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O Brasil atravessa uma revolução branca desde as jornadas de 
2013, com a eleição de 2014, o início da Operação Lava Jato e a 
catastrófica crise econômica que se seguiu. Os anos da “Revolução 
Judiciarista” foram de imensa imprevisibilidade, com deposição 
de presidentes, delações premiadas, vazamentos seletivos, povo na 
rua, encarceramentos e suspensões de direitos políticos em série.  
O descrédito colapsou sucessivamente os três poderes da República: 
o Legislativo, o Executivo e, por fim, o Judiciário. Com o governo 
Temer, começou o “Termidor” da Revolução, com seu característico 
oligárquico e carcomido. A República chegou a 2018 em petição 
de miséria. Não era preciso ter bola de cristal para prever que, nas 
eleições de 2018, os brasileiros exaustos consagrariam, como na 
sequência clássica francesa, um “Bonaparte”, isto é, um candidato 
carismático que prometesse ao mesmo tempo restabelecer o 
princípio da autoridade do Estado e consolidar as “conquistas da 
revolução” – leia-se o combate à corrupção política. Ao povoar 
a esplanada de generais e técnicos; ao prometer governar sem 
intermediários; ao instalar Sérgio Moro no Ministério da Justiça, 
o presidente eleito sinaliza aos eleitores que entregará o que 
prometeu. O novo presidencialismo de coerção tentará emparedar 
os desacreditados Congresso e Judiciário com as armas clássicas 
do bonapartismo: o apoio ostensivo das Forças Armadas e o 
apelo direto ao “povo”, por Twitter, WhatsApp e – quem sabe? – 
plebiscitos. Mas isso é só a amostra do pano, como diziam os antigos.  
Vem muito mais pela frente. Quem apostar na rotina vai perder.

RECAdO



Um passo à frente em tecnologia

Só a inovação faz 
uma marca chegar 

ao firmamento.



Terminó en noviembre, prácticamente en vísperas del cierre 
de esta edición, la exposición ‘Una aproximación a Afal: 
Donación Autric-Tamayo’, en el Museo Reina Sofía, en Madrid. 
Entre 1956 y 1963, la revista Afal (Agrupación Fotográfica 
Almeriense) publicó trabajos de los mejores fotógrafos de 
la época. En una España que aún cerraba las heridas de un 
conflicto civil y de la Segunda Gran Guerra, la publicación se 
atrevió a desafiar lo convencional y, sobre todo, la censura del 
Generalísimo Franco. Así expresaban su manifiesto en el editorial 
del número 4: “No queremos mantenernos al margen de este 
universal debate entre formas caducas y formas nuevecitas en 
el campo fotográfico. No podemos permanecer eternamente 
en medio, con buenas palabritas para los de uno y otro lado. 
Repudiamos la postura aséptica, del estar bien con todos, del no 
buscarse complicaciones.” Sea por el espíritu provocador, por el 
inconformismo con lo obvio, o por su preocupación y esmero 
estéticos, Insight Inteligência se siente un poco prima de Afal.  
En las páginas siguientes, nuestros anunciantes desfilan lado a 
lado de imágenes que comprueban el parentesco.
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E
m setembro de 1941, o governo brasileiro lançou 
Travel in Brazil, revista dedicada a apresentar o 
país ao público norte-americano. Era editada 
pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 
da Presidência da República, organizada por 

Cecília Meireles e iniciava-se com um artigo de Sérgio Buarque 
de Holanda intitulado “Outlines of Brazilian History”. A distri-
buição da revista nos Estados Unidos parece ter sido limitada. 
Não há, por exemplo, sinal de Travel in Brazil na Biblioteca do 
Congresso norte-americano. No Brasil, a dispersão e destruição 
dos arquivos do DIP após o fim do Estado Novo terá contribuído 
para o esquecimento em que caiu essa publicação, que não foi 
possível localizar sequer na coleção da Biblioteca Nacional, no 
Rio de Janeiro. Esse estado de coisas manteve o texto de Sér-
gio Buarque basicamente desconhecido do público brasileiro. 
Deve-se a Tania Regina de Luca a referência ao caso de Travel 
in Brazil e ao artigo do historiador. Em um estudo sobre a pro-
dução do DIP em instituições acadêmicas norte-americanas,1 
a pesquisadora localizou, na biblioteca da Universidade de 
Tulane, em Luisiana, os sete primeiros números de Travel in 
Brazil, publicados entre o fim de 1941 e o começo de 1942.

Essa preciosa indicação permitiu a um dos autores do 
presente texto, à altura pesquisando o pensamento do autor 
de Raízes do Brasil na década de 1930, obter, na Universidade 
de Tulane, cópia de “Outlines of Brazilian History”. Desde logo 
ficou evidente a necessidade de resgatar o artigo, publicado 
logo após a viagem de Sérgio Buarque de Holanda aos Estados 
Unidos entre junho e agosto de 1941, a convite do Departa-
mento de Estado e sob a égide da política de boa vizinhança de 
Franklin D. Roosevelt. O artigo é significativo por uma plêiade de 
razões, que procuraremos apontar na sequência. A iniciativa de 
republicá-lo teve pronta acolhida pela Inteligência, que agora 
traz a público o inédito “Linhas gerais da história brasileira”, 
do historiador paulista. Como o original, provavelmente escrito 
em português, não foi encontrado, vimo-nos obrigados a verter 
o texto do inglês. Procuramos ser fiéis à versão publicada 
em Travel in Brazil, ao mesmo tempo em que tentamos, na 
medida do possível, respeitar a cadência e as particularidades 
sintáticas da escrita de Sérgio Buarque de Holanda à época. 

Os leitores encontrarão, aqui, alguns dos tópicos funda-
mentais que ocupariam o historiador em suas pesquisas nas 
décadas seguintes, e que já haviam sido desenhados em Raízes 

Luiz Feldman
Diplomata

Pedro Meira Monteiro
Professor de Literatura

Sérgio Buarque  
de Holanda

Em torno de um artigo esquecido de
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do Brasil, publicado em 1936. São eles: o caráter da explo-
ração econômica na América portuguesa; as tensões entre 
os Estados nacionais europeus e seu reflexo no além-mar; o 
sempre debatido surgimento de um sentimento nacional nas 
guerras contra os “invasores”; a suposta “mão mais leve e 
tolerante” dos portugueses em relação à ação individual na 
colônia, quando comparada à matriz da colonização espanhola; 
o caráter precoce do Estado português e suas consequências 
para a expansão ultramarina; a interiorização a partir de São 
Paulo e a importância de uma “raça mestiça” de mamelucos; 
a diferença das entradas pelo sertão no Brasil e pelo interior 
dos Estados Unidos da América; a maior adaptabilidade do 
português à zona tropical, argumento caro a Gilberto Freyre 
em Casa-grande & senzala; a escravidão africana vista como 
opção à escravidão indígena; o atraso das técnicas agrícolas 
desde o início da colonização; a estabilidade e prosperidade 
do Império sob o Segundo Reinado.

Muitas conexões podem ser estabele-
cidas entre essa rica tábua de matérias e a 
produção posterior de Sérgio Buarque. Em 
Monções, de 1945, Sérgio Buarque voltaria 
ao problema das entradas no sertão, agora 
sob a luz das singularidades da formação bra-
sileira. Nos artigos que compõem Caminhos 
e Fronteiras, de 1957, a “conquista do oeste” no Brasil seria 
pensada pelo contraste com a noção de fronteira empregada 
por Frederick Jackson Turner para o caso norte-americano.2 
Caminhos e Fronteiras também desenvolveria o tema da adap-
tação das técnicas agrícolas europeias ao solo sul-americano, 
já tangenciado no prefácio à edição brasileira de 1941 do livro 
Memórias de um colono no Brasil, de Thomas Davatz, traduzido 
pelo próprio Sérgio Buarque. Em Visão do Paraíso, de 1958, o 
historiador regressaria à questão da diferença entre as experi-
ências ibéricas no Novo Mundo, desta vez na chave da oposição 
entre o realismo lusitano e o senso espanhol do maravilhoso. O 
tema do avanço político durante a monarquia, por sua vez, seria 
atenuado em Do Império à República, de 1973, que aponta a 
aliança entre progresso e regresso na sustentação do regime, 
inclusive por meio do elo entre a política e a escravidão. 

O resgate de “Linhas gerais da história brasileira” se dá 
no momento de uma revisão crítica do grande clássico de 
Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil,3 e não poderia 
ficar imune a ela. O ano de publicação do artigo em Travel 

in Brazil, 1941, está praticamente a meio caminho entre a 
primeira edição de Raízes, em 1936, e a segunda, em 1948. 
O significado das diferenças entre essas duas edições é objeto 
de vivas discussões entre os especialistas, uns identificando 
tendências progressistas do autor já no texto original de 1936, 
outros apontando o abandono de inclinações conservadoras 
por Sérgio Buarque na versão revisada de 1948. O ponto pa-
cífico, contudo, é o reconhecimento da insatisfação de Sérgio 
Buarque com a primeira edição de Raízes do Brasil, escrito 
quando era professor na Universidade do Distrito Federal, cargo 
que ocuparia até que a instituição fosse extinta em 1939, já no 
Estado Novo, quando passaria a trabalhar no Instituto Nacional 
do Livro, subordinado ao Ministério da Educação e Saúde, de 
Gustavo Capanema. De modo geral, a crítica especializada 
reconhece o empenho de Sérgio Buarque em fazer com que a 
segunda edição de Raízes do Brasil refletisse, doze anos após 
a primeira, a sua visão atual, passado o Estado Novo, termi-

nada a Segunda Guerra e com o historiador já de volta à sua 
cidade natal, onde se instalara em 1946 no cargo de diretor do 
Museu Paulista. Em suma, é possível conceber “Linhas gerais 
da história brasileira” como um importante testemunho de um 
pensamento em evolução.

Travel in Brazil era uma revista de divulgação, editada pela 
máquina de propaganda do Estado Novo, mas “Linhas gerais 
da história brasileira” escapa a um enquadramento simplista. 
É certo que há, no artigo, pontos de contato entre a agenda 
historiográfica de Sérgio Buarque e o imaginário político oficial. 
Note-se, por exemplo, as menções à interiorização baseada em 
São Paulo e à “raça mestiça” dos mamelucos, que ecoavam, 
inadvertidamente ou não, a apologia dos bandeirantes, então 
promovida ao nível escolar. Entretanto, como mencionamos 
antes, o artigo é atravessado por tópicos que já estavam em 
Raízes do Brasil, o que lhe confere um tom antes autoral que 
oficialista. Tem-se a sensação de que se trata de uma súmula 
daquele livro, ou mesmo de uma redução brutal do pensamento 
do autor a um pequeno texto esquemático. 

A primeira edição de Raízes do Brasil revelava o 
exímio ensaísta, que oscilava entre a defesa dos 

méritos da tradição cordial e o reconhecimento do 
imperativo de uma civilidade moderna

EScavaçãO
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Tal pensamento, como se sabe, era carregado de ambigui-
dades. A primeira edição de Raízes do Brasil revelava o exímio 
ensaísta, que oscilava entre a defesa dos méritos da tradição 
cordial e o reconhecimento do imperativo de uma civilidade 
moderna. Definir qual fosse, naquela quadra, a mensagem 
política do livro ainda é uma questão em aberto. Em trabalhos 
individuais, temos explorado hipóteses distintas, que apontam 
seja para a existência de uma matriz antiautoritária já no primei-
ro Raízes do Brasil, seja para certa identificação do livro com 
a linhagem estatista do pensamento político da época.4 Essa 
encruzilhada das ambiguidades políticas de Sérgio Buarque em 
1936 tem interesse porque, cinco anos mais tarde, em “Linhas 
gerais da história brasileira”, o autor parece também negociar 
entre um tom otimista sobre a aventura civilizacional brasileira 
e a abordagem bastante mais crítica que caracterizaria vários 
de seus escritos posteriores. 

G
ostaríamos de chamar a atenção para três 
casos dessa natureza no artigo de 1941. 
O primeiro é como Sérgio Buarque parece 
redimensionar a chave heroica do discurso 
oficial sobre a história brasileira. A “desco-

berta” do Brasil, parte do discurso mítico sobre a formação 
nacional, é logo de início colocada entre aspas, e explicada 
como peça central na estratégia diplomática que reforçava 
o direito português à colonização da terra sul-americana, na 
complexa geopolítica do Novo Mundo. Outro caso ocorre no 
penúltimo parágrafo do texto, quando a comparação com os 
Estados Unidos serve de mote para uma afirmação um tanto 
impaciente sobre o ritmo “vagaroso” do desenvolvimento 
econômico brasileiro. Na verdade, como sentencia a frase 
seguinte, é nada menos que a “nossa vida nacional” que fica 
sujeita, em “importantes dimensões”, a uma aflitiva “lentidão”. 
O trecho como que adverte o leitor contra conclusões fáceis, e 
até certo ponto prefigura o tom com que Sérgio Buarque falará 
da necessidade de modernização na edição revista de Raízes 
do Brasil. Aqui, aliás, encontra-se um ponto sensível na argu-
mentação do autor, que nos últimos anos tem recebido uma 
estridente crítica ao que seria seu entusiasmo, supostamente 
acrítico, com tal modernização.5

O último caso da negociação que sugerimos acima apare-
ce nas duas frases finais do artigo. O autor volta a um tópico 
recorrente desde seus escritos de juventude: as virtudes do 

regime monárquico. Nos reinados de D. Pedro I e D. Pedro II, 
diz, está “o segredo de nossa admirável unidade nacional”. Não 
há registro de como a estabilidade política foi construída placi-
damente sobre a escravidão, nexo que um Joaquim Nabuco já 
havia reconhecido quase seis décadas antes.6 Na frase seguinte 
está a referência ao Brasil como “um dos dois ou três maiores 
impérios do mundo”. O leitor notará como o tom em geral sóbrio 
de Sérgio Buarque parece vacilar, aqui, para contrabalançar a 
impaciência exibida no parágrafo anterior com o atraso do país 
e concluir o artigo em uma nota nacional altissonante.

Este é, em suma, mais um documento interessante na 
arqueologia de um pensamento inquieto, que pretendeu abar-
car a experiência histórica a partir de temas pontuais e eixos 
de compreensão que dialogam com os grandes problemas 
do século XX no Brasil e no mundo. Resta agora aos leitores 
avaliar o que tem diante de si, lembrando que, mais que em 
outros casos, trata-se de um texto de caráter eminentemente 
didático, tendo em vista um público de língua inglesa, que 
deveria, por razões que o historiador enfrenta com as armas 
que tem à mão, interessar-se pelo Brasil a ponto de deixar o 
seu país, por um momento que fosse. 

Luiz Feldman é é mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio. 
luizfeldman@gmail.com

Pedro Meira Monteiro é doutor em teoria literária pela Unicamp e profes-
sor de literatura brasileira da Universidade de Princeton. 
pmeira@princeton.edu

1. Ver Luca, Tania Regina de. A produção do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 
em acervos norte-americanos: estudo de caso. Revista Brasileira de História, 2011, v. 31, 
n. 61, pp. 271-296.

2. Sobre o tema, ver um artigo recente de Robert Wegner que já incorpora “Outlines of Brazilian 
History” à análise da produção de Sérgio Buarque no período: Wegner, Robert. A montanha e 
os caminhos: Sérgio Buarque de Holanda entre Rio de Janeiro e São Paulo. Revista Brasileira 
de História, v. 36, n. 73, 2016, pp. 111-133.

3. Ver Holanda, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Meira Monteiro, Pedro e Schwarcz, Lilia 
Moritz (Org.). Edição Crítica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

4. Ver, respectivamente, Meira Monteiro, Pedro. Signo e desterro: Sérgio Buarque de Holanda 
e a imaginação do Brasil. São Paulo: Hucitec/E-galáxia, 2015; e Feldman, Luiz. Clássico por 
amadurecimento: estudos sobre Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2016.

5. Note-se a tentativa de Jessé Souza, a nosso ver pouco criteriosa, de elevar Sérgio Buarque 
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1500, o ano em que o Brasil foi descoberto pelos portugue-
ses, é uma data interessante não só para a cronologia histórica 
e para as celebrações patrióticas que vêm se realizando todo 
ano a três de maio. Se tivermos presente que o Brasil é parte do 
continente americano como um todo e que a América já havia 
sido descoberta oito anos antes, parecerá um pouco exagerado 
falar em “descoberta” ao nos referirmos ao feliz evento que 
trouxe a este país a esquadra do navegador português Pedro 
Álvares Cabral. 

A ênfase dada à palavra “descoberta” é fácil de se explicar, 
contudo, quando nos recordamos que, ao usá-la, Portugal 
conferia a si próprio direitos inquestionáveis à parte do conti-
nente sul-americano, parte que cobre quase a metade desse 
continente e onde até hoje a língua portuguesa é falada. A 
outra metade, em sua grande maioria, é composta de países 
de língua espanhola.

O começo do trabalho sistemático de colonização, po-
voamento e, consequentemente, a tomada efetiva de posse 

da terra então descoberta, só teve início após um período 
de cerca de 30 anos – com a organização de um sistema de 
unidades hereditárias, chamadas “capitanias”, com o qual 
Portugal, beneficiando-se da experiência adquirida em suas 
possessões insulares, inaugurou na América um sistema que 
– exageradamente – chamaríamos de feudal.

A posse da terra não foi consolidada, todavia, sem resistên-
cias, primeiro dos franceses, que se instalaram sucessivamente 
no Rio de Janeiro e no Maranhão, e depois dos holandeses, que 
ocuparam e mantiveram por muitos anos o território dos atuais 
estados nordestinos. A ocupação holandesa ocorreu quando 
Portugal havia, por algum tempo, perdido sua independência 
dinástica e tinha sido incorporado à Espanha, sob o reinado dos 
Filipes. Inimigos que eram da Espanha, os holandeses não hesita-
ram em atacar as possessões portuguesas na América. Pode-se 
explicar, pelas mesmas razões, algumas das incursões feitas por 
aventureiros ingleses durante o século XVI, embora nesses casos 
não se tenha efetivado nenhuma ocupação territorial.

Sérgio Buarque  
de Holanda

Linhas  
gerais da  
história  

brasileira
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Quando, em 1640, D. João IV, da Casa de Bragança, 
ascendeu ao trono português, Portugal estava propenso a 
resolver seus mal-entendidos com a Holanda e a Inglaterra, 
mas, a despeito dos gestos diplomáticos nessa direção, a 
população brasileira e luso-brasileira do Nordeste continuou 
a lutar contra os invasores, e acabaram conseguindo expulsar 
completamente os holandeses de suas terras.

É inquestionável que essas lutas, conduzidas até certo 
ponto contra os interesses diplomáticos e políticos da metró-
pole portuguesa, foram, pouco a pouco, iniciando a formação 
de um espírito nacional dos brasileiros.

A
atitude do governo português em relação a 
suas possessões americanas foi orientada no 
sentido de uma ação enérgica e centralizado-
ra, quando comparada à atuação inglesa, e 
especialmente a atuação inglesa na América 

do Norte. Entretanto, quando comparada à atitude espanhola 
em suas possessões, os portugueses operaram com mão mais 
leve e tolerante com relação à ação individual. Poderíamos 
dizer que a expansão espanhola na América foi, sob muitos 
aspectos, um prolongamento ultramarino da reconquista da 
Península Ibérica aos mouros. Esta concluiu-se em 1492, e 
em 1492 a América foi descoberta. Não há descontinuidade 
entre as duas expansões. Ambas obedecem ao mesmo es-
pírito, ao mesmo impulso. Quando o Brasil 
foi descoberto, a independência política 
de Portugal estava assegurada por séculos 
e sua extensão territorial na Europa era 
praticamente a mesma de hoje. Ademais, 
sua expansão ultramarina, de caráter deci-
didamente comercial, já havia começado. 
Ao passo que o interesse de Portugal na posse do Brasil foi 
originalmente mais econômico do que político, expressando-
-se pela organização dos povoamentos ao longo da costa, 
os espanhóis instalaram-se bem no coração dos impérios 
nativos que haviam conquistado. A educação civil e religiosa 
dos habitantes foi quase exclusivamente confiada a ordens 
religiosas, sobretudo aos jesuítas, cuja influência na formação 
da nacionalidade é notadamente importante.

O aspecto peculiar do empenho colonizador dos portu-
gueses entre nós deixou sua marca na evolução posterior do 
país. No começo do século XVII um escritor reclamou que, até 

então, os portugueses só haviam arranhado a costa, à maneira 
de caranguejos. A expansão rumo ao interior, em busca de 
escravos nativos para fins rurais e mais tarde a corrida pelo 
ouro e pelas pedras preciosas, já deveu-se aos descendentes 
de europeus nascidos neste país, muitos dos quais eram fruto 
da mistura com sangue indígena. A essa raça mestiça foi dado 
o nome de “mamelucos”, e os pioneiros que exploraram o 
sertão brasileiro foram chamados “bandeirantes”. Seu maior 
centro de expansão foi São Paulo. Graças ao empenho dessa 
gente, Portugal pôde estender seus domínios na América do 
Sul em detrimento da Espanha – para além da linha divisória 
fixada pelo Papa Alexandre VI no tratado conhecido como 
“Tratado de Tordesilhas”. Essa expansão interna, junto à luta 
contra os holandeses, constituiu uma das primeiras afirmações 
da individualidade brasileira. É um fato bastante significativo 
que, já em 1640, tivesse surgido em São Paulo uma tentativa 
de proclamação de um reino independente, que só fracassou 
pela lealdade que o rei escolhido, Amador Bueno, guardou para 
com a Casa de Bragança, que havia ascendido recentemente 
ao trono português.

Se nos deixarmos levar pelas aparências, o empenho ex-
pansionista dos “bandeirantes” poderia ser comparado às lutas 
dos posseiros americanos em sua marcha lenta e constante 
rumo ao Oeste. Essa aparência, contudo, é enganosa, dado 
que a expansão dos bandeirantes foi muitas vezes interrompida 

e que eles só se fixaram definitivamente nas imediações do 
sertão quando as minas foram descobertas. Em que pese ao 
prodígio de seus esforços, só excepcionalmente eles tinham o 
propósito de povoar a terra. Um Jackson Turner brasileiro não 
conseguiria escrever com facilidade um livro como A fronteira 
na história americana.

Muitas das peculiaridades do sistema de colonização 
que prevaleceu entre nós explicam-se pelo fato de que o 
Brasil situa-se, em sua maior extensão, na zona tropical. Os 
portugueses, que revelaram maior aptidão do que qualquer 
outra nação europeia na exploração produtiva dessa zona, 

O interesse de Portugal na posse do Brasil  
foi originalmente mais econômico do que  

político, expressando-se pela organização  
dos povoamentos ao longo da costa
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tiveram que se adaptar às condições impostas pelo clima e 
pelas peculiaridades da terra. O trabalho rural, que durante 
um longo período foi a base econômica do país, só podia ser 
desempenhado por pessoas já acostumadas a essas condições 
especiais. De vez que os nativos se adaptavam muito mal ao 
trabalho agrícola, que na grande maioria das tribos era realizado 
pelas mulheres, foi preciso recorrer à importação de pretos 
africanos, da mesma maneira que ocorreu em outros países 
coloniais. Os negros de Angola e da Guiné foram o carvão que 
moveu a máquina da nossa produção. 

Os métodos agrícolas não podiam deixar de ser toscos e 
muito primitivos. Se há historiadores que se surpreendem com 

o fato de que os primeiros arados só foram introduzidos em 
1614 no território do atual estado da Virgínia, que dizer do fato 
de esses instrumentos serem em geral desconhecidos no Brasil 
até a metade do século passado? Portugal, um país pequeno 
e pouco populoso, não dispunha de uma força de trabalho 
grande o bastante para que a pudesse exportar, e por isso os 
métodos agrícolas europeus não foram introduzidos no Brasil. 
Além do mais, a terra não se prestava a esses métodos. Tudo 
isso explica por que o nosso desenvolvimento econômico foi 
tão vagaroso. E essa lentidão se refletiu em outras importantes 
dimensões de nossa vida nacional. Embora a colonização aqui 
tenha começado 80 anos antes que esforços sistemáticos 
nessa direção se iniciassem nos Estados Unidos, nós tínhamos, 
quando fizemos nossa independência política, uma população 
de pouco mais de quatro milhões de habitantes – número que 

a República americana já havia alcançado em 1790. Do total 
brasileiro em 1820, metade era composta por escravos negros 
e miscigenados. Embora o ouro tirado das minas brasileiras 
tenha contribuído para a transformação econômica da Europa, 
acelerando em certa medida a revolução industrial em nosso 
país – ainda assim o Brasil continuou a ser e ainda é um país 
predominantemente agrícola. 

A mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro não 
interrompeu essa situação. Graças a esse fato, que resultou 
da ocupação de Portugal pelas tropas de Napoleão, o Brasil 
se tornou o assento de uma monarquia europeia – um fato 
singular na América. Quando, após o retorno da corte a Lisboa, 

tentou-se fortalecer a tutela portuguesa sobre 
o Brasil, o país, seguindo o exemplo de outras 
colônias espanholas e inglesas, libertou-se 
definitivamente da mãe-pátria. À diferença, 
contudo, das outras colônias, o Brasil manteve 
as instituições monárquicas e o Príncipe Regen-
te, filho do rei português, tornou-se ele próprio 

nosso primeiro imperador em 1822. Durante a maior parte do 
século passado, nosso país esteve sob os reinados do primeiro 
imperador e de seu filho, D. Pedro II. A monarquia no Brasil 
durou até 1889, e é a esse governo – que possibilitou ao país 
ter um desenvolvimento estável e homogêneo, neutralizando 
as disputas de ambições pessoais e ensejando uma relativa 
tranquilidade – que muitas pessoas atribuem o segredo de 
nossa admirável unidade nacional, que a República herdou 
e preserva há meio século. Por essa e outras razões – que 
devem ser verdadeiramente numerosas e complexas – o Brasil 
tem hoje uma população lusófona dez vezes maior que nossa 
antiga metrópole e é, em extensão territorial, um dos dois ou 
três maiores impérios do mundo. 

Tradução: Luiz Feldman e Pedro Meira Monteiro
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este artigo atende a um chamado para refletir 
sobre o estado de crise permanente que, se-
gundo pensadores importantes como Tony Judt 
(2011) e Manuel Castells (2018), se instalou 
nas sociedades ocidentais. Para isso propõe 

como oportuna a adoção de uma abordagem alternativa, que 
compreende a sociedade como um ecossistema de inteligên-
cias coletivas a partir de cinco premissas enunciadas ao longo 
do texto. Num primeiro momento a reflexão se dá na busca 
por um modelo cognitivo geral, capaz de emular inteligências 
individuais e/ou coletivas. Adota-se como rascunho inicial o 
modelo de produção de conhecimento científico – este ana-
lisado sob a perspectiva da simetria explicação-previsão de 
Carl Hempel (1965) e da taxonomia de problemas de Weaver 
(1948). Das Neurociências, a partir dos referenciais vinculados 
à escola da “cognição orientada pela ação”, são extraídos ele-
mentos essenciais à compreensão do fenômeno da inteligência 
propriamente dito. Este aporte permite a complementação 
do modelo hempeliano e o seu reconhecimento como viável 
esquema geral. 

Num segundo momento propõe-se o entendimento 
das inteligências coletivas como híbridos de componentes 
autopoiéticos e alopoiéticos. Por fim, são apresentados os 
conceitos de assimetria informacional e uma classificação 
de inteligências coletivas, adaptada a partir da proposição 
de Malone (2018). Conclui-se que a crise instalada se dá no 
interior de uma sociedade com alta assimetria informacional, 
onde há espaços cada vez mais generosos para a dúvida, a 
desconfiança e a incompreensão. E que a crescente expansão 
da rede de artefatos e das bases de dados digitais está criando 
condições para o surgimento de uma nova e mais profunda 
compreensão do mundo.

Por um modelo HemPel-Weaver de Produção 
de ConHeCimento

Nas décadas de 1950 e 1960, o filósofo alemão Carl 
Hempel (1905-1997), propôs a atividade científica como um 
sistema de produção de conhecimento onde a relação de 
simetria entre a explicação e a previsão cumpriam um papel 
central (HEMPEL; OPPENHEIM, 1948). A explicação poderia ser 
definida como o resultado do tratamento de fatos específicos 
por um modelo, uma lei geral, constituindo um sistema autor-
referenciado. “Autorreferenciado” porque, quando o cientista 

escolhe um modelo, ele filia o seu processo de seleção dos 
fatos ao olhar, à “lente” do modelo escolhido. Tal esquema, 
portanto, não seria necessariamente capaz de encontrar “a 
verdade”, mas de produzir “uma verdade”, válida dentro de 
um conjunto específico e coerente de fatos e leis gerais que o 
constituem. Hempel, coerente com sua filiação ao pensamento 
de David Hume, afirma que o conhecimento não deveria ser 
avaliado diretamente por critérios de falso ou verdadeiro. 
Deveria, como alternativa, ser avaliado segundo a força e a 
coerência do sistema de explicações que o produziram, em 
especial a partir da capacidade que exibirem de prever o futuro. 

 A proposição de Hempel tornou-se conhecida como 
“Modelo de Cobertura por Leis” e foi utilizada para melhor 
compreender a subjetividade inalienável do conhecimento e 
decretar a morte do positivismo lógico no século XX (FET-
ZER, 2017). Todavia, ao contrário do que possa parecer à 
primeira vista, o filósofo não pressupôs a impossibilidade de 
conhecer. Ele pressupôs que o conhecimento é contextual 
e não pode ser apartado do sistema que o produziu – é, 
portanto, intersubjetivo1 por formação. A experiência de um 
“conhecimento objetivo”, aquele que (supostamente) não 
depende do observador, só seria possível entre partícipes de 
um mesmo sistema.

Para o filósofo alemão, o trabalho de conhecer é o trabalho 
de perceber as regularidades do mundo no tempo e no espaço, 
e delas se servir para prever o futuro – o teste definitivo para 
qualquer explicação. Mas a busca por regularidades no tempo, 
na tentativa de identificar relações de causa e efeito, pode ser 
uma tarefa reconhecidamente inglória, como pontua Aguiar 
(2005) sobre a compressão que Hempel (1965) tinha sobre o 
próprio modelo: 

Ele próprio mostra as dificuldades de se considerar que toda predi-

ção seja uma explicação potencial através do exemplo do sarampo. 

Um dos primeiros sintomas desta doença é o aparecimento de 

manchas esbranquiçadas na mucosa da boca, conhecidas como 

“Manchas de Koplik”. O aparecimento delas é sempre seguido 

pelas outras manifestações do sarampo. Assim, estas poderiam 

ser preditas a partir daquelas. Tal correlação, entretanto, seria 

explicativa? Hempel admite que aqui pode haver dúvida, mas 

quando nos conta as suas razões para tal dúvida, dificilmente 

elas poderiam deixar de surpreender leitores das mais variadas 

inclinações (AGUIAR, 2005, p. 142) .
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A coevolução entre modelos matemáticos e os problemas 
das ciências naturais (como a elucidação de questões da física 
e da química), em diálogo com os problemas da vida cotidiana 
(como abrigo, transporte, produção de alimentos, administra-
ção, defesa) produziu avanços sem precedentes na compre-
ensão do mundo natural e na construção do mundo social. 

De volta à revolução científica, o uso intensivo da mate-
mática como instrumento da ciência experimental pode ser 
atribuído a Galileu e a Copérnico, mas encontra seu ápice no 
trabalho de Newton com a publicação das leis da gravitação 

Avesso ao determinismo, Hempel depositava esperanças na 
estatística como forma de tornar mais “elástico” o acoplamento 
explicação-previsão e absorver as irregularidades (SPRENGER, 
2013). Do outro lado do Atlântico este problema fora resolvido 
(anos antes) de outra forma. Após tomar parte no esforço norte-
-americano na 2ª Guerra Mundial (1939-1945), o matemático 
Warren Weaver (1894-1978) propôs um modelo seminal de 
classificação para os problemas Em seu artigo “Science and 
Complexity”, Weaver (1948) apresenta três categorias dis-
tintas, em ordem crescente de complexidade: (1) problemas 
simples, (2) problemas de complexidade organizada; e (3) 
problemas de complexidade desorganizada.

Os problemas simples seriam aqueles que possuem poucas 
e bem definidas variáveis, no máximo três ou quatro, e sua 
solução poderia ser obtida por meio de uma abordagem cien-
tífica clássica, de natureza cartesiana, onde o todo é analisado 
pela redução em suas partes componentes. A habilidade de 
resolvê-los e de formular e recortar (nos lugares certos) pro-
blemas grandes em componentes menores foi a locomotiva da 
revolução científica a partir do século XVI. As contribuições da 
Matemática, campo estruturante desta revolução, podem ser 
traçadas ainda mais cedo (na antiguidade clássica). 

universal (e do não menos importante cálculo diferencial e 
integral). A ideia de um mundo mecânico, determinável e 
linear, que se desvela a partir da aplicação de leis universais 
espalhou-se rapidamente pelos sistemas ocidentais de pro-
dução de conhecimento técnico-científico, encontrando em 
Descartes seu melhor intérprete e maior entusiasta. 

