícios 1 e 2, do primeiro documento “Onde nascem 
os votos”, bem como os constantes do presente Exercício na 
Ponta do Lápis II, coletam informações estatísticas de impac-
to relevante na avaliação de teses sobre o comportamento 
eleitoral brasileiro, mas ainda insuficientes para entendimento 
complexo dos fenômenos estatisticamente retratados.

Dir-se-ia que a etapa estatística é, todavia, básica e quase 
que exaustiva na demonstração dos equívocos de interpre-
tações substantivas. É enorme o poder de veto estatístico 
a elucubrações teóricas de rigor combalido. Mas constitui 
apenas a etapa básica na elaboração de argumentos teóricos 
válidos. Estes exercícios esclarecem a verdadeira tessitura de 
alguns tópicos de análise eleitoral sem reivindicar competência 
para interpretações associativas entre estágios econômicos, 
tipos de estrutura social e distribuição de preferências do 
eleitorado. O instrumental de investigação e as evidências 
suplementares exigidos por hipóteses fecundas sobre decisões 
de voto ultrapassam as fronteiras dos presentes exercícios. 
Mas presume-se que as estatísticas aqui utilizadas são 
suficientes para sustentar conclusões sobre o desempenho 
eleitoral de dois dos maiores adversários na disputa pela 
Presidência da República.

Parte das descrições e interpretações a seguir se sus-
tentam na decisão de arbitrar em 300.000 votos o patamar 
mínimo para computar a votação estadual dos candidatos 
como proporção das respectivas votações nacionais. Uma 
distribuição igualitária dos votos dos candidatos pelas unida-
des da Federação corresponderia ao total nacional de votos 
dividido pelo número de unidades (27, no caso). Ocorre, 
entretanto, que os valores resultantes são completamente 
irrealistas em qualquer tipo de eleição em qualquer sistema. 
No Brasil, a divisão da votação presidencial do PT pelas 27 
unidades apontou os seguintes números médios de votos: 
1.460.617, em 2002; 1.727.659, em 2006; 1.762.780, em 
2010; e 1.601.090, em 2014. Tomá-los como referência para 
avaliar o equilíbrio na distribuição estadual dos votos seria, 
obviamente, insensato.

Arbitrei inicialmente ordenar os estados segundo um 
patamar mínimo de 500.000 votos por partido, mas verifiquei 
ser muito exigente, desvirtuando, para menos, a participação 
dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de eleitora-
dos comparativamente reduzidos. Então, escolhi o mínimo de 
300.000 votos, correspondendo a 3,7% da votação total dos 

candidatos Lula e Dilma, em qualquer das quatro eleições. Por 
lógica aritmética, qualquer número dividido por 27 produzirá 
um número correspondente a 3,7% do número original, seja 
qual for o valor deste (a regra geral enuncia que, em divisões, 
mantido fixo o divisor, qualquer dividendo maior do que o di-
visor produzirá um resultado equivalente a uma porcentagem 
constante do dividendo, independentemente do valor deste). 
No caso, 3,7% ainda corresponde a frações bastante elevadas 
da votação total – o que é uma desvantagem como métrica 
para comparação direta entre os estados –, mas permite 
comparações tecnicamente aceitáveis entre 3,7%, tomado 
como referência paramétrica de igualdade, e as porcentagens 
obtidas pelas votações reais dos estados.

As porcentagens estaduais desse Exercício II, tal como 
nos exercícios anteriores, estão ponderadas pela votação 
nacional do partido, não pelas votações estaduais. A Tabela 
2 completa os claros da Tabela 1 e permite análise diferen-
ciada das votações dos estados por novo ângulo. A forma 
adequada de compará-las consiste em verificar a evolução das 
porcentagens de cada estado na trajetória de aproximação, 
superação ou afastamento do 3,7% paramétrico. Acredito que 
as comparações não expressem resultados estatisticamente 
fabricados e que a distância das diferenças entre os estados 
se mantenha relativamente estável, independentemente da 
referência paramétrica de igualdade por ventura selecionada.

F eitas as ressalvas, segue-se uma leitura plau-
sível da Tabela 2 deste exercício II. O objetivo 
imediato foi identificar os estados responsáveis 
pela distribuição da contribuição percentual das 
regiões para a votação total de Lula e Dilma, 

registrada na Tabela 2 de “Onde nascem os votos”, na qual as 
regiões Sudeste-Sul, somadas, aparecem como contribuindo 
proporcionalmente mais para as vitórias petistas do que as 
regiões Norte-Nordeste somadas. Naquele exercício apresen-
taram-se os argumentos para rejeição da hipótese corrente 
de uma nordestinização do PT, carente dos votos ilustrados 
do Sudeste-Sul, agregados por região. Aqui se investigam os 
eleitorados responsáveis pela solidez da rejeição à hipótese.

Identificando os estados em que a votação dos candidatos 
se manteve relativamente nula, estável, oscilante, crescente 
ou cadente em relação a 3,7%, independente da região, 
observa-se:
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1) Em oito unidades da Federação, a relação entre a par-
ticipação relativa na votação total e o percentual paramétrico 
de igualdade participativa foi residual, praticamente nula: 
Roraima, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal;

2) De proximidade estável, porém baixa, em relação ao 
percentual paramétrico aparecem os estados do Piauí, Goiás 
e Amazonas;

3) Oscilantes com viés de afastamento encontram-se o 
Rio Grande do Norte e a Paraíba;

4) Quatro estados mostram uma clara tendência de afasta-
mento da igualdade paramétrica: Pernambuco, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Santa Catarina;

5) Estáveis em posições mais próximas da igualdade pa-
ramétrica ou em direção a maior proximidade encontram-se 
o Pará, Maranhão, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio 
Grande do Sul.

Em minha interpretação, ainda não cabe um juízo mais 
assertivo sobre eventual dispersão ou convergência dos 
eleitorados estaduais em relação a um centro paramétrico. 
As oito unidades consideradas com participação residual ou 
nula decorre da relativa estabilidade da posição, isto é, sem 
revelar inequívoca tendência para afastamento ou aproximação 
ao centro paramétrico, e não porque sejam de reduzido valor 
numérico. O Rio Grande do Norte e a Paraíba, por exemplo, 
aparecem com tendências de afastamento, embora também 
apresentando baixos valores percentuais de participação na vo-
tação total dos candidatos presidenciais. As trajetórias de claro 
afastamento e clara aproximação também agregam unidades 
com distintas participações relativas na votação nacional do 
PT. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, com elevadas 
participações relativas na votação nacional, notoriamente se 
afastam do centro de igualdade paramétrica.