A simetria hempeliana é estrutural na matemática (LANGE, 
2014), o que assegura vocação desta disciplina para solucionar 
problemas simples isolados ou combinados.2 Todavia, com a 
difusão da abordagem cartesiana e sua aplicação eufórica em 
todo tipo de problema, seus usos e contraindicações tornaram-
-se evidentes. 

Por um lado, como já foi dito, sua contribuição para a cons-
trução do mundo que conhecemos é inequívoca. Por outro lado, 
exatamente porque se tentou usar em tudo, descobriu-se que 
muitos fenômenos não se conformavam a esta moldura.3 Ao 
contrário de se subordinarem a lógica linear e determinista, em 
que causas podem ser relacionadas a efeitos e a repetição da 
experiência permite a reprodução do resultado, os problemas 
desta natureza não são lineares. E acredite, eles estão por toda 
a parte. Da física de partículas ao metabolismo celular, das 
ciências climáticas à ciência política, do sistema imunológico ao 
sistema financeiro. A seu modo, o sistema de conhecimentos 
matemáticos circunscreveu e isolou a não linearidade como 
um corpo estranho. Nas palavras de Fritjof Capra e Pier Luigi:

Até recentemente, sempre que equações não lineares apareciam 

na ciência, elas eram imediatamente “linearizadas” — isto é, 

substituídas por aproximações lineares. Desse modo, em vez de 

descrever os fenômenos em sua plena complexidade, as equa-

ções da ciência clássica lidam com pequenas oscilações, ondas 

rasas, pequenas mudanças de temperatura, e assim por diante. 

Esse hábito se tornou a tal ponto arraigado que muitas equações 

eram linearizadas enquanto ainda estavam sendo montadas, de 

modo que os manuais de ciência nem sequer incluem as versões 

não lineares completas. Consequentemente, a maior parte dos 

cientistas e engenheiros passou a acreditar que praticamente 

todos os fenômenos naturais podiam ser descritos por equações 

lineares (CAPRA; LUISI, 2014, p. 143 e 144).

A ideia de tratar os problemas não lineares como “lineares 
imperfeitos”, abriu espaço para cientificidade de respostas 
como “52%, com uma margem de 5% para cima ou para baixo” 

o sistema de conhecimentos  
      matemáticos 
circunscreveu e isolou 
    a não linearidade  como 
      um corpo estranho
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e revelou-se uma conveniente forma de domesticar a ignorância 
pela quantificação da incerteza. Um ramo novo da matemática, 
a estatística, se organizou em torno desta tarefa. 

Na perspectiva de Weaver (1948), os problemas não 
lineares, passíveis de domesticação, são classificados como 
“problemas de complexidade desorganizada” (PCD). O trabalho 
de solução de um PCD implica necessariamente na compre-
ensão de fenômenos com um grande número de variáveis, 
milhões ou bilhões eventualmente, cujo comportamento 
individual é errático ou totalmente desconhecido, mas que 
pelo número elevado de interações observáveis produz um 
resultado previsível por métodos estatísticos. O jogo de dados 
é um bom exemplo. Digo, um bom exemplo se o problema for 
prever a média dos resultados de 1.000 lançamentos, não do 
rolar de um único dado. 

Utilizada para lidar com PCDs, a estatística 
pode ser imensamente poderosa e res-
ponsável. Mas ao domesticar problemas 
ariscos com a estatística, o que se pode 
obter é uma licença para a ignorância. A 

consciência de que existe uma lacuna de conhecimento é uma 
poderosa força motriz para exploração e para aprendizagem. 
Mas a estatística é tão elástica em suas aplicações, tão capaz 
de moldar-se aos interesses do pesquisador, tão potencialmen-
te ambígua na comunicação para o grande público, que até 
mesmo diferenças espalhafatosas entre predições e resultados 
obtidos parecem justificáveis.4 

Na proporção em que as divergências ocorrem repetidas 
vezes, elas se tornam cada vez menos justificáveis, escanca-
rando o espaço da dúvida e da perplexidade. Instala-se uma 
consciência mais profunda, construindo condições favoráveis 
para a mudança nos sistemas de produção de conhecimento 
(KUHN, 1962). A crise se instala como parte do processo de 
transição, como esclarece Kuhn:

A teoria ondulatória que substituiu a newtoniana foi anunciada em 

meio a uma preocupação cada vez maior com as anomalias presen-

tes na relação entre a teoria de Newton e os efeitos de polarização e 

refração. A termodinâmica nasceu da colisão de duas teorias físicas 

existentes no século XIX e a mecânica quântica de diversas dificul-

dades que rodeavam os calores específicos, o efeito fotoelétrico e 

a radiação de um corpo negro. Além disso, em todos esses casos, 

exceto no de Newton, a consciência da anomalia persistira por tanto 

tempo e penetrara tão profundamente na comunidade científica que 

é possível descrever os campos por ela afetados como em estado 

de crise crescente. A emergência de novas teorias é geralmente 

precedida por um período de insegurança profissional pronunciada, 

pois exige a destruição em larga escala de paradigmas e grandes 

alterações nos problemas e técnicas da ciência normal. Como seria 

de esperar, essa insegurança é gerada pelo fracasso constante 

dos quebra-cabeças da ciência normal em produzir os resultados 

esperados. O fracasso das regras existentes é o prelúdio para uma 

busca de novas regras (KUHN, 1962; p. 147).

O enquadramento por Weaver dos problemas não lineares 
como problemas de complexidade organizada (PCO) contribuiu 
para ampliação do acervo de uma ciência que experimentava, 
já no início do século XX, severas limitações para elucidar 
aspectos fundamentais da vida em sociedade e do mundo 
natural. Nas palavras de Weaver (1948), os problemas de 
complexidade organizada são aqueles que habitam o reino dos 
fenômenos governados por um conjunto limitado de variáveis 
cuja associação é, por um lado, complexa demais para uso de 
técnicas reducionistas, e por outro, imprevisível pelos méto-
dos estatísticos (pois o número de interações não parece ser 
suficientemente grande para produzir boas médias e desvios 
previsíveis, inviabilizando o uso responsável da estatística). 
Definitivamente um terreno árido para a simetria hempeliana. 

Embora as teorias da complexidade e da auto-organização 
já tenham algumas décadas de vida, a prevalência do pensa-
mento cartesiano, disciplinar, assegurou a perpetuação da 
diáspora entre o consciente e o inconsciente, entre a razão 
e a intuição e entre a parte e o todo (MARTINS, 2015). O 
crescente fracasso deste modelo cognitivo para lidar com os 
PCOs vem fomentando a expansão das tentativas de diálogo 
transdisciplinar, não só reavivando o interesse pelos referenciais 
da complexidade no século XX, mas igualmente abrindo espaço 
para um novo protagonista: o campo da inteligência coletiva, 
simbionte formado pelos campos da neurociência cognitiva e 
da inteligência artificial.

Por um arquétiPo de sistema Cognitivo
De um modo aderente ao proposto modelo Hempel-Weaver, 

é possível observar que nossa espécie se sai bem com proble-
mas simples e sofre com os demais. (KAHNEMAN, 2012). Nas 

SInapSE: lEvanta-tE E anda



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

31OUTUBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2018

palavras de BONABEAU (2009, p. 1), o cérebro é um recurso 
excepcional a serviço da adaptação, “mas está organizado para 
evitar a complexidade (não abraçá-la) e responder rapidamente 
para garantir a sobrevivência (não explorar inúmeras opções)”. 
Dentro da simetria explicação-previsão, esta característica 
traduz-se na capacidade de prever mais facilmente sequências 
de eventos rigidamente encadeados. 

Pode parecer que a capacidade nativa humana 
(de solucionar problemas simples) seja algo 
trivial – mas não é. Mesmo o enfrentamento de 
problemas simples exigiu (1) o surgimento da 
noção de tempo, por meio de relógios biológicos 

internos e do sincronismo com eventos externos, como o dia e a 
noite, e (2) a capacidade de registrar sinais nesta régua do tempo 
– a memória. Unidos, o tempo e a memória permitiram a cons-
ciência do passado, desembocando numa fantástica novidade 
evolucionária: o futuro. Nas palavras de Antônio Damásio (2011):

A reflexão consciente e o planejamento da ação introduzem novas 

possibilidades no governo da vida acima da homeostase auto-

matizada, em uma sensacional novidade da fisiologia. A reflexão 

consciente pode inclusive questionar e modular a homeostase 

automática e decidir sobre os limites homeostáticos ótimos em 

um nível que é superior ao necessário para a sobrevivência e que 

conduz ao bem-estar com maior frequência. O bem-estar sonhado 

e esperado tornou-se uma ativa motivação das ações humanas. A 

homeostase sociocultural adicionou-se como uma nova camada 

funcional da gestão da vida, mas a homeostase biológica perma-

neceu. (DAMÁSIO, 2011, p. 356)

Para efeito desta análise, importa perceber que a capaci-
dade de mudar o mundo somou-se à capacidade que já existia 
de se ajustar ao mundo. Ao longo do processo evolutivo, as 
variações do ambiente foram competentemente acomodadas 
por estas duas estratégias: conformidade externa e conformi-
dade interna (MARTINS, 2016). 

O encadeamento lógico seria falho se tomássemos o ser 
humano como unidade indivisível. Somos mais bem definidos 
como “superorganismos”. Redes de redes de redes de relações, 
onde a variedade estupenda de células que compõe o seu corpo 
representa cerca de 10% do total de seres vivos que constituem 
você. Apenas 10% (COLLEN, 2016). 

Você é mais “eles” do que “você”. Somente seu intestino abriga 100 

trilhões deles, como um recife de coral no leito que é o seu intestino. 

Cerca de 4 mil espécies diferentes criam seus próprios pequenos 

nichos, aninhados entre as dobras do seu cólon, que, com 1,5 metro 

de comprimento, tem a área correspondente a uma cama de casal. No 

decorrer da vida, você vai ter abrigado o peso de cinco elefantes em 

micro-organismos. Eles estão por toda a sua pele, e existem mais de 

50 milhões deles, só na ponta de seu dedo (COLLEN, 2016, pos. 79).

E como estas populações se adaptam? Microrganismos, 
assim como as células do corpo utilizam uma terceira estratégia, 
bem mais ancestral. A estratégia da iteração. Eles se reproduzem, 
de forma repetitiva. Cópias vão sendo produzidas, não exata-
mente perfeitas, redundando em variações. As variantes que 
melhor funcionam prevalecem. Se a taxa de variação for capaz 
de comportar as mudanças do ambiente, a linhagem se perpetua. 

Nesta grande rede os componentes comunicam-se por 
transporte de partículas. Pela rede primordial circulam as mo-
léculas, algumas bem grandes, que são enviadas de um lado a 
outro como mensageiros químicos. Antes do primeiro neurônio 
aparecer na face da Terra, esta era única forma de comunicação 
entre os componentes de um organismo multicelular. As plantas, 
nossas contemporâneas, são exemplos de criaturas que usam 
apenas este modo de comunicação. O fígado humano também.

Pela rede mais recente circulam elétrons. Este canal tornou-se  
possível com o advento do neurônio, uma célula especial, 
capaz de transmitir e receber impulsos elétricos e a glia, capaz 
de moderar as perdas de transmissão. Mas não se engane. 
Nenhum destes dois tipos de células existiriam sem a rede 
primordial. E mesmo a comunicação elétrica é modulada pela 
comunicação química, a partir de uma intrincada orquestra de 
substâncias neurotransmissoras cuja ação é contextual. Ora 
podem estimular, ora podem inibir. 

Iteração, conformidade interna e conformidade externa, 
química ou elétrica, em relações do micro para o macro e 
vice-versa, constituem o superorganismo “homo sapiens”. E 
constituem também outros seres sencientes. O fenômeno da 
mente consciente surge, portanto, a partir deste todo, e não 
somente a partir do que acontece no cérebro. 

Segundo a abordagem atual da “cognição orientada pela 
ação”, da qual Damásio é tributário, a seleção dos sinais do 
ambiente (a atenção) está vinculada à ação. Leia-se: o sis-
tema cognitivo humano está organizado entorno da captação 
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de sinais do ambiente que tenham alguma utilidade para o 
planejamento ou para execução de uma ação (DOMINEY et al., 
2016). Atenção é, portanto, um processo ativo e instrumental.5 
Trata-se de um claro reflexo procedural da vida dos hominídeos. 
Um viver que era sinônimo de movimento constante, na busca 
por alimento e proteção, e movimento frenético, na caça e no 
combate (fugir ou lutar).6

Entendendo o homem como um superorganismo, cabe 
uma nota metodológica alertando que, para o sistema nervoso 
central, os demais sistemas do corpo são ambiente. O cérebro 
e suas ramificações nervosas são incapazes de existir fora do 
corpo. O corpo é o seu nicho ecológico e com ele, apenas como 
ele, o cérebro estabelece comunicações bidirecionais, usando 
as mesmas três estratégias de equilibração previamente dis-
cutidas, sob as formas químicas e elétricas combinadas.7 Da 
emergência de padrões de comunicação específicos surge a 
mente consciente, este fenômeno fascinante. 

A construção de um arquétipo para a cognição humana é 
um trabalho tão antigo quanto importante, tendo naturalmente 

ocupado espaço na filosofia grega. É curioso, entretanto, que 
a oposição entre o racionalismo platônico e o empirismo aris-
totélico ainda seja uma questão de ordem em alguns campos 
da prática profissional e científica. Pelo que sabemos de mais 
atualizado, a “Caverna de Platão” é a nossa morada. Nossa ex-
periência de mundo é indireta. O cérebro humano é uma rede de 
inferências, produtora de sentidos, que busca regularidades no 
tempo e no espaço e coerências a partir do estabelecimento de 
relações com o mundo externo via seus subsistemas sensoriais 
(com primazia para a visão) e seus atuadores (com primazia 
para as mãos, ricas também em sensores). 

Por outro lado, Aristóteles não estava de todo errado. A 
experimentação é a base da coevolução. O ser humano é um 
ser social por natureza e passa seus primeiros anos dependendo 
inteiramente da sua família para obter proteção e alimento. Ele 
constrói a sua “humanidade” no diálogo com o outro, moldando 
e sendo moldado por relações recíprocas de inibição, estímulo 
ou indiferença. A recompensa e o prazer reforçam padrões, a 
reprimenda e a dor inibem.8 

            da emergência de   
      padrões de comunicação 
específicos surge 
     a mente consciente, 
este fenômeno fascinante

SInapSE: lEvanta-tE E anda32



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

33OUTUBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2018

Conforme já discutido, no interior do superorganismo hu-
mano, a coevolução entre as diversas populações de células 
organizadas em tecidos e órgãos, juntamente com a vasta 
população de fungos, vírus e bactérias, se dá no interior de 
um ambiente informacional de natureza química e elétrica. Já 
o contato com o mundo externo se dá igualmente pela troca de 
informações químicas, mas não por fluxos de elétrons. 

Isto quer dizer que, como sistema de relações de comu-
nicação físico-química e ao mesmo tempo comunidade de 
microrganismos, somos criaturas permeáveis. Substâncias 
químicas vêm e vão, microrganismos entram e saem, mormente 
pela respiração, alimentação e expulsão de dejetos. Se esta-
belece, portanto, um segundo loop de relações de coevolução 
diretamente entre nós e o entorno. Por meio destas trocas 
modificamos o ambiente e por ele somos modificados, às vezes 
de forma brutal, como nas grandes epidemias, na contaminação 
de solos e da água que os ajuntamentos humanos produzem 
quase que invariavelmente.

Como já foi dito, se por um lado o intercâmbio de substân-
cias químicas e de microrganismos é parte indissociável do 
fenômeno da vida, por outro a comunicação externa por elétrons 
não é. As relações se estabelecem pelo contato direto, pela 
emissão e reflexão de ondas eletromagnéticas (luz e calor) e 
por ondas de pressão (som e vibração). O acoplamento entre as 
redes neurogliais e o entorno fora do corpo se dá por meio de 
transdutores especializados, tanto de entrada como de saída. 
Uns captam luz, som, pressão e calor, e produzem impulsos 
elétricos, como os olhos, ouvidos e a pele. Outros, excitados por 
impulsos elétricos produzem som e movimento (cordas vocais, 
modulação da respiração, músculos voluntários).

Por meio destas relações, o organismo estabelece es-
quemas clássicos de estímulo-resposta (feedback), como o 
reflexo fotomotor de contração das pupilas na presença de luz 
intensa ou de resposta muscular a estímulos dolorosos, como 
beliscões e calor intenso. Estas capacidades são herdadas, 
não aprendidas, e refletem o resultado de uma seleção natural 
tipicamente darwiniana, onde comportamentos úteis para a 
sobrevivência se perpetuaram e comportamentos inúteis ou 
perigosos, matam seus portadores antes que eles deixem her-
deiros. São capacidades, portanto, de natureza filogenética, 
pois que decorrem de “uma sucessão de formas orgânicas 
geradas sequencialmente por relações reprodutivas” (Matu-
rana e Varela, 2001, p. 117).

Porém, por meio destas relações, também se estabelece 
a comunicação simbólica, o que permite o desenvolvimento 
de capacidades ontogenéticas – aquelas que se constroem a 
partir da história das interações do indivíduo com seu entorno 
(Maturana e Varela, 2001). A comunicação simbólica permite 
a emergência da linguagem falada, escrita e do gestual, e se 
desenvolve especificamente no cérebro (mediada e integrada, 
como já foi discutido, pelos diálogos internos, onde outras 
vontades se manifestam, como a fome, a sede e o desejo de 
reprodução, tanto das células do organismo quanto do ecos-
sistema microbial). 

no código genético não há instruções sobre 
como falar português ou usar um sanitário. 
Há instruções sobre como criar esquemas 
mentais e reconhecer sua validade. É análo-
go à seleção darwiniana, só que muito mais 

rápido – (1) num processo recorrente, novas formas de interagir 
com o mundo são construídas pela produção ininterrupta de 
novos circuitos neurogliais;9 (2) postos no comando da apare-
lhagem de percepção e interação, estes comportamentos são 
experimentados no contato concreto com o mundo; (3) se esta 
experiência é recompensada, o comportamento é reforçado; 
(4) se este sucesso é repetido, o comportamento se perpetua 
e passa a ser uma ação preferencial dentro dos processos 
cognitivos; (5) se esta experiência é punida, o comportamento 
é inibido; e (6) se esta experiência é repetida e a inibição é 
recorrente, circuitos de inibição vão sendo reforçados – isto 
porque, como um sistema criativo e ativo, o cérebro vai con-
tinuar a produzir sempre novos circuitos, existindo o risco de 
que um mesmo comportamento, previamente experimentado 
e inadequado, reapareça. Deste modo, a geração de circuitos 
de inibição constitui-se como estratégia mais comum dentro de 
um sistema que tem como regra de construção a autoprodução. 
E não a destruição.10

Ao discutirmos o desenvolvimento cognitivo como um 
processo iterativo (produção constante de novos padrões) e 
interativo (na relação com o entorno, acima e abaixo da escala 
de complexidade), alcançamos a primeira premissa da abor-
dagem: compreender a razão consciente como uma atividade 
criativa, de natureza histórica, que se desenvolve no espaço 
das expectativas sobre o futuro, moldando e sendo moldada 
na interação com seu entorno. 
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Cognição Híbrida – ConsCiênCias e artefatos
A revolução industrial produziu uma cultura material incom-

parável, que no século XX constituiu os espaços urbanos como 
os ambientes onde o homem subsiste como uma espécie “do-
mesticada”. Torna-se imperativo, após modelarmos a cognição, 
discutirmos o papel dos artefatos na trama do tecido social. 
Alcançamos neste ponto a segunda premissa: compreender as 
redes de relações entre homens e artefatos a partir do fenôme-
no da inteligência coletiva. Para isso é necessário distinguir duas 
categorias de componentes: a primeira, formada pelos seres 
vivos, cujos processos de organização têm origem interna (sis-
temas autopoiéticos) e a segunda, composta pelos artefatos, 
cuja concepção e a manutenção da organização têm origem 
externa (sistemas alopoiéticos) (FONSECA, 2008). Vejamos o 
exemplo de um carro. Um carro é um arranjo de componentes 
cuidadosamente planejado e construído por pessoas. De um 
monte de ferro, plástico e silício não surgem espontaneamente 
carros, nem mesmo se colocarmos as peças umas do lado das 
outras. Um carro não se monta – é montado. Um carro não se 
mantém – é mantido. Por outro lado, plantas são capazes de 
rearranjar espontaneamente elementos do solo e do ar para 
constituírem suas raízes, caules e folhas. Bactérias produzem 
réplicas rearranjando elementos disponíveis no seu entorno. 
Isso tudo o faz, plantas e bactérias, pela execução de um 
conjunto interno de instruções.

a 
proposição de artefatos como sistemas 
organizados por agentes externos se en-
caixa perfeitamente com a estratégia de 
conformidade externa: o homem imagina 
um futuro, vê de que modo pode reorga-

nizar os elementos para construção deste futuro, criando ou 
destruindo. E o tem feito com progressiva sofisticação ao longo 
do tempo. Aquecem, misturam, derretem, moldam e montam 
nas pequenas e nas grandes escalas. Igualmente derrubam, 
explodem, cortam e queimam, destruindo padrões existentes 
como florestas naturais ou prédios abandonados.

Se a visão de futuro é ver um homem na Lua, criemos 
um artefato que permita levá-lo até lá! Júlio Verne propôs um 
enorme canhão. Von Braun propôs um foguete. Isto nos remete 
a um segundo componente essencial desta classificação – a 
intenção. Tanto Verne quanto Von Braun propuseram o uso de 
armas como formas de transporte. Mas afinal, foguetes e balas 

de canhão são armas ou veículos? A resposta está vinculada 
a duas perguntas anteriores, essenciais: a que visão de futuro 
este artefato se filia? Qual é sua utilidade para o alcance des-
ta visão de futuro? Só podemos responder estas perguntas 
depois de escolhermos um agente de referência. Aí teremos 
uma proposição completa: uma bala grande de canhão é um 
veículo para Júlio Verne, em sua intenção de alcançar a Lua. É 
uma arma para o exército britânico, em sua intenção de conter 
o avanço dos alemães na 1ª Guerra Mundial. Quanto ao caso 
de Von Braun, cabe registrar que o cientista alemão foi pai do 
programa nazista de foguetes V1 e V2, utilizados para atacar 
cidades britânicas na 2ª Guerra Mundial. E também foi pai do 
programa espacial norte-americano.

A intenção é, portanto, característica pétrea de um artefa-
to, o que nos sinaliza que a explosão da inteligência humana, 
ocorrida a poucos milhares de anos atrás, pode ser claramente 
compreendida e expressa como a revolução da conformidade 
externa. Mesmo antes do homem vir a ser minimamente capaz 
de rearranjar elementos, fazendo coisas como cozinhar cerâmi-
cas, forjar metal ou atar troncos, ele foi capaz de dar intenção 
a formas que já existiam na natureza. Cavernas se tornaram 
casas. Galhos se tornaram cajados. Ossos se tornaram colares 
(ou armas, como propôs Kubrick na cena de abertura do filme 
2001: uma Odisseia no Espaço). 

formas de inteligênCia Coletiva e  
assimetria informaCional 

Compreendendo a humanidade como uma teia titânica de 
relações entre componentes vivos e artificiais, poderíamos 
conceber muitas formas de mapear suas redes. De acordo 
com o critério escolhido, um determinado arranjo da rede será 
mais bem explicitado. Variando o critério poderemos perceber 
que, na prática, há muitos arranjos sobrepostos, já que muitos 
nódulos (tanto seres humanos quanto máquinas) participam de 
diferentes fluxos informacionais. 

Pense, por exemplo, quantos fluxos informacionais podem 
ser utilizados para delimitar a rede de relações que definem um 
país? Transações cambiais, movimentos migratórios, importa-
ção e exportação, transmissões de rádio e televisão, postagens 
em redes sociais, geração e transmissão de energia, captação 
e distribuição de água... tantos exemplos que ilustram o quão 
complexo pode ser o trabalho de definir o que o senso comum 
entende como trivial. 
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Se pensarmos em fluxos informacionais como o carreamen-
to de poluentes pela água, o diálogo entre falantes da mesma 
língua, a circulação do vírus da gripe e o tráfico de drogas, 
poderemos ver que a observação de seus padrões talvez 
nem permitisse a identificação de países no planeta Terra. A 
globalização, os sistemas climáticos e os ecossistemas não 
respeitam as fronteiras nacionais. Fluxos capazes de perpassar 
arquiteturas tradicionais, como o Estados-Nação e a família, 
tornaram-se cada vez mais intensos e mais abrangentes no 
século XXI.

Neste ponto alcançamos a terceira premissa: utilizar o 
processo de complexificação da vida, do biológico ao social, do 
natural ao artificial, como grande arco narrativo da história. E a 
quarta: compreender o processo de complexificação a partir de 
três de suas características mais importantes: (1) aumento da 
conectividade e velocidade de comunicação, (2) incremento na 
quantidade e variedade de componentes, sejam eles humanos 
ou artificiais e (3) uso preferencial de fluxos informacionais 
facilmente codificáveis. 

Pensando sobre a forma como estes subsistemas coevo-
luem, imagine quantas relações de iteração, conformidade 
interna e externa se estabelecem? Quantos nódulos estão 
alocados para cada um dos processos descritos no esquema 
cognitivo, sejam eles pessoas, outros seres vivos ou objetos 
da cultura material? E quantas pessoas, cumprindo diferentes 
papéis em diferentes redes de relações, estão submetidos a 
influências contraditórias?

Com tantas superposições, o mundo não é global, regional 
ou local. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. E dependendo da 
forma como cada um de nós está conectado aos fluxos infor-
macionais, poderemos ter experiências de mundo imensamente 
distintas. Até a mesmo a grande rede não pode ser chamada de 
“a Internet”, mas sim de “as internets”, considerando a forma 
como ela integra nódulos a partir de lógicas locais ou regionais 
(MARTEL, 2015). A construção da identidade digital e local do 
Hezbollah, no Líbano, nos dá uma ideia de como isso acontece: 

No coração do sistema estão os sites oficiais. Para começar, o Al 

Intikad (alahednews.com.lb), que pode ser considerado o porta-voz 

oficial do Hezbollah: é dirigido por Hussein Rahhal, o “senhor digital” 

do Partido de Deus, estando disponível em quatro línguas (árabe, 

inglês, francês e espanhol). “É o site oficial do Hezbollah, nossa 

principal referência”, explica Leila Mazboudi, uma das redatoras-

-chefes do Al Manar. A sede do Al Manar foi bombardeada cerca 

de quinze vezes na segunda guerra do Líbano, em 2006. Fica em 

Dahiyeh, Beirute Sul, o bairro-vitrine do Hezbollah. Caminhando 

por essas ruas “modelo”, temos um bom resumo da ação do 

Partido de Deus: o esforço maciço para reconstruir o bairro xiita, 

a criação de serviços sociais gratuitos, a proliferação de escolas, 

associações caritativas, hospitais e, naturalmente, mesquitas. Não 

foi necessariamente o islã, ou o jihad, nem mesmo a “resistência” 

que seduziram a população, mas essa mobilização social e comu-

nitária de campo, acompanhada por um discurso anticorrupção. 

(MARTEL, 2015, pos. 2637)

Talvez você esteja se perguntando por que a 
determinação dos fluxos informacionais é tão 
importante para esta abordagem. Posso afir-
mar que ela é fundamental porque os pontos 
em que há modulações ou descontinuidades 

nas redes indicam os seus contornos e assinalam a delimitação 
de nichos que possuem regras comuns, como uso da mesma 
língua, moeda ou religião (HOLLAND, 2012). 

Entre as estratégias possíveis para a detecção destas linhas 
de contorno, daremos atenção particular ao uso da assimetria 
informacional. Sistemas inteligentes, conforme a modelagem 
proposta: (1) captam informações, (2) processam segundo mo-
delos gerais, (3) produzem explicações particulares, (4) fazem 
previsões, (5) comparam o previsto com o futuro desejado e 
(6) escolhem ações para encurtar a distância entre estes dois 
futuros. E, na escolha das ações, dão preferência para aquelas 
consideradas oportunas pela doutrina e/ou pela norma adotada 
no nicho social em que subsistem. A assimetria informacional 
é aqui proposta dentro da abordagem, como o hiato entre 
as capacidades de sistemas cognitivos muito distintos. As 
diferenças podem ocorrer em quaisquer dos aspectos acima 
relacionados ou numa combinação entre eles. 

Utilizando a assimetria como critério, e as categorias de 
inteligência coletiva propostas por Malone (2018) podemos 
definir arquiteturas de inteligência úteis para esta reflexão. 
Começando pelas arquiteturas de assimetria alta, podemos 
relacionar em primeiro plano as hierarquias. O aumento da 
complexificação gera tipicamente arquiteturas de comunicação 
mais hierarquizadas, que sistemas tão distintos quanto o me-
tabolismo celular, redes de estradas e a Internet são capazes 
de exibir (BARABASI; ALBERT, 1999)and (ii. Nas hierarquias, 
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o fluxo informacional com que o sistema precisa lidar é bem 
maior do que o fluxo que seus componentes individualmente 
são capazes de processar. Isto gera a necessidade de divisão 
do trabalho, o que no mundo contemporâneo resultou em 
hiperespecialização (entre outros efeitos).

No caso das coletividades humanas, a necessidade de 
lidar com cada vez mais tecnologias, procedimentos e normas 
resultou na necessidade de fracioná-las em partes cada vez 
menores, assim compatibilizando os desafios aos limites hu-
manos. Como cada fração ainda assim é “complexa” ou vai se 
tornando cada vez mais complexa com o passar do tempo, é 
pela autonomia do indivíduo “na ponta” e pelo forte investimen-
to em educação que se assegura algum grau de adaptabilidade 
(já que as formas de organização hierarquizadas raramente se 
atualizam na velocidade que o mundo contemporâneo exige). 

Ainda entre as arquiteturas de assimetria alta, podemos 
relacionar os mercados. Na relação entre produtores e con-
sumidores, a assimetria informacional é ativamente buscada. 
Diferentes produtores competindo por consumidores buscarão 
fazer mais e melhor do que o concorrente, mantendo em 
segredo as tecnologias, o conhecimento e eventualmente os 
detalhes da sua cadeia produtiva. Partícipes em situação des-
vantajosa buscarão reduzir a assimetria por meio da inovação 
ou no mínimo pela cópia da tecnologia do líder de mercado.

Consumidores disputando produtos tam-
bém buscarão assimetria, eventualmente 
mantendo em sigilo valores negociados ou 
negando a informação de onde ou com quem 
obter determinado produto. Mas a assimetria 

que parece estar mais se ampliando pela complexificação do 
mundo é aquela que se dá entre grandes produtores e consumi-
dores individuais. O estudo pormenorizado do comportamento 
do consumidor permitiu às empresas estabelecer estratégias 
muitíssimo refinadas de indução de comportamentos. Nas 
palavras do designer e educador Victor Papanek (1972), “a 
publicidade, em sua prática de persuadir as pessoas a comprar 
coisas que não precisam, com o dinheiro que não têm, a fim de 
impressionar outros que não se importam, é provavelmente o 
campo mais hipócrita da existência na atualidade”.

Na perspectiva deste trabalho, os mercados são respon-
sáveis pela explosão de tecnologias, que desde os tempos 
modernos vêm se incorporando às coletividades humanas 

(MALONE,2018). Elas movem o aumento da complexidade pela 
busca permanente de assimetria, e a complexidade proporciona 
novas conexões onde os mercados florescem. Além deste 
ciclo de realimentação positiva, os mercados se desenvolvem 
de forma impressionante por causa de sua velocidade da 
comunicação. Eles usam dinheiro, um meio muito rápido, que 
desde tempos imemoriais permite o diálogo até mesmo entre 
pessoas que não falam a mesma língua. 

Comunidades, por outro lado, são estruturadas por um 
elevado nível de compartilhamento de informação, possuindo 
destarte baixa assimetria informacional. Famílias de adultos, 
tribos indígenas, a comunidade científica e os grupos religiosos 
podem ser tomados como exemplos. O compartilhamento é a 
regra, e compartilhar assegura prestígio e reconhecimento. Nas 
comunidades, a redução da assimetria informacional é o motor. 

A arquitetura de mediação não é proposta por Malone 
(2018), mas emerge deste trabalho a partir da quarta premissa. 
Os mediadores estão em toda parte em redes de elevada conec-
tividade. Eles modulam as comunicações. Antes da revolução 
digital, o papel de destaque do dinheiro fez das instituições 
financeiras hubs privilegiados. A eclosão da comunicação 
de massa pelo texto, foto, som e vídeo, fizeram dos jornais, 
emissoras de rádio e televisão mediadores poderosíssimos. 

O advento das redes de computadores e dos dispositivos 
móveis provocou uma revolução no processo de mediação, dando 
poderes até então inimagináveis para organizações de mediação 
digital (e enfraquecendo a mídia de massa). Empresas como a 
Amazon, Google, Apple, Facebook, Twitter e WhatsApp passaram 
a mediar as relações no interior das comunidades, mercados 
e hierarquias, e também as relações entre estas diferentes 
entidades, em colaboração ou em competição com mediadores 
tradicionais, como o setor financeiro e a mídia de massa.