Não obstante a inegável parcela de subjetividade na 
classificação dos desempenhos, a distribuição dos estados 
em função de aproximação ou fuga de um centro paramé-
trico parece consistente, descrevendo o caráter fluido da 
participação dos estados no resultado final das eleições. Em 
consequência, implica elevada perda de informação forçar a 
redução de múltiplas e heterogêneas trajetórias a bipolaridades 
estanques. Dos itens alinhados em 4 e 5, na classificação 
apresentada, surgem famílias por assim dizer “bastardas”: 
um estado nordestino, dois do Sudeste e um da região Sul 

trilham caminhos paralelos bem parecidos, no alinhamento 
em 4. Em 5, um estado do Norte junta-se a três do Nordeste, 
um do Sudeste e dois do Sul na configuração de trajetória 
similar. Portanto, a contribuição dos estados para os resultados 
presidenciais do PT nas quatro eleições resulta de dinâmicas 
variadas, acrescentando complexidade, antes que retirando, 
ao mosaico eleitoral brasileiro. Tendo presente essa conclusão, 
convém retomar a análise da relação entre o total de votos 
estaduais conseguidos pelo PT e a votação nacional do partido.

É indispensável registrar que a variação ao 
longo do tempo no número absoluto de votos 
presidenciais não se reflete automaticamente 
na proporção relativa de cada estado na vo-
tação nacional dos candidatos. Essa relação 

é essencialmente distinta daquela verificada entre número 
de candidatos a prefeito e vereanças e a probabilidade de 
se obterem os lugares em disputa. O número de lugares a 
preencher é singular – a Presidência da República – e, na rara 
eventualidade em que um partido concorre à vaga com mais de 
um candidato, a probabilidade de vitória se reduz, ao contrário 
da probabilidade conectando maior número de candidatos e 
maior número de vitórias.

Os votos dados a um candidato presidencial correspondem 
a uma porcentagem absoluta do eleitorado de cada estado, 
mas não em relação à votação total nacional do candidato. A 
ponderação dos votos de cada unidade federativa é função a 
posteriori do peso dos demais estados. Por exemplo, embora 
a votação de Dilma Rousseff em Minas Gerais, na eleição de 
2014, tenha sido inferior à que extraiu em 2010 (veja Tabela 1  
de “Onde nascem os votos”), ela contribuiu, entretanto, propor-
cionalmente, com 0,2 ponto percentual a mais, em 2014, do 
que a contribuição da votação de 2010. Na Bahia, um aumento 
singelo no número absoluto de votos (veja Tabela 1 de “Onde 
nascem os votos”), entre uma e outra disputa presidencial, re-
sultou em substancial acréscimo na contribuição proporcional 
do estado (mais 1,2 ponto percentual), nas mesmas eleições 
sucessivas de 2010 e 2014.

Em outras unidades, a redução na contribuição proporcional 
expressou de forma bem mais simétrica a magnitude da queda 
no número de votos – é o caso do Rio de Janeiro, em que o 
PT perde grande quantidade de eleitores, desde 2006, quando 
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sua contribuição ao total nacional correspondeu à proporção 
relativa de 8,8% de votos em Lula, aos 6,9% relativos obtidos 
por Dilma, em 2014. Em número de votos, a votação em Dil-
ma, em 2014, equivaleu a uma perda de 20% da que recebeu 
em 2010, enquanto a perda relativa entre os 8,8%, de Lula 
de 2006, e os 6,9%, da Dilma de 2010, correspondeu a uma 
redução de 23,3% de apoio relativo.

Omesmo ocorreu em São Paulo, que, em 
2010, proporcionou uma participação rela-
tiva de 18,4% no total da votação nacional 
em Dilma, caindo para 13,7% relativos, 
em 2014. Em estatística de votos, Dilma 

Rousseff perdeu, em 2014, 32% dos votos que conquistara 
em 2010, em São Paulo, equivalentes a uma queda de 25,5% 
em pontos percentuais. Observação crucial relativa ao tema 
da concentração geoeconômica do tipo de votos (ilustrados 
ou atrasados) não fossem os 13,7% de contribuição relativa 
ainda gerada em São Paulo, e dos 6,9% do Rio de Janeiro, 
mesmo em dinâmica cadente (vide alinhamento em 4) não 
haveria unanimidade Norte-Nordeste capaz de assegurar a 
difícil vitória alcançada em 2014.

A variação do peso das votações estaduais ponderadas 
pela votação total dos candidatos (a análise vale para qualquer 
partido com candidaturas presidenciais, não sendo peculiar 
ao Partido dos Trabalhadores) constitui informação relevante 
para interpretações de resultados eleitorais, dotando-as de 
sofisticação, reavaliando o significado dos indicadores de 
participação estadual com referência ao centro paramétrico 
de igualdade e, finalmente, identificando a hierarquia de mu-
danças locais (estaduais) na composição agregada dos apoios 
aos partidos ou candidatos.

A expectativa otimista de partidos como o PT, confiante no 
volume absoluto de votos conquistados em certas unidades 
da Federação, traduzido em algumas espetaculares percen-
tagens locais de votos, desconsidera o desastre que o peso 
proporcional dos votos cadentes em regiões populosas e hostis 
pode causar. Um partido de centro-esquerda que afunila men-
sagens e prestigia aspirações e demandas de restrito grupo 
ocupacional – ou mesmo numeroso, porém constituído por 
heterogêneo e disperso conjunto de desvalidos – se arrisca 
ao isolamento político e ao jesuitismo ideológico. 

wanderleyguilhermedossantos@gmail.com
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abc
da inflação

baixa

a 
inflação é um dos fenômenos mais estudados em todo o mundo, pois afeta 
diretamente inúmeras variáveis econômicas, desde as taxas de juros, com 
impacto sobre atividade e emprego, ao câmbio – e com isso o comércio exte-
rior –, e, principalmente, afeta o “bolso” do consumidor, ou seja, nosso salário 
em termos reais (descontada a variação dos preços, isto é, a inflação). Mas a 

inflação não é apenas um fenômeno econômico, embora os economistas sejam seus principais 
estudiosos. No Brasil, país que sofreu o mais longo período de inflação elevada contínua no 
mundo moderno, foi publicado um interessante livro, em 1993, “Na Corda Bamba: doze estudos 
sobre a cultura da inflação”1, com textos de psicanalistas, sociólogos, antropólogos, historia-
dores, cientistas políticos, juristas e até economistas, todos preocupados com o “monopólio” 
dos economistas em relação à inflação. Os organizadores do livro corretamente lembram que 

luiz roberto cunha
Economista
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a inflação “não pode ser pensada e gerida apenas por economistas”. O objetivo do livro, a partir de 
um seminário na UFF em 1991, é “examinar a inflação enquanto fenômeno social, suas implicações 
para sociedade e para o indivíduo”, sendo os olhares dos autores voltados não para inflação em 
si, mas para “as múltiplas implicações desse fenômeno sobre a cultura e a sociedade, sobre os 
indivíduos e seus hábitos; enfim, o impacto da inflação no cotidiano do cidadão, nas regras de 
sociabilidade e no mercado político”. Nada mais importante do que uma discussão interdisciplinar 
sobre esse fenômeno, e os textos são saborosos... É pena (para os excelentes objetivos do livro 
e não para o Brasil) que logo depois da publicação tivéssemos em 1994 o Plano Real, que reduziu 
bastante o interesse mais amplo da sociedade e dos acadêmicos sobre a inflação.