Cabe registrar que os tipos propostos são ideais, artifícios 
para facilitar a compreensão. As organizações do mundo 
concreto podem constituir-se como tipos quase puros desta 
classificação ou híbridos. Mas o que importa saber aqui, é 
que a mediação mais eficiente, proporcionada pela revolução 
digital, favoreceu o aumento da velocidade e a amplitude de 
possibilidades para outras arquiteturas (MALONE,2018). 

Com o aumento da velocidade e da conectividade, comu-
nidades se tornaram poderosos moderadores do mercado e 
das hierarquias estatais. Dentro destas comunidades surgiram 
membros prestigiados, os “influenciadores”, que passaram a 
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publicar suas avaliações e disseminar conselhos por meio de 
blogues e canais do YouTube. Na área dos jogos eletrônicos, 
por exemplo, as comunidades exercem grande influência na 
construção das narrativas e da mecânica de jogo. 

Às vezes a comunidade sequer é articulada, mas nem por 
isso é menos eficiente. As pessoas que compram um liqui-
dificador provavelmente não teriam motivos para constituir 
um grupo de entusiastas. Mas quando registram num site a 
avaliação de um produto ou o nível de satisfação com o prazo 
de entrega, eles estão constituindo uma comunidade na prática. 
E proporcionando mais informação aos possíveis compradores, 
reduzindo deste modo a assimetria informacional.

fato, fake ou Customized? 
Pudemos ver que o processo de complexificação da socie-

dade contemporânea é marcado por uma profunda e crescente 
assimetria informacional. Ela é qualitativa na proporção em que 
a variedade de sistemas cresce (gerando diferentes formas 
de ver e agir) e também quantitativa, na proporção em que 
grandes sistemas apresentam capacidades cada vez maiores, 
a partir do arranjo peculiar de pessoas muito capacitadas e 
tecnologias avançadas.

Um nível de assimetria alto abre naturalmente espaço para a 
desconfiança, incerteza e o medo. Pense em como seria inócua 
a tentativa de semear intrigas sobre um amigo próximo, com 

quem você tenha um diálogo aberto, e portanto uma relação de 
baixa assimetria informacional! Pense, por outro lado, na baixa 
confiança que você experimenta ao avaliar produtos e serviços 
de empresas que tenham histórico de fraudes e adulterações. 
No segundo caso há bem mais espaço para a disseminação 
de rumores e notícias falsas, especialmente numa sociedade 
em que a complexificação democratizou as possibilidades de 
difusão – algo inimaginável 30 anos atrás, onde os custos 
proibitivos, os equipamentos sofisticados e a necessidade de 
licenças estatais reservava apenas aos grandes grupos de mídia 
o privilégio de falar com as massas.

Não é prudente ignorarmos, dentro desse contexto, o papel 
dos algoritmos que as organizações mediadoras utilizam para 
moderar nossas fronteiras atencionais. A coleta e a análise dos 
dados que expressam nossos hábitos e preferências passou a 
instruir os processos automáticos de delimitação e priorização 
das opções de produtos e serviços ofertados. Assim, antes 
mesmo de levantar hipóteses acerca das vastas possibilidades 
de ação direta e má intencionada neste ambiente informacional, 
é preciso perceber que estes instrumentos, organizados a partir 
da lógica de relações de mercado, estão provendo a mediação 
entre as pessoas acerca de outros aspectos da vida humana, 
incluindo a política. 

A prática de oferta de conteúdo “customizado” ao usuário, 
vinculada à sua similaridade com outros usuários, contribui para 
uma espécie de “clausura cognitiva”. Quanto mais informações 
uma pessoa busca sobre um assunto, mais informações corre-
latas ela receberá, proporcionando um mundo cada vez mais 
palatável e menos contraditório. 

a quinta Premissa
Weaver (1948) foi capaz de prever, nos anos 40, o modo 

como a ciência seria afetada pela revolução digital que esta-
va por vir. Por si só é um feito respeitável. Mas o seu maior 
contributo para esta reflexão foi apontar uma quinta premissa:  
“A grande lacuna que é tão inevitável entre o nosso poder e 
nossa capacidade de usar o poder sabiamente, só pode ser 
preenchida por uma vasta combinação de esforços” (WEAVER, 
1948, p. 10, tradução livre). 

Mas a quem devemos dirigir os clamores por sabedoria? As 
organizações mediadoras tornaram-se eventualmente as mais 
poderosas “minerando” as assimetrias informacionais e alar-
gando infovias – com um profundo impacto sobre a privacidade 
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de cada um de nós. A ciência, que normalmente se faz dentro 
da lógica das comunidades, igualmente processa e divulga 
vastas quantidades de dados bem codificados. O mesmo fazem 
as estruturas de transparência pública e justiça. Somando-se 
os recentes avanços na área de Tecnologia da Informação, no 
que tange ao processamento de linguagem natural, estamos 
criando condições para que uma nova e profunda compreensão 
sobre o mundo possa emergir. 

No futuro, é possível que as formas de inteligência artificial 

predominantemente sintéticas avancem sobre o último bastião 
humano (ou o que sobrou dele): o livre arbítrio moral. Mas por 
hora ainda nos cabe decidir o que é um futuro bom ou ruim, 
ainda que não saibamos como chegar lá. E respeitar, pelo 
menos, a quinta premissa. 
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1. A expressão aqui se refere a construção coletiva de 
conhecimento dentro de grupos humanos. Portanto, na 
relação entre sujeitos.

2. Me refiro ao estado do conhecimento matemático anterior 
à matemática da complexidade. E que de certa forma re-
presenta o estado de conhecimento matemático embebido 
nos processos cotidianos de produção, considerando que a 
matemática não-linear tem seu uso e compreensão restritos.

3. Eram de certo modo “rebeldes” e por isso alguns autores de 
língua inglesa passaram a chamá-los de “wicked problems”.

4. E suas limitações são tão evidentes que geraram um 
fenômeno no mínimo curioso: “Como Mentir com Estatís-
tica”, publicado na década de 50, tornou-se o livro da área 
mais vendido do mundo. Publicado em 1956, ele ensina às 
pessoas como se protegerem do uso mal-intencionado da 
estatística (STEELE, 2005). 

5. Esta qualidade não é única dos seres humanos, sua 
descoberta goza de boa fundamentação téorica e experi-
mental, e a busca pela sua confirmação já saiu da lista de 
questões do mainstream (o front agora é entender como 
isso acontece).

6. Torna-se imperativo completar o esquema Hempel-
-Weaver com a ação, considerando que a percepção já está 
contemplada pela seleção de fatos e o seu tratamento por 
modelos gerais. A ação, nos esquemas de estímulo-resposta 
se dá de forma automática, reativa. Com a reflexão e o 
planejamento, é possível ser proativo. Neste caso, o que 
instrui a ação? Segundo Damásio (2011) é a vontade. Não 
um tipo qualquer de vontade, mas aquela que surge quando 
há uma diferença entre o futuro previsto e o futuro desejado 
(FRISTON, 2010).

7. Para facilitar a compreensão, aqui foi negligenciada a 
mobilização de outros fenômenos naturais em proveito 

do sensoriamento, atuação e comunicações, como por 
exemplo o papel da gravidade no sistema digestivo e no 
subsistema de equilíbrio. Também foi adotada a expressão 
de “sinais químicos” para nomear o fenômeno de transporte 
de moléculas e “sinais elétricos” para o transporte de elé-
trons, embora a química abarque também este último, com 
especial interesse pelas partículas ionizadas.

8. E a medida em que o tempo passa, o ser humano vai 
perdendo pouco a pouco a sua plasticidade. As janelas de 
transformação vão se abrindo e se fechando, permitindo que 
novas camadas de complexidade possam ser construídas 
em épocas específicas.

9. A partir da sinaptogênese e da neurogênese.

10. Embora a inibição seja o recurso cotidiano, há processos 
excepcionais como a poda neural na adolescência e o 
enfraquecimento de circuitos por desuso.

NOTas de rOdapé
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apoiar o governo abocanhava uma fatia da máquina pública 
na Esplanada dos Ministérios. Tudo isso está prestes a desa-
parecer, ou alguns pretendem que desapareça. O que o Brasil 
tem hoje diante de si é o ressurgimento de uma coalizão 
conservadora, contra a qual a Nova República, em um primeiro 
momento, se construiu, composta de estatistas do partido 
militar; culturalistas vinculados às igrejas de denominações 
cristãs e economistas neoliberais. 

Por tudo isso, ao longo do ano, o que se perguntou nos 
meios políticos-jurídicos era se a Constituição subsistiria. 
Afinal, ao longo da história brasileira, mudanças de regime só 

introdução
A atual Constituição fez 30 anos outubro último. O aniver-

sário, porém, passou quase despercebido fora dos círculos 
jurídicos. A sensação de que a Nova República, regime fundado 
em 1985 que ela ajudou a estruturar, terminou depois de uma 
agonia de cinco anos (desde 2013), equivaleu a um banho 
de água fria no aniversário da balzaquiana. A Nova República 
esteve ideologicamente ancorada em certos consensos pro-
gressistas, pelo protagonismo de dois partidos – o tucano, 
liberal, e o petista, socialista –, ambos sustentados por um 
presidencialismo de coalizão no qual cada partido disposto a 
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aconteceram em cenários de aguda crise política, marcados 
por uma sensação de longo desgaste da máquina constitu-
cional. E, de fato, a credibilidade da Constituição tem sofrido 
duros ataques nos últimos anos, já que não é possível deixar 
distinguir o regime político do texto jurídico que serve de roteiro 
para sua organização política, assinalando o modo de relação 
entre os três poderes da República, o modelo de federalismo, 
o sistema presidencial de governo etc.

o utro sintoma do ineditismo dos tempos atuais é a 
mobilização de institutos constitucionais de exce-
ção, que pareciam constar da Constituição como 
mero resquício de suas antecessoras e nunca antes 

haviam sido invocados. Noves fora o repeteco do processo de 
impeachment 25 anos depois do primeiro, quando o regime 
ainda não estava consolidado, em fevereiro deste ano foi 
decretada uma intervenção federal pela primeira vez desde 
1966, que por sua vez obrigou à convocação do Conselho da 
República, que nunca antes havia sido reunido para deliberar. 
Por tudo isso, se a mudança de regime se comprovar uma 

realidade, como parece, é o caso de se perguntar: a Consti-
tuição vai ou fica? 

Se, por um lado, tudo parece levar a crer, pelos precedentes 
históricos, que a Constituição vai, por outro, há fortes elemen-
tos novos no sentido de que ela pode ficar. O principal desses 
elementos é que, pela primeira vez na história brasileira, está 
acontecendo uma mudança de regime político sem ruptura do 
regime democrático. Este era um privilégio de que somente paí-
ses de democracia avançada pareciam gozar, como a Inglaterra, 
os Estados Unidos e, mais recentemente, a França e a Itália. 
A última vez em que uma coalizão conservadora como atual, 
consagrada no tsunami eleitoral de 2018, tomou o poder, foi 
através de golpe militar. E, em 1964, não havia ainda regime de-
mocrático, e sim um tumultuado processo de democratização, 
marcado por tentativas de impeachment, renúncias e suicídios 
presidenciais, golpes parlamentares e militares pontuais. Seu 
motor era o rápido alargamento do eleitorado, que chegara na-
quele ano a 16% de um eleitorado que parecia crescentemente 
inclinado à esquerda. Seu pano de fundo eram os vertiginosos 
crescimentos demográfico e econômico. 

na cORda BaMBa
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O regime militar justificou-se com o argumento de que, 
pondo um paradeiro nessa situação, garantiria que a democra-
tização – leia-se: o alargamento do eleitorado – prosseguiria 
dentro de limites “compatíveis” com a segurança nacional e 
a necessidade de promoção acelerada do desenvolvimento. 
Seus próceres acreditavam que, entre outros benefícios, a 
fórmula reduziria a chance de ocorrer no Brasil uma revolução 
do tipo cubano, própria de países pobres e pouca complexidade 
socioeconômica. Hoje, a situação parece diversa. Sem dúvida, 
a atual coalizão conservadora não só se parece com a de 
1964 como faz questão de se credenciar como sua sucessora, 
mobilizando um imaginário semelhante. 

De resto, o cenário parece diverso. A bandeira da autorida-
de é desfraldada, não em um contexto de golpe militar, mas de 
rejeição eleitoral espetacular do establishment identificado com 
a Nova República depois de cinco anos de crise econômica e 
instabilidade política provocada, entre outros fatores, pela “re-
volução judiciarista” de juízes e promotores a título de combate 
à corrupção política. Ademais, os atuais conservadores não 
têm se limitado a requentar as fórmulas de Golbery, Gilberto 
Freyre e Miguel Reale. Eles têm sabido também veicular uma 
retórica de “massas”, adaptada dos seguidores de Trump nos 
Estados Unidos, cujo traço é a violência verbal, quando não a 
vulgaridade pura e simples. 

Em outras palavras, se a novidade aparente do retorno 
conservador é sua compatibilidade com um sistema de nor-
malidade democrática, fica ainda em suspenso o que será 
da Constituição de 1988. Embora próxima de alcançar trinta 
anos, ela foi idealizada para organizar um regime baseado em 
valores muito diferentes daquele que agora se avizinha, e que 
parece fenecer diante de nossos olhos. A resposta não pode 
ser ensaiada, todavia, sem antes compreender sua trajetória 

como personagem da história recente do país. Embora balza-
quiana, aquela história ainda está por ser feita; uma história 
capaz de descrever a riqueza das clivagens que atravessaram 
seu nascimento e das disputas políticas e ideológicas que 
marcaram a sua existência até a violenta crise de legitimidade 
por ela experimentada há cinco anos. 

e ste artigo apresenta um possível ponto de partida. 
Ele descreverá três momentos do imaginário político-
-constitucional. O primeiro concerne à questão da 
natureza e dos limites do poder constituinte e, por con-

seguinte, do modelo de Constituinte que ficaria encarregada de 
encerrar o ciclo autoritário (1977-1994). O segundo se refere 
aos debates jurídicos e politológicos travados depois que o 
regime político encontrou sua rotina, e que diziam respeito 
ao seu modelo de governabilidade, ou seja, ao modo por que 
os poderes políticos – Executivo, Legislativo e Judiciário – 
deveriam se relacionar (1994-2013). Por fim, o artigo arriscará 
uma explicação para a atual crise constitucional (2013-2018), 
partindo da tese de entrechoque dos dois modelos por que a 
Constituição vinha sendo interpretada e que até então vinham 
se complementando: aquele do presidencialismo de coalizão, 
interpretado por uma versão hegemônica do institucionalismo, 
e o da judicialização da política, interpretado por certa versão 
do neoconstitucionalismo. 

as origens inteleCtuais da Constituição e  
as disPutas entre Progressistas e Conservadores 
durante sua elaboração (1977-1994)

Desde os seus inícios, o regime militar foi atravessado por 
uma ambivalência. Seus próceres justificavam-no a partir da 
necessidade de continuar a perseguir o ideário das reformas 
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e do desenvolvimento, circunscrevendo a democracia aos 
limites ditados pela ideologia da segurança nacional. Em 
outras palavras, o regime não podia ou desejava assumir-se 
abertamente autoritário e por isso manteve um Legislativo, 
ainda que emasculado; autorizou a existência de um partido 
de oposição, ainda que limitado; elaborou uma Constituição 
nova e buscou sempre argumentos jurídicos para os seus atos 
de força. As contradições resultantes da natureza híbrida do 
regime foram aproveitadas pela oposição democrática a partir 
das eleições de 1974. O próprio sucesso do modelo autocrá-
tico de desenvolvimento tornou visível o descompasso entre 
as limitadas instituições criadas pelo regime e os anseios de 
uma sociedade civil de crescente complexidade. Percebendo a 
gradual perda de legitimidade e a impossibilidade de sustentar 
na longa duração as restrições impostas à liberdade, o regime 
admitiu a necessidade de uma gradual abertura política. Já 
a oposição buscou o apoio da sociedade para o retorno ao 
Estado de direito, através da anistia política, eleições diretas 
para presidente e uma nova Constituição. 

a disputa em relação ao modelo de Constituinte expunha 
diferentes visões sobre o próprio sentido da redemo-
cratização, que opunha aqueles que queriam a mu-
dança do regime de constitucionalidade por reforma 

àqueles que pretendiam ruptura. Os próprios juristas ligados 
ao regime, como Miguel Reale e Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, reconheciam a necessidade de enquadrá-lo em alguma 
moldura institucional aceitável, na forma de uma “democracia à 
brasileira” ou “democracia possível” (Ferreira Filho, 1972:126). 
Mas a iniciativa deveria ser do governo militar e passava por 
uma emenda abrangente da Constituição. 

A ideia de uma Constituinte era sumariamente rejeitada 
como demonstração do idealismo utópico de um liberalismo 
que nunca reconhecera a natureza da cultura nacional e suas 
prioridades de desenvolvimento na ordem (Reale, 1977:152). 
A tentativa do regime de neutralizar a vitória eleitoral do MDB 
por meio do “Pacote de Abril” (1977) tornou a convocação da 
Constituinte uma prioridade da oposição. Foi por essa época 
que o jurista e historiador Raymundo Faoro, presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), publicaria famoso 
texto – “Assembleia Constituinte: a legitimidade recuperada” 
–, no qual combatia a proposta conservadora de se reformar 
a ordem por emenda à Constituição. Faoro entendia que só 

uma Constituinte soberana poderia romper com um passado 
nacional marcado desde a colonização pela negatividade, 
obediente à tradição autoritária e patrimonialista ibérica. Ape-
nas o protagonismo da soberania popular evitaria que aquela 
nefasta herança se perpetuasse através de transformismos 
conciliatórios (Faoro, 2003 [1981], P. 254-256).

Os setores progressistas se encontravam em uma frente 
que reunia desde radicais, nos núcleos formados em torno 
do PT, do PDT e de parte do setor progressista do PMDB, até 
moderados que pregavam uma transição pactuada, como a 
maior parte do antigo MDB. A parte majoritária da aliança, 
todavia, se mostrava inclinada a uma solução intermediária. 
Antigo líder do PSD, Tancredo Neves declarava: “Não vemos, 
no Brasil, como transformar a ordem existente brutalmente, de 
um só golpe, para, em seu lugar, impor, revolucionariamente, 
a ordem nova. O reformismo lúcido, enérgico, clarividente se 
nos afigura o método ideal para alcançarmos as metas de uma 
sociedade pluralista” (Neves, 2010 [1980], p. 548). Idêntica 
era a posição de Afonso Arinos de Melo Franco, antigo líder 
da UDN, cujo constitucionalismo moderado se opunha ao 
radicalismo de Faoro. Quando começou seus trabalhos, a 
comissão encarregada de elaborar o anteprojeto, presidida por 
Arinos, recebeu críticas pelo suposto conservadorismo de seus 
membros. Conforme se delineava o anteprojeto: tratava-se, 
nas palavras do principal constitucionalista do grupo, José 
Afonso da Silva, de “estudo sério e progressista”; todavia, os 
radicais foram deixando as críticas de lado (Silva, 2009:89). 
Foi a vez da direita acusar a comissão, como fez Ney Prado:  
“O texto do nosso anteprojeto, na sua abrangência, revela 
sua face casuística, preconceituosa, utópica, socializante, 
xenófoba e, em muitos casos, perigosamente demagógica” 
(In: Ferreira Filho, 1987:3). Em “O Anteprojeto dos Notáveis”, 
Ferreira Filho terminaria pouco depois de fulminar o anteprojeto 
devido ao seu caráter programático, seu detalhismo, seu verba-
lismo, sua demagogia, seu “bom-mocismo”, suas promessas 
impossíveis, sua falta de originalidade, sua xenofobia, sua 
péssima redação etc. (Ferreira Filho, 1987: 100-105).

O receio de uma Constituição conservadora não se con-
firmou. Para tanto, concorreram diversos fatores, tais como a 
mobilização cívica pelas Diretas Já; a influência do constitu-
cionalismo democrático europeu do pós-guerra; a mobilização 
da sociedade em busca de direitos e garantias; e a baixíssima 
popularidade do governo Sarney. O clima progressista da época 
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retratava o passado nacional em chave negativa e pretendia 
refundar do zero a República. O texto final acabou semelhante 
ao do anteprojeto da comissão Arinos, de que fora José Afonso 
da Silva o principal colaborador. A adoção do figurino progra-
mático da “constituição dirigente”, marcado por um perfil 
analítico, assegurava o rompimento com os padrões da ordem 
anterior. Constitucionalizavam-se não apenas as principais 
questões do jogo político, como as próprias políticas públicas 
que deveriam ser adotadas pelos governos a ele submetidos. 
A dimensão “progressista” da Constituição foi reconhecida 
pelos próprios conservadores derrotados. Um sintoma desta 
percepção foi a obra coletiva organizada por Paulo Mercadante, 
cujo título dava a dimensão da crítica: “O avanço do retrocesso” 
(1990). A coletânea questionava o suposto anacronismo da 
nova Constituição, que consagrava um programa socializante 
sabidamente superado pelos acontecimentos históricos. Entre 
os autores críticos, estavam José Guilherme Merquior, Miguel 
Reale, Antonio Paim, Vicente Barreto e Ubiratan Borges de 
Macedo. A tônica libertária aparecia com toda a força no artigo 
de Roberto Campos:

A Constituição de 88 praticamente nos exclui das correntes 

dinâmicas da economia mundial. Gera atmosfera mais adequada 

a sociedades cartorial-mercantilistas do passado que às socieda-

des do presente, caracterizadas pela integração dos mercados 

e interdependência tecnológica. Numa sociedade dinâmica, a 

Constituição deve confinar-se às normas de organização e fun-

cionamento do Estado e aos direitos fundamentais do cidadão. 

Conquistas sociais não se alcançam por simples inserção no 

texto constitucional. Dependem da produtividade da sociedade, 

das prioridades orçamentárias, da criatividade dos indivíduos, da 

conjuntura das empresas (Campos, 1990:138). 

m as a Constituição atravessou seus primeiros anos 
sob o signo da desilusão. Contribuíram para isso a 
queda do Muro de Berlim, o desaparecimento da 
União Soviética, a crise dos Estados de Bem-Estar 

e o prestígio do neoliberalismo na Inglaterra e nos Estados 
Unidos, a recusa inicial do Judiciário em assumir seus novos 
papéis constitucionais, o fracasso dos governos Sarney e Collor 
no combate à crise econômica e à inflação. Os conservado-
res apostaram tanto na revisão constitucional de 1993, que 
constitucionalistas como Paulo Bonavides e Marcelo Cerqueira 

vieram a público alertar sobre os riscos do retrocesso nela 
embutido (Bonavides, 1991; Cerqueira, 1993). A verdade é 
que a revisão resultou pífia, tendo retocado a Carta em pontos 
secundários. Mais atenção mereceu a campanha em torno do 
plebiscito sobre o regime e o sistema de governo, que opôs o 
PSDB, na defesa do parlamentarismo, a PT e PDT, na preserva-
ção do presidencialismo. No campo acadêmico, a querela teve 
como protagonistas Bolívar Lamounier e Wanderley Guilherme 
dos Santos. Bolívar argumentava que a democracia brasileira 
se assentava sobre um tripé exaurido: o corporativismo, o con-
sociativismo e a presidência plebiscitária. O parlamentarismo 
conviveria melhor “com a pluralidade, com a fragmentação, 
com o pluripartidarismo que aí está (...). Ele terá mais flexibili-
dade, mais maleabilidade para ajustar-se à realidade pluriforme 
e fragmentada da política brasileira” (Lamounier, 1993: 51). Já 
Wanderley alegava não haver garantias de que a “pajelança 
institucional” parlamentarista funcionasse à luz da história e 
da cultura política nacionais, acusando os parlamentaristas de 
incorrem em reificação institucional (Santos, 1994: 22). No 
que tange ao regime de governo (monarquia ou república), o 
clima da época continuava tão progressista que os próprios 
defensores da monarquia, como Mario Henrique Simonsen, 
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não acenaram com a tradição, mas com sua “modernidade” 
em matéria de democracia liberal. Apontaram como exemplo 
a bem-sucedida restauração monárquica promovida na Es-
panha, então governada por um primeiro-ministro socialista 
(Simonsen, 1993). Embora o plebiscito de 1993 tenha sido 
vencido pelos presidencialistas, as eleições presidenciais 
do ano seguinte levaram ao Planalto, na esteira do exitoso 
Plano Real, de um parlamentarista e expoente do liberalismo 
progressista, Fernando Henrique Cardoso. Ele não só aderiu 
ao presidencialismo como fez aprovar a emenda da reeleição, 
prosseguindo a abertura da economia ao liberalismo, susten-
tado por uma base parlamentar exemplarmente ancorado no 
presidencialismo de coalizão por ele planeado.

a rotina PolítiCo-Partidária do regime ConstituCional  
e os debates em torno do PresidenCialismo de Coalizão  
e o neoConstituCionalismo (1994-2013)

A oposição entre PSDB e PT ao longo do plebiscito foi o 
prelúdio da animosidade que polarizou a política brasileira pelas 
duas décadas seguintes. Ao longo da decadência do regime 
militar, as duas agremiações haviam apontado, de formas 
distintas, para a ruptura com a tradição supostamente estatista 
e autoritária do Brasil, conforme o diagnóstico de Raymundo 
Faoro (aí incluso o “populismo” trabalhista). Como tal, tucanos 
e petistas apostaram em uma agenda crítica do papel histó-
rico do Estado na sociedade brasileira. Em seu berço, o PSDB 
acusava o PMDB de terem preferido “aderir às estruturas 
autoritárias do Estado em vez de reformá-las”, compactuando 
com a “ineficiência burocrática, no empreguismo, no cliente-
lismo e na corrupção” (PSDB, 1989). Identificando o estatismo 
com autoritarismo, os próceres tucanos acreditavam que o 
advento da modernidade brasileira passava pela sociedade 
de mercado. Era o que sustentava Mário Covas em junho de 
1989: “Basta de tanto subsídio, de tantos incentivos, de tantos 
privilégios sem justificativas ou utilidade comprovadas. Basta 
de empreguismo. Basta de cartórios. Basta de tanta proteção à 
atividade econômica já amadurecida. Mas o Brasil não precisa 
apenas de um choque fiscal. Precisa também de um choque 
de capitalismo” (Covas, 1989). Encerrando a longa crise infla-
cionária, o sucesso do Plano Real deu ao partido – FHC – um 
candidato com chances reais de poder. Em seu discurso de 
despedida do Senado Federal, Fernando Henrique expôs seu 
objetivo maior: acabar com o “legado da Era Vargas”: 

Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada 

na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado 

político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da 

sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas – ao seu modelo 

de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado Intervencionista. 

d o ponto de vista constitucional, o legado getulista 
encontrava expressão justamente em determinadas 
expressões da Carta de 1988. A opção pelo controle 
estatal de certos setores da economia e serviços 

essenciais, assim como o protagonismo do Estado na con-
dução da política econômica, exprimiam uma visão de país 
que, consagrada pela primeira vez na Constituição de 1934, 
passara relativamente incólume por todas as sucessoras. 
Por outro lado, o pensamento político de Fernando Henrique 
ecoava tanto as formulações liberais radicais de Faoro, que 
identificava os males que assolam a trajetória nacional na 
atuação de um Estado patrimonialista herdado da colonização, 
quanto suas próprias reflexões, desenvolvidas em seu tempo 
de sociólogo político em São Paulo. Sua presidência operou 
uma ampla cirurgia na Constituição, destinada a despi-la, o 
tanto quanto possível, de sua roupagem varguista. Entretanto, 
Cardoso manteve distância dos argumentos neoliberais de 
Hayek ou Mises, que tinham poucos adeptos no país. Preferiu 
associar-se aos movimentos de “terceira via” que empolgavam 
parte considerável da socialdemocracia internacional, vendo 
na redução do intervencionismo um meio de combater a 
estagnação atravessada pelos Estados de Bem-Estar social. 
A companhia do PFL, porém, e a crescente adesão da ala 
direita do PSDB a postulados de economistas monetaristas 
acabavam por embaralhar o liberalismo social da “terceira 
via” com o neoliberalismo. 

A tendência do PSDB de converter-se em um partido 
liberal mais arquetípico teve como fator suplementar a 
crescente polarização com o PT. O PT havia surgido nos anos 
1970 sob o signo da ruptura com o passado e construindo 
sua identidade com idênticas críticas ao nacional-estatismo 
e à sua tradição sindical, rejeitada como “pelega” (Vianna, 
2002). Símbolo maior dessa postura havia sido a famosa 
declaração de Lula, segundo a qual a Consolidação das Leis 
do Trabalho seria o “AI-5 dos trabalhadores”. A condenação 
das tradições da esquerda nacionalista, vinculadas ao traba-
lhismo e ao comunismo, era uma constante. A hegemonia 
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deveria partir da sociedade e não do Estado, considerado uma 
esfera autônoma e hipertrofiada pairando sobre a realidade 
nacional, conforme concordavam intelectuais como Florestan 
Fernandes, Raymundo Faoro, Francisco Weffort e Dalmo de 
Abreu Dallari. Inconformado com o texto final da Constituição, 
que lhe parecia tímido demais, o PT a denunciou em seus 
anos iniciais como uma Carta burguesa e por isso se recu-
sou a assiná-la (Medeiros, 2016). Como resultado, o partido 
absteve-se de subscrever o novo texto. Mas a polarização 
com o PSDB, somada à conquista do partido por correntes 
mais pragmáticas, mudou o antigo modo petista de ver as 
coisas. Os petistas passaram a defender o texto original 
da Constituição, reputado “progressista”, contra o ímpeto 
reformador do PSDB, atacado como “neoliberal”. 

f oi durante a presidência de Fernando Henrique, portanto, 
marcado pela polarização com o PT e sustentado pelo 
presidencialismo de coalizão – isto é, a repartição de 
ministérios e cargos na administração federal como 

meio de obtenção de maiorias parlamentares –, que o regi-
me de 1988 encontrou sua rotina. Ao longo desse período, 
marcado pela estabilização e pelo avanço da agenda social, o 
debate constitucional foi dominado pela discussão em torno 
de como os poderes deveriam se relacionar e pelos desafios 
para a consolidação de uma cultura democrática. Em que 
pesem as diferenças entre os respectivos campos, tanto a 
Ciência Política neoinstitucionalista quanto a Ciência Jurídica 
neoconstitucionalista encararam o texto constitucional com 
o mesmo ânimo de conferir-lhe efetividade. A Ciência Política 
debateu a natureza positiva ou negativa do arranjo instituído 
entre os poderes Executivo e Legislativo pelo presidencialismo 
de coalizão. Já a Ciência Jurídica tratava de absorver a teoria 
do neoconstitucionalismo, entendida como uma filosofia e 
hermenêutica da Constituição, responsável por nortear o 
processo de judicialização da política decorrente do desenho 
institucional da Carta de 1988, que conferira grande centrali-
dade ao Judiciário e ao Ministério Público. 

Na Ciência Política brasileira, o neoinstitucionalismo emer-
giu com maior força na década de 1990, quando os estudos 
relativos ao trânsito dos regimes autoritários para os liberais 
perderam centralidade. Pelo menos duas grandes perspectivas 
aí despontaram na esteira do debate do plebiscito de 1993. 
Algumas análises sobre o sistema político consagrado pela 

Constituição retratavam-no como marcado pelos mesmos 
vícios que haviam levado à derrocada da República de 1946. 
Brasilianistas como Scott Mainwaring e Barry Ames viam na 
combinação de presidencialismo, voto proporcional, lista aber-
ta e federalismo uma fórmula explosiva, propensa a produzir 
uma ordem instável e personalista. O incentivo à fragmentação 
de partidos ideologicamente vazios e paroquiais impediria a 
governabilidade. Essa intepretação crítica das escolhas institu-
cionais dos constituintes foi desafiada por cientistas políticos 
como Argelina Figueiredo e Fernando Limongi, para quem as 
regras de funcionamento do Congresso Nacional, o poder de 
agenda da Presidência da República e as prerrogativas dos 
líderes partidários garantiriam a governabilidade. As maiorias 
parlamentares indispensáveis à estabilidade decorreriam 
do “grau de colaboração do Congresso e sua disposição 
em cooperar para a aprovação da agenda do governo” e do 
manejo adequado dos “poderes legislativos presidenciais” 
(Figueiredo e Santos 2016, p. 204). A cena era assim dife-
rente daquela de 1946, quando o constituinte optara por um 
Executivo fraco. Ao contrário, o Poder Executivo criado em 
1988 passara a deter “poder de agenda” sobre o Congresso, 
graças ao considerável aumento de seus poderes legislativos 
herdados do regime militar. Em momento de fortes ataques 
à Constituição, a perspectiva neoinstitucionalista favorecia à 
aposta na carta constitucional enquanto documento capaz de 
superar os entraves da sociedade.