m
as sou economista e, supostamente, um economista “especialista em inflação”, 
o que tem origem na minha atividade nos governos Geisel e na Nova República 
atuando no CIP, o “velho” órgão de controle de preços, de outros tempos, que 
espero não voltem mais... Assim, vou analisar a inflação sobre a ótica econô-
mica, procurando discutir alguns aspectos de sua evolução, principalmente – e 

aí considero que tento dar uma contribuição a um debate mais amplo do que o econômico – com 
relação a seu efeito sobre as pessoas e a sociedade, para o bem ou para o mal... 

Ao examinarmos o Gráfico 1, podemos achar que, de fato, trata-se do eletrocardiograma de 
um doente terminal. Um daqueles que o Dr. House, médico excêntrico da série de TV, salvava 
de doenças misteriosas, sempre dando algum “choque” com uso de desfibrilador. Os “choques” 
geravam piques de pressão arterial, e, depois, milagrosamente, traziam os pacientes de volta à 
vida. Uma boa analogia para o nosso Brasil...

Na verdade, este gráfico representa a evolução da inflação no Brasil, medida pela variação 
mensal do IGP-DI/FGV, ao longo dos anos de 1964 a 2010. Ao contrário do eletrocardiograma do 
“doente terminal”, os “piques” (ou “picos”, contrapondo-se aos “vales”) são meses em que o 
país teve taxas de inflação absurdamente elevadas, enquanto que os meses de taxas baixas, de 
meados dos anos 60 até início dos anos 70 e a partir de 1994, após o Plano Real, são os períodos 
de “normalidade”, em termos inflacionários.

Inflação é a medida de variação de preços de um determinado conjunto de bens e serviços 
– quando a variação dos preços é negativa, temos a deflação. Segundo Philip Cagan2, quando a 
inflação mensal é muito elevada – embora não se tenha uma “fronteira definida” –, os economistas 
denominam o fenômeno de hiperinflação. Como diz Gustavo Franco, um especialista no assunto, na 
introdução de seu livro sobre o Plano Real, no Brasil que “viveu uma hiperinflação, que nada deixa 
a dever aos clássicos casos europeus que tanto têm alimentado a imaginação de economistas 
e historiadores, nota-se um certo pudor em tomar a experiência brasileira nesses termos: ouve-
-se, com frequência, de uma “superinflação”, “megainflação” ou mesmo uma comedida “inflação 
elevada”, mas dificilmente uma “hiper”. Tal como os terremotos e os furacões, a “hiper” parece 
pertencer a uma certa categoria de catástrofes que o caráter nacional habituou-se a pensar que 
não acontece por aqui”3.
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Embora não sejamos os campeões em termos de taxas mensais elevadas de inflação, a Alema-
nha, além do 7x1 na Copa de 2014, também nos dá de “lavada” em termos de uma das maiores 
inflações da história: entre agosto de 1922 e novembro de 1923 (por 16 meses) alcançou uma 
média mensal de 322%, com “pico“ de 32.400%. Foi, porém, ultrapassada pela Hungria, que entre 
agosto de 1945 e julho de 1946 (por 12 meses), chegou ao fantástico recorde mundial com uma 
média mensal de 19.800%, com “pico” de 4,2x1015 (é melhor não fazer a conta...) e pela Grécia, 
que, entre novembro de 1943 e novembro de 1944 (por 11 meses), teve uma média mensal de 
365%, com “pico” de 8.500.000%. Aliás, neste campeonato a América do Sul perde da Europa, 
mas, embora apresente taxas acumuladas menores, os períodos de sofrimento são bem mais 

gráfico 1

eVolução da iNflação (gráfico de um ‘doeNte termiNal’)
igP-di 1944/2010 (% meNsal)
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longos (deve ser nossa sina “subdesenvolvida”...). Por aqui, em matéria de hiperinflação, tivemos 
Argentina, que, entre abril de 1989 a janeiro de 1991 (por 32 meses), alcançou uma média mensal 
de 67%, com “pico” de 196%, ao passo que nós também fomos derrotados pelos “hermanos”, 
pois entre novembro de 1989 e março de 1990 (somente por 5 meses) chegamos a uma média 
de 62%, perdendo o título sul-americano por pouco, pois nosso “pico” foi 84%4.

Vale observar que os países europeus tiveram seus recordes inflacionários em períodos de 
guerras ou de grande convulsão social, enquanto nós, de fato, somos únicos em termos de 
inflação, pois, como o gráfico anterior demonstra, embora não tivéssemos uma hiperinflação por 
todo o período, tivemos taxas mensais elevadas por mais de 15 anos (entre 1980 e 1994). O 
interessante, no nosso caso, é que durante esse longo período de “inflação elevada”, também 
tivemos alguns anos de crescimento – o que poderia nos levar a considerar esses como períodos 
de “inflação boa”, pelo menos para alguns setores da sociedade. E agora, nos últimos meses, 
temos o que podemos chamar de “inflação má”, pois as taxas são baixas, numa conjuntura de 
desemprego elevado.

iNflação de íNdices de iNflação 
O Brasil é o país onde esse fenômeno da inflação elevada tem, talvez, a maior relevância e, 

sem dúvida, a maior divulgação. Até porque, aí sim, somos os campeões mundiais na produção de 
índices de inflação: IPCA/IBGE, IPCA-15/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IGP-10/FGV, IPA/FGV, IPC/FGV, 
INCC/FGV, IPC/FIPE, IPCS/FGV, ICV/DIEESE, e muitos outros. São tantos os indicadores de inflação, 
divulgados ao longo do mês, que quase todo dia temos uma nova informação. Essa quantidade 
de índices gera ruído e até desinformação, pois muitas vezes os resultados são bem distintos, 
podendo em um mesmo mês uns índices indicarem inflação, e outros, deflação.

q
ual a razão para essa inflação de índices de inflação? A resposta é a nossa 
longa convivência com inflação elevada por tantos anos, principalmente depois 
dos anos 60. Mesmo tendo ocorrido uma desaceleração entre 1964 e 1973, 
antes da primeira crise do petróleo, quando alcançamos em 1973 uma inflação 
“oficial” de 12%, que na verdade foi mesmo um pouco acima de 20% (mais isso 

é outra história, que fica para um outro artigo). Em meados dos anos 70, principalmente depois da 
segunda crise do petróleo em 1979, as taxas anuais de inflação vão acelerando, até chegarmos 
à hiperinflação dos anos 80. 