No campo do Direito, com o intuito de legitimar o crescente 
papel do Poder Judiciário, ganhavam destaque novas doutrinas 
constitucionais de caráter pós-positivista. Os juristas progres-
sistas se opunham ao regime militar criticando o positivismo 
jurídico pela via do marxismo e da apologia de formas supos-
tamente espontâneas de regulação do social. Essa crítica não 
era capaz, porém, de proporcionar alternativa ao positivismo. O 
caminho efetivo foi sendo criado ao longo da década de 1980 
por juristas como Paulo Bonavides e José Afonso da Silva, 
que revitalizaram o direito constitucional recorrendo ao novo 
constitucionalismo desenvolvido na Europa depois da Segunda 
Guerra (Bonavides, 1991; Silva, 2009). Extraído da experiência 
italiana, portuguesa e espanhola, a nova doutrina, que tinha 
a obra de Canotilho como referência central, recomendava 
constituições “dirigentes” capazes de constranger governantes 
e legisladores a seguirem diretrizes progressistas. Ao mesmo 
tempo, elas se orientavam conforme uma hermenêutica que 
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reconhecia o caráter relativamente indeterminado da norma 
e atribuía ao juiz papel de relevo na efetividade das regras e 
princípios constitucionais. Ao longo da década de 1990, aquela 
orientação sofreu a inflexão decorrente do desaparecimento 
do socialismo real e da recepção do neoconstitucionalismo 
alemão, por meio de autores como Konrad Hesse e Peter 
Häberle e Friedrich Müller; e, por fim, do impacto das teorias 
da Justiça norte-americanas, formuladas por liberais como 
Ronald Dworkin e John Rawls. 

A nova configuração “neoconstitucionalista” encontrou 
sua expressão arquetípica na obra do jurista fluminense Luís 
Roberto Barroso. Contra o que julgava ser uma história de 
permanente inefetividade constitucional, marcada por falsas 
promessas de liberalismo feitas por elites insinceras, Barroso 
apostou em um projeto de revitalização da disciplina por 
intermédio da jurisdição constitucional (Lynch & Mendonça, 
2017). A doutrina da efetividade da Constituição passou a 
tratar princípios constitucionais como regras e, devido aos 
seus enunciados relativamente vagos, autorizaria o juiz a 
interpretá-los com discricionariedade ampla em certos casos 
a fim de concretizá-los conforme valores políticos éticos e 
comunitários. O advento da ordem de 1988 é vista como um 

marco decisivo: desde então, o direito constitucional teria 
passado a ser levado a sério, passando os juristas a se preo-
cuparem com a efetividade de seus preceitos. A doutrina não 
se constrói, todavia, como um elogio irrestrito à Constituição 
de 88. Partindo das interpretações anti-iberistas do Brasil, 
elaboradas por autores como Raymundo Faoro, Sérgio Buarque 
e Roberto da Matta, Barroso identifica no patrimonialismo, 
no estatismo, na falta de ética, na impunidade dos ricos e na 
desigualdade perante a lei as causas do retardo civilizacional 
brasileiro (Barroso, 2014; Lima, Chaloub, 2018). Assim, a 
despeito de seu caráter democrático e garantidor dos direi-
tos, a Constituição albergaria dispositivos que prejudicavam 
a construção de uma sociedade mais livre, justa e igualitária, 
em contrariedade com seus próprios princípios. Na visão de 
Barroso, caberia à comunidade jurídica empregar os princípios 
liberais do progressismo norte-americano para superar parte 
dos problemas da Constituição. Ele apostava assim na pos-
sibilidade de se promover avanços pela assunção, por parte 
do Judiciário, de funções tradicionalmente relacionadas ao 
Executivo e ao Legislativo (Tate & Vallinder, 1995:5). A neces-
sidade de lutar pela efetividade dos princípios constitucionais 
imporia o protagonismo às elites jurídicas, capazes de fazê-los 
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prevalecer contra leis ordinárias que preservariam privilégios, 
inclusive políticos, através de um ativismo bem temperado. 
Fazia-se assim o elogio do judiciarismo, exercido com prudên-
cia e moderação (Barroso, 2010:11).

a aposta em uma judicialização da política norteada 
por juízes esclarecidos e acionada por promotores 
e advogados civicamente mobilizados como fórmula 
de fortalecimento da democracia foi endossada por 

parte significativa dos sociólogos do direito na virada do sé-
culo. Baseada em uma soberania a ser apreendida em termos 
complexos, Luiz Werneck Vianna sustentava que a democracia 
contemporânea não estava mais encerrada nos estreitos limi-
tes eleitorais e que a Constituição de 1988 apostara em um 
desenho institucional revolucionário na parte concernente aos 
órgãos essenciais da Justiça. Da mesma forma, a centralidade 
adquirida pelo Judiciário em geral, e pelo Supremo Tribunal 
Federal em especial, era saudada com positiva e saudável. 
Ela representava o primado da vontade do poder constituinte 
sobre as limitações intrínsecas do Legislativo, de resto em 
processo de esvaziamento no mundo inteiro. Nessa chave, 
haveria uma relação de complementariedade entre os dois 
tipos de representação, o eleitoral e o funcional. A convivência 
entre uma ciência política neoinstitucionalista, que enaltecia 
os benefícios do presidencialismo de coalizão e uma ciência 
jurídica neoconstitucionalista, entusiasta da judicialização e 
do ativismo na busca pela efetividade dos direitos humanos, 
permitiu durante quinze anos uma relativa harmonia entre os 
três poderes. Foi um círculo virtuoso que favoreceu o avanço 
da agenda brasileira, sobretudo em matéria de direitos sociais 
e das minorias. 

o ColaPso do PresidenCialismo de Coalizão, a revolução 
JudiCiarista e o retorno do Conservadorismo: asPeCtos 
da atual Crise ConstituCional (2013-2018)

A partir de certa altura, porém, os pratos da balança co-
meçaram a se desequilibrar. De um lado, o presidencialismo 
de coalizão começou a ser questionado e, com ele, o grosso 

da classe política, identificada com o Congresso Nacional. 
Em decorrência, a legitimidade do modelo que sustentava as 
relações entre Executivo e Judiciário começou a erodir. Entre 
as causas, podem ser mencionadas a percepção cada vez 
mais difusa de que o fisiologismo se tornara a moeda de troca 
básica para angariar maiorias, e que a crescente fragmentação 
partidária não tinha diversidade ideológica que a justificasse, 
levantando suspeitas sobre as chamadas “siglas de aluguel”. 
As maiorias legislativas dependeriam do emprego dos recur-
sos governamentais financiando a eleição de aliados, através 
da triangulação de empreiteiras contratadas por licitações 
fraudulentas. Embora reconhecida por todos, a necessidade 
de uma reforma capaz de coibir a degradação do sistema não 
encontrava verdadeiros interessados, fosse porque o estado 
de dispersão de poder e de fragilização eleitoral favorecia a 
construção de maiorias pelo governo federal, fosse porque os 
congressistas já se haviam acomodado. Assim, durante as 
celebrações dos vinte anos da Constituição (2008), enquanto a 
ascensão política dos juízes e dos promotores era saudada pela 
literatura e pelo público, o cientista político Bruno Wanderley 
Reis chamava a atenção para o fato de que o Poder Legislativo 
corria “o sério risco de vir a ser considerado o ‘patinho feio’” 
da efeméride: 

Receio que, nos últimos tempos, a banalização da ideia de que 

os políticos são um amontoado de bandidos tenha chegado a 

um ponto que arrisca comprometer gravemente a autoridade 

do sistema. (...). Se nos habituarmos à rotinização de práticas 

pouco justificáveis perante a opinião pública, então tenderá a 

disseminar-se no público a opinião de que o modus operandi 

do sistema político é vil – e com tanto mais força quanto mais 

a estabilidade do sistema vier a depender em alguma medida 

dessas práticas (Reis, 2008:58 e 75). 

Por outro lado, a ascensão do neoconstitucionalismo, a 
judicialização da política e o judiciarismo começaram a ser 
vistos como soluções ou compensações para a perda de 
centralidade do Legislativo. Era o que sugeria o filósofo Renato 
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Lessa quando reconhecia a positividade da “preeminência do 
Judiciário e do Direito Constitucional como dimensões nas 
quais estão fixados os objetivos e os valores substantivos da 
sociedade brasileira”. E concluía: “Com executivos fortemente 
personalizados e tribunais políticos, pero apartidários, a vida 
dos partidos e da representação parece seguir o caminho da 
coadjuvância, senão o da irrelevância progressiva” (Lessa, 
2008:384 e 390). 

Era semelhante diagnóstico pró-judiciarista que, no 
campo do direito, instava Luís Roberto Barroso a sublinhar a 
necessidade de empregar o ativismo judiciário para ocupar os 
vazios deixados por um Legislativo. Este último poder passaria 
“por uma crise de funcionalidade e representatividade. Nesse 
vácuo de poder, fruto da dificuldade de o Congresso Nacional 
formar maiorias consistentes e legislar, a Corte Suprema tem 
produzido decisões que podem ser reputadas ativistas” (Bar-
roso, 2012). A necessidade de colocar o país no caminho da 
civilização exigia emancipar o mercado e a sociedade civil do 
estatismo; acabar com a impunidade dos ricos e dos políticos; 
reduzir as desigualdades raciais, sociais e de gênero; introduzir 
o semipresidencialismo, o voto distrital misto; e acabar com 
as coligações nas eleições proporcionais (Barroso, 2015a). 
Assumindo sua cadeira no Supremo Tribunal, Barroso passou 
a defender abertamente que aquele tribunal agisse de modo 
a suprir aquele déficit de legitimidade: “Para além do papel 
puramente representativo, supremas cortes desempenham 
o papel de vanguarda iluminista, encarregada de empurrar a 
história quando ela emperra. Trata-se de uma competência 
perigosa [...]. Mas, às vezes, trata-se de papel imprescin-
dível” (Barroso, 2015b). A validação da crença no emprego 
generalizado da corrupção política como moeda de governa-
bilidade pela Operação Lava Jato permitiu que muitos juízes 
e promotores, já habituados a interferir nas políticas públicas, 
se investissem da condição de vanguarda destinada a refundar 
o país com base em princípios constitucionais republicanos e 
democráticos, retirando de circulação os próceres do regime 
comprometidos nas investigações. 

Terminara o ciclo virtuoso de convivência entre neoins-
titucionalismo e neoconstitucionalismo. O colapso do presi-
dencialismo de coalizão acarretou ipso facto a ocupação do 
vazio pelo ativismo judiciário, dando origem a uma “revolução 
judiciarista” pilotada pelo então procurador geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, e apoiada pela maioria dos ministros do 

Supremo Tribunal, investida do dever cívico de liquidar o car-
comido establishment político da Nova República. É verdade 
que a virada neoconstitucionalista foi um movimento mais 
geral, bem como a ascensão do Judiciário como corporação 
encarregada de garantir os direitos humanos e a democracia 
liberal, que na Alemanha e nos Estados Unidos teria adquirido 
caráter exemplar. Esquece-se, porém, de que na Alemanha 
os juízes constitucionais não passam de dezesseis, e que nos 
Estados Unidos, embora todos os juízes tenham, diversamen-
te, competência para exercer a jurisdição constitucional, a 
Constituição é bastante enxuta, envolvendo pouco mais de 
quarenta comandos. 

n o Brasil, a vigência de uma Constituição detalhista, 
de centenas de princípios constitucionais e milhares 
de comandos, cuja concretização foi atribuída pelo 
neoconstitucionalismo a 16 mil juízes, tornados 

virtualmente livres de controle político, criou uma situação 
verdadeiramente revolucionária. Cada qual se viu investido 
de poder político implícito para, conforme o próprio entendi-
mento, promover a “purificação” do regime. Por outro lado, 
o conservadorismo ressurgiu com força depois de quase 30 
anos de marginalização forçada pelo consenso progressista 
forjado ao fim do regime militar. A hegemonia da esquerda, 
com a crescente força de orientações socialistas nacionalistas, 
de corte estatista e marcadas por políticas redistributivas e 
de gênero, a partir do segundo governo Lula, seguidas por 
uma profunda crise econômica, criou as condições daquela 
ressurgência. A nova direita se revela adaptada ao contexto 
de uma sociedade de massas. Apresenta-se erudita para os 
eruditos e desabusada para a massa, alcançando um público 
que as gerações conservadoras anteriores jamais sonharam 
alcançar (Chaloub, Perlatto, 2016). 

Toda ação tem uma reação, e toda revolução, uma con-
trarrevolução. Na medida em que o Judiciário foi empregado 
para derrubar Dilma Rousseff e tentar derrubar Michel Temer, 
começaram a surgir à direita e à esquerda críticas ao ativismo 
judiciário. A perseguição da classe política pelo judiciarismo 
deu origem a uma reação antijudiciarista. Senado e Câmara 
passaram a desrespeitar decisões do STF relativas aos seus 
membros acusados de corrupção, sob a alegação de serem 
inconstitucionais. A bancada evangélica passou a intimidar o 
Supremo com projetos destinados a submeter a referendo do 
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Congresso suas decisões “iluministas” relativas a costumes, 
como o aborto ou o casamento gay, ou que confiram às igre-
jas legitimidade processual de questionar judicialmente suas 
decisões.1 No próprio STF, estimulado por Temer, o ministro 
Gilmar Mendes passou a recorrer de modo retórico à doutrina 
garantista para condenar a atuação do Ministério Público e 
reverter ordens de prisão contra empresários e políticos. Pelo 
lado da esquerda, situada desde o impeachment de 2016, 
ministros a ela simpáticos, como Ricardo Lewandowski e Dias 
Toffoli, passaram a se alinhar com Mendes. 

em momentos como o do julgamento da chapa Temer/
Dilma em 2017 no TSE, o situacionismo passou a brandir 
argumentos de razão de Estado para manter o status 
quo, priorizando a estabilidade política e econômica e 

defendendo o recuo do STF em decisões tomadas para com-
bater a impunidade, como a restrição do foro privilegiado e a 
execução automática da sentença criminal depois da segunda 
instância. Por fim, advogados conservadores começaram a pu-
blicar artigos nos quais, resgatando argumentação do establish-
ment oligárquico da República Velha (1889-1930), negavam, 
pura e simplesmente, a supremacia da Corte Constitucional em 
nome da separação de poderes. Executivo e Legislativo seriam 
livres para cumprir ou não decisões tomadas pelo Judiciário 
(Nunes e Nóbrega, 2017). Também à esquerda, cientistas 
políticos têm criticado fortemente o judiciarismo a partir de 
um ponto de vista que restringe a legitimidade democrática 
de instituições contramajoritárias: “O giro da accountability na 
democracia brasileira favoreceu o surgimento de inovações 
institucionais no sistema judicial, propiciando uma espécie de 
pretorianismo jurídico. Este, por sua vez, desembocou em um 
cenário de criminalização da atividade política que coloca em 
risco a democracia brasileira” (Avritzer & Marona, 2017). 

Em síntese, o avanço do judiciarismo liberal a título de 
combater a corrupção, causando baixas no establishment 
político, gerou reação dos setores prejudicados à direita e à 
esquerda. Submetida a um estresse inédito, a Constituição de 
1988 passou a ter sua legitimidade questionada. Economistas 
liberais, como Samuel Pessoa (2015) voltaram a afirmar que 
a atual Constituição não seria compatível com os modernos 
padrões econômicos. Marcos Lisboa e Gustavo Franco atuali-
zaram a crítica de liberais como Roberto Campos. O discurso 
se alastrou nos arraiais conservadores, hoje fortalecidos. 

Editorial do jornal O Estado de S. Paulo, na sugestiva data de 
31 de março de 2017, enunciava: “A Constituição de 1988 já 
cumpriu suas funções, e a principal delas foi servir de lastro 
para a consolidação do processo democrático que então se 
iniciava. Vencida essa etapa, é hora de pensar e desenhar 
uma nova Constituição, realista e funcional, resultado de uma 
sociedade madura, que se deu conta de que a explicitação de 
direitos no papel nada é, se tais direitos não tiverem como 
ser exercidos na prática. O desafio que se impõe agora é o 
de formular um marco jurídico adequado aos tempos atuais” 
(Estado de S. Paulo, editorial 31 de março 2017). Pouco de-
pois, em um “Manifesto à Nação”, publicado pelos juristas 
Modesto Carvalhosa, Flávio Bierrenbach e José Carlos Dias, 
a 9 de abril de 2017, proclamava-se a necessidade de uma 
nova Constituição, escrita por uma Constituinte originária e 
independente dos partidos existentes. Segundo seus subscri-
tores, “os constantes escândalos comprovam a inviabilidade 
do vigente sistema político-constitucional. Ele representa um 
modelo obsoleto, oligarca, intervencionista, cartorial, corpo-
rativista e anti-isonômico, que concede supersalários, foros 
privilegiados e muitos outros benefícios a um pequeno grupo 
de agentes públicos e políticos, enquanto o resto da população 
não tem meios para superar a ineficiência do Estado e exercer 
seus direitos mais básicos” (Carvalhosa, Bierrenbach e Dias, 
2017). A medida recebeu feição acadêmica pelo endosso que 
lhe deu em seguida o sociólogo político Simon Schwartzman, 
de orientação conhecidamente liberal:

Constituições não se trocam toda hora. Isto acontece quando 

existem grandes rupturas políticas e institucionais, depois de 

uma guerra ou uma revolução, e as novas constituições acabam 

sempre refletindo, de alguma maneira, os valores e as correntes 

de ideias que predominam em seu momento. Não passamos por 

nenhuma guerra ou revolução, mas por um terremoto suficiente-

mente profundo para justificar que a proposta seja discutida com 

a profundidade que merece (Schwartzman, 2017).

Em 2018, conforme a nova coalização conservadora 
encabeçada pelo candidato Jair Bolsonaro foi se delinean-
do, reapareceram desejos de uma nova Constituição. Seu 
candidato a vice, o general Mourão, sugeriu, à maneira de 
Miguel Reale e Manoel Gonçalves Ferreira Filho no começo 
da década de 1970, um novo texto constitucional a ser pro-
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duzido apenas por “notáveis”. Mas também começaram a 
aparecer sinais de que os conservadores poderiam conviver 
com a Constituição. Em artigo publicado no jornal Folha de 
S. Paulo, a 18 de setembro de 2018, o principal jurista da 
coalizão, o tributarista Ives Gandra Martins, ofereceu uma 
interpretação antijudiciarista da Constituição de tendência 
positivista e desejosa de repor a hermenêutica constitucional 
no ponto em que ela se encontrava em torno de 1995, antes 
do advento do neoconstitucionalismo e do judiciarismo que 
grassou sob Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Luís Roberto 
Barroso. Sua crítica foi direta: “Infelizmente, nada obstante 
a inquestionável qualidade dos ministros da Suprema Corte, 
têm eles invadido as competências dos Poderes Legislativo 
e Executivo, legislando e tomando decisões administrativas, 
sem reação dos respectivos titulares, acuados que estão seus 
membros por denúncias e investigações” (Martins, 2018a). 
Diante do princípio da tripartição de poderes iguais e equiva-
lentes em força, o Poder Judiciário deveria se limitar ao papel 
de legislador negativo, não podendo inovar em matérias de 
competência do Legislativo. 

Em sendo o Congresso Nacional omisso na elaboração de 
leis destinadas a dar efetividade à Constituição, o Supremo 
deveria retomar a prática de simplesmente notificar o Legis-
lativo de sua omissão em vez de legislar em seu lugar. Diante 
do ativismo judiciário dos ministros do Supremo, o Congresso 
Nacional estaria autorizado a não cumprir suas decisões. Por 
fim, Ives Gandra retira do Supremo Tribunal sua pretensa 
posição de poder moderador da República para devolvê-la às 
Forças Armadas e vai além, ao enunciar que a Constituição 
precisa de reformas, como a adoção do voto distrital misto, o 
parlamentarismo e de um enxugamento geral de suas cláusu-
las, através de uma “lipoaspiração” (Martins, 2018b). A orien-
tação do principal jurista conservador caminha no sentido de 
manter a Constituição, reformando-a em alguns de seus pontos 
centrais e reinterpretando o papel do Judiciário para obrigá-lo 
à autocontenção. O fim da “revolução judiciarista”, diante da 
manifestação conservadora das urnas, foi sacramentado pelo 
novo presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli: “É hora do 
Judiciário se recolher. É preciso que a política volte a liderar 
o processo de desenvolvimento do país e as perspectivas de 
ação” (Folha de S. Paulo, 2 de dezembro de 2018). 

ConClusão
Não há dúvida sobre o lugar central da Constituição no 

cenário posterior a sua confecção. Entre críticos e apóstolos, 
a questão passava pela disputa em torno da interpretação e, 
sobretudo, das supostamente necessárias modificações que a 
conjuntura impunha ao texto constitucional. O contexto mais 
recente deu outras roupagens a este embate, mas continua a 
transcorrer em uma política fortemente “constitucionalizada”, 
onde as principais lutas políticas deságuam no terreno cons-
truído pela carta de 1988. Como novidades, um ainda maior 
protagonismo do Judiciário e o crescente fortalecimento de 
autores que não buscam reformar, mas substituir a atual Cons-
tituição. Por um lado, Constituição nunca foi tão reivindicada 
como instrumento de legitimação pelos que a tomam – caso 
de alguns juízes e membros do Ministério Público – como 
fundamento das suas respectivas ações políticas. 

Por outro lado, nem nos momentos de forte ataque da 
Presidência da República, ao longo do governo Sarney, ou 
durante a onda reformista da década de 1990, nos Governos 
Collor e Fernando Henrique, tantas e tão enfáticas vozes se 
levantaram para defender a caducidade do texto. O ataque 
coligado ao judiciarismo, oriundo dos setores da esquerda e 
da direita, identificados com o establishment por ele ataca-
do, embora possam conter seus excessos, podem também 
resultar em prejuízo da causa progressista, contribuindo, no 
limite, para o fim da atual ordem constitucional. A reconstrução 
das disputas em torno do sentido da Constituição, dos seus 
procedimentos e das suas relações com o passado, demonstra 
seu caráter plural, como fruto de embates marcados e naturais 
em um longo e intrincado processo de transição democrática. 
Ao retomar as querelas do mundo da política e da academia, 
joga-se também luz, de certo modo, para aspectos pouco 
percebidos do texto e da realidade constitucional, apontando 
caminhos pelos quais a Constituição possa ser interpretada 
em tempos difíceis como os atuais. 
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A 
passagem pelo primeiro governo russo após a era soviética de um autêntico 
economista liberal, Yegor Gaidar (1956-2009), responsável pela privatização de 
parcela significativa das empresas então estatizadas, aparece, à primeira vista, 
como fenômeno inexplicável. Em matéria de ciências sociais, o marxismo era não 
só a ideologia oficial como se tornara merecedora de culto muito próximo da forma 

pela qual se incorporara a religião à cultura ocidental. A investigação desse paradoxo serviu-
-nos para evidenciar que os russos, à medida que o país se industrializava, deparavam-se com 
um fenômeno muito diverso, em matéria de gestão econômica, das simplificações postas em 
circulação por Lenine. Este supunha que a concentração do processo produtivo em grandes 
empresas simplificaria de tal modo as relações entre os setores econômicos que um simples 
contador poderia dar conta da tarefa de medi-las e programar sua expansão.

O avanço da industrialização soviética impôs aos responsáveis pela direção concreta 
das empresas o estabelecimento da distinção entre economia política e economia. Nesta, a 
exigência fundamental que se apresenta às empresas é que gerem lucros (nem se deram ao 
trabalho de inventar outra palavra) capazes de assegurar a continuidade dos investimentos. 
Assim, o “Compêndio de Economia Política”, do Instituto de Economia da Academia de Ciências 
da União Soviética, estabelecendo com nitidez a diferença entre as duas disciplinas, afirma 
que às empresas do Estado incumbe “medir os gastos e resultados da produção segundo 
sua expressão monetária; repor as despesas de produção com rendas próprias e assegurar a 
rentabilidade da empresa” (pág. 465, da edição russa de 1954).

A admissão da existência do que denominaram de “economia política”, na prática, corres-
ponde à forma de preservar as teses obsoletas de Marx relativas ao capitalismo, centradas 
nas tentativas (frustradas) de medir o que batizara de mais valia (trabalho não pago, de onde 
proviria a capitalização das empresas) ou de Lenine acerca do imperialismo como última fase 
do capitalismo financeiro, antessala da crise geral que levaria de roldão o sistema burguês. 

Na década de sessenta do século passado, chegou-se a chamar a atenção, entre nós, para 
o fato de que o ministro polonês Oskar Lange (1904-1965) vinha alcançando sucesso, nos países 
do Leste Europeu como na própria Rússia, na adoção de regras difundidas pela econometria na 
esfera do planejamento econômico. Nessa linha, a Revista Brasileira de Economia daquele período 
publicou trabalhos do economista Aníbal Vilela sobre planejamento econômico na URSS. Chama 
a atenção para a adoção de modelos matemáticos e escreve: “só nos anos cinquenta passaram 
os economistas soviéticos a se preocupar com a necessidade de utilizar técnicas mais sofisti-
cadas, principalmente tabelas de relações interindustriais. Isso se deve em boa parte ao fato de 
que a economia soviética se havia tornado demasiado complexa para ser comandada por regras 
de polegar. Contribuiu também para essa mudança de atitude a possibilidade do emprego de 
computadores eletrônicos” (edição de junho de 1967, p. 39). No volume dessa publicação corres-
pondente a junho de 1968, o mesmo autor resume os debates relativos às reformas na avaliação 
dos preços industriais, que tiveram lugar em Moscou nos últimos anos. Conclui que “os soviéticos 
estão redescobrindo a teoria do valor e dos preços, embora sob a roupagem matemática”. (p. 43)

Mais ou menos na mesma época dá-se a retirada das acusações gratuitas a Keynes, a 
quem era de praxe definir como “defensor resoluto dos interesses do capitalismo monopo-
lista”, resumindo suas teses a “ideias contraditórias”. Entretanto, no debate promovido pelo 
Instituto Gramsci de Roma, em junho de 1965, o economista tcheco Ludek Urban proclamaria 
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o seguinte: “Não se pode esconder que a economia política burguesa fez consideráveis pro-
gressos, principalmente no que se refere ao conhecimento do funcionamento do mecanismo 
da economia capitalista nas condições de hoje. A contribuição fundamental no terreno do 
desenvolvimento da teoria econômica não marxista foi dada pelo keynesianismo” (Jornal do 
Brasil, Rio de Janeiro, edição de 20.02.1966).

No texto preparado para apresentação dos dados biográficos essenciais de Yegor Gaidar 
indica-se que sua alma mater seria a Universidade Lomonosov. De sorte que começaremos 
tentando reconstituir o eventual papel que essa instituição teria desempenhado no sentido 
de aproximar-se do que a ciência econômica ocidental produziu no processo de dissociar-se 
de ranços ideológicos.

a universidade lomonosov Como instituição 
aCadêmiCa tradiCional 

Na Rússia, a Universidade Lomonosov foi criada em 1755. Mikhail Lomonosov (1711-1765) 
tornara-se notável cientista no mundo científico europeu de então, animador da Academia de 
Ciências da Rússia e um dos fundadores da Universidade que, posteriormente, homenageou-o 
ao ser designada pelo seu nome.

Na época considerada, encontrava-se muito presente a influência francesa, estimulada por 
Pedro, o Grande, que dedicaria o seu reinado (1682 a 1725) à modernização e ocidentalização 
da Rússia. Entre outras coisas, transferiu a capital para as margens do Báltico (São Petersburgo) 
e obrigou a aristocracia a aprender e comunicar-se em francês. No plano educacional, essa 
influência expressa-se no fato de que a Universidade seria estruturada para coexistir com as 
grandes escolas, como se dava na França.

A Universidade Lomonosov consolidou-se como centro formador da elite educacional, já 
que se incumbia da formação de professores para as diversas disciplinas em todos os níveis. 
A par disso, abrigava Faculdades de Medicina e Direito.

Contemporaneamente, expressa bem essa coexistência com as grandes escolas, a or-
ganização de instituições de ensino e pesquisa para os setores produtivos mais relevantes. 
Em Moscou, celebrizou-se o Instituto de Energia, incumbido da formação de engenheiros 
para todas as atividades ligadas à geração, transmissão e pesquisa energética, dispondo de 
faculdades para dedicar-se a cada uma das atividades nas quais se subdivide.

Embora a Faculdade de Filosofia correspondesse a uma das três faculdades a partir das 
quais criou-se a Universidade e haja se ocupado, ao longo do tempo, tanto da filosofia russa 
como das principais correntes europeias, nos ciclos históricos correspondentes, durante o 
regime soviético, acabou ocupando-se basicamente do marxismo. Essa situação parece ter 
sido superada pelas reformas introduzidas em 1996. Criaram-se então novos departamentos.

Em decorrência da situação descrita, isto é, da estatização da economia, a Faculdade de 
Economia, criada em 1941, escapou ao enquadramento que teria afetado a filosofia. Como 
foi apontado, as interdições ao livre acesso às conquistas em matéria da ciência econômica 
foram suavizadas. Sendo parte expressiva da planificação os métodos empregados para fixar 
metas de expansão nos setores decisivos da economia – a exemplo da energia – deixou de 
causar espécie a sistemática adoção dos mesmos procedimentos adotados pelas multina-
cionais ocidentais.
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Na apresentação oficial do histórico da Faculdade de Eco-
nomia da Lomonosov afirma-se textualmente que “as reformas 
do início da década de noventa trouxeram radical reorientação 
do estudo da economia com o objetivo de apropriar-se dos 
desafios decorrentes da adoção da economia de mercado 
e dos padrões internacionais de educação da matéria”. A 
disciplina central passa a ser administração de empresas 
(management). O bloco das disciplinas constantes do programa 
de matemática é extensa e detalhada, bem como do estudo 
das teorias econômicas ocidentais.

Vale a pena resumir algumas informações sobre o currículo 
do decano da Faculdade de Economia (Alexander Auzan), 
desde que proporciona uma ideia nítida do tipo de liderança 
emergente.

Alexander Auzan (nascido em 1954) graduou-se na Fa-
culdade de Economia da Universidade Lomonosov e passou a 
integrar o Corpo Docente da instituição, onde também concluiu 
o doutorado. Sob Gorbatchov tornou-se um dos iniciadores, na 
Rússia, do movimento em defesa dos consumidores, tendo, 
nessa condição, chegado a integrar o Birô da Internacional 
dos Consumidores, organização europeia. De 2005 a 2011 
dirigiu a Associação dos Think Tanks Russos de Economia. 
Integrou ainda a diretoria da Comissão para a Modernização 
e o Desenvolvimento Tecnológico da Economia da Rússia. 
Posteriormente foi membro do Conselho, junto à Presidência 
da República, para “otimização da presença do Estado na 
economia”, destinada as reduzir as funções reguladoras que 
preserva e assegurar a transparência.

a Passagem de yegor gaidar Pelo governo
Yegor Gaidar foi indicado para exercer o cargo de primeiro 

ministro pelo então chefe do governo Boris Yeltsin, a 15 de 
junho de 1992. Precedentemente, desde o início de 1991, era 
primeiro vice-ministro da Federação Russa; vale dizer: acompa-
nhou Yeltsin na sua ascensão ao governo (25 de dezembro de 
1991, data em que promoveu a dissolução da União Soviética 
e autoproclamou-se presidente da Federação Russa).

Dada a sua condição de integrante da nova elite dirigen-
te, tinha planejado as reformas que de imediato introduziu, 
classificadas como “terapia de choque”. Era consensual na 
nova equipe que fracassara a experiência de estatização da 
economia, na medida em que acompanhavam de perto o 
caminho seguido pela Europa nessa matéria, quando a priva-

tização (remember Mme. Thatcher) se considerava como “o 
novo nome do desenvolvimento”.

Empossou-se a 15 de junho, decretando de imediato o 
fim do controle de preços. Sob o regime soviético, vigorava 
a prática generalizada da administração dos diversos preços. 
A única exceção era concedida ao denominado “Mercado 
Kolkoziano”, isto é, do setor da agricultura que gerava o grosso 
da produção de gêneros alimentícios, como leite, ovos, carne 
etc., os não industrializados. 

Assim, como não poderia deixar de ser, desencadeou in-
flação generalizada, que, por sua vez, produziu a deterioração 
do padrão de vida de milhões de cidadãos.

A essa providência seguiu-se à privatização da chamada 
indústria leve e dos serviços, levada à prática mediante a 
distribuição de bônus a todos os cidadãos adultos, o que os 
habilitava a adquirir as empresas privatizadas. Em que pese a 
circunstância de que, em muitos casos, esses bônus tenham 
sido adquiridos pelos que então dirigiam as empresas em ques-
tão, não havendo portanto mudança em sua direção, estudiosos 
independentes consideraram ter sido esta a única fórmula dis-
ponível. Os novos dirigentes encontravam-se a partir daí sujeitos 
à falência e estavam obrigados a, por si mesmos, promover 
a modernização tecnológica. Em consequência, proliferaram 
os acordos com empresas europeias, notadamente alemãs.

Apesar de que a situação do país não era nada edificante, 
Yeltsin convocou eleições no mês de Julho (1991). Seria o 
primeiro dirigente russo dos novos tempos a ser eleito demo-
craticamente. Contudo, o equivalente do Parlamento – a Duma, 
que não dispõe dos mesmos poderes que seus congêneres 
ocidentais – revelar-se-ia hostil às reformas, visando prefe-
rentemente a pessoa de Yegor Gaidar. Em consequência, seria 
substituído a 14 de dezembro daquele ano, sem que deixasse 
o governo, porquanto passou a ocupar, durante parte de 1992, 
o cargo de ministro das Finanças. Continuou exercendo grande 
influência governamental até os começos de 1994. O governo 
de Yeltsin duraria até 1999. Yegor Gaidar faleceu a 16 de 
dezembro de 2009, tendo 53 anos de idade.