O que nos permitiu essa longa convivência com a inflação – e o “milagre” de inflação elevada 
com períodos de crescimento – foi a “correção monetária”, uma das muitas “jabuticabas” brasileiras.

A correção monetária (CM) é o “carneiro que virou um bode”, na excelente “boutade” de 
Roberto Campos5, “inventor” da CM, junto com Octávio Gouveia de Bulhões, quando ministros do 
governo Castelo Branco (e a colaboração de Mario Henrique Simonsen). Mas porque o “carneiro 
que virou um bode”? Interpreto como sendo o carneiro um animal “bonitinho”, enquanto o bode, 
nem tanto... Até porque, nos anos iniciais de sua implementação, foi um instrumento poderoso 
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e eficiente para fazer com que a economia brasileira, vítima de taxas elevadas de inflação no 
início dos anos 60, voltasse a “funcionar” de forma mais organizada. Apenas como exemplo, 
antes de sua existência, um grande negócio era não pagar dívidas com o Fisco, sonegar. E ao 
ser multado, postergar o pagamento, “ganhando” com a inflação. A implantação da CM sobre as 
dívidas com o Fisco, junto com a modernização da estrutura tributária, foram responsáveis por 
uma elevação do percentual de tributos sobre o PIB de 16%, em 1964, para 26% em 1969. Mario 
Simonsen, em seu último livro, cujo título “30 Anos de Indexação” deixa explícito o que aconteceu 
no Brasil entre 1964 e 1994, explica esse importante aspecto do “carneiro”. “Os impostos eram 
pagos em moeda desvalorizada, dadas as defasagens inevitáveis entre seus fatos geradores e 
seu efetivo recolhimento aos cofres públicos. Era o que hoje se conhece como efeito Tanzi. Até 
1964 os contribuintes podiam administrar esse efeito a seu bel-prazer, pois o custo do atraso 
no cumprimento das obrigações fiscais costumava ser inferior ao rendimento de investimentos 
privados e aplicações financeiras.”6

Mas voltemos ao “carneiro e o bode”. Certa vez numa palestra, ao fazer essa referência 
comparando os dois animais, ouvi de um especialista que eu não entendia nada de “ovinos” 
e “caprinos”, pois não deveria comparar a “beleza” entre os dois, a não ser que eu fosse um 
“muar”. Entendi o recado e sempre faço a ressalva de que não entendo do assunto, mas não 
deixo de usar a “boutade”, fazendo a minha explicação para a importância da CM. Digo aos 
meus alunos que a CM foi a “Força” e a “Fraqueza” da nossa economia. “Força”, porque permitiu 
que tivéssemos períodos de inflação elevada junto com crescimento, como nos anos do Milagre 
Econômico (1968/1973) e do II PND (1974/1979). Também foi instrumento importante para 
que a economia não se desorganizasse ainda mais durante a aceleração inflacionária nos anos 
80. “Fraqueza”, porque, enquanto seu mecanismo de retroalimentação existiu, com a inflação 
passada condicionando grande parte da inflação futura, não havia como reduzir de forma mais 
consistente a inflação no Brasil. O gráfico do IGP-DI com a tragédia dos Planos de Estabilização 
fracassados (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Color II) é a prova disso, pois, após o fracasso 
dos “congelamentos”, a reindexação rápida permitia que o país sobrevivesse até o novo plano. 
Ou seja, a CM era o elemento que sustentava a inflação, cujo mecanismo de retroalimentação 
tinha que ser eliminado para enfrentar a inflação. Só com o Plano Real, quando – tendo aprendido 
com os fracassos passados – um mecanismo de superindexação por meio da URV (uma espécie 
de moeda virtual indexada) permitiu a transição para uma inflação mais “normal” e uma grande 
parte dos mecanismos de indexação foi eliminado. 

“iNflação Boa”
Mas voltemos ao nosso tema “inflação boa” e “inflação má”. Nos períodos de inflação elevada 

dos anos 80, quando, na maior parte dos anos, era forte o impacto negativo da inflação sobre 
atividade econômica, ou seja, tínhamos uma “inflação má”, que era percebida por grande parte 
das pessoas, especialmente os assalariados ou, pior ainda, para as camadas de renda baixa da 
população, sem acesso a qualquer dos mecanismos de proteção gerados pela CM. Entretanto, nesse 
período, pelo menos uma parcela da sociedade, o Estado em seus três níveis – federal, estadual 
e municipal –, se beneficiava da inflação e, por isso mesmo, resistia ao seu enfrentamento. Isso 
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porque a aplicação da CM nas receitas tributárias8 garantia seu valor real, enquanto a maior parte 
das despesas era paga a valores nominais (sem correção), ou seja, uma das razões para o Estado 
se beneficiar com a inflação e que esta, quanto mais elevada, “escondia” o grave desequilíbrio 
fiscal do Estado brasileiro.

Sobre o “benefício” da inflação ao Estado, lembro mais uma experiência pessoal, nos idos 
dos anos 80, quando estive por seis meses subsecretário da Fazenda do Rio de Janeiro. Tempos 
difíceis, pois a dívida pública já era elevadíssima, mas como ainda administrávamos sua rolagem9, 
diariamente, ao “abrir o caixa” verificávamos quanto tinha restado, resultado do “ganho inflacionário” 
com juros elevados. Aí começava minha provação. Eram inúmeros os telefonemas dos órgãos do 
Estado solicitando repasses para suas atividades essenciais. Minha resposta era sempre a mesma: 
já rolamos a dívida e os salários já estão pagos (bons tempos aqueles em relação à situação atual...), 
e priorizamos o que era o essencial, a merenda das crianças, a gasolina da polícia e a comida dos 
presos. Depois disso o “caixa fechou”, ligue amanhã para ver o que será possível liberar... Era muito 
desgastante, mas era a realidade. Os salários tinham sido pagos, mas, como não eram concedidos 
reajustes com frequência, ao longo dos meses a inflação “comia” parte de seu valor real, o que era 
uma perda para os servidores, mas um “ganho” para o Estado. Não precisava explicar a prioridade 
para a merenda e a gasolina, mas a comida dos presos (isso foi antes da tragédia do Carandiru 
em São Paulo), era a forma de evitar que comida estragada fosse o estopim para rebeliões nos 
presídios, já na época com superlotação. Ou seja, mesmo em tempos de inflação elevada, para 
alguns – nesse caso o Estado brasileiro – havia “inflação boa”.