Esclareça-se que o favorecimento, de algumas pessoas, 
dando surgimento a grandes fortunas em mãos dos que 
passaram a ser designados como “oligarcas” – obrigando o 
governo Putin a revê-las – é fenômeno típico da privatização 
dos grandes conglomerados, levada a cabo depois da prece-
dentemente referida (indústria leve e serviços).
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A “terapia de choque” aplicada por Yegor Gaidar seria 
discutida amplamente na Rússia. Na medida em que se tor-
naram evidentes seus efeitos – notadamente a comprovação 
de que proporcionara sólida base material para o surgimento 
de afluente classe média, inexistente no passado do país – a 
figura de Yegor Gaidar passou a ser amplamente cultuada, 
como teremos oportunidade de indicar, mais adiante.

Entretanto, cabe desde logo registrar a opinião expressa 
sobre sua personalidade por Jeffrey Sachs, diretor de Instituto 
Terra, da Columbia University (Nova York), que foi assessor 
dos governos russos naqueles primeiros anos da década de 
noventa. Afirmou que “Gaidar era o líder intelectual das refor-
mas sociais e econômicas na Rússia e um dos poucos atores 
principais do período”.

formação aCadêmiCa e atuação anterior ao governo
Rebento da Faculdade de Economia da Universidade 

Lomonosov, Yegor Gaidar concluiu a graduação em 1978, 
aos 22 anos de idade e dedicou-se à pesquisa em diversos 
institutos acadêmicos.

Nasceu numa família de escritores, condição dos avós 
paterno e materno. Seu pai era jornalista e atuava no grupo 
encarregado do setor militar no órgão oficial do PC (Pravda). 
Casou-se com a filha do escritor soviético Arkady Strugastsky. 

Nesse ambiente, como era de praxe no seu grupo social, 
pertencia ao Partido Comunista da União Soviética (PCUS). 
Entretanto, somente sob Gorbatchov ocupou um posto de 
destaque na agremiação: editor do órgão teórico (Commu-
nist). Nessa fase, aderiu ao grupo de Yeltsin, que despontava 
como liderança rival de Gorbatchov e que revelaria, no curso 
dos acontecimentos, que adotava posição oposta à comum 
dos opositores da Perestroika, que almejavam a reintrodução 
do tradicional modelo soviético (totalitário). Em vez disso, 
Yeltsin promoveria a ruptura com o comunismo e a adesão à 
economia de mercado.

É sintomático que, sob a Perestroika, a filha de Yegor Gai-
dar (Maria Gaidar) destacava-se entre os líderes da oposição 
democrática.

instituto gaidar e fórum gaidar
As duas instituições constituem herança de Yegor Gaidar 

e têm uma grande importância na vida acadêmica, bem como 
na economia da Federação Russa.

O Instituto Gaidar para a Economia foi criado em 1990 como 
instituição acadêmica independente pelo próprio Yegor Gaidar, 
que seria o seu primeiro presidente e diretor executivo. Exerceu 
a função até seu falecimento (dezembro de 2009). Substituiu-o 
Serguei Prikhodko (nascido em 1957; diplomata de carreira).

Desde o início, sua diretoria é constituída por destacados 
economistas, a saber: Serguei Prikhodko, Alexander Rodygin, 
Serguei Sinelnikov-Murley e Serguei Probyshevski.

Suas pesquisas e acompanhamento da economia russa 
acham-se divididas em cinco áreas, a saber: macroeconomia e 
finanças; setores econômicos russos; desenvolvimento institu-
cional; propriedade e governança corporativa; e pesquisa legal. 

O staff acadêmico do Instituto é integrado por 140 téc-
nicos, entre os quais encontram-se membros da Academia 
de Ciências da Rússia, dez doutores e trinta e nove mestres. 

Mantém acordos permanentes com universidades na 
Europa (Kiel, Alemanha; CASE, Polônia; Pierre Mendés-France, 
França; na Ásia (Taiwan); e na América do Norte (Harvard, MIT 
e Maryland) e Canadá.

O
Gaidar Fórum foi estabelecido em 2010, em home-
nagem a Yegor Gaidar, tendo se tornado no mais 
destacado Fórum Anual na Rússia, destinado a 
organizar a participação na Reunião de Davos, 
encontro econômico mundial de maior expressão. 

Realiza-se algumas semanas antes da reunião de Davos, 
discutindo-se o posicionamento da Rússia diante das ques-
tões a serem ali abordadas. Para exemplificar, vamos resumir 
a notícia dos temas debatidos no Fórum de 2015, que teve a 
duração de três dias.

O primeiro painel de debates obedeceu à seguinte temática: 
barreiras para a comercialização de resultados de pesquisas 
científicas. Indica-se o relator e seus títulos (Alexei Komissarov, 
conselheiro da Prefeitura de Moscou) e os debatedores inscri-
tos (membros de institutos de pesquisas); representantes de 
grandes empresas, entre estas o diretor da Microsoft da Rússia, 
Pavel Betsis; e o diretor da Associação das Regiões Inovadoras 
da Rússia (Ivan Botnik). Foram apontados os indícios de que 
os patrocinadores de pesquisas não confiam uns nos outros; 
a necessidade de encorajar os cientistas a preocupar-se com 
a comercialização de seus resultados; e como a prática dessa 
comercialização pode tornar-se fator de motivação do trabalho 
dos cientistas.
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O segundo painel tratou da possibilidade de investimentos privados de natureza social, 
sendo relator o representante de uma fundação de pesquisa (Ruben Vardanyan), que buscou 
resposta para a seguinte questão: existem na Rússia investidores dispostos a reduzir seus 
lucros em benefício de resultados que beneficiem a sociedade? É realista apostar em projetos 
privados de caráter social ou esta seria incumbência exclusiva do governo? São listados os 
principais participantes da discussão que destacaram a necessidade de criar-se clima atrativo 
para estimular os que se dispõem a tal e promovê-los como exemplo.

Por fim discutiu-se o papel da massificação da cultura na sociedade moderna. A abertura 
do debate ficou a cargo de Daniil Dondurey, editor-chefe da revista Magazine da arte cine-
matográfica. Denominou sua palestra de abertura desta forma: Cultura para a Educação ou 
Educação para a Cultura? Entre os participantes do debate citam-se Vladimir Tolstoi, presidente 
do Conselho de Cultura da Presidência da Federação Russa; Yulia Shakhnovskaia, diretora do 
Museu Politécnico; e o diretor de teatro Konstantin Bogomolov.

Quem se dispuser a acessar o seu site (www.gaidarforum.ru), disponível em inglês a partir 
de 2014, verá quão impressionante é a lista de participantes, representantes de grandes 
empresas, de órgãos governamentais e, sobretudo, do mundo acadêmico.

obra teóriCa de yegor gaidar
Obra teórica de Yegor Gaidar, em inglês, consiste de um livro publicado pelo MIT Press 

(2012), Rússia: A Long View, com prefácio de Anders Aslund, decano da Faculdade de 
Economia da Universidade Lomonosov; e de ensaios e conferências em revistas e órgãos de 
instituições acadêmicas norte-americanas. Seriam as seguintes:
– Russian Reform/International Money. Lionel Robbins Lectures, julho, 1995
– Ten Years of Russian Economic Reform, março, 1999
– Days of Defeat and Victory. Jackson School Puiblications in International Studies, dezembro, 1999
– State and Evolution: Russia´Search for a Free Market, agosto, 2003
– The Economic of Russian Transition, agosto, 2002.

a questão demoCrátiCa
Observa-se tendência a ignorar o significado e as dimensões da abertura política sob 

Gorbatchov, bem como a proliferação de diversas tendências no período posterior ao fim da 
União Soviética e o começo de uma experiência de reversão ao capitalismo, em face de todas 
as evidências de que a tendência dominante seja a sobrevivência de governos autoritários.

Samuel Huntington aponta entre as condições que assegurariam ser bem-sucedida a 
transição para a democracia a existência de condições favoráveis ao florescimento de cultura 
democrática. Parece óbvio que entre tais condições deve pesar sobremaneira a existência 
ou não de tradição democrática. A Rússia singulariza-se, precisamente, pela permanência, 
ao longo de séculos, de monarquia absoluta e tirânica. Se a compararmos com a Alemanha 
unificada tardiamente (1870) e sob a hegemonia da Prússia, com “folha corrida” muito parecida 
com a russa, a “saída do totalitarismo” – aqui nazista, na Rússia, comunista – seria algo de 
muito custoso. Vejamos mais de perto essa comparação.

A Alemanha era um país que não dispunha de maiores tradições nessa matéria e onde 
floresceu uma forma de totalitarismo (o nazismo) a exemplo do que ocorreria na Rússia.
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A partir das eleições de 1890, a Alemanha marchou seria-
mente no caminho de criar instituições democráticas. O fato 
do Partido Social Democrata Alemão haver optado pela saída 
parlamentar (Lassalle) em vez da violência armada (Marx), 
de certa forma há de ter compensado a circunstância de que 
a hegemonia política achava-se em mãos da Prússia, após a 
unificação (1870), país de arraigada tradição patrimonialista 
em economia e monarquia absoluta, infensa a concessões de 
ordem democrática. Até a década de trinta, quando se dá a 
ascensão de Hitler ao poder, transcorreram nada menos que 
três decênios de prática democrática, com a singularidade 
de que os católicos aderiram a essa prática, ao contrário do 
que ocorria na Europa de um modo geral, na época. Assim, 
a religião achava-se entre os fatores favoráveis à prática 
democrática então implementada.

Apesar deste que seria um trunfo nada desprezível, o 
governo de Adenauer sobreviveu graças exclusivamente ao 
apoio das potências ocupantes do país, após a derrota da 
Alemanha na Segunda Guerra. Para examinar essa questão, 
recorreremos mais uma vez a Huntington.

N
os anos cinquenta do século passado, a liderança 
da reconstrução (Adenauer, sobretudo) não dispu-
nha de qualquer espécie de sustentação interna, 
situação que se prolongou por um grande período. 
Acrescente-se que, em apoio à ideia de fazê-lo 

em bases democráticas, criaram-se as Fundações Partidárias, 
dispondo de recursos abundantes para promover sistemática 
difusão da importância da democracia para a convivência 
social. Huntington louva-se da opinião de estudiosos que 
concluíram ter a sustentação da República Federal (nome da 
metade ocidental em que o país foi dividido pelos russos ao 
criar, no Leste, regime comunista) resultado basicamente do 
ingresso na vida política das novas gerações. O interregno foi, 
portanto, muito dilatado.

De todos os modos, os alemães do Oeste tiveram três 
decênios de experimentação da convivência democrática.

Ao contrário disso, a Rússia, ao aderir ao comunismo, em 
fins de 1917, não dispunha de qualquer tradição democrá-
tica. Somente depois dos movimentos revolucionários que 
convulsionaram o país, em 1905, o czarismo constituiu um 
órgão chamado Duma, de natureza consultiva. Embora não 

dispusesse de maiores poderes, no final de contas era eleito. 
Assim, quando veio a ser derrocada da monarquia, em fevereiro 
de 1917, a liderança da Duma, proclamando-se novo poder, 
assumiu o projeto de criação de governo constitucional, ten-
tando habituar os russos à convivência com partidos políticos. 
Mas vejam como se dava, na prática, essa história.

No período fevereiro/novembro (onze meses, aproximada-
mente), atuaram na cena três partidos: o Partido Constitucional 
(Cadete, como passou a ser conhecido, nome formado a partir 
da sigla em russo), sob a liderança de Alexander Kerenski 
(1881-1970); o Partido Social Revolucionário (que reunia a 
liderança camponesa) e o Partido Comunista. Os dois últimos 
valorizavam não o projeto constitucional, mas os seus membros 
estruturados em soviets (conselhos, em russo), basicamente 
soldados que retinham em seu poder as armas. De sorte que 
os onze meses em causa não chegaram a estruturar um debate 
de natureza democrática. Sem dúvida que a ideia constitucional 
encontrou alguma receptividade, a ponto de os comunistas, 
ao patrocinar golpe de Estado em fins de novembro e tomar o 
poder, não terem forças para impedir que se processassem as 
eleições para a Assembleia Constituinte, embora a tivessem 
dissolvido após apenas poucos dias de funcionamento.

Portanto, desse ponto de vista (amplitude da tradição 
democrática), as condições na Rússia pós-comunismo eram 
muito mais desfavoráveis que as existentes na Alemanha 
pós-nazismo, sendo equivocada a expectativa de resultados 
mais brilhantes em matéria de construção de instituições do 
governo democrático representativo.

O certo é que, nos 25 anos do pós-comunismo, se são 
bastante fortes os indícios de emergência da vertente liberal 
na economia, é diametralmente oposto o quadro político. O 
que se tem salientado é a capacidade aglutinadora do Kremlin, 
cujo partido (Rússia Unida) detém dois terços das cadeiras 
na Duma (315 de um total de 450). O PC sobrevive como 
segunda legenda. Temos aí o que poderia ser classificado 
como “fantasma do passado”. Esperar resultados melhores, 
em nosso meio, seria fazer tábua rasa do que obtivemos na 
matéria nos trinta anos transcorridos desde 1985, data em 
que retomamos o projeto de dispor de algo parecido com o 
sistema partidário que construímos no interregno democrático 
1945/1964, matéria na qual o que temos a apresentar é uma 
coleção de fracassos. 
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o alHeamento das elites Conservadoras nos eua 
e a falênCia do modelo burkeano

Samuel Francis (um intelectual conservador norte-ame-
ricano, hoje em dia pouco lido e pouco lembrado1) apontou 
para uma hipótese aparentemente contraintuitiva, mas 
intelectualmente muito interessante acerca do movimento 
conservador norte-americano: a de que a recepção de Edmund 
Burke2 nos EUA do pós-Segunda Guerra, como uma espécie 
de pai-fundador do conservadorismo moderno, nos fornece 
uma pista do porquê o movimento conservador acabou por 
crescer, ao longo das décadas, em completo descompasso 
político/cultural com o “americano médio”.

Ou, em outras palavras, para Sam Francis a história do mo-
vimento conservador norte-americano pode ser lida de modo 
análogo à acusação dos próprios conservadores dirigida aos 
liberais, e à esquerda de modo geral: eles teriam se tornado, 
eles próprios, uma espécie de elite aristocrática.

A ideia geral seria expressa mais ou menos da forma que 
se segue. A partir da década de 1950 emergiu nos EUA um 
“populismo de direita”,3 baseado sobretudo no anticomunismo 
que obteve representação política na atuação do senador 
Joseph McCarthy.

Esse populismo de direita, nessa fase inicial, era expresso 
invariavelmente a partir da ideia de que as elites, nos EUA, 
eram excessivamente simpáticas ou pouco firmes com o 
comunismo. Logo em seguida, esse sentimento difuso seria 
explorado por Dwight Eisenhower e Richard Nixon durante 
suas campanhas.

Já ao longo da década de 1960, a campanha de George 
Wallace iria se basear em um antielitismo análogo, só que 
dessa vez dirigido à agenda de direitos civis da época, e não 
mais ao comunismo. Mais uma vez esse movimento de base 

inicialmente orgânica iria ser cooptado pela estrutura partidária 
Republicana, durante a campanha de Richard Nixon. Na década 
de 1970, o populismo da chamada Nova Direita4 já estava 
completamente acomodado ao establishment intelectual e 
político de Washington D.C. – isto é, refiro-me não apenas à 
estrutura do Partido Republicano, mas igualmente aos think 
tanks e às principais publicações associadas ao movimento 
conservador. Essa formatação iria, no limite, desembocar na 
candidatura de Ronald Reagan, na década de 1980.

O 
problema, no entanto, foi o seguinte. Se por um lado 
esse sentimento populista difuso conseguiu obter 
algum tipo de representação política e intelectual, 
não foi sem um alto custo que ocorreria esse pro-
cesso. Isto é, ao passo que esse “populismo de 

direita” se integrava ao movimento conservador mainstream, 
ele se “emburguesava”, perdia seu caráter iconoclasta, antie-
litista e crítico do establishment. Ele aos poucos se tornava, 
em outras palavras, o próprio establishment.

Esse processo de cooptação do populismo de direita foi 
assim descrito por Samuel Francis: à medida que o movimento 
conservador, com sua faceta intelectualizada e “respeitável”, 
mimetizava a retórica populista, ele igualmente a esvaziava e 
deslegitimava politicamente seus arautos iniciais.

Isto é, ao mesmo tempo em que Richard Nixon emulava 
as estratégias discursivas do senador Joseph McCarthy, ele 
se apropriava de seu anticomunismo e o desqualificava como 
principal campeão dessa causa. Não à toa John Mitchell, 
procurador-geral durante a administração Nixon, argumentaria 
em um encontro com lideranças da NAACP,5 ao falar sobre 
“ação afirmativa”: “Prestem atenção naquilo que fazemos, e 
não no que falamos”.

                            nos eUA, A indiferençA históricA 
                                              do PArtido rePUblicAno e do movimento 
conservAdor mAinstreAm A essA “revoltA PoPUlistA”  
                                      e sUA AliAnçA tácitA com As elites PAvimentoU 
                 o cAminho PArA o “trUmPismo”

gREat aMERIca
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Para Sam Francis, o esforço no sentido de cooptar e 
“castrar” o populismo de direita, foi facilitado por conta do 
modelo de conservadorismo no qual os intelectuais agrupados 
em torno da National Review, a partir da década de 1950, 
portanto da face mais mainstream do movimento conservador, 
adotaram: um modelo supostamente influenciado pelo político 
e homem de letras britânico Edmund Burke. 

Emular o argumento burkeano significava, na prática, 
exaltar (ou no limite tentar reproduzir) um modelo no qual uma 
elite aristocrática britânica não poderia se furtar de exercer 
sua ascendência sobre o povo, articulada a partir da defesa de 
uma ordem social sob a qual sua dominância política e cultural 
sobre as classes baixas estaria invariavelmente assegurada.

O ponto aqui relevante é compreender que, nos EUA, a in-
diferença histórica do Partido Republicano e do movimento con-
servador mainstream a essa “revolta populista” e, além disso, 
a sua aliança tácita com as elites pavimentou o caminho para 
o fenômeno que aqui estou qualificando como “trumpismo”.

Em fala proferida no Elizabethtown College, em 15 de 
fevereiro de 1995, bem como no International Conservative 
Congress, em 27 de setembro de 1997, Samuel Francis argu-
mentara6 que era imperativo que a direita norte-americana se 

libertasse não somente dos limites dados de modo apriorístico 
pelo Partido Republicano, mas que ela igualmente se insurgisse 
contra o conservadorismo burkeano de corte aristocrático 
responsável pela inflexão majoritária de então.

Em outras palavras, para Samuel Francis era fundamental 
que a direita americana rompesse com os paradigmas antigos 
e buscasse outros novos. De certa forma, foi isso que obser-
vamos ocorrer ao longo das eleições norte-americanas de 
2016, que culminaram com a vitória de Donald Trump, além 
de uma mudança abrupta na correlação de forças políticas 
nos EUA, em um aspecto amplo, e no interior da estrutura 
partidária republicana e mesmo do movimento conservador 
mainstream, em sentido micro.

“estamento buroCrátiCo” e a “elite gerenCial”: 
Paralelismos e ConvergênCias

A hipótese aqui é a de que a partir da experiência histórica 
recente norte-americana se possa depreender algum tipo de 
paralelismo com relação ao caso brasileiro. Até o processo 
eleitoral de 2014, que culminou com a vitória da candidata 
Dilma Rousseff (51,64%) sobre o candidato Aécio Neves 
(48,36%), parece razoável afirmar que havia aqui uma coa-
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lizão de direita, estabelecida entre conservadores e liberais, 
apoiando o candidato tucano.

No entanto, é igualmente razoável afirmar que Aécio Neves 
era uma espécie de “direita circunstancial”. Isto é, boa parte do 
eleitorado arregimentado à direita votaria nele menos por sua 
plataforma e partido e muito mais por ser a oferta à mão que 
soava vagamente “antiesquerda” – uma espécie de expressão 
guarda-chuva usada muitas vezes de modo intercambiável 
com “antipetista”.

Ademais, vale ressaltar que, das eleições de 2014 em 
diante, inúmeras acusações de corrupção pesaram contra o 
senador tucano,7 tornando-o carta fora do baralho da nova 
direita em ascensão no Brasil.

Assim que ocorreu esse vácuo de poder, ou pelo menos de 
representação desse setor da sociedade, rapidamente essa 
base eleitoral de direita passou a prestar apoio inequívoco à 
figura do deputado federal Jair Messias Bolsonaro.

Ainda mais relevante, me parece, com relação à constitui-
ção de sua candidatura presidencial com vistas às eleições de 
2018, foi a aproximação do filósofo, e decano da nova direita, 
Olavo de Carvalho. Aliás, mais do que isso. O argumento 
central deste artigo reside na ideia de que há uma percepção 
conceitual análoga por parte das principais forças intelectuais 
responsáveis pela ascendência do populismo de direita, seja 
nos EUA, seja no Brasil.

Se por um lado a direita norte-americana de inflexão 
populista passou a recorrer8 ao conceito clássico de mana-
gerial elite (tratado daqui por diante em livre tradução como 
“elite gerencial”), desenvolvido por James Burnham em seu 
best-seller publicado em 1941, “The Managerial Revolution: 
What is Happening in the World”, aqui no Brasil alguém como 
Olavo de Carvalho não se furtou a lançar mão do conceito de 
“estamento burocrático”, desenvolvido por Raymundo Faoro 
em “Os Donos do Poder”, em chave análoga.

Muito embora ambos os conceitos sejam distintos e se 
refiram a realidades sociais e culturais díspares, acreditamos 
que seja possível depreender alguns paralelismos interes-
santes quando levamos em consideração seus conteúdos 
descritivos e objetivos políticos, sobretudo naquilo que se 
refere à intervenção no debate público concreto e cotidiano.

Por exemplo, em vídeo9 reproduzido na página “A Voz do 
Povo – News”, hospedada no YouTube, Olavo de Carvalho argu-
menta: “(...) o problema é que o povo brasileiro inteiro parece 

que não tem força contra o chamado estamento burocrático”, 
que ele qualifica como “essa meia dúzia de pessoas, ou grupos, 
ou de famílias, que dominam o Estado e que o usam para suas 
próprias finalidades”.

Além disso, Olavo de Carvalho qualifica o “estamento buro-
crático” como algo similar “a um muro de pedra, absolutamente 
impossível de derrubar”. Já o povo brasileiro, por sua vez, seria 
uma “massa amorfa e dispersa” que não teria condições de se 
insurgir contra uma “minoria organizada”. Ele continua:

(...) Platão dizia há 2.400 anos atrás, eu estou dizendo apenas desde 

2015. O pessoal em 2015 reuniu 2 milhões de pessoas na rua, 2 ou 

3 milhões de pessoas na rua, depois mandou todo mundo ir para a 

casa, porque eles iam para Brasília conversar com os deputados. 

Isso nunca aconteceu na História. Isso é de uma estupidez tão 

gigantesca que chega a ser inimaginável. É ficção científica, mas 

aconteceu. E agora com os caminhoneiros a mesma coisa. Você 

reúne uma classe de, acho que 200 ou 300 mil pessoas, com um 

poder extraordinário na mão e daí entrega para dois ou três líderes 

que vão lá conversar com os donos do poder. (grifo meu)

Ainda no mesmo vídeo, Olavo continua:

“Você nasceu na favela? No estrato mais baixo da sociedade? 

Pois cresça intelectualmente. Não há limite para o crescimento 

intelectual. E, note bem, o crescimento intelectual não custa di-

nheiro, meu filho. Você não precisa viajar para estudar em Harvard. 

Não é assim. Isto é uma noção absolutamente estereotipada e 

bocó. E criada pelo próprio estamento burocrático. Quer dizer, 

toda hora nós temos que idolatrar o sujeito porque ele veio com 

um diploma de Harvard, de Columbia, do raio que o parta. Impor-

tamos picaretas. Eles custam caro. E estão aí para nos enganar.”

É possível, portanto, identificar na fala de Olavo o trópos 
discursivo do populismo de direita: um certo anti-intelectua-
lismo animado pela retórica de que há uma espécie de elite 
formada por um establishment cultural posicionado em franco 
desacordo com o resto do povo brasileiro.

Ainda que o nosso objetivo primário não seja tanto o de 
analisar o conceito de “estamento burocrático”, de acordo 
com a acepção inicial de Faoro, o que interessa aqui é muito 
mais a sua utilização como instrumento de combate retórico 
por um dos principais intelectuais associados, ainda que em 

gREat aMERIca
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caráter meramente inicial, ao bolsonarismo, é com interesse 
que podemos examinar alguns dos pressupostos originários 
do argumento faoroano.

Por exemplo, se recorrermos ao capítulo 3 de “Os donos 
do poder”, de Raymundo Faoro, intitulado “O congelamento do 
estamento burocrático”, é possível não somente depreender 
algo da recepção do conceito, por parte de alguém como Olavo 
de Carvalho, mas igualmente traçar alguns paralelismos se-
mânticos com a ideia de “elite gerencial”, de James Burnham.

Logo de início é digna de nota a remissão de Faoro a um 
dos argumentos centrais da crítica marxista aos mecanismos 
de representatividade do Estado: segundo ela, “o governo 
das elites levaria, em substituições sucessivas, a negar todo 
o conteúdo de representatividade das forças sociais: primeiro 
o partido, depois o comitê executivo, por fim o chefe” (posição 
1932 de 19994).

D
e todo modo, Faoro atenta para o paradoxo intrín-
seco ao argumento marxista: isto é, a despeito da 
concepção do Estado como expressão da classe 
dominante, haveria desde o início a presença do 
elitismo como uma variável que havia conquistado 

“indisfarçáveis posições” na teoria geral – basta recordar, por 
exemplo, do leninismo a tecer loas à estruturação do Partido 
Comunista como uma espécie de organização de “revolucio-
nários profissionais” a atuar como vanguarda histórica.

O cerne do argumento se refere à ideia de que “A classe 
dirigente, a elite ou a classe política seria, desta sorte, um produto 
destilado por qualquer sistema, sistema aristocrático ou demo-
crático, com os caracteres dependentes do solo que a gerou”.

Dito de outra forma, a “classe dirigente” poderia ser com-
preendida como uma espécie de distorção do mecanismo 
representativo, mas uma distorção “necessária do exercício 
da soberania popular”, todavia perecível tão logo reivindicasse 
autonomia social e independência política.

Essa mesma distorção do mecanismo representativo 
poderia, no limite, sofrer um grau ainda maior de modulação, 
o que geraria algo análogo a um processo de “esclerose”: 
compreendido como a postulação do lugar ocupado pelas 
forças sociais que a suscitam inicialmente, o que obviamente 
implicaria em consequências sociais e políticas imprevistas.

Faoro postula ainda que numa ordem de estamento os 
chefes e líderes são designados do “seio da camada de domí-

nio, líderes e chefes de que ninguém conhecia o nome”. Além 
disso, a lógica do preenchimento dessas funções institucio-
nalizadas do poder se dá a partir de um sentido conservador 
(posição 1952).10

Como ele argumenta: “Nesta dança, orquestrada pelo 
estamento, não entra o povo: quem seleciona, remove e 
consolida as chefias é a comunidade de domínio, num ensaio 
maquiavélico de captação do assentimento popular”.

O ponto principal do argumento faoroano acerca do es-
tamento burocrático é compreender que uma longa herança 
social e política concentrou o poder minoritário em uma esfera 
institucionalizada. O corolário deste argumento, a propósito, é 
o de que historicamente ocorreu no Brasil a formação de uma 
elite de corte aristocrático, o que por conseguinte qualifica o 
estamento igualmente como aristocrático.

É com vistas a ilustrar sua ideia acerca do caráter peculiar 
do estamento burocrático que Faoro recorre a Manheim e 
Toynbee, para quem o poder minoritário, quando não alijado 
do Estado pelas forças majoritárias da sociedade civil, tende 
a se fechar sobre si mesmo e permanecer alheio aos demais 
segmentos da população.

Esse grupo minoritário, segundo Faoro, provê a sociedade 
de sua concepção de mundo, além de unificar as tendências 
e correntes de ideias, sentimentos e valores. Sobre esse 
grupo, ele continua, “estamento será seu conceito, quer se 
denomine elite, classe dirigente, classe política, intelligentsia” 
(posição 1939). Além disso, por ser baseado em uma estru-
tura inequivocamente autônoma, avessa ao contato com as 
categoriais sociais que “atuam na base da pirâmide”, tem 
caráter “escolástico, acadêmico, no sentido de se alhear dos 
problemas concretos da vida e da sociedade” (idem).

Já com relação ao conceito de “elite gerencial”, desen-
volvido por James Burnham, vale ressaltar que se trata de 
uma chave interessante de leitura acerca da elite política 
norte-americana, pois a caracteriza como suprapartidária e 
supraideológica.

Isto é, se por um lado os conservadores historicamente 
apontaram a presença de uma “elite liberal” culturalmente 
alheada do resto da sociedade, os liberais invariavelmente cha-
maram a atenção para a atuação política de uma elite plutocrata 
essencialmente conservadora na história norte-americana.

A originalidade do argumento de Burnham reside em 
superar a dicotomia de ambas as caracterizações políticas 
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(liberal e conservadora), e, a partir daí, construir uma síntese 
própria: para ele haveria sim a presença de uma elite política 
dominante, mas ela não seria apenas “culturalmente alheada 
do resto da sociedade”, mas igualmente composta por plu-
tocratas conservadores. Dito de outra forma, os diagnósticos 
liberais e conservadores não seriam, de acordo com Burnham, 
excludentes, mas sim complementares.

c
omo já dissemos, Burnham desenvolveu seu argu-
mento em sua obra mais famosa, “The Managerial 
Revolution: What is Happening in the World”, de 
1941 – na qual postulava que estava em curso uma 
transformação drástica do capitalismo. Burnham se 

distanciava da teoria crítica marxista, ele não acreditava que o 
socialismo seria o regime sucedâneo do capitalismo, mas sim 
algo que ele denominou como “gerencialismo” (managerialism, 
no original). 

O gerencialismo seria o regime no qual uma elite tecno-
crática, credenciada por gestores da burocracia (tanto do 
governo federal como igualmente das grandes corporações 
privadas internacionais) dariam o tom da cultura, economia e 
política da sociedade. No “regime gerencialista” a propriedade 
privada permaneceria, no entanto caberia ao Estado um papel 
crucial na economia. Os arranjos políticos e sociais tradicionais, 
portanto, sofreriam drásticos ajustes.

Além disso, a economia no regime gerencialista seria 
um sistema híbrido de big government com big business. Do 
ponto de vista político, o gerencialismo não seria pautado, ao 
menos em sentido estrito, por princípios democráticos ou do 
liberalismo clássico.

A legitimidade da elite gerencial, a propósito, não se baseia 
na existência de algo análogo ao contrato social liberal. Isto 
é, ela não se baseia na premissa de que há qualquer relação 
tácita coordenando e limitando as ações travadas entre 
“indivíduos-produtores”.

Ao contrário da elite burguesa prevalente no paradigma 
liberal clássico, que garantia a legitimidade do governo a partir 
da ideia de assegurar os direitos dos indivíduos em uma base 
contratualista, a elite gerencial tem sua fonte de legitimida-
de fiada em sua capacidade de prover consumo material à  
sociedade.

A cadeia causal responsável pela constituição da elite 
gerencial é descrita por James Burnham da seguinte forma: 

em primeiro lugar, há a separação histórica entre propriedade e 
controle do poder político, algo que gera como epifenômeno al-
gumas mudanças drásticas: de caráter ideológico e estrutural.

Com relação às mudanças estruturais, uma das principais 
consequências é a separação do poder político das comuni-
dades que outrora o detinham. O exemplo mais bem acabado 
disso é a transferência de poder dos indivíduos eleitos na 
representação da comunidade para oficiais ocupantes de 
cargos não eletivos destinados à administração da estrutura 
burocrática do Estado (seja isso em que esfera for, a propósito). 

Como Julius Krein pontua: “Como classe, seus poderes 
derivam de sua expertise administrativa e das credenciais que 
os qualificam para o cargo, mas jamais de sua legitimidade 
democrática”. Além disso, essa elite gerencial se encontra 
accountable tão somente diante de seus pares, capazes de 
definirem suas qualificações, mas não diante da comunidade 
política originária.

Para Burnham, a ascensão do “estado gerencial”, e por 
conseguinte da “elite gerencial”, se daria sobretudo a partir da 
Grande Depressão e do advento do New Deal. À medida que 
ocorria a transição das atividades comerciais de uma econo-
mia de mercado competitiva para uma economia cartelizada 
e regida sob a severa coordenação e regulação do Estado, os 
princípios da economia clássica já não mais surtiam efeito em 
sua integralidade.

A consequência principal desse processo seria a transfe-
rência de poder político de “instituições burguesas” como o 
Congresso para agências da burocracia federal do Executivo. 
Na formulação inicial de Burnham, essa nova estrutura de 
poder estaria intimamente associada às primeiras agências 
do New Deal. De todo modo, basta pensar que se o seu 
argumento era válido nas primeiras décadas do século XX, o 
que dizer da expansão, ocorrida em caráter exponencial, dessa 
mesma estrutura burocrática federal ao longo das décadas 
subsequentes?

O ponto aqui é perceber que, aos poucos, as instituições 
políticas constitucionais que orbitam próximas ao “estado 
gerencial” acabavam adquirindo um status meramente nomi-
nal. Mais ainda, com a mudança na correlação de forças no 
interior das instituições do governo dos EUA, a elite gerencial 
não possuiria seu poder derivado de um constitucionalismo 
estrito das antigas instituições liberais. Ao contrário, agora 
seria possível inclusive agir em desacordo com essas mesmas 
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instituições, classificando suas deliberações como “democrá-
ticas” ou “ilegítimas”, a partir de uma métrica completamente 
própria e original.

as instituições rePubliCanas e as ConsequênCias 
não Previstas da “dilatação demoCrátiCa”

Outro ponto que parece corroborar a tese geral de Faoro e 
Burnham é a profusão de livros lançados recentemente a fim 
de analisar a fadiga institucional e o processo de declínio dos 
regimes democráticos. Aliás, mais do que isso. Trata-se de 
uma literatura dirigida a explicar o divórcio dos mecanismos 
de representação institucional e daquilo que qualifica a própria 
arquitetura política da democracia.

Todos esses livros foram lançados na esteira da posse de 
Donald Trump como o quadragésimo quinto presidente dos 
EUA. Embora sejam obras majoritariamente circunscritas 
à análise do caso particular norte-americano, boa parte de 
seus insights cabe igualmente à perfeição ao caso brasileiro. 
Estamos falando de obras como: “How democracies die”, 
de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018), ”Why Liberalism 
failed?”, de Patrick J. Deneen (2018) e “The People vs. Demo-
cracy”, de Yascha Mounk (2018), por exemplo.

A versão simplificada do argumento central dessas obras 
poderia ser construída mais ou menos do seguinte modo: 
Como, e em que circunstâncias, um aparato institucional 
liberal-democrático razoavelmente funcional pode sofrer uma 
espécie de “apagão” e permitir que segmentos autoritários 
da sociedade civil consigam ascender ao ponto de obter 
representação política organizada em um nível tão alto, como 
o Executivo federal?

Em “The People vs. Democracy”, por exemplo, Yascha 
Mounk, qualifica aquilo que denomina como “liberalismo não 
democrático”. De acordo com ele, um dos principais pontos 
cegos do arcabouço institucional liberal é o seu epifenômeno 
mais corrente: a criação de uma elite tecnocrática apartada 
da sociedade civil.

Isto é, na medida em que nas democracias liberais cresce 
o número de servidores públicos, regras e legislações buro-
cráticas, tratados comerciais, bancos centrais independentes 
e mecanismos de revisão judicial, decisões que estariam em 
outras circunstâncias subordinadas a uma esfera estritamente 
política agora se encontram subordinadas aos critérios técni-
cos de uma elite insularizada na burocracia do governo federal.

São decisões, portanto, que não se encontram mais sob 
o jugo da sociedade civil como um todo, e sim de uma elite 
tecnocrática. E esta é uma observação válida tanto aos par-
ticularismos políticos dos EUA como aos do Brasil, por certo.

Nos parece adequado, entretanto, apontar para uma espe-
cificidade relacionada à conjuntura política recente brasileira. 
A partir das chamadas “Jornadas de 2013”, “o consenso 
moderado da política brasileira de vinte anos se desfez, e 
voltaram a surgir correntes radicais da direita e da esquerda”.11

Aliás, com a emergência das Jornadas de 2013, ocorreu 
a explicitação da falência do establishment político de então 
em dar uma resposta adequada aos inúmeros clamores da 
sociedade civil. É diante deste contexto de anomia institucio-
nal que o vácuo político das lideranças e partidos tradicionais 
começa a ser preenchido pela operação Lava Jato e uma assim 
percebida “vanguarda” judiciária.

Além disso, a vitória de Dilma Rousseff por uma margem 
curta de votos, seguida de sua declaração, em completo 
desacordo com sua campanha, de que havia uma crise econô-
mica e de que seria inevitável o ajuste fiscal, apenas reiterou 
o divórcio entre as lideranças políticas formais e o resto da 
sociedade brasileira.

A partir daí tem início aquilo que o cientista político Chris-
tian Lynch qualificou como a “Revolução Judiciarista”, um 
fenômeno historicamente análogo à Revolução Tenentista, 
do início do século XX. Segundo ele, “Essa é uma conjuntura 
parecida à vivida no país de 1929-1930. Os setores insatisfeitos 
não conseguem ver no aparato institucional – governantes, 
congressistas, partidos – uma válvula de escape para a re-
novação, e daí, naquela época, temos a revolução tenentista. 
As vanguardas aparecem em momentos de crise do sistema 
político-constitucional”.12

Ainda com relação à constituição dessa vanguarda res-
ponsável por capitanear a Revolução Judiciarista, teríamos 
um segmento composto por membros da classe média, 
animado por um certo republicanismo cívico revolucionário, 
dirigido contra a classe política como um todo, percebida como 
“corrupta”, “velha” e “carcomida”.

Aqui é importante salientar que esse ativismo já não é de 
corte nacionalista, como o dos tenentistas no início do século 
passado, e sim liberal. Além disso, não emana do jovem ofi-
cialato do Exército, e sim, como já pontuamos, das fileiras do 
Judiciário e do Ministério Público.
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É igualmente importante traçar a genealogia filosófica da 
Revolução Judiciarista. A ideologia do judiciarismo surgira 
ancorada na seguinte ideia: se por um lado há o que a literatura 
convencionou chamar de “representação eletiva” (deputados, 
senadores e vereadores), existe igualmente uma “representa-
ção funcional” da sociedade (tão ou mais importante quanto 
a eletiva) – disposta pelo Judiciário e o Ministério Público.

Além disso, como Lynch pontua: “o Judiciarismo tam-
bém se respaldou, dentro da academia, a reboque de uma 
moderna teoria do direito, conhecida como pós-positivismo 
ou neoconstitucionalismo”.

O argumento central da teoria diria respeito à noção de que 
aos juízes e promotores não caberia meramente a aplicação 
passiva das leis, mas sim sua interpretação em compasso estrito 
com o alto grau de responsabilidade cívica dessa elite burocrática.

Em outras palavras, a Revolução Judiciarista plasmada 
sobretudo (mas obviamente não somente) na operação Lava 
Jato acabou atuando no sentido de dirigir esforços contrários 
diante daquilo que era percebido como a antiga elite política, 
composta pelos “políticos profissionais” e pelas tradicionais 
oligarquias partidárias, mas no entanto como consequência 
gerou uma elite tecnocrática em substituição – alterando 

sensivelmente a correlação de forças no cenário da política 
brasileira recente.

Trocando em miúdos, o fenômeno que observamos no 
Brasil dos últimos anos foi a implosão de um estamento antigo 
e a emergência de outro. A levar em consideração o caráter 
revolucionário do judiciarismo, não parece uma hipérbole pen-
sar que estamos em situação historicamente e culturalmente 
análoga à da República de Weimar, o que inclusive sabemos 
que se trata de trópos retórico conservador repetido à exaus-
tão, o que não impede de encontrarmos a devida acuidade 
analítica em seu uso cuidadoso.

Por exemplo, em obra clássica sobre o tema, “Weimar 
Culture: The outsider as insider”, o historiador Peter Gay 
define de jeito brilhante o contexto político ao qual se refere 
da seguinte forma: “Do mesmo modo que a revolução havia 
agradado a muitos, e por variadas razões, o desapontamento 
com o seu curso e consequências havia ocorrido na mesma 
proporção” (posição 312 de 4394).

Se por um lado os “novos conservadores” desprezavam as 
inovações advindas da República, os “radicais”, ao contrário, 
criticavam a existência de espólios do Império ainda presentes 
na nova ordem republicana. A República de Weimar parecia, 
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a um só tempo, ter obtido sucesso excessivo, segundo a ava-
liação desdenhosa de seus críticos, e não ter obtido sucesso 
o suficiente, para os seus entusiastas de primeira viagem.

Outro ponto comum à República de Weimar e às experi-
ências políticas recentes do Brasil e dos EUA se refere à con-
junção de fragmentação e facciosismo do campo progressista. 
No caso norte-americano ficou claro que a disputa fratricida, 
ainda durante o processo de primárias do Partido Democrata, 
entre o candidato nominalmente socialista Bernie Sanders 
e a candidata liberal Hillary Clinton sabotou uma possível 
estratégia de coesão do eleitorado que gravitava à esquerda 
no espectro político.

A
o mero exame superficial da experiência histórica 
de Weimar já é possível encontrar um sem-número 
de paralelismos com os casos políticos brasileiro e 
norte-americano recentes. No entanto, o principal 
é aquilo que Eduard Bernstein qualificou como “o 

mais efetivo inimigo da República”: a guerra civil travada entre 
a esquerda republicana, “socialista contra socialista”, que 
irrompera tão logo a República fora proclamada.

A propósito, a própria proclamação deve ser compreendida 
não somente como um golpe desferido contra a monarquia, 
mas igualmente contrário à ala “espartaquista” da esquerda 
alemã: que era favorável à instalação de uma república pan-
germanista nos moldes soviéticos, ao contrário da outra ala 
socialista simpática à democracia parlamentar.

Como Peter Gay recorda: “Uma das ironias mais tristes da 
história alemã é a de que em 1918 nenhuma outra alternativa 
parecia ser possível. No entanto, a disputa fratricida entre 
ambas deu lugar a atores que procuravam uma terceira alter-

nativa completamente diferente: a imposição de uma ditadura 
militar” (posição 336).

A campanha presidencial brasileira terminou oficialmente 
após o segundo turno, com o candidato do PSL, Jair Messias 
Bolsonaro, sendo eleito com 55,13% dos votos, diante de 
44,87% de Fernando Haddad, o candidato do PT.

Ao longo desse processo, foi possível observar a capacida-
de da campanha de Jair Bolsonaro lidar com alguns problemas 
reais, a princípio superestimados pelos analistas e a cobertura 
política especializada: o fato de ter pouco tempo de tevê, a 
ausência de um sistema robusto de alianças e a falta de re-
cursos partidários significativos, sobretudo se colocados em 
contraste com os de outras agremiações maiores.

A saída para isso foi a aposta agressiva no uso de mídias 
sociais como o WhatsApp, o Facebook e, sobretudo agora 
pós-eleição, o Twitter. A lógica primária do uso dessas redes 
sociais se baseou na ideia de contornar os vetores mais 
tradicionais de comunicação, representados pela velha mídia 
associada ao establishment – tratada pela campanha de 
Bolsonaro, a exemplo de como certa vez o presidente norte-
-americano Donald Trump se referira aos principais grupos 
jornalísticos dos EUA, como “o partido de oposição”.13 Por outro 
lado, o presidente eleito Jair Bolsonaro começou a empregar 
uma retórica algo mimética de um discurso tradicionalmente 
associado a parte da esquerda brasileira, no qual a imprensa 
tradicional é, nos piores casos, demonizada ou, nos casos mais 
brandos, tratada como uma espécie de baronato decadente 
ou de oligarquia corrupta.

Em uma de suas primeiras entrevistas após ter sido eleito 
presidente,14 dessa vez ao Jornal Nacional, em 29/10/2018, 
Bolsonaro não se furtou a fazer ameaças explícitas ao jornal 

                                    JAir bolsonAro começoU A emPregAr UmA 
                                                              retóricA Algo miméticA de Um discUrso 
                 trAdicionAlmente AssociAdo A PArte dA esqUerdA 
                                            brAsileirA, no qUAl A imPrensA trAdicionAl  
                           é, nos Piores cAsos, demonizAdA 
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Folha de S. Paulo, que havia veiculado extensa e detalhada 
reportagem demonstrando como sua campanha havia recorrido 
ao uso de disparos em massa de propaganda política através 
do aplicativo de mensagens WhatsApp – algo em franco 
desacordo com a legislação eleitoral vigente, a propósito.

Ainda com relação aos paralelismos presentes entre Jair 
Bolsonaro e Donald Trump, é importante notar o contato tra-
vado em Nova York entre membros da campanha Bolsonaro e 
Steve Bannon, um dos principais articuladores da campanha 
de Trump e seu antigo conselheiro sênior. Segundo Bannon, a 
propósito, o capitão seria um sujeito “brilhante”, “sofisticado” 
e um “líder muito parecido com Trump”.15

Outro fato relevante, e até agora o mais importante pós-
-eleições, foi a indicação do juiz federal Sérgio Moro para 
aquilo que está sendo qualificado pela imprensa como um 
“superministério”: o futuro Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. Órgãos como a Polícia Federal e parte do Coaf (Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras), por exemplo, ficarão 
subordinados a essa nova estrutura burocrática coordenada 
por Moro.

A pergunta aqui possível (e necessária) de ser feita é: Será 
que o custo de se implodir o establishment político anterior, e 
com ele parte significativa de sua “elite gerencial” e de seus 
“donos do poder”, não seria a construção de uma nova cor-
relação de forças políticas, ela mesmo rapidamente perecível 
diante da percepção pública da sociedade civil, animada que 
está por um sentimento antipolítico difuso?

c
omo Steve Bannon, um dos principais ícones da 
direita populista atual, certa vez se declarou, meio 
em tom sério meio em tom de boutade intelectual, 
politicamente como um “leninista”16 (“Eu sou um 
leninista. Lênin queria destruir o Estado e esse é 

igualmente o meu objetivo”), o bolsonarismo, como fenômeno 
social e político, ironicamente pode ser compreendido, se 
quisermos, como uma espécie de “maoísmo de direita”.

Isto é, trata-se de um fenômeno que igualmente se baseia 
em um ultranacionalismo; na conjunção de conservadorismo 
social com revolucionarismo histórico; pretende se basear em 
um sistema de delações institucional (o Escola Sem Partido); 
se estrutura a partir de um antielitismo nominal; e de um 
sistema personalista, baseado em uma liderança carismática; 
pretende se ancorar em um sistema econômico revolucioná-

rio, assentado em uma engenharia social tecnocrática “pelo 
alto” (o liberalismo econômico radical do futuro ministro da 
Fazenda, Paulo Guedes) e é caro à ideia de Revolução Cultural 
(no sentido de que há uma urgência moral em se combater os 
valores de uma burguesia e classe letrada “decadente” que se 
encontraria em completo descompasso com os “verdadeiros 
valores da sociedade”).

O paradoxo central de candidaturas como as de Trump e 
Bolsonaro é o de que, em que pese o fato de que sejam can-
didaturas de assumido viés personalista e autoritário, ambas 
foram viabilizadas por processos de explícita dilatação (e não 
retração) democrática: seja de corte institucional, como no 
caso norte-americano, ou de caráter mais orgânico, como no 
caso brasileiro.

Isto é, é impossível compreender a ascensão de Trump 
como candidato de um partido cujo establishment o rejeitara 
explicitamente desde o início, se não entendemos que ambos 
os grandes partidos norte-americanos, Democrata e Republica-
no, passaram por uma série de reformas eleitorais a partir da 
década de sessenta, com vistas à diminuição do poder relativo 
de suas elites e oligarquias, além do aumento do emprego 
de ferramentas de caráter essencialmente democrático de 
transparência e accountability.17

Ao mesmo tempo a força da candidatura de Jair Bolsonaro 
é indissociável das chamadas Jornadas de 2013, e talvez seja 
o seu epifenômeno mais concreto e de consequências mais 
duradouras.

Se é razoável afirmar que as Jornadas de 2013 foram anima-
das por um sentimento difuso anticorrupção e crítico ao modelo 
pelo qual o nosso sistema representativo está organizado, é 
igualmente razoável e lógico supor que uma fatia expressiva 
da sociedade enxergue o deputado Jair Bolsonaro de forma 
análoga à que inúmeros norte-americanos enxergaram Donald 
Trump: um radical antiestablishment (ambos seriam elementos 
disruptivos diante do “estamento burocrático” e da “elite ge-
rencial”, respectivamente) e um campeão do homem comum 
diante de elites cosmopolitas, esnobes e desnacionalizadas.

Obviamente não seria historicamente inédito um processo, 
como qualifiquei acima, de “dilatação democrática” colocar sob pe-
rigo a própria ordem democrática, em sentido mais amplo e geral.

Ademais, pensadores como Alexis de Tocqueville alertaram 
inúmeras vezes para o fato de que esse tipo de processo de-
mocrático, quando não conta com as tradicionais salvaguardas 
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republicanas (institucionais, mas igualmente de natureza civil 
e comunitária) derivam em tirania.

Se ainda não nos parece adequado caracterizar dessa 
forma o caso brasileiro e tampouco o norte-americano, e por 
outro lado evitando um recurso a uma espécie de, historia 
magistra vitae com o precedente da República de Weimar, é 
importante afirmar com todas as letras: a conjunção de anomia 

institucional e fragmentação cívica em ambos os casos deve 
ser compreendida como passos diretos, largos e resolutos em 
direção ao cadafalso. 
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No dia 20 de jaNeiro de 1987, embarcamos no voo 620 da Pluma, que decolou 

pontualmente às 21h45 do aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), 

em direção a Manágua. Conhecera o trabalho de solidariedade à Nicarágua na 

Bienal internacional do Livro em 1986, em São Paulo. Havia um stand de autores 

nicaraguenses e centro-americanos, com uma enorme faixa de pano estendida na 

entrada convocando voluntários à brigada de colheita de café. eu respingava 

socialismo por todos os poros. resolvi naquele instante fazer parte da 2a Brigada 

Brasileira Zumbi dos Palmares, que passou 40 dias no país centro-americano, a 

maior parte deles em uma fazenda de café.

o voo de dez horas e vinte minutos parecia não terminar nunca. Ninguém conse-

guiu dormir direito tamanha a ansiedade de pisar no solo do Sandino e viver a expe-

riência da luta revolucionária e do trabalho voluntário. a maioria esmagadora dos 

106 brigadistas jamais tinha participado de uma colheita. alguns poucos empres-

taram sua mão de obra à causa socialista no Chile de allende, levantando muros e 

colocando telhas em casas. era o máximo que atitude revolucionária praticada pelos 

presentes. eu sequer tinha visto de perto um cafezal. Meu contato com a agricultura 

era restrito aos livros escolares. Ninguém tinha pego um rifle. Talvez de brinquedo. 

Mas o coração batia mais forte por me juntar à revolução. iria bater de frente com 

os americanos que investiam contra o novo regime da Nicarágua. enfrentaríamos a 

resistência do ditador anastácio Somoza debayle, paraguaio naturalizado nicara-

guense que espoliava o povo daquela pequena e pobre nação. Somoza tinha colocado 

sua pata sobre a Nicarágua por 12 anos, sugando o país de 1967 a 1979.

[  alexandre Falcão, jornalista  ]

La cosecha  
del café y de  
la libertad

anotações de um brigadista efêmero
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entre as novas amizades feitas durante o voo, a que mais me chamou a atenção 

foi a do jornalista Beto almeida, funcionário da empresa Brasileira de Notícias 

(eBN), incorporada posteriormente pela radiobrás. o interesse por sua conversa 

nada tinha a ver sobre o que nos esperava na Nicarágua. Beto era integrante e 

ferrenho defensor da Quarta internacional Posadista, uma organização trotskis-

ta que defendia a existência de oVNis e de uma revolução que se expandisse além 

da Terra. o caminho seria traçado pelas explorações do espaço desenvolvidas pela 

então União Soviética e pela China. o papo exotérico serviu, pelo menos, para 

reduzir a ansiedade pela chegada. Pensava no desembarque, mas ouvia Beto fazer 

seu proselitismo ideológico muito além da américa Central, nosso destino. estava 

com a cabeça em Marte.

No dia 21 de jaNeiro, às 8 horas da manhã (12h em Brasília), desembarcamos em 

Manágua. a sensação era a de que o posadismo tinha vencido e estávamos pisando 

em solo lunar tamanho a estranheza da situação. descemos do avião preparados 

para defender a revolução sandinista armados de bandeiras, camisetas, bottons 

e faixas. o ambiente era tranquilo. Nenhum cheiro de pólvora no ar. ouvia-se o 

farfalhar seco da escassa vegetação. ao caminhar em direção à sede do aeroporto, 

minha beligerância foi se esvaindo. estava in loco nas terras revolucionárias. Um 

balaço perdido poderia, a qualquer momento, cruzar o espaço à minha frente. Me-

lhor mesmo que fosse só à minha frente. Meu espírito guerrilheiro estão esvaiu-se. 

Queria ser um trabalhador solidário, disposto a colher café de sol a sol durante 

30 dias. Passei a torcer sofregamente para não tornar-me um militante armado, 

obrigado a sacar do coldre e matar se assim fosse necessário. Não fui só eu que 

tremeu. em silêncio, o pensamento pacifista fluiu entre todos nós. Fui um dos pri-

meiros a descer do avião da Pluma no aeroporto internacional augusto Sandino. 

Quando pisei em solo nicaraguense, eu e meus companheiros nos ajoelhamos e beija-

mos o chão, à moda papal. Vários choraram. eu fui um deles. Todos gritaram: “Viva 

a revolução sandinista”. a celebração era um rito dos comunistas que iam abraçar 

Sandino. Um gesto simbólico. Sob a ótica de hoje, muito mais uma atitude juvenil 

de afirmação coletiva do que um ato de fé política.

de 21 a 23 de jaNeiro, dormimos em Manágua antes de seguirmos para o depar-

tamento de Matagalpa, ao Norte, mais próximo da fronteira com Honduras, base dos 

contrarrevolucionários, apoiados pelos estados Unidos. Na capital nicaraguense, 

intensificamos o treinamento de evacuação em caso de conflito, primeiros socorros 
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e orientações gerais sobre o processo de colheita. Uma trabalheira só. de perto, o 

socialismo não tinha nada de normal, muito pelo contrário. o tempo para o turis-

mo era escasso, mas serviu para ter uma ideia do estrago causado pela guerra em 

uma cidade histórica, de construções no estilo arquitetônico espanhol, à beira do 

lago vulcânico Xolotlán, de águas mornas. a pobreza era abissal. Por um lado me 

comovia a resistência dos companheiros, por outro me incomodava a ideia de viver 

com tanta privação. o comunismo começava a mostrar sua outra face. 

No iNíCio da MaNHã de 24 de jaNeiro, seguimos na carroceria de um caminhão 

até Matagalpa, capital do departamento de mesmo nome. Parada para fazermos 

câmbio e tomarmos água, antes de seguirmos para a Unidade de Produção do esta-

do (UPe) La Pintada, a fazenda que era nosso destino final. No banco estatal, no 

qual fiz a troca de moedas, vivi uma experiência que mostrou a quantas andava a 

revolução passados oito anos. resolvi trocar na ocasião apenas parte dos dólares 

que arrecadei com a ajuda de inúmeros brasileiros, entre eles Herbert de Souza, o 

Betinho, que viria a ser presidente do ibase e um dos idealizadores da campanha 

do “Natal sem fome”. Meu velho pai raymundo Cabral foi decisivo no financiamen-

to solidário da minha viagem. Sem ele, sempre entusiasta das minhas aventuras, eu 

não teria sido um “revolucionário”.

Troquei em torno de US$ 200,00 no banco, o suficiente para sair de lá com uma 

sacola cheia de pesos nicaraguenses. Companheiros riam, dizendo que eu havia me 

tornado um pequeno burguês. de fato, de uma hora para outra, passei a ser tratado 

como rico até entre os brigadistas. Tinha dinheiro suficiente para comprar o que 

quisesse na fazenda, que era a sede da UPe, mas como não havia quase nada para 

adquirir, me contentei em doar dinheiro a crianças locais e a participar da compra 

de um boi que assamos na despedida da temporada de colheita. dinheiro era um 

artigo raro e desnecessário para os brigadistas. recebíamos tudo do governo. e o 

tudo era bem pouco. Nunca tive, contudo, uma sensação de compartilhamento igual. 

Éramos parte de um todo; todos parte um do outro.

No FiM da Tarde do dia 24 de jaNeiro, a chegada à fazenda foi triunfal. 

recebidos com aplausos e sorrisos por aquela gente humilde, crianças e mulheres, 

que esperavam de nós muito mais do que braços para a colheita. Chamaram-me a 

atenção as mãos daquela gente. inchadas, calosas, feridas, pareciam maiores. eram 

camponeses e faziam muito mais do que a colheita. Um exército de manoplas que 
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mais pareciam tábuas. Transparecia no enrugamento daqueles homens e mulheres o 

trabalho árduo de sol a sol. Queriam um aceno de que o mundo não os abandonara. 

a luta sangrenta da guerra civil, tendo do outro lado os estados Unidos, deixava 

a população local em pânico diante das ameaças e da força militar dos Contras. 

receber uma centena de brasileiros e outras tantas de estrangeiros, incluindo 

norte-americanos, servia como um aval político e humanitário de que a revolu-

ção sandinista estava no caminho certo. era uma mescla entre uma democracia 

presidencialista no estilo do Leste europeu e um socialismo tropicalizado, sem 

marxismo-leninismo ou mesmo guevarismo. Me senti feliz, integrado. a emoção da 

cena reaqueceu a ideologia dentro de mim. o socialismo voltava a me alegrar. 

No dia 25 de jaNeiro, no primeiro dia de colheita, percebemos que a fazenda 

era um símbolo das atrocidades cometidas pela ditadura somozista. os empregados 

dormiam em gavetas para não fugirem e recebiam salários incapazes sequer de 

arcar com os custos de alimentação. o lugar era de um verde intenso, com relevo ín-

greme e arbustos de tamanho médio recortados por uma vasta plantação cafeeira. 

dormíamos em uma casa de madeira crua, portas de alavanca da própria madeira e 

janelas grandes para facilitar a ventilação. Nossas camas eram beliches rústicos 

de colchão duro e sem colcha. Lembro que na ocasião tive contato, pela primeira 

vez, com a chamada música sertaneja, aquela de raiz dos rincões de Goiás, Minas Ge-

rais, São Paulo e Paraná. Um brigadista chamado joão Batista levou um gravador 

e muitas fitas cassete com músicas da dupla Tonico e Tinoco, de Sérgio reis e de 

tantos outros, que embalaram as noites na fazenda ao som do luar. os sandinistas 

balançavam o corpo e se entregavam à sofrência do som estridente e letras melan-

cólicas da música rural brasileira.

a rotina da colheita era um fardo para os iniciantes como eu. acordávamos às 

cinco horas, formávamos as fileiras no estilo de batalhão militar e cada equipe 

tinha um coordenador responsável pela distribuição das tarefas. o café preto, da 

mesma forma que o almoço e o jantar, invariavelmente era servido com tortilhas. 

Foram trinta dias seguidos nessa dieta, acompanhada de arroz e raríssimas ve-

zes um pouco de carne bovina. Perdi no período mais de cinco quilos. Sonhava, ou 

melhor, delirava com saudade da comida de casa. de uma certa forma a rotina, os 

cânticos, as palavras de ordem e a convicção da utilidade política do trabalho da 

colheita me davam a força para compensar as proteínas ausentes. Quem não passou 

pela experiência não imagina o que faz o entusiasmo coletivo. deixei de pensar 
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nas balas perdidas. Não admitia, nem por um instante, fraquejar. Passou o medo. Me 

tornei um sandinista.

após a refeição matinal, seguíamos na direção do cafezal de macacão, chapéu de 

palha e camisa de manga comprida abotoada. Cada um ficava com uma área. Para evitar 

desperdício, éramos obrigados a colher apenas o café maduro e preservar os verdes, 

o que nos obrigava a enfiar a mão até a parte mais longínqua do galho e puxar os 

frutos como se os dedos estivessem dançando samba e jazz ao mesmo tempo. era um tra-

balho incômodo de ourivesaria na planta. enchíamos de grãos o saco de sarrapilha, 

mas o prazer de vê-lo encher era também a dor de carregá-lo nas costas morro acima, 

morro abaixo. de tanto ver cobra venenosa circulando no cafezal, perdi o medo do 

bicho. Fingia que não via. Virei um autômato abraçando cada pé de café como se fossem 

algumas mulheres “hermosas” que nos acompanhavam na lida. ao fim do dia, o café era 

carregado para a balança, pesado e feito um registro de produção por brigadista. 

Voltávamos à hospedaria para o banho, por volta de 17h. iniciava-se um novo 

suplício. Como não havia aquecimento e a água era um gelo líquido, gritávamos 

para espantar o frio e brincávamos de gritar palavras de ordem para os Contras 

ouvirem milhas adiante. o som de alguns tiros, às vezes, ecoava em nossos ouvidos 

como alerta de que a fronteira da guerra não estava tão distante assim. ajudava 

a tornar o banho menos gelado.

No dia 31 de jaNeiro, no fim de tarde, resolvi me arriscar além dos limites 

estabelecidos aos brigadistas para tirar algumas fotos de ambiente. Nada que co-

locasse em risco a segurança dos estrangeiros. Mas havia sinais de que ali já tinha 

sido um anfiteatro de batalha. Para minha surpresa, apareceu ao longe um casal 

caminhando na estrada da fazenda. ele montado no pequeno cavalo, ela puxando o 

animal com a sobriedade de quem cumpria uma missão. Parecia uma cena de “Vidas 

Secas”, do Graciliano ramos. registrei aquela cena em uma zona de guerra. Cliquei 

duas vezes a minha Nikon semiprofissional, com o dedo indicador esquerdo na máqui-

na e os olhos fixados no casal. imagine, um brigadista com uma máquina fotográfica 

daquela qualidade. Preocupou-me uma reação intempestiva, afinal, estava longe 

da sede da fazenda e era um estrangeiro. Nada disso. Passaram como se estivessem 

olhando para uma árvore. a foto em cromo circulou entre candidatos a revolucio-

nários, comunistas e não comunistas, na minha volta ao Brasil. rendeu inclusive um 

convite para que eu fizesse uma exposição em Belém, minha terra natal.
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Meus dias e noites se alternavam como se fosse absolutamente iguais. a rotina 

automatizava a vida. Pouco nos comunicávamos durante o trabalho. as vezes uma 

parada para enxugar o suor do rosto. Um pequeno detalhe perdido na natureza. Um 

comentário curto, quase cochichado, com um companheiro mais próximo. Contávamos 

as horas pelo Sol e pela Lua. Perdíamos até a sensação do tempo que corria. as 

exceções ficavam por conta das atividades lúdicas com as crianças da comunidade. 

Construímos um parque de diversões todo em madeira para elas, cercados por sol-

dados sandinistas que faziam a nossa segurança. o sorriso dos “niños” não apenas 

aliviava o cansaço como nos permitia sonhar que ao fim do conflito a revolução 

faria um mundo melhor para aqueles filhos da escassez, muitos deles órfãos de 

pai morto na guerra. de um lado armas em punho. de outro, brinquedos rústicos em 

profusão.

No dia 1o de FeVereiro, fizemos um grande treinamento para evacuar a região 

em caso de invasão da fazenda pelos Contras. Sabíamos nos bastidores da guerra que 

a captura de estrangeiros era um prêmio disputado pela contrarrevolução. o seques-

tro representaria um desgaste político para os sandinistas e um revés na expecta-

tiva de que a revolução se consolidava. Soubemos depois que até os saraus musicais 

que suavizavam a aridez em determinadas noites eram organizados pelos próprios 

sandinistas, para que não ouvíssemos os sons da guerra cada vez mais próxima.

No dia 23 de FeVereiro, após trinta dias de colheita, finalmente descobrimos 

a contribuição de cada um para a revolução. Foi feito um ranking da produção, 

tornado público, que provocou alvoroços entre os primeiros colocados e muitas jus-

tificativas dos últimos. Fiquei na linha do meio, um pouco mais para baixo. Podia 

justificar a performance sofrível pela infeção que tomou conta de mim nos últimos 

dias, decorrente das condições insalubres. a enfermidade me deu muito trabalho. 

Somente veio a ser debelada no Brasil, após um tratamento de muitos meses.

No dia 24 de FeVereiro, retornamos a Manágua. Não tinha mais o mesmo empenho 

revolucionário. o dever cumprido satisfazia. era como se tivesse completado uma 

maratona. Mas o cansaço e o desgaste com a dieta forçada petrificaram o viço do meu 

coração socialista. ainda que pequena, pobre e sem alternativas, a vida urbana da 

capital nicaraguense era um paraíso para o brigadista cansado de guerra. imagine 

só o deleite com uma livraria padrão europeu, um Hotel Hilton que sobreviveu a 

estilhaços e obuses e um lago vulcânico de águas termais para o descanso merecido 

REcUERdOS
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do soldado colhedor de café. Sofri um choque dialético. difícil abrir mão de frivo-

lidades, por mais que a ideologia pulse. e ainda pulsa. Bem menos.

No dia 26 de FeVereiro, após merecido descanso em uma cama mais macia do 

que a da fazenda, dentro de um alojamento perto do lago, decidi conhecer uma 

grande loja de livros e discos, que se tornou para mim ponto obrigatório em toda 

a semana que passamos em Manágua. Sem ter muito o que fazer nesse sabático re-

volucionário devorei livros de Sandino, Fernando Cardenal e outros líderes da 

Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), além de ouvir LPs das canções 

revolucionárias nicaraguenses. Levei tudo para o Brasil, é claro. Para quem vinha 

dos campos de café, Manágua era a disneylândia.