Outro exemplo bem mais recente de “inflação boa” foi no período entre 2010 e 2013, 
quando a inflação baixa Pós-Real, reduzindo a perda das rendas mais baixas por meio do 
“imposto inflacionário”, combinada com a ampliação das transferências de renda e o baixo 
desemprego, fez com que os índices de preços ao consumidor tivessem, nos serviços, uma 
fonte de pressão (ver gráfico a seguir), passando de uma média próxima de 5% em 2004/2006 
para uns 8% em 2013/2014. 

C
ostumo dizer que grande parte dessa inflação nos serviços pode ser explicada pela 
“velha”, mas sempre verdadeira, “Lei da Oferta e da Procura”. Exemplifico com 
os serviços pessoais, especialmente os de manicure e cabeleireiro, que são, em 
geral, exercidos por mulheres. Nas periferias, na falta de emprego formal, moças 
com habilidade para fazer unhas e cortar cabelo aumentavam a oferta informal 

desses serviços, deslocando a curva com a elevação da oferta e, consequentemente, reduzindo os 
preços no mercado. Entre 2003 e 2011, tivemos a intensa transformação estrutural da renda, que 
segundo os excelentes estudos de Marcelo Neri7 ampliou o contingente de pessoas classificadas 
na Classe C, que aumentou de 66 milhões para 105 milhões (e deveria chegar, pelas projeções, a 
118 milhões em 2014). Assim, com essa mudança na estrutura da renda e no mercado de trabalho, 
a situação mudou. A moça que aumentava a oferta informal desses serviços de manicure e cabe-
leireiro conseguiu um emprego formal, reduzindo a oferta, ou seja, deslocando a curva de oferta. 
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E agora, como consumidora, busca nos salões de beleza os serviços que antes prestava. Ou seja, 
tivemos um deslocamento da curva de oferta, reduzindo a oferta, e também um deslocamento da 
curva de demanda, aumentando a demanda. Como a quantidade ofertada diminuiu e a demandada 
aumentou, a consequência é uma elevação dos preços dos serviços; fruto, sem dúvida, do que 
podemos considerar uma “inflação boa”, pois refletia uma importante e necessária mudança na 
estrutura de renda do Brasil.

No Gráfico 2 temos a variação mensal do IPCA Subjacente dos Serviços10 comparados, entre 
janeiro de 2004 e dezembro de 2016, à variação do IPCA. O gráfico demonstra que no período 
entre 2005 e 2015 esse tipo de serviço apresentou variação mensal bem acima do IPCA, em 

gráfico 2
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função da mudança estrutural na renda e do aumento real do salário mínimo. Podemos, também, 
observar, a partir de 2012, o impacto do aumento do desemprego (taxa mensal de desocupação) 
na acentuada desaceleração da variação do IPCA Subjacente dos Serviços, após meados de 2015.

“iNflação má”
Nos últimos meses, mesmo com taxas mensais muito baixas para nossos padrões inflacionários 

históricos, podemos considerar que temos uma “inflação má”. A razão é clara, pois temos uma 
conjuntura em que o desemprego é alto, o crescimento é baixo, e o resultado mensal da inflação ao 
consumidor decorre, além do próprio desemprego elevado (impactando os serviços, como mostra 
o gráfico anterior), de uma excepcional combinação de fatores específicos impactando os preços 
dos alimentos. Tivemos uma safra de grãos elevada, os preços internacionais das commodities 
(até o ano passado) estavam relativamente baixos e o clima ajudou nos preços dos produtos in 
natura. E para completar o quadro de “choque de oferta negativo”, também tivemos o “fator BRF”, 
com um aumento da oferta de frango no mercado interno, devido à perda de mercado externo 
com a grave crise da maior exportadora do produto, afetando também, pela concorrência, o pre-
ço da carne no mercado interno. Embora a inflação excepcionalmente baixa ajude a melhorar a 
renda real (inflação “comendo” menos os salários) e a renda disponível (sobrando mais dinheiro 
no bolso do consumidor, com menor gasto em produtos essenciais), como é grande o número de 
desempregados e subempregados, essa inflação baixa não pode ser considerada uma “inflação 
boa”, frustrando inclusive as expectativas de melhora na popularidade do governo.

a
liás, uma maior dificuldade de percepção de uma melhora no quadro inflacionário 
deve-se também a uma questão relativamente simples, em relação à evolução 
dos preços. Uma coisa é o preço absoluto, que é o que o consumidor observa 
quando faz uma compra, outra é a variação dos preços. Uma inflação baixa sig-
nifica que, na maior parte dos preços de bens e serviços, as variações de preços 

são bem menores que as anteriores; mas se temos inflação, isso significa que a maior parte dos 
preços continua subindo. Ou seja, para o consumidor, mesmo aquele que sabe bem os preços dos 
produtos que compra no supermercado, os preços continuam subindo. Daí a dificuldade para o 
consumidor em entender ou aceitar o que os economistas consideram uma significativa melhora 
no quadro inflacionário, apesar da inflação ter desacelerado de 10,67% em 2015, para 6,3% em 
2016, estando agora, na variação em 12 meses, próximo de 3%.

coNclusão
Somos um país cujo primeiro trimestre de 1964 tinha uma inflação que anualizada ficaria 

acima de 100%, sem qualquer mecanismo de proteção para os salários e ativos financeiros de 
uma forma geral. Isso ajudou muito no apoio da classe média à “redentora”. No ano de 1984, 
último ano do governo do general Figueiredo, a inflação estava acima de 200%. E, às vésperas 
da posse do presidente eleito em voto direto, depois de 20 anos da “redentora” e mais 5 da 
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9. Logo depois de ter deixado o governo do estado, ficamos, 
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dívida com o governo federal; acredito que, dependendo da 
conta, o atual Regime da Recuperação Fiscal é a sexta ou 
sétima renegociação. 