No dia 28 de FeVereiro, dia de comício liderado pelo presidente daniel ortega, 

o comandante da revolução que sonhava em ser Fidel Castro até mesmo na longevi-

dade do cargo e dos discursos proferidos. era o ponto alto da agenda política das 

brigadas internacionais em Manágua. após duas horas de espera e mais uma dezena 

de oradores, apareceu, entre aplausos efusivos, tiros e intermináveis gritos de en-

tusiasmo, ortega vestido em uma roupa safari bege e um bigodão que quase escondia 

sua boca. Foram 90 minutos de um discurso grandiloquente carregado de adjetivos, 

metáforas e palavras de ordem de forte apelo militar e patriótico. Havia um clima 

de medo porque essas ocasiões eram propícias para os Contras fazerem sabotagens. 

Foi bonito o evento, com um ambiente elétrico de tanto emoção. estávamos excitadís-

simos por que retornaríamos por Cuba. Seria nossa pós-graduação no socialismo real.

No dia 1o de Março, voltamos ao Brasil. a frustração era grande por conta da 

decisão do governo cubano de não nos receber, como estava previsto, com a justi-

ficativa de corte de custos. as despedidas de praxe com o avião da Copa airlines 

na pista já não tinha o mesmo sabor da aventura na chegada. Ficou gravado em 

minha mente o cansaço com a colheita de café e o desencanto com a desorganização 

da operação no campo e as divergências que ocorriam dentro da FSLN. Com o tempo 

foi se tornando uma experiência cada vez mais distante. o socialismo parecia ter 

passado em minha vida. Torço para que não aconteça. Na minha porção lúdica, per-

maneço um brigadista. 

Alexandre Falcão é diretor da Insight Comunicação.
alexandre.falcao@insightnet.com.br
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As AvenTurAs De um 
ex-Anão DiplomáTico 
nA TerrA sAnTA

elizeu sAnTiAgo 
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As promessas de campanha do 
agora presidente Jair Bolsonaro, uma vez cumpridas, represen-
tarão no plano externo a mais significativa mudança diplomática 
das últimas décadas. Não foram poucas as críticas endere-
çadas aos seus antecessores. Seja pelo conteúdo, seja pela 
intensidade, elas atingem, ao menos, 3 dos pilares da política 
externa brasileira da pós-redemocratização: o multilateralismo 
na ação externa, o universalismo das parcerias internacionais 
e a prioridade da integração regional sul-americana. Para além 
das críticas aos mais tradicionais organismos e regimes inter-
nacionais ao longo da campanha, destaca-se, em seu plano de 
governo, a “ênfase nas relações e acordos bilaterais”.1 

Engana-se quem daí depreenda alguma menção aos par-
ceiros mercosulinos ou à crescente relação bilateral com os 
chineses, os maiores parceiros comerciais do país, diga-se de 
passagem. O contrário. A sua ausência no plano de governo não 
impediu que incômodas declarações fossem proferidas ao longo e 
mesmo após o fim da campanha eleitoral. São conhecidas as ci-
tações pouco estimáveis de Bolsonaro sobre a China e a de Paulo 
Guedes, o futuro superministro da Economia, sobre o Mercosul.2 

São ainda conhecidas as suas críticas ao Acordo de 
Paris, a mais importante tentativa de 195 países em conter 
o aquecimento global, e ao Mercosul. Nem mesmo a ONU 
seria poupada. No dia 18 de outubro de 2018, um dia após 
o Conselho de Direitos Humanos da ONU recomendar que o 
Brasil garantisse os direitos políticos do ex-presidente Lula, o 
então presidenciável Jair Bolsonaro reagiria, durante evento na 
Academia Militar das Agulhas Negras, afirmando: “Se eu for 
presidente eu saio da ONU. Não serve pra nada esta instituição. 
É uma reunião de comunistas, de gente que não tem qualquer 
compromisso com a América do Sul, pelo menos”.3 

A despeito da pluralidade de polêmicas – ao gosto partidário 
do freguês – ao longo daquela que os livros de história reco-
nhecerão como a menos tediosa eleição dos últimos tempos, 
nenhuma outra causou tanta repercussão quanto as reiteradas 
promessas do novo mandatário sobre a mudança da embaixada 
brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Não por acaso. Desde 
sempre, o Brasil agiu com cautela e pragmatismo em um dos 
mais explosivos conflitos da história. Embora imperfeita, a 
tentativa de equidistância entre os interesses árabes e israe-
lenses, uma vez rompida, nos trará consequências políticas e 
comerciais em um momento pouco favorável ao ingresso de 
novas aventuras diplomáticas. Já não serão poucos os desafios 
do novo presidente em ambos os planos doméstico e externo. 
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De um lado, argumenta-se pela consistência da manuten-
ção da embaixada em Tel Aviv, centro econômico e financeiro 
de Israel. É lá que cerca de 160 países mantêm suas repre-
sentações diplomáticas. A alteridade da medida, além do 
peso simbólico em contrariar a um mesmo tempo a tradicional 
postura diplomática brasileira e um quase consenso da comu-
nidade internacional, seria visto pelos vizinhos de Israel com 
sinal de desaprovação. A mais imediata consequência prática 
da medida seria a dificuldade em comercializar com aqueles 
que são hoje os maiores compradores de proteína brasileira. 

ApenAs em 2017, o Brasil obteve 
um superávit de US$ 7,1 bilhões com os membros da Liga Ára-
be, contra um déficit de US$ 419 milhões com Israel.4 Some-se 
a tal fato, o natural isolamento internacional decorrente da 
medida. Apenas Estados Unidos e Guatemala seguiram adiante 
e transladaram suas embaixadas a Jerusalém. Para piorar o 
cenário, o gesto não apenas minoraria a imagem brasileira 
diante de grande parte da comunidade internacional, como 
colocaria o país no radar de movimentos extremistas como 
um possível alvo de ações terroristas. 

Do outro, pondera-se que a medida corresponderia a um 
justo reconhecimento àquele que seria um dos mais elemen-

tares princípios do Direito Internacional contemporâneo: a 
autodeterminação dos povos. Segundo este argumento, dos 
mais de 190 países reconhecidos pelo Brasil, apenas Israel, na 
prática, não teria logrado êxito em definir a sua própria capital. 
A medida, além de corretiva, inverteria os polos da hermenêu-
tica diplomática a encapsular a justiça como princípio: se até 
então justiça era sinônimo de apoio aos mais necessitados – e, 
portanto, à causa palestina –, ela passaria agora a denotar o 
apoio às aspirações de um povo virtuoso, única democracia 
no Oriente Médio, vencedor frente às adversidades de sua 
história e injustamente desrespeitado no seu legítimo direito 
de autodeterminação. 

A aproximação com aquele governo, outrossim, poderia 
representar maiores oportunidades de cooperação em áreas 
tecnológicas das quais somos carentes, tais como nanotecno-
logia, defesa, energia e saúde. Esse maior fluxo cooperativo, 
no entanto, não se daria necessariamente em detrimento do 
relacionamento árabe-palestino. Segundo esta narrativa, a rea-
ção dos vizinhos, diferentemente do imaginado à primeira vista, 
se daria na direção contrária do pessimismo esperado. Imersos 
cada qual em seus mais variados desafios, as prioridades geo-
políticas locais apontam em outra direção: guerra na Síria e no 
Iêmen, o programa nuclear iraniano, as instabilidades política 
no Egito, Iraque e Líbano etc. Há de se notar que, a despeito 
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das evidentes disparidades de poder, Estados Unidos e mesmo 
Guatemala não foram alvos de sanções. A depender do grau de 
êxito no alinhamento com Washington, pode-se argumentar, os 
ganhos superariam os eventuais custos da polêmica medida.

Seja como for, é curioso observar a centralidade que Israel 
vem tendo no discurso do então candidato e agora presidente 
eleito Jair Bolsonaro. Distantes no espaço por mais de dez mil 
quilômetros, as relações bilaterais jamais foram consideradas 
estratégicas ao longo do tempo pelas chancelarias nos dois 
pontos do globo. Embora momentos de maior proximidade 
possam saltar aos olhos, os fluxos comerciais ainda hoje 
podem ser considerados relativamente modestos. Para além 
de qualquer interesse material, no plano simbólico, Israel é 
espécie de pedra-filosofal de toda e qualquer narrativa que 
valorize a existência de uma suposta tradição judaico-cristã, 
basilar da formação nacional. 

Esse simbolismo amplifica-se na medida em que exista uma 
oposição acusada de marchar na direção contrária, seja pela 
subversão de valores ocidentais constitutivos da nacionalidade 
brasileira, seja pelo distanciamento das posições internacionais 
do Estado israelense. O discurso, embora encontre acolhimento 
na fé de importantes bases de sustentação neopentecostal, 
poderá insurgir suscetibilidades no seio de produtores rurais e 
agrícolas, outro importante grupo de apoio ao bolsonarismo. 

A JogADA é ousada pelos 
elevados graus de imprevisibilidade. Por um lado, ela romperia 
com uma tradicional postura de mais de seis décadas cujos 
resultados vêm possibilitando, até o momento, relações quase 
sempre cordiais com todos os lados. Por outro, uma vez malo-
grado o alinhamento com o governo de Washington, o país per-
deria o seu único fiador da aventura. Querer o seu êxito é torcer 
pela conjunção favorável de uma série de variáveis alheias ao 
mínimo controle brasileiro, entre as quais, o temperamento e 
o sucesso político de Donald Trump. Parafraseando aqueles 
que definem a política externa brasileira como a eterna busca 
por autonomia, seria desejar a mudança, portando um novo 
paradigma, uma espécie de “autonomia pela dependência”. 5 

uma equidistânCia imPerfeita
Goste-se ou não, a diplomacia brasileira guardou ao longo 

das últimas décadas significativa linha de continuidade discursi-
va frente aos conflitos árabe-israelense e palestino-israelense, 

mesmo que no plano da ação prática as circunstâncias lhe 
tenham impostas adaptações. Quatro pontos são de parti-
cular menção. Em primeiro lugar, a busca pela equidistância 
de interesses entre as partes, traduzida na defesa histórica 
pela criação de dois Estados. Em segundo, no encorajamento 
por decisões diplomáticas consensuais, cujo resultado sejam 
soluções de compromisso aceitas por ambas as partes. Em 
terceiro, o multilateralismo da ação e o respeito às decisões 
emanadas de órgãos internacionais. Por fim, a não intervenção 
em assuntos domésticos. 

Historicamente, o Brasil tendeu a votar com as maiorias 
no tocante ao tema, assim como privilegiou ações através dos 
mecanismos multilaterais das Nações Unidas. E fazia sentido. 
Sem interesses estratégicos diretamente comprometidos 
na região, tampouco possuidor de ativos de poder que lhe 
credenciassem a maiores protagonismos, a postura brasileira 
viabilizou um relacionamento global a um custo relativamente 
baixo. Mesmo no auge da diplomacia ativa e altiva liderada pelo 
presidente Lula – o ponto mais alto do protagonismo nacio-
nal – a sempre lembrada tentativa de mediação do imbróglio 
iraniano partia da articulação conjunta com outras potências 
regionais emergentes. O ponto de partida, convém lembrar, 
eram os termos propostos pela própria Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA), em 2009, ano imediatamente 
anterior à malfadada iniciativa.

Embora o discurso oficial brasileiro tenha sempre sido o 
da busca equilibrada entre os interesses árabes/palestinos e 
israelenses, momentos de maior proximidade com umas das 
partes podem ser lembradas. A nossa narrativa histórica bem 
que poderia remontar à conhecida paixão do imperador Dom 
Pedro II pelos assuntos do Oriente, cujo fascínio não apenas 
permitiu a imigração de judeus e árabes ao país, como o 
tornou o primeiro chefe de Estado a visitar a região. De suas 
três viagens internacionais, duas tiveram como destino países 
médio-orientais. Fluente em árabe e hebraico, traduziu obras de 
ambos os vernáculos para o português, além de nutrir diversas 
amizades com notáveis personagens daquelas paragens.6 

A despeito da possível menção ao segundo dos nossos 
imperadores, as narrativas contemporâneas tendem a 
encontrar na figura de Oswaldo Aranha a gênese histórica 
do envolvimento brasileiro com a região. Saudosamente 
lembrado pelo mundo judaico como um dos viabilizadores do 
Estado israelense, menos afáveis são as referências oriundas 
do mundo árabe, para quem o ex-chanceler de Getúlio Vargas 

MIMEtISMO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

93OUTUBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2018

haveria contribuído para a tragédia do povo palestino. Foi pela 
habilidosa batuta diplomática de Aranha, após muitas idas e 
vindas, que a sessão especial da Assembleia Geral da ONU 
aprovaria a famosa Resolução 181. O documento, aceito com 
ressalvas pelo governo israelense, seria duramente criticado 
pelo mundo árabe naquilo que foi visto como uma injustiça 
histórica com o povo palestino. Nele, acertava-se um plano 
para a divisão da Palestina em dois Estados. Jerusalém, pomo 
maior da discórdia, seria parte de regime jurídico especial, 
na forma de um corpus separatum a ser administrada pelas 
Nações Unidas.7 

em mAio de 1948, Israel flores-
cia em meio à guerra. Inconformados com a sorte palestina, 
uma coalização de países árabes entraria em conflito com o 
novo ator internacional, cujo malogro permitiu a ampliação 
do recém-criado Estado israelense. Como resultado, apenas 
a Faixa de Gaza (administrada pelo Egito) e a Cisjordânia (ad-
ministrada pela atual Jordânia) permaneceriam sob o controle 
árabe. Embora Israel passasse a controlar a parte ocidental 
de Jerusalém, a oriental, onde se localiza a sagrada Cidade 
Velha, seria ocupada militarmente pelos árabes.8 De lá para 
cá, o conflito, seguido por tentativas frustradas de pacificação 
definitiva, foi uma constante. 

Será justamente no contexto posterior à Primeira Guerra 
Árabe-Israelense que o governo brasileiro estabelecerá relações 
bilaterais com o Estado de Israel, no ano de 1949. Em 1951, 
o Brasil criará a legação diplomática em Tel Aviv, seguida pela 
abertura da embaixada israelense no Rio de Janeiro, em 1955. 
Em 1958, o governo brasileiro eleva sua legação à categoria 
de embaixada e, desde sempre, manteve-a na cidade. Os 
anseios palestinos, por outro lado, derrotados em sucessivos 
embates militares, não se traduziram na criação imediata de 
um novo Estado.

 Crescentemente, como bem notam Vigevani e Casarões, 
“vai [se] inserindo desde 1956, depois da Guerra de Suez, 
mas mais acentuadamente a partir de 1967, depois da Guerra 
dos Seis Dias, no posicionamento brasileiro a ideia das justas 
reivindicações dos países árabes”.9 Em 1956, Israel e um 
combinado de forças franco-britânicas invadem o território 
egípcio após o bloqueio do porto de Eilat e a nacionalização do 
estratégico Canal de Suez, principal rota comercial na região. 
Temendo uma escalada nos conflitos, a ONU intervém e cria 

as Forças de Emergência das Nações Unidas (UNEF) através 
da acordância multilateral entre as partes. Será para lá que 
o Brasil enviará o Batalhão Suez, a primeira participação das 
Forças Armadas nacionais em missões de paz, contribuição 
que perdurará de 1957 a 1967 naquilo que Uziel chamou de 
“multilateralismo de prestígio”.10 

Em 1967 (Guerra dos Seis Dias) e 1973 (Guerra do Yom 
Kippur), novos choques militares entre Israel e os vizinhos 
tiveram lugar, momentos em que as forças israelenses se 
expandiam sobre o território palestino. No primeiro, Israel 
atacaria exitosamente a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, além 
de manter sob o seu controle a Península do Sinai (território 
egípcio) e as Colinas do Golã (Síria). É no pós-1967 que os 
controversos assentamentos de colonos israelenses se expan-
dem pelos territórios ocupados, ato amplamente censurado 
pela comunidade internacional. 

Em 1973, aproveitando-se do feriado religioso judaico do 
Yom Kippur, Síria e Egito devolvem o ataque sofrido em 1967. 
Não logram a recuperação do território perdido, no entanto. Na 
ocasião, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) impõe severo embargo direcionado aos países então 
vistos como apoiadores de Israel. A medida geraria o que 
mais tarde ficou conhecido como a Primeira Crise do Petróleo. 

Será apenas no ano de 1979 que o governo egípcio recobra-
ria o vasto território do Sinai, agora pela via diplomática. Pelos 
Acordos de Camp David, o Egito passaria a ser a primeira nação 
árabe a reconhecer o Estado de Israel, medida que motivará o 
assassinato do presidente Anwar Sadat, dois anos mais tarde. 
Em troca, o Sinai passaria à soberania egípcia. Entre 1980 e 
1981, duas medidas unilaterais – e polêmicas – estremeceram 
as relações na região. Em julho de 1980, o Knesset, o Parlamen-
to israelense, aprovaria a incorporação de Jerusalém Oriental. 
Na prática, a cidade estava sob controle israelense desde a 
vitória da Guerra dos Seis Dias de 1967. Em dezembro de 1981, 
seria a vez das Colinas do Golã. Previamente conhecidas como 
as Colinas Sírias, a região passaria oficialmente à jurisdição 
israelense através de ato legislativo unilateral. 

A despeito de tais fatos, o Brasil seguiria apoiando a criação 
de dois Estados, assim como defenderia a desocupação dos 
territórios palestinos e o direito à existência segura do Estado 
de Israel. Ocorre que o choque do petróleo ocasionado pelas 
escaramuças de 1973 viria a afetar diretamente a saúde 
econômica brasileira. A natural necessidade de diversificação 
das fontes do petróleo, assim como o imperativo de valer-se 
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da política externa como instrumento de abertura de novos 
mercados, levaram os governos militares da segunda metade 
dos anos 1970 a se aproximar do mundo árabe. 

Os graus de permissividade doméstica – excelentes re-
sultados colhidos no bojo do Milagre Econômico – e externa 
– emergência do movimento terceiro-mundismo – permitiram 
ao país um maior envolvimento com as questões daquela 
região. Eram tempos de grande polarização entre árabes e 
israelenses em que a postura brasileira fora vista pelo governo 
de Tel Aviv com desconfiança e frustração. Em 1974, Azeredo 
da Silveira criticaria a ocupação israelense dos territórios 
palestinos como uma guerra de conquista. No mesmo ano, o 
Brasil votaria favoravelmente à participação da Organização 
para a Libertação da Palestina nas deliberações da ONU.11 
tacitamente reconhecendo a instituição liderada por Yasser 
Arafat. Medida de maior controvérsia fora o voto favorável à 
resolução 3379 da Assembleia Geral da ONU, dispositivo que 
declarava o sionismo como uma forma de racismo e discri-
minação racial, ato que marcou profunda divergência com os 
Estados Unidos e seus aliados europeus.12 

esTA última medida seria revertida apenas 
no contexto de tentativa de reaproximação com Israel levada 
a cabo no governo Collor, no que pese a manutenção da tra-
dicional postura brasileira sintetizada nos quatro pontos de 
abertura desta seção.13 Antes disso, em novembro de 1988, 
a proclamação unilateral do Estado da Palestina fora seguida 
pelo voto positivo do governo brasileiro em resolução nas 
Nações Unidas, cujo teor reconhecia o status soberano do 
novo ator. Até então intitulada Organização para Libertação 
da Palestina (OLP), passaria a ser chamada de Autoridade 
Nacional Palestina (ANP). 

Assim como na administração Geisel, o forte crescimento 
econômico em conjunto com o que parecia ser a emergência 
do sul global, permitiu que a diplomacia ativa e altiva, liderada 
pela dupla Lula-Amorim, alçassem novos voos. A proximidade 
e a densidade no relacionamento com árabes e israelenses 
alcançaram o ponto de maior protagonismo, mesmo que 
permeado por uma série de polêmicas. A partir de 2003, o 
ritmo de viagens ministeriais e presidenciais crescem signifi-
cativamente, tanto a Israel quanto à Palestina. 

Logo em 2004, um ano após a inauguração presidencial, 
o Brasil abriria uma representação diplomática em Ramallah, 

na Cisjordânia, medida que seria acompanhada por Argentina 
e México (2008) e Venezuela (2009). Em 2005, acontece-
ria 1ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo América 
do Sul-Países Árabes, em Brasília, aproximação que teria 
continuidade em outras 3 cúpulas (2009, 2012 e 2015). Em 
2007, assina-se acordo de livre comércio entre Mercosul e 
Israel, tratado em vigor desde 2010. Em 2011, seria a vez do 
Acordo de Livre Comércio Mercosul-Palestina, atualmente em 
processo de ratificação. 

A despeito do adensamento nas relações bilaterais, as 
polêmicas contraídas pela administração Lula levaram auto-
ridades israelenses a tê-lo como um governo de inclinações 
pró-árabe. Entre dezembro de 2008 e janeiro 2009, as forças 
armadas israelenses realizaram pesada investida militar na 
Faixa de Gaza. A morte de cerca de 1.400 pessoas levou o 
Itamaraty a realizar dura condenação. Paralelamente, o pre-
sidente do PT à época, o deputado Ricardo Berzoini, emitiria 
nota em nome do partido acusando as ações israelenses de 
“terrorismo de Estado”. Em 2010, Lula e o presidente turco 
Tayyipe Erdogan mediariam o controverso Acordo de Teerã. 
O documento, tentativa de pôr fim ao impasse causado pelo 
programa nuclear iraniano, foi visto por Israel com profundo 
desapontamento. Não tardaria para que a então chanceler 
norte-americana Hilary Clinton desautorizasse a iniciativa 
brasileira. Caminhando para o fim de seu mandato, Lula, já no 
apagar das luzes, atende a pedido do presidente da Autoridade 
Palestina e em dezembro de 2010 reconhece a Palestina como 
Estado soberano sobre as fronteiras de 1967. 

A medida foi logo seguida por 10 outros governos latino-
-americanos, repercussão que em nada corroboraria a tese 
logo disseminada sobre um eventual nanismo diplomático do 
Brasil. Essa talvez seja a primeira imagem do leitor ao pensar 
no envolvimento brasileiro com os temas da região. Lá pelos 
idos do governo Dilma, após mais uma condenação dos se-
veros ataques israelenses a Gaza, o porta-voz da chancelaria 
israelense, Yigal Palmor, teria dito “This is an unfortunate 
demonstration of why Brazil, an economic and cultural giant, 
remains a diplomatic dwarf”. Não demorou muito para que o 
“anão diplomático” adentrasse o imaginário popular. 14

Ainda no governo Dilma, outra polêmica. Em 2015, a pre-
sidente não aceitaria a nomeação de Dani Dayan, ex-líder do 
movimento colono judaico, como embaixador israelense em 
Brasília. Oito meses de queda de braço levaram o primeiro-
-ministro Benjamin Netanyahu a retirar a sua indicação. A 
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atitude guardou coerência com a postura do governo brasileiro 
em condenar a expansão de assentamentos israelenses em 
territórios considerados palestinos, postura, a propósito, que 
permaneceu inalterada no governo Temer. Apesar das expec-
tativas frustradas de uma guinada pró-Israel, o governo pós-
-impeachment manteve votos desfavoráveis aos israelenses 
na UNESCO, embora tenha preservado a postura tradicional 
brasileira frente ao tema: dois Estados vivendo em paz e 
segurança com as fronteiras de 1967.

Na prática, o conflito israelo-palestino transcendeu o as-
pecto diplomático e ganhou vida no debate político brasileiro. 
Não por acaso, o plano de governo de Fernando Haddad falava 
em “fortalecer as relações de amizade [...] com os países 
árabes”, assim como defendia a assinatura da Declaração 
de Teerã e o reconhecimento do Estado da Palestina como 
“um ato corajoso”. Nenhuma menção fora feita a Israel. Já 
no plano de governo de Jair Bolsonaro, Israel é exemplo para 
a agricultura, para o desenvolvimento tecnológico e para a 
segurança doméstica. O documento fala ainda em deixar de 
“louvar ditaduras assassinas” e deixar de “atacar democracias 
importantes”, tais como Israel. Com os sinais invertidos, nenhu-
ma palavra sobre o mundo árabe ou muçulmano eram ditas. 15

quanto vale Jerusalém?
A propalada promessa de campanha de Jair Bolsonaro de 

transladar a embaixada brasileira para Jerusalém dificilmente 
existiria se não fosse a polêmica decisão de Donald Trump, 
implementada em 14 de maio de 2018. Simbolicamente es-
colhida, a data de abertura da nova embaixada coincidiu com 
o aniversário de 70 anos da criação do Estado de Israel. A 
bem da verdade, Trump não fora o primeiro mandatário norte-
-americano a sinalizar a intenção da mudança. O democrata Bill 
Clinton e o republicano George W. Bush antecederam o atual 
presidente nas intenções. É preciso lembrar que ao menos três 
atos legislativos foram dados em reconhecimento tácito ou 
expresso da cidade de Jerusalém como capital do povo judeu. 

16 Naquele que seria o mais lembrado, o Jerusalem Embassy 
Act of 1995, ambos Senado e Câmara dos Representantes 
aprovaram, por ampla maioria, a mudança da embaixada norte-
-americana. A medida tinha inclusive um prazo: 31 de maio de 
1999.17 O ato, aprovado no contexto da visita a Washington 
de Yitzhak Rabin, jamais fora implementado. 

 Tão logo Donald Trump anunciou a mudança, críticas 
vieram de todos os lados. Do Vaticano ao Palácio Real sau-

dita, passando por altas autoridades da União Europeia, a 
medida foi vista como um sério entrave à solução negociada 
de dois Estados. Nem mesmo os cidadãos norte-americanos 
pareciam aprovar a medida. Segundo pesquisa realizada pela 
Universidade de Maryland, cerca de 65% dos entrevistados se 
opunham à mudança imediata de representação diplomática 
do país.18 

Embora a medida encontrasse amparo legal no ordenamen-
to jurídico doméstico norte-americano, ela vem sendo conside-
rada um ato de ilegalidade pela comunidade internacional. Em 
sessão de emergência da Assembleia Geral da ONU, 128 Esta-
dos – incluindo o Brasil – votaram pela condenação de qualquer 
tentativa de se alterar o status da cidade de Jerusalém, além 
de pedir ao seus membros que não estabelecessem missões 
diplomáticas na cidade.19 Um dia antes, a embaixadora Nikki 
Haley vetara no Conselho de Segurança da ONU um projeto 
de resolução em que a medida de Donald Trump sofria severa 
crítica por todos os seus membros. Mesmo aliados históricos, 
como França, Reino Unido e Itália, votaram contrariamente aos 
interesses norte-americanos.20 

O crescente isolamento estadunidense mostrara que o 
movimento de Trump não fora uma decisão diplomática. Mas, 
sim, política. Em primeiro lugar, acenava para dois importantes 
grupos de sustentação política – evangélicos e comunidade 
judaica – em um momento de queda de popularidade em meio 
a escândalos de ordem doméstica. Em segundo, apostava no 
improvável, mirando entrar para a história. Diferentemente 
da ortodoxia diplomática norte norte-americana até então, as 
ações do país tiveram limitado êxito na construção de dois 
Estados em paz e segurança. A medida, em vez de inviabilizar 
a retomada das negociações bilaterais, forçaria palestinos 
a retornar à mesa de negociações, na medida em que as 
projeções futuras se mostrariam menos otimistas do que as 
oportunidades momentâneas. 

em olhAr  retrospectivo, 
o Plano de Partilha da Palestina de 1947, amplamente rejeitado 
pela comunidade árabe, uma vez aceito naquele contexto, 
haveria sido amplamente superior a qualquer resultado nego-
cial possível no pós-1967. A este propósito, o presidente da 
Autoridade Nacional Palestina chegaria mesmo o comentar, 
em 2012, que a rejeição da Partilha de 1947 teria sido um 
erro de todo o mundo árabe. Mais recentemente, em abril 
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de 2018, o príncipe saudita Mohammed bin Salman disse a 
interlocutores israelenses nos Estados Unidos que “It is about 
time the Palestinians take the proposals and agree to come 
to the negotiations table or shut up and stop complaining.”21

em DefesA deste argumen - 
to, é preciso ter em conta as consideráveis assimetrias de 
poder entre israelenses e palestinos, assim como um contur-
bado cenário geopolítico na região. As prioridades do mundo 
árabe e o islâmico não parecem, ao menos no curto prazo, ser 
o envolvimento material decidido nos pleitos palestinos. No 
que pese a histórica narrativa condenatória do mundo árabe e 
muçulmano, a região parece estar mais focada em questões 
outras, tais como as Guerra do Iêmen e da Síria, o combate 
ao Estado Islâmico e os imbróglios decorrentes do programa 
nuclear iraniano.

Antevendo as oportunidades abertas, Guatemala e Para-
guai anunciaram seguir a medida tomada pela Casa Branca. 
Além de acenar politicamente para os crescentes grupos 
evangélicos em ambos os países, a proximidade com os Es-
tados Unidos poderia ampliar a capacidade no recebimento de 
investimentos e cooperação técnica. O governo paraguaio logo 
voltaria atrás, embora uma dezena de outros Estados estejam 

flertando com a medida. Entre idas e vindas, República Tcheca,  
Romênia, Honduras e Austrália analisam ou analisaram a 
possibilidade de seguir o governo de Washington. Em comum, 
trata-se, em sua maioria, de países de menor influência no 
cenário internacional, cuja manobra poderia render-lhes ajuda 
financeira, venda de armas e parceria tecnológica por parte 
de Israel e Estados Unidos. É mesmo provável que a lista de 
pretendentes aumente na inexistência de sanções impostas 
pelo mundo árabe ou mesmo pela União Europeia. 

É precisamente neste ponto que a eventual mudança da 
embaixada brasileira impactaria sobremaneira. Embora sem 
os ativos de poder das grandes potências, não é desprezível 
a influência regional do país. A hoje oitava maior economia 
global acumula ao longo do tempo um número considerável de 
articulações diplomáticas bem-sucedidas. Tempos de outrora, 
a famosa frase de Nixon endereçada a Médici ainda hoje pode 
ser lembrada: “We know that as Brazil goes, so will go the rest 
of Latin American continent”.22 Em um cenário hipotético em 
que inexistam sanções e os ganhos oriundos da medida sejam 
percebidos sistemicamente, pequenas e médias potências 
poderiam sentir-se encorajadas nesta direção. 

Seja como for, após votar contrariamente à medida de 
Donald Trump na ONU, o governo brasileiro parece disposto 
a romper com a sua tradicional postura frente ao tema.23 
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A eventual decisão do presidente Bolsonaro, no entanto, 
também deve ser compreendida como um ato político. Não é 
por acaso que a pauta externa vem ganhando protagonismo 
nos primeiros dias pós-eleições. Enquanto as imprescindíveis 
reformas domésticas dependem de vasta articulação política 
nos três poderes, atos internacionais emanados da presidência 
tendem a sofrer poucos constrangimentos constitucionais. 

À primeira vista, a mudança da embaixada brasileira 
acenaria positivamente a amplos setores evangélicos, cuja 
influência na política brasileira é crescente nos últimos anos. 
Note-se que enquanto o voto católico manteve-se dividido 
entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, o voto evangélico 
foi decisivo para a eleição do candidato do PSL. Segundo 
estimativas prévias ao segundo turno do Datafolha, Haddad 
tenderia a receber o voto de 28 milhões de católicos, contra 
29 milhões de Bolsonaro. Entre os evangélicos, seriam  
9 milhões para o primeiro contra 21 milhões para o segundo.24 
A título de ilustração, a Frente Parlamentar Evangélica possui 
203 parlamentares.25 Já o Grupo Parlamentar Brasil-Israel 
conta com 46 parlamentares, um dos maiores e mais ativos 
do gênero dentro do Parlamento brasileiro.26 

Um olhar adicional, no entanto, revelaria que a medida 
poderia ocasionar o descontentamento de outro importante 
grupo de apoio ao bolsonarismo: a bancada ruralista. Com-

posta por cerca de 260 parlamentares, o receio de sanções à 
exportação brasileira preocupa, sobretudo, os produtores de 
carne halal, aquela produzida em conformidade com os rituais 
islâmicos (Zabihah). Para se ter uma ideia, atualmente, 49% 
de toda a carne de frango exportada pelo Brasil teve como 
destino o mundo islâmico. Em 2017, o Brasil foi o país que 
mais exportou carne halal para a Organização para a Coope-
ração Islâmica: US$ 5,19 bilhões, seguido por Austrália (US$ 
2,36 bilhões) e Índia (US$ 2,28 bilhões).27 Mercado em franco 
crescimento, conta hoje com mais de 1,8 bilhão de pessoas 
em todo o mundo, um quarto da população mundial. O Brasil 
atualmente exporta para os 57 países islâmicos, sendo 22 
árabes. Israel, a propósito, figura atualmente como o 65º 
destino das exportações brasileiras.28 

emborA se possa colocar em 
dúvida a capacidade de substituição produtiva, no curto 
prazo, dos concorrentes brasileiros, é bom lembrar que os 
mercados islâmicos costumam ser muito mais constantes do 
que os demais compradores da carne nacional. Rússia, União 
Europeia e Estados Unidos, por exemplo, são conhecidos 
pela alta sensibilidade em fechar e abrir os seus respectivos 
mercados à carne brasileira. Para além da exportação animal, 
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as vendas de soja, milho, cana e minério de ferro também 
podem ser afetadas. Em tempos de Operação Carne Fraca, 
melindrar os interesses do mundo islâmico não é, pois, uma 
medida pragmática. 