10. De acordo com a metodologia do Banco Central a “inflação 
subjacente dos serviços exclui da inflação dos serviços as 
variações nos preços dos grupos turismo; serviços domésticos; 
cursos; e comunicação. Estes grupos, por fatores diversos (i.e.: 
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Relatório de Inflação – junho 2017. BCB. Pode-se dizer que 
a inflação subjacente dos serviços inclui basicamente os 
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notas de rodapé

O autor é decano do Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio.
lirac@puc-rio.br

“Nova República”, tivemos uma inflação mensal acima de 80%... Somos o país que ao longo de 
15 anos, entre 1980 e 1995, acumulou uma inflação de 20.759.903.275.651% (mais de vinte 
trilhões por cento), um recorde mundial em termos de anos de inflação muito elevada. Somos o 
país que, nos anos 80 e início dos anos 90, teve vários meses de hiperinflação, quando a trajetória 
dos índices de preços pode ser comparada ao eletrocardiograma de um “doente terminal”; mas 
sobrevivemos... Somos o país que teve “inflação boa” e “inflação má”, o que é mais uma das 
nossas “jabuticabas”... Este país, sem dúvida, tem uma população resistente, mas que vai ficando 
cansada e frustrada. Assim, infelizmente, apesar dos resultados excepcionalmente baixos de 
inflação, temos que nos preocupar com o futuro, até porque não será fácil repetir os períodos de 
“inflação boa”. Nem no caso do Estado, pois a CM, que ajudou a sua sobrevivência minimizando 
o déficit fiscal, mesmo que seja “ressuscitada”, demora alguns anos para “anestesiar o doente”. 
E também é bom lembrar que a “inflação boa” para os milhões de novos consumidores, no início 
dos anos 2000, durou pouco, muito pouco tempo, frustrando a todos os que acharam que podiam 
participar da “festa”. 
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Um  
encontro  singular:  
Gilberto  
Freyre  

e Manuel  
Bandeira

Na lírica moderna, o valor das palavras, seu encanto, 
pode chegar ao leitor por caminhos diversos que eventual-
mente se harmonizam: a musicalidade, um mistério evocado, 
o apelo ao sentimento ou qualquer outro atributo que sur-
preenda a sua inteligência sensível: “A poesia comunicaria 
antes de ser compreendida”, é o que nos diz T.S. Eliot. Ou, 
na expressão mais desabusada de Cesare Pavese: “Ninguém 
escreveria versos se o problema da poesia consistisse em 
fazer-se compreensível.”1

No entanto, se o poema navega entre a incompreensibi-
lidade e o fascínio, o poeta, por sua vez, busca a recepção e 
o acolhimento. No seu ofício, ele transforma a apreensão de 
uma imagem ou de uma situação concreta em síntese verbal 
que atrai a cumplicidade do outro. Esse é o próprio da criação 
literária. E o exame das diversas maneiras de como esse cir-
cuito de cumplicidade se estabelece – mais ou menos intenso 
ou prazeroso – é geralmente a função da crítica.2

Por vezes, busca-se individualizar, tornar, por assim dizer, 
concreto um tema que se pretende de identificação universal 
entre os homens – a morte ou o amor, por exemplo, para citar 
apenas dois dos mais populares. Diversos desses vastos as-
suntos há os pequenos achados, muitas vezes idiossincráticos 
que elevam particularismos em expressões líricas, ao mesmo 
tempo em que motivam, restabelecem e realimentam aquele 
circuito de cumplicidade entre o criador e o receptor. 

Em Manuel Bandeira esses pequenos milagres que podem 
surgir a todo o momento são uma invenção deliberada, dese-
nhada e perseguida cuidadosamente. É o que se depreende, 
por exemplo, de um trecho de carta a seu amigo Ribeiro Couto, 
datada dos 27 de julho de 1927,3 a propósito de seu conhecido 
“Profundamente”, à época ainda inédito:4

[...] não falo da Rua da União, mas ela está ali tão presente quanto 

na “Evocação do Recife”:

Meu avô

Minha avó

Totônio Rodrigues

Tomásia 

Rosa

Fiquei satisfeitíssimo por ver que você o entendeu exatamente como 

eu quis e trabalhei para que o sentido fosse entendido: a impressão 

tranquila e grandiosa da morte; o ciclo da vida. [...] Tive de corrigir 

alterar [sic], procurar até achar “as vozes daquele tempo”; precisavam 

ser vozes de afeto mas que não sugerissem nem de leve os meus 

lutos pessoais. (O luto dos avós tem um sorriso de aposentadoria com 

todos os vencimentos) Depois os avós datam. Escolhi a dedo Totônio 

Rodrigues, Tomásia. (Você terá sentido que era a velha cozinheira 

exescrava?) e Rosa, a mulata magra ama seca [sic, sem hífen].

A referência ao passado não é simples notação sentimental 
ou registro autocomplacente: trata-se de construção bem 
pensada em que o traço confessional minimiza-se, procurando 
se anular; e, de tal maneira, que o enumerar de nomes próprios 
de pessoas desconhecidas aos leitores, por assim dizer “puros 
significantes”, adquire valor de representação de sentimentos 
e de significados.

Mais tarde, ao refletir sobre a sua poesia, Bandeira sublinha 
a importância da emoção particular (ou dessas reminiscências), 
fincada na memória da infância e que ele vai identificar com 
outra – a de natureza artística:

Desde esse momento, posso dizer que havia descoberto o segredo 

da poesia, o segredo do meu itinerário em poesia. [...] o conteúdo 

emocional daquelas reminiscências da primeira meninice era o 

mesmo de certos raros momentos em minha vida de adulto: num 

e noutro caso alguma coisa que resiste à análise da inteligência 

e da memória consciente, e que me enche de sobressalto ou me 

força a uma apaixonada escuta.5
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O poeta situa o primórdio deste “segredo do seu itinerário 
poético” e lhe atribui uma topografia, nomes e endereços:

Dos seis aos dez anos, nesses quatro anos de residência no Recife, 

[...] construiu-se a minha mitologia, e digo mitologia porque os 

seus tipos, um Totônio Rodrigues, uma D. Aninha Viegas, a preta 

Tomásia [...] têm para mim a mesma consistência heroica dos 

personagens homéricos. A Rua da União, com os quatro quar-

teirões adjacentes limitados pelas ruas da Aurora, da Saudade, 

Formosa e Princesa Isabel, foi a minha Tróada; a casa de meu avô, 

a capital desse país fabuloso. Quando comparo esses quatro anos 

de minha meninice6 a quaisquer outros quatro anos da minha vida 

de adulto, fico espantado do vazio destes últimos em cotejo com 

a densidade daquela quadra distante.

O conjunto dessas imagens singelas da infância – que 
lhe acende a sensibilidade e atiça a inteligência como uma 
epifania – vem a ser presença efetiva na poesia de Manuel 
Bandeira e tem no “A evocação de Recife”, por sua reper-
cussão e importância simbólica, um ponto referencial maior. 
Algumas de suas cartas reforçam essa nossa observação e 
nos dão elementos para melhor compreender o processo de 
elaboração da sua lírica: a gênese dos repertórios temáticos, 
dos procedimentos de escrita e onde poderíamos discernir, 
recuperar a intencionalidade (no sentido fenomenológico) da 
emoção [do poeta]: os aspectos do real nela indicados.7

“Mando-lhe os versos que fiz a pedido do Gilberto Freyre, 
pernambucano inteligentíssimo do Recife, para o álbum come-
morativo do centenário do “Diário de Pernambuco” (o jornal mais 
antigo da América do Sul. Mas há um jornal do Chile que disputa 
o título)”, escreveu Manuel Bandeira a Ribeiro Couto no final de 
uma carta de 1925. Tratava-se do poema “Evocação do Recife”. 

De fato, em 1925, encarregado pela direção do Diário, 
Gilberto Freyre organiza o “Livro do Nordeste”, lançado a 7 de 
novembro do mesmo ano e no qual foi publicado pela primeira 
vez aquele poema, que o sociólogo diria mais tarde, ser 

o poema em certo sentido mais brasileiro de Manuel Bandeira — 

Evocação de Recife — ele o escreveu porque eu pedi que ele o 

escrevesse. O poeta estranhou a princípio o pedido do provinciano. 

Estranhou que alguém lhe encomendasse um poema para uma 

edição especial de jornal como quem encomenda um pudim [...] 

Mas um belo dia recebi “Evocação do Recife”. 

Gilberto Freyre era, então, um jovem de 25 anos que voltara 
dois anos antes ao Brasil de uma temporada de estudos nos Es-
tados Unidos (seguida por uma breve passagem pela Europa). 
Reinstalara-se no Recife e escrevia regularmente artigos para 
o Diário de Pernambuco,8 no qual divulgava com desenvoltura 
o que aprendera no exterior e muito frequentemente torcia o 
nariz diante da produção da imprensa nacional. Segundo o 
testemunho de José Lins do Rego:9

Gilberto Freyre chegara da Europa e eu quis aproximá-lo da nova 

poesia brasileira. não houve porém contato que satisfizesse o 

jovem que chegava cheio de tantas prevenções contra a nossa 

pobre literatura. Ele mesmo dissera, sobre Gonçalves Dias, que 

nós não havíamos tido um grande poeta, mas pedaços de grandes 

poetas em Castro Alves, Álvaro de Azevedo, Gonçalves Dias.

Isto foi em 1923. [...] Um ano depois, Gilberto Freyre encontrara um 

grande poeta no Brasil. E aparecia com um longo artigo de 2 colu-

nas, falando de um Manuel Bandeira que eu ainda não conhecia.

Zé Lins enganara-se sobre a data. O artigo de Gilberto 
Freyre, “A propósito de Manuel Bandeira” foi publicado real-
mente no Diário de Pernambuco, porém em 21 de junho de 
1925. Provavelmente10 dizia respeito ao volume “Poesias”, 
editado em 1924 e que reunia três livros prévios do poeta: “A 
cinza das horas”, “Carnaval” e “Ritmo dissoluto”. 

Nele, Gilberto já apresenta muitas das características de 
sua imaginação ensaística, um ecletismo fértil em que se 
combina conhecimento literário, a ênfase retórica de uma 
prosa com traços românticos e a visada do sociólogo (ou da 
psicossociologia), e que procura associar os traços e tempe-
ramentos do poeta à sua enfermidade, a tuberculose – doença 
que então se arrastava crônica nos pacientes, muitas vezes 
fatal – e que atravessara o século XIX; “mal de época” que 
impregnara igualmente o imaginário social, marcando de ma-
neira especial o pensar e o sentir do criador Manuel Bandeira. 
No artigo do Diário de Pernambuco dizia coisas como:

Versos cheios da dolorosa coragem de ser doente, os versos do 

Sr. Manuel Bandeira [...] Sente-se nos versos do poeta pernam-

bucano, como em certas páginas de Proust, um homem em que a 

emoção da doença aproximou da alma. Daí talvez a sua voz baixa: 

por ser a de um homem perto da alma. [...] Para o Sr. Manuel 

Bandeira a emoção da doença é antes uma cultura íntima. De 
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“sua fina e doce ferida” lhe escorre o fio da emoção por alguns 

versos nada mórbidos ou doentios. ninguém lhe vê a ferida [...] 

sua emoção conhece o pudor [...] é a emoção íntima da doença 

criando no poeta um estado de alumbramento:

“Eu vi os céus! Eu vi os céus! 

Oh, essa angélica brancura

Sem tristes pejos e sem véus!

... E vi a Via-Láctea ardente

Vi comunhões... Capelas... véus

Súbito... alucinadamente.”

Mas nesses aparentes olhos de meninos em dia de Primeira Co-

munhão [...] ardem volúpias em torno de coisas da terra [...] em 

que ardem também lúbricas pontas de dedos em busca de formas 

de mulher [...] E entretanto são versos que por vezes terminam no 

desencanto da volúpia erótica:

“A volúpia é bruma que esconde

Abismos de melancolia”

nunca se falou em voz tão baixa na poesia brasileira. nunca, 

entre nós, poeta nenhum cantou o amor por mulher nessa voz 

misticamente grave...

“Olhos de menino em dia de Primeira Comunhão”: a imagem 
denuncia o dedo do sociólogo que nos seus livros, vez por outra, 
evoca essa figura do menino brasileiro do século XIX, vestido 
com as roupas, com a sisudez e a tristeza dos adultos, criado 
entre as saias das mulheres, parentas, escravas e criadas, 
educado em um catolicismo beato, cheio de imagens piegas 
de santos e milagres. Isso fazia parte do universo imaginário de 
Gilberto, do seu vasto repertório das manifestações culturais, 
de traços de comportamento, de singularidades históricas 
provincianas, sobre os quais ele irá basear a sua vasta obra.11 
E onde procurará também situar a obra de Bandeira.

Em “Manuel Bandeira, recifense”, Gilberto Freyre rememo-
rará seu primeiro contato com o poeta, onde ele sublinhará 
essas aproximações: 

nossa amizade começou por carta. Era uma carta cheia de simpatia 

por uns artigos meio líricos que eu andava escrevendo no DP,12 num 

português ainda mais perro do que o de hoje, português de quem 

tinha saído daqui quase menino para voltar homem feito, depois 

de cinco anos maciços de língua inglesa. Artigos sobre coisas 

de Pernambuco, de Recife, do norte. Sobre a paisagem, sobre 

os nomes de rua, sobre a cozinha tradicional do norte do Brasil.

Logo após esta carta, surgiu o convite para que Bandeira 
escrevesse o que seria “Evocação do Recife”.