Adicionalmente, o Brasil incorreria em dois outros riscos. 
O primeiro, a de importar para a realidade brasileira as lin-
guagens do terrorismo global, fenômeno distante do dia a dia 
nacional. O segundo, o do isolamento internacional e natural 
perda de soft power, precioso recurso a países de modesta 
capacidade militar. Se cumpridos, a mudança da embaixada 
brasileira e o fechamento da embaixada palestina em Brasí-
lia romperiam com qualquer hermenêutica de equilíbrio ou 
equidistância.

Goste-se ou não, as chances de êxito na inflexão diplo-
mática brasileira estariam condicionadas à sorte política de 
Donald Trump e seu compromisso em retribuir o que hoje 
parece ser um futuro alinhamento. Há de se lembrar que a 
tradição brasileira fora quase sempre a de evitar alinhamentos 
automáticos, sempre em busca do melhor pragmatismo para 
o país. Jaz aqui um risco, mas também uma oportunidade. Se 
bem negociada, a medida, sim, poderá redundar em ganhos 
econômicos e tecnológicos. Ocorre que a sorte do país ficaria 
refém de Donald Trump. Se exitosa, o que hoje parece uma 
aventura diplomática será vista na posteridade como um lance 
de inovação e antevisão política. 

Seja como for, Jerusalém segue, há 3.000 anos, no centro 
da atenção política e religiosa de todo o mundo. Sua riqueza 
não advém de uma economia pujante ou de vastas riquezas 
naturais. Cercada por desertos e terras montanhosas, é ainda 
hoje o território mais disputado da face da Terra. Do hebraico, 
“Cidade da Paz”, é uma cidade-paradoxo, capturada com 
exatidão no diálogo entre o Balião (de Ridley Scott), soldado 
cristão em defesa da Terra Santa, e Saladino, conquistador 
muçulmano do Reino de Jerusalém. “Quanto vale Jerusalém?”, 
indaga Balião ao futuro conquistador. “Nada”, responde um 
Saladino em retirada. Segundos após, o sorriso: “Tudo”.29 

quem tem medo da metaPolítiCa?  
sobre sotaques e ideologias

A centralidade de Israel na agenda política de Bolsonaro não 
decorre unicamente do pragmatismo diplomático e comercial 
daí possíveis. Ela diz respeito à capacidade em se construir 
identidades políticas através da articulação internacional e 
adaptação, aqui, de conceitos e modelos estrangeiros.30 Ao 

longo dos últimos dois anos, ele viajou a Israel, EUA, Japão, Co-
reia e Taiwan, sociedades desenvolvidas que em nada lembram 
as “preferências bolivarianas” do governo petista. No primeiro, 
renovou sua fé cristã. Lá, batizou-se no Rio Jordão pelas mãos 
do pastor Everaldo. No segundo, converteu-se ao liberalismo, 
não sem antes bater continência à bandeira americana para o 
estranhamento dos mais nacionalistas. 

não é, pois, por acaso, que Israel é o 
país que mais vezes aparece no programa de campanha do 
atual presidente, modelar em temas como segurança pública, 
energia renovável e agricultura. De particular sensibilidade, a 
seção intitulada “O Novo Itamaraty” faz menção nominal a 
apenas 3 países: EUA, Israel e Itália. O texto oficial fala em 
deixar “de louvar ditaduras assassinas e desprezar ou mesmo 
atacar democracias importantes como EUA, Israel e Itália”. Em 
comum, trata-se dos três grandes depositários contemporâ-
neos da tradição judaico-cristã do Ocidente. Contra ela, diz o 
mesmo documento, “nos últimos 30 anos o marxismo cultural 
e suas derivações como o gramscismo, se uniu às oligarquias 
corruptas para minar os valores da Nação e da família brasi-
leira”.31 Não por acaso, forças políticas emergentes, Trump, 
Bolsonaro e Salvini32 veem um Ocidente ameaçado. 

Não causou, pois, surpresa, que o recém-apontado 
chanceler brasileiro esposasse ideias similares e fosse leitor 
de Spengler e Onfray, Guénon e Olavo de Carvalho. A contar 
pelo já célebre “Trump e o Ocidente”, Ernesto Araújo é a per-
sonificação erudita e articulada do pensamento internacional 
bolsonarista. Em resumo, eis que aos 45 do segundo tempo 
– ou, se preferirmos a versão do futuro chanceler, imaginemos 
o lance final de uma partida do Superbowl – o Ocidente está 
perdendo a partida multicivilizacional da história. Entregue 
ao niilismo, a alma ocidental – esse composto forjado pela 
força da religião, pelo culto da nação e pelo o amor à família 
–, desidrata-se. Neste momento de iminente derrota, surge 
Donald Trump, o único capaz de salvar-lhe a alma e vencer o 
jogo. Em suas palavras, “somente Trump pode ainda salvar 
o Ocidente”. Ou, se seguirmos com a metáfora da bola oval, 
“Donald Trump is Western Civilization’s Hail Mary pass”.33

E qual o lugar de Jerusalém nesta narrativa salvacionista? 
Por dedução, Israel representa o posto de resistência mais 
avançado do Ocidente; Jerusalém, símbolo maior da guerra 
cultural que nos consome frente ao avanço do extremismo 
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islâmico e do marxismo cultural. A revalorização da cidade 
como capital israelense não deixaria de ser a assunção de uma 
correta “metapolítica”.34 Na visão de Ernesto Araújo, 

“ao lado de uma política externa, o Brasil necessita de uma 

metapolítica externa para que possamos situar-nos e atuar 

naquele plano cultural-espiritual em que, muito mais do que no 

plano do comércio ou da estratégia diplomático-militar, estão-se 

definindo os destinos do mundo. Destinos que precisaríamos 

estudar, não só do ponto de vista da geopolítica, mas também 

de uma ‘teopolítica’”.35 

Ainda no plano “cultural-espiritual”, abra-se um parêntese, 
é corrente, na crença de determinados grupos cristãos, a 
ideia de que os acontecimentos em Israel funcionariam como 
uma espécie de relógio divino aqui na Terra. Dentro desse 
raciocínio, o pleno reestabelecimento do Estado de Israel e 
de sua capital histórica seriam precondições para a volta de 
Jesus e o arrebatamento da igreja. Indo nesta direção, uma 
postura contra Israel poderia implicar em maldição ao país. 
De acordo com esta visão, a promessa realizada por Deus no 
livro de Gênesis, capítulo 12, versículo, 3, ainda seria válida: 
“Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que 
te amaldiçoar”. 

É preciso, no entanto, não confundir as visões de mundo 
de um determinado grupo religioso, ou mesmo as do novo 
chanceler, com as posições diplomáticas a serem tomadas 
em nome do Brasil pelo novo governo. Salvacionismos de 
lado, a diplomacia brasileira terá desafios muito maiores do 
que derrotar o “marxismo cultural globalista”, esse esquema 
de dominação global que, na visão dos seus críticos, deseja 
implantar uma cultura esquerdista em detrimento das 
tradicionais culturas nacionais. 

Um pensamento paroquial que venha a defender o mime-
tismo da política externa trumpista conduzirá o país à perda do 
seu maior ativo: o seu soft power. Ao longo do tempo, a nossa 
diplomacia se notabilizou pelo esforço multilateral construtivo 
nos mais variados temas da agenda global, da segurança aos 
direitos humanos. E fazia sentido. É pouco provável que um 
país periférico, destituído dos ativos de poder de uma grande 
potência, houvesse logrado uma atuação autônoma longe 
da articulação multilateral. É legítimo que o novo chanceler 

defenda um Brasil patriótico que recobre o seu nacionalismo. 
Resta, no entanto, saber como conciliar a grandeza nacional 
do “Brasil acima de tudo” com o alinhamento a priori das 
posições norte-americanas. Resta-nos ainda compreender em 
que medida a resistência ao multiculturalismo e ao multilate-
ralismo serviria a um país acostumado à busca universalista 
pela diversificação de riscos e oportunidades. 

A bem da verdade, há espaço para uma política externa 
equilibrada que saiba, a um mesmo tempo, negociar com a 
China e estreitar um relacionamento pragmático com o governo 
de Washington. É, de fato, bem-vinda uma maior aproximação 
com os Estados Unidos, nossos mais importantes parceiros 
tecnológicos. Mas há que olhar para o passado e evitar apro-
ximações e concessões unilaterais, sob o risco de mais um 
alinhamento sem recompensas em nossa história. Exceto nos 
momentos de utilidade geopolítica para a Casa Branca,36 toda 
a tentativa de alinhamento com o gigante do norte terminou 
em frustração brasileira. 

mAis Do que isso. Será como 
tapar o sol com a peneira, deixar de reconhecer o inadiável: a 
Ásia emerge. E sobre isso, culturalismos à parte, não há nada 
que possamos fazer. Assim como a política externa brasileira 
soube reorientar-se da Europa para os EUA na transição dos 
séculos XIX e XX, é hora de – parafraseando nosso futuro 
chanceler – invocar nossos mitos e cultuar nossas tradições. 
Não as dos norte-americanos, em cuja retórica nacionalista 
nosso ministro encontra louvor. Mas as nossas melhores tradi-
ções diplomáticas de prudência e equilíbrio, circunstacialismo 
e pragmatismo. 

Ponto alto da crítica de Bolsonaro, a diplomacia dos 
últimos governos teria sido marcada pelo elevado grau de 
“ideologização” em detrimento da busca pelo verdadeiro 
interesse nacional. Implantar, pois, uma metapolítica externa 
de viés salvacionista seria incorrer no erro que se pretende 
evitar. Ideologia é como sotaque. Todo mundo tem, mas só 
vê a do outro. 

É pesquisador e professor de Relações Internacionais do Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ).
elizeusantiago@hotmail.com
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1. A menção à prioridade bilateral em um eventual governo Bolsonaro pode ser 
encontrada nas seções “Economia – Abertura Comercial” e “O Novo Itamaraty” 
do respectivo plano de governo. O referido documento não possui numeração. 

2. Em entrevista realizada pela TV Bandeirantes, o então presidenciável diria 
que “nem a China ou qualquer outro país poderá comprar o Brasil”. Some-se às 
críticas ao apetite chinês, os elogios não velados a Donald Trump e aos EUA, 
rivais comerciais declarados do governo de Pequim. 

3. Amplamente noticiada pelas principais cadeias de comunicação, a ín-
tegra da declaração pode ser acessada em: https://www.youtube.com/
watch?v=x5g1Csn5ugE. 

4. Dados coletados pelo autor no site do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços. Disponível em http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-
-de-comercio-exterior/comex-vis. 

5. Alguns dos mais notáveis pesquisadores da política externa brasileira vêm 
atestando para a busca contínua da nossa diplomacia por autonomia e desen-
volvimento. Ao longo do século XX, ora lançou-se mão de um americanismo 
pragmático, ora de um americanismo ideológico. A partir da gênese da Política 
Externa Independente (PEI) entre os governos JK e Jango, o globalismo adentrava o 
repertório de inserção internacional do país. A esse respeito, ver PINHEIRO, Letícia. 
Política Externa Brasileira. Zahar, 2007; PINHEIRO, Letícia. Traídos pelo Desejo: 
um ensaio sobre a teoria e a prática da política externa brasileira contemporânea. 
Contexto Internacional, vol. 22 n. 2. Rio de Janeiro, IRI-PUC/RJ, jul./dez 2000, p. 
305-334; SOARES DE LIMA, Maria Regina. A economia política da política externa 
brasileira: uma proposta de análise. Contexto Internacional, n. 12, p. 7-27, jan./dez. 
1990. SOARES DE LIMA, Maria Regina. Ejes Analíticos y Conflitos de Paradigmas 
en la Política Exterior Brasileña. América Latina/Internacional. Buenos Aires, 1(2), 
1994. Adicionalmente, consultar MOURA, Gérson. Autonomia na dependência. A 
política externa brasileira de 1935 a 1942 (Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 
1980; MOURA, Gérson. Relações exteriores do Brasil: 1939-1915: mudanças na 
natureza das relações Brasil-Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra 
Mundial. Brasília: FUNAG, 2012, obras em cujo conceito de “autonomia na depen-
dência” seminalmente ilustraria a política externa brasileira entre 1935 e 1942. 
Tullo Vigevani, Gabriel Cepalluni, Marcello de Oliveira e Rodrigo Cintra seguiriam 
a aliteração ao criar os conceitos de “autonomia pela distância” (lógica adotada, 
grosso modo, até o fim do governo militar, com um período de transição entre 
os governos Sarney e Itamar), “autonomia pela participação” (governo Fernando 
Henrique Cardoso) e “autonomia pela diversificação (governo Lula): VIGEVANI, 
Tullo; OLIVEIRA, Marcelo F. de; CINTRA, Rodrigo. Política externa no período FHC: 
a busca de autonomia pela integração. Tempo soc., São Paulo, v. 15, n. 2, p. 31-
61, Nov. 2003; VIGEVANI, Tullo; CEPALUNI, Gabriel. A política externa de Lula da 
Silva: a estratégia da autonomia pela diversificação. Contexto Internacional, v. 
29, n. 2, p. 273-335, 2007. Outras importantes fontes de consulta sobre o tema 
são CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. 
Brasília, Editora UnB, 2011. 

6. Em suas duas viagens internacionais, Pedro II visitou Egito (duas vezes), 
Turquia, Líbano, Síria e Palestina (incluindo Jerusalém). O monarca traduziu do 
árabe Mil e Uma Noites, obra considerada de grande complexidade. Uma de suas 
paixões, no entanto, era o estudo do hebraico e da cultura judaica, a ponto de 
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ser caricatamente criticado pela imprensa da época. Em uma de suas pilhérias, 
o romancista Eça de Queirós diria: “Sua Majestade é um guloso do hebraico. No 
hebraico, rapa os pratos e lambe os dedos. E, por uma inexplicável improvidência, 
Sua Majestade não traz consigo nenhum homem da raça hebreia, nem, sequer, 
um cristão hebraizante, nem mesmo um professor de hebraico! De tal sorte que 
nos longos dias preguiçosos do paquete, nas horas fastidiosas de vagão – Sua 
Majestade passa cruéis privações de hebraico. Por isso chega sempre esfaimado 
de hebraico: e mal entra as portas festivas dos hotéis, ainda com a mala na mão, 
rompe logo a pedir nos corredores, com gemidos de gula, quase com assomos 
de cólera – o seu hebraico!” (EÇA DE QUEIRÓS, 1872, apud RAPHANELLI, Noeli 
Zuleica Oliveira. D. Pedro II: vínculos com o judaísmo.  2012. Tese (Doutorado) – 
Departamento de História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 261).

7. Segundo o Plano, o Estado Judeu ficaria com o equivalente a 51% do território e 
uma população estimada de 498 mil judeus e 407 mil árabes, num total de 905 mil 
habitantes. O Estado Árabe, detentor de 49% da área geográfica divida, contaria 
com 725 mil árabes e 10 mil judeus, totalizando 735 mil habitantes. Jerusalém, 
cidade a ser administrada pelo Conselho de Tutela das Nações, tinha, à época, apro-
ximadamente100 mil judeus e 105 mil árabes. (UNITED NATIONS, 1990, p. 115).

8. A Cidade Velha é o ponto alto de peregrinação a Jerusalém. Sagrada para as 
três grandes religiões monoteístas, é onde se localizam o Muro das Lamentações, 
o Domo da Rocha, a Via Sacra e a Igreja do Santo Sepulcro.

9. CASARÕES, Guilherme; VIGEVANI, Tullo.  O lugar de Israel e da Palestina 
na política externa brasileira: antissemitismo, voto majoritário ou promotor de 
paz?  História (São Paulo), vol. 33, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp. 150-188 

10. UZIEL, Eduardo. O Conselho de Segurança, as Operações de Manutenção 
da Paz e a Inserção do Brasil no Mecanismo de Segurança Coletiva das Nações 
Unidas. Brasília: FUNAG, 2010.

11. Resoluções 3237 e 3210 da Assembleia Geral da ONU. 

12. Resolução aprovada em novembro de 1975.

13. A Resolução 46/86 (adotada em 16 de dezembro de 1991) revogava a 
Resolução 3379. Note-se que o governo Collor se recusaria a alinhar-se com os 
Estados Unidos de George H. Bush frente ao pedido do envio de tropas à Guerra 
entre Kuwait e Iraque. 

14. Conforme The Jerusalem Post. Disponível em https://www.jpost.com/
Operation-Protective-Edge/Brazil-recalls-ambassador-for-consultations-in-protest-
-of-IDF-Gaza-operation-368715. Na época, o Brasil foi acusado de liderar uma 
reação crítica sul-americana contra Israel. Na ocasião, a presidente Dilma chegaria 
mesmo a convocar o embaixador brasileiro em Tel Aviv para consultas em Brasília. 
As tensões cresceram ao ponto do presidente israelense Reuven Rivlin ter que 
ligar para a mandatária brasileira e pedir desculpas em nome do Estado israelense. 

15. Os respectivos planos e governo podem ser acessados em http://www.
pt.org.br/wp-content/uploads/2018/08/plano-de-governo_haddad-13_capas-1.
pdf e https://docs.wixstatic.com/ugd/b628dd_f16f8088c3f24471a43c52a-
93e25e743.pdf. 
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16. Em 1990, o Senate Concurrent Resolution 106, que declarava que o Con-
gresso ‘‘strongly believes that Jerusalem must remain an undivided city in which 
the rights of every ethnic and religious group are protected’’. Em 1992, ambos 
Senado e Câmara dos Representantes adotaram a Concurrent Resolution 113 of 
the One Hundred Second Congress to commemorate the 25th anniversary of the 
reunification of Jerusalem, e reafirmaram o sentimento de que Jerusalém deveria 
permanecer uma cidade não dividida. Os dispositivos podem ser consultados em 
https://www.congress.gov/104/plaws/publ45/PLAW-104publ45.pdf. 

17. Aprovada no Senado por 93 votos contra 5, enquanto na Câmara, 374 a 37. Dis-
ponível em https://www.congress.gov/104/plaws/publ45/PLAW-104publ45.pdf. 

18. Conforme noticiado em The Washington Post. Disponível em https://
www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/12/06/in-1995-congress-
-reached-a-compromise-on-the-issue-of-jerusalem-trump-is-poised-to-end-
-it/?noredirect=on&utm_term=.fa3d75b6ba67. 

19. Além de 35 abstenções, votaram contra: Guatemala, Honduras, Israel, Ilhas 
Marshall Micronésia, Nauru, Palau, Togo e Estados Unidos. Documento disponível 
na íntegra em https://undocs.org/A/ES-10/L.22.

20. Segundo os outros 14 membros do Conselho de Segurança, a mudança de 
embaixada norte-americana feria inúmeras resoluções do Conselho de Segurança, 
tais quais resolutions of the Security Council, including resolutions 242 (1967) of 
22 November 1967, 252 (1968) of 21 May 1968, 267 (1969) of 3 July 1969, 298 
(1971) of 25 September 1971, 338 (1973) of 22 October 1973, 446 (1979) of 
22 March 1979, 465 (1980) of 1 March 1980, 476 (1980) of 30 June 1980, 478 
(1980) of 20 August 1980 and 2334 (2016) of 23 December 2016. 

21. Conforme noticiado por Al Jazeera. Disponível em https://www.
aljazeera.com/news/2018/04/mbs-palestinians-accept-trump-proposals-
-shut-180430065228281.html. 

22. DARNTON, Christopher Neil. Rivalry and Alliance Politics in Cold War Latin 
America. Baltimore: John Hopkins University Press, 2014, p. 107; LITWAK, R. 
Détente and the Nixon Doctrine. American Foreign Policy and the Pursuit of Stability 
(1969-1976). NYC: Cambridge University Press, 1984, p. 138; 

23. O Itamaraty, na ocasião, divulgou nota reafirmando a sua posição histórica: “O 
governo brasileiro reitera seu entendimento de que o status final da cidade de Je-
rusalém deverá ser definido em negociações que assegurem o estabelecimento de 
dois estados vivendo em paz e segurança dentro de fronteiras internacionalmente 
reconhecidas e com livre acesso aos lugares santos das três religiões monoteístas, 
nos termos das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como a 
resolução 478 de 1980, entre outras. Recorda, ainda, que as fronteiras entre os dois 
estados deverão ser definidas em negociações diretas entre as partes tendo por 
base a linha de junho de 1967. O Brasil mantém relações diplomáticas com Israel 
desde 1949 e reconheceu o Estado da Palestina em 2010”. Disponível em http://
www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/18006-nota-a-imprensa-palestin
a?fbclid=IwAR2vjh6oqfTyv39d_XTfGuGY-fRzkFhtr1p2IOraQ06BLd16hiinZn7gEDI. 

24. O documento, na íntegra, pode ser acessado em http://media.folha.uol.com.
br/datafolha/2018/10/26/3416374d208f7def05d1476d05ede73e.pdf.

25. Conforme informações da própria Câmara. Disponível em https://www.camara.
leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53658

26. Conforme informações da própria Câmara. Disponível em http://www2.
camara.leg.br/deputados/liderancas-partidarias/frentes-e-grupos-parlamentares/
grupos-parlamentares

27. De acordo com Al Jazeera. Disponível em https://www.aljazeera.com/indepth/
interactive/2017/11/171126063915359.html. 

28. De acordo com o MDIC. Disponível em http://www.mdic.gov.br/comercio-
-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis. 

29. O fictício diálogo entre o cavalheiro cristão Balião de Ibelin e o sultão muçul-
mano Saladino encontra-se retratado no filme Cruzada (2005), de Ridley Scott.

30. A esse respeito, ver o breve, mas excelente artigo de CASARÕES, Guilher-
me. Ao viajar ao exterior, Bolsonaro segue tradição que vai de Jânio a Lula. 
Folha de S. Paulo, 13/03/2018. Disponível em https://www1.folha.uol.com.
br/poder/2018/03/ao-viajar-ao-exterior-bolsonaro-segue-tradicao-que-vai-de-
-janio-a-lula.shtml. 

31. De acordo com o plano de governo de Jair Bolsonaro. Disponível em: https://
docs.wixstatic.com/ugd/b628dd_f16f8088c3f24471a43c52a93e25e743.pdf.

32. Matteo Salvini, atual Ministro do Interior e vice-primeiro ministro italiano é 
a figura emergente na política italiana. Assim como Bolsonaro e Trump, é duro 
crítico da governança global, dos processos de imigração e do avanço de uma 
agenda internacional de direitos humanos. 

33. O “passe de Ave Maria” é a jogada em que um longo lançamento do quar-
teback encontra um recebedor na zona de touchdown no último lance do jogo.

34. Metapolítica é definida por Ernesto Araújo como “o conjunto de ideias, cultura, 
filosofia, história e símbolos que agem tanto no nível racional quanto no nível 
emotivo da consciência”. 

35. ARAÚJO, Ernesto H. F. Trump e o Ocidente. Cadernos do IPRI. Ano III, número 
6, 2º semestre, 2017, p. 354.

36. Respectivamente, em 1889 e 1941, de acordo com SPEKTOR, Matias. 
Bolsonaro prepara alinhamento a Trump. Folha de São Paulo, 08/11/2018. No 
pós-1889, momento de emergência norte-americana no cenário internacional, 
interessava aos Estados Unidos aproximar-se dos demais países do continente. 
Visto com profunda desconfiança pelo crescente imperialismo de sua ação 
regional, encontrou um aliado no Brasil. Além de maior comprador do café 
brasileiro, apoiou o golpe que depôs D. Pedro II, tendo sido, inclusive, o primeiro 
país a reconhecer o governo republicano. No segundo caso, o governo brasileiro 
barganhou enquanto pôde entre Alemanha Nazista e Estados Unidos até 1942, 
momento em que o país romperia a equidistância pragmática após receber, dos 
norte-americanos, apoio para a industrialização do país e modernização das for-
ças armadas. Terminado o conflito, o governo Dutra frustrou-se com o chamado 
“alinhamento sem recompensas”. 
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Não é a mim
que condenais.

Nada podeis
roubar-me.
A verdade sofreu
e eu sofri
no grão dos ossos.

A vida não me veio
para mim.
E servirei de vau
a seu moinho.

Não cedo
o que aprendi
com os elementos.

Prefiro o fogo
à vossa complacência.
E o fogo não remói
o que está vendo.
Abre flancos
no avental
das cinzas esbraseadas.

O fogo
de flamejante língua
e sem coleira:
morde.
E testemunha
sem favor dos anjos.

Não é a mim
que condenais.

A Inquisição
vos fragmentou
e ao vosso juízo.
A ciência toda
é aparência de outra
que nada em nós
como se fora água
do coração.

Eu me fiei
ao universo
e sou janela de harmonia
indelével.

Não vos julgo.

O que se move
é a história
no caule da fogueira.

Sou de uma raça
que procede do fogo.

Não podereis calar-me.

Giordano Bruno fala 
aos seus julg adores
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A Espanha era eu.
Tinha meu rosto
cicatrizado. Era
Miguel e os algozes
sem nome, cúmplices
do Estado. E nem isso.
Foi-me tirada a reitoria
de Salamanca e não 
pude apertar de uma pistola
o dia, seu gatilho, o cão
da arma contra os cães.
E fui no exílio Espanha.
Combati e não perdi
a lâmina da alma. E eu
era todos os meus mortos
e os calados, postos
sob o aceso pelotão.
Eu era Espanha 
na mudez e no ferrão
da pena, este punhal
de chamas. Minha
Espanha gemendo,
tropeçada na discórdia 
civil, entre soldados tão
encarniçados, que nenhum
grão de pólvora deixou
de ser meu rosto, entre
os escombros. Com 
feridos olhos, os ruídos 
de todo o meu povo 

atravessado. E as botas 
fumosas, as botas 
de escárnio e chuva, 
negras balas. Não, 
a história sou eu, 
não eles. Eu, que resisti,
que branco permaneço,
inda com as negras balas.
O que da névoa viu passar,
sem Sancho, D. Quixote 
negro no galope.

Se fui reitor, era 
em Paris Espanha.
Era de Espanha, 
o mundo. De Espanha
a Espanha: alma.

Quando voltei 
não era mais
Miguel de Unamuno,
professor de quimeras
e de versos.

Era Miguel, o que não 
sabia o que fazer com 
a infância e nem teve
merendas no colégio.

Dom Miguel de Unamuno,
Reitor de Salamanca

Era Miguel, com o rio
Tajo nas costas 
E a inteligência intacta.

Miguel, o que fazia
força de ser pássaro
e era um forasteiro
de silêncios.

Miguel, o que entortava
suas lágrimas e não 
obedeceu
ordem alguma da noite 
miliciana.

Miguel, que não sabia 
nada.
Nem viver ou morrer.
Analfabeto de manhãs.
Porque era Espanha.
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Meu Pai me expulsou do paraíso 

e eu expulsei meu Pai da palavra.

E me dei conta de que, se não fosse

expulso, o paraíso seria destruído. 

E continuo expulsando meu Pai 

da palavra. Até que a palavra 

seja o meu Pai. E se estive

no paraíso, não sabia: a infância 

tem o privilégio de ignorar a felicidade.

E a felicidade não se contenta de ser

sozinha. E se o paraíso está repleto 

de preceitos, não me sinto merecedor

deles. A palavra é a graça exercitada

e graça é o que não pode mais perder silêncio.

Vejo o que não vejo. Acredito e não acredito.

E por que teria de acreditar em mim ou em vós?

Executado como um cão em ignoto processo, 

fiquei junto à porta do Castelo, à porta da América,

à porta da lei que nunca me foi aberta, à cancela

de um K, que não alcançou sequer a porta do nome,

um endereço certo, a casa de uma pátria, a pátria

de um tempo talvez habitável e humano. Fiquei

sempre à porta, por não ser igual aos outros,

nem ser igual ao Pai e nem pertencer à família

dos acomodados ao empório do mundo,

aos infungíveis bens, ao indissolúvel casamento

da espécie. Vim como se fosse traição, anátema;

e tentei queimar meus livros, tal foi 

o desencontro, a busca dos semelhantes 

que se escondem nos porões do homem.

Lúcido demais para tornar às cavernas,

universal demais para esquecer de que viver

é desviar-se. E transformei-me um dia

numa forma de inseto, para conviver

convosco, já que o excesso de realidade 

me recusava. E levei como inseto entre

vós somente o pudor do instinto. Não

quis atrapalhar vossa solenidade

ou imperiosa arrogância. Deixem-me

respirar, que sou inofensivo, 

inapetente, antigo. Sim, por favor.

respeitem a minha diferença! 

Carlos Nejar é poeta, ficcionista, crítico e membro da Academia 
Brasileira de Letras.

Franz Kafka na porta 
do p araíso
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IntelIgêncIa: Quando Roberto Campos cria o então 
BNDE, no início da década de 50, o banco conta com 
Ignácio Rangel, Rômulo de Almeida, Maria da Conceição 
Tavares, Juvenal Osório Gomes, entre outros. Era um time 
de pesos-pesados que idealizou e conduziu a instituição de 
uma maneira muito clara. A função do banco, segundo o 
próprio Campos dizia, era permitir ao país ter em mãos um 
instrumento capaz de alavancar seu desenvolvimento em 
circunstâncias adversas. Celso Furtado, antípoda de Cam-
pos, defendia o mesmo. O consenso é que o banco era um 

agente do fomento da indústria, do financiamento da infra-
estrutura e do desenvolvimento do capital humano na esfera 
do Estado. Esse BNDES que foi criado para ser um agente 
de soberania, inclusive para que se pudesse fazer políticas 
de desenvolvimento, planejadas, setoriais, buscando a 
expansão do emprego, a inserção competitiva no mercado 
internacional, o avanço tecnológico, hoje é vitima da maior 
campanha de desconstrução da sua história. Tomou-se a 
parte pelo todo. Alguns erros de condução de policy – “os 
cavalos campeões” – e conduta controversa dos dirigentes 

BNDES DO A

O BNDES perdeu sua condição de consenso. Deixou de ser uno, indivisível. Tornou-se múltiplo, 
fracionado, segundo diferentes visões. Não são raros os que defendem até sua extinção.  
O desafio, portanto, era criar as condições para que se desse, não uma entrevista convencional, 
mas uma acareação entre bancos tão distintos. Somente dois esgrimistas. Escolhemos o 
“BNDES” desenvolvimentista e o “BNDES” neoliberal para que se desse o cotejamento.  
A própria Insight Inteligência assumiu o papel do banco mais tradicional. Para defender o 
“BNDES neoliberal” convidamos o presidente do banco, Dyogo de Oliveira. Faltam muitos  
outros BNDES nessa contenda. Mas os principais estão representados. Vamos a eles.

BNDES DO B
versus

Confrontação entre dois bancos

Entrevista com Dyogo de Oliveira, presidente do BNDES
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serviram para que uma condenação de caráter ideológico 
desconsiderasse uma trajetória de acertos. A nova “tese 
campeã” é a de que a indústria não tem relevância a ponto 
de que haja um projeto de incentivo voltado somente para 
ela. A indústria boa é aquela que sobrevive à competição 
cheia de assimetrias – tributárias, de custo de mão de obra, 
de custo de capital etc... Por essa ótica, a substituição de 
importações é algo do passado. O futuro do banco ficaria 
restrito à função de agente da privatização e financiador 
da infraestrutura, ainda que de forma subsidiária, como 
coinvestidor através do mercado de capitais. Essas missões 
indicariam para uma crescente redução de importância. O 
BNDES do porvir seria passageiro, efêmero, em um rito de 
passagem para o desaparecimento. Alguma coisa não se 
perdeu nesse cenário?
Dyogo De olIveIra: Não é que se perdeu. Isso se trans-
formou. Qual era o papel do BNDES? Qual era o produto que 
o BNDES vendia desde sua criação? Tínhamos uma economia 
sem acesso a recurso externo, sem estrutura financeira 
interna, com taxas de juros historicamente altíssimas. Esse 
é o cenário do Brasil dos últimos 60 anos. O que nós temos 
hoje? Acesso a mercados externos plenos, além do que os 
mercados externos mudaram muito. Praticamente todos os 
grandes gestores internacionais têm carteiras dedicadas a 
países emergentes. Os fundos de pensão, os grandes, todos 
têm carteiras dedicadas a países emergentes. Qual é o melhor 
país emergente? Argentina? México? Chile? África do Sul? É 
o Brasil. Não tem outro país emergente para competir com 
o Brasil em tamanho e oportunidades. O Brasil vai ter acesso 
irrestrito a crédito internacional. O BNDES capta recursos 
externos e recursos internos. Sabe o que nós fizemos este 
ano? Nós pré-pagamos os nossos empréstimos externos. 
Porque captar aqui é mais barato, mesmo com os spreads. As 
pessoas continuam raciocinando como se nós tivéssemos que 
ter dinheiro externo para poder financiar o Brasil. Nós temos  
R$ 6 trilhões em ativos financeiros girando na economia 
brasileira, e isso é amplamente suficiente para financiar o 
investimento do Brasil. São aproximadamente R$ 3 trilhões 
em fundos de renda fixa, basicamente aplicados em título da 
dívida pública federal, de curto prazo com liquidez diária. Há 
quase R$ 1 trilhão em family offices ou em administradoras 
de fortunas. Tudo isso hoje é dinheiro que está, vamos chamar 
assim, parado. Mantida uma taxa de juros baixa por mais dois