Um  
gosto

humilde  
da  

tristeza13

A tudo que outrora
Amaste. Sorri tristemente...

Manuel Bandeira

Não saberia dizer se “Evocação do Recife” é o poema mais 
brasileiro de Bandeira, mesmo quando aponho a qualificação 
um tanto enigmática e tão “gilbertiana”: “em certo sentido”. 
Mas, poderia afirmar invocado o testemunho do poeta no 
seu Itinerário de Pasárgada,14 que o seu encontro em 1925 
com Gilberto Freyre – cuja “sensibilidade tão pernambucana 
muito concorreu para me reconduzir ao amor da província e a 
quem devo ter podido escrever naquele mesmo ano a minha 
‘Evocação do Recife’ – e a sua encomenda hajam por assim 
dizer evocado a ‘Evocação’ ”. E mais: espicaçada a memória do 
poeta, tenha possibilitado que a matéria da sua vida recifense 
viesse a se mesclar harmoniosamente com o que observava no 
seu cotidiano humilde de Santa Teresa, onde vivia, tornando-se 
um dos elementos ativos na sua poesia. 

Esse período, que era igualmente um período de irradiação 
intensa do movimento modernista, assistiu a formação do 
estilo humilde do poeta maduro, forjado para dizer o sublime 
através do simples.15 Bandeira viria assim a desenvolver uma 
empatia ativa, militante pelo mundo ordinário, pelo dia a dia, 
pelas surpresas contidas na fala brasileira, utilizando os re-
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cursos de construção poética os mais variados e os materiais 
mais diversos, [reconhecendo] “a poesia em tudo, podendo 
repontar onde menos se espera e fazendo do poeta o ser capaz 
de desentranhá-la no mundo.”16 

Data de então, e sobretudo, da segunda metade da década 
de 1920, os poemas de “Libertinagem”, livro publicado em 
1930 que reúne trabalhos bem característicos dessa fase, 
como “Evocação do Recife”, o já citado “Profundamente”, 
“Porquinho-da-índia”, “Irene no céu”, “Pensão familiar”, “Po-
ema tirado de uma notícia de jornal” etc. 

Mário de Andrade viria na década seguinte a proclamar 
que Libertinagem “é um livro de cristalização, não da poesia de 
Manuel Bandeira, [...], mas da psicologia dele. É o livro mais 
indivíduo Manuel Bandeira de quantos o poeta já publicou.”17

Dentro do Modernismo, defendia a gratuidade diante da 
poesia, reagindo por vezes aos impulsos doutrinários de Mário 
de Andrade, como se vê aqui, indiretamente, nesta carta a 
Ribeiro Couto:18 

não concordo com o Mário no preconceito de novidade: posso 

encontrar poesia em lugar-comum sentimental. Daí gostar de 

coisas suas que ele acha sem importância. Posso eu achar também 

sem importância e no entanto gostar. Você é justamente um desses 

poetas que chateiam os outros com coisas sem importância. Creio 

que você entende bem o sentido em que emprego a expressão 

“coisa sem importância”. Digo isso porque o Mário faz diferença 

entre coisa sem importância com interesse artístico e coisa sem 

importância mesmo. Pois pode me suceder que eu goste e me 

comova com a “coisa sem importância” mesmo.

No entanto, Bandeira não deixaria de marcar uma distinção 
entre o registro emotivo e a criação literária: 

Depois da palavra arte você pôs o parêntese criação emotiva: 

logo para você arte é criação emotiva. Estou de acordo. Poderá 

sê-lo quando houver “criação emotiva”. [...]. no fundo (você 

inconscientemente) você está com o Mário e eu acho que com 

razão: um poema é composição; quando não há composição, o 

que existe é um fragmento lírico. naturalmente há mais frescura no 

puro lirismo. Porém maior “gozo da inteligência” na composição.19

Na elaboração da sua poesia, Bandeira dedicava-se, sobre-
tudo, às eliminações sistemáticas dos excessos, procedendo por 
aproximações sucessivas à forma final do poema. Nele é notável 
a predominância do poema breve, de caráter muitas vezes pro-
saico, cuja força sintética tem o poder de singularizar a inspiração 
poética. No lugar da expressão imediata da subjetividade, própria 
da lírica,20 tem-se o registro epigramático da realidade objetiva, 
a descrição de um objeto, de uma cena, em linhas despojadas, 
visando dar substrato a um sentimento, uma ideia. 

Em outra carta, onde Bandeira rejeita uma crítica do amigo 
Ribeiro Couto, ilustra-se também, pelo menos aos nossos olhos 
de leitores no futuro, esta habilidade criteriosa do poeta ao sele-
cionar os elementos mais explícitos na sua concretude que ele 
invariavelmente escolhe para um poema. De Pouso Alto, Ribeiro 
Couto havia escrito21 os seguintes comentários ao ainda inédito 
“O Anjo da Guarda” que viria a fazer parte de Libertinagem:

O “Anjo da Guarda” tem um verso que quebra o poema: “Devia 

ter sido assim”. Aquele verso – releia, serenamente [...], nem 

compreendo como lhe acudiu! não ajunta nada de notável ao 

sentido; e cai. O poema cai ali.

Tratava-se do poema escrito em memória a sua irmã, Maria 
Cândida de Sousa Bandeira:22
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um elemento novo e perturbador ao todo. Sem esse verso o 
poema seria uma manifestação da resignação triste, tingida 
pelo humor melancólico de um irmão diante da morte da irmã. 
Ficaria talvez mais próximo da maneira de Couto. E não seria 
mau. Com o verso criticado, que traz uma conotação inconclu-
siva – algo que ficou por existir –, fica marcada uma nota de 
meditação e de irresignação, como se o poeta manifestasse 
a sua perplexidade e a sua insubmissão diante da morte. São 
pequenos truques sutis de um artesão primoroso que faz 
nascer do simples a surpresa da poesia. 

O autor é pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB).
almino@rb.gov.br

*Por ocasião do cinquentenário da morte de Manuel Bandeira (13 de 
outubro de 2018)

O AnJO DA GUARDA

Quando minha irmã morreu,
(Devia ter sido assim)
Um anjo moreno, violento e bom,
 – brasileiro
Veio ficar ao pé de mim.
O meu anjo da guarda sorriu
E voltou para junto do Senhor.

A observação de Ribeiro Couto era irritada, impaciente. A 
recomendação era enfática. No entanto, o poema permaneceu 
inalterado. Ao relê-lo penso que a quebra introduzida pelo 
verso (“Devia ter sido assim”) – uma sentença no pretérito 
imperfeito reforçada pela presença de um parêntese, em meio 
a uma narrativa toda ela no pretérito perfeito – vem a trazer 
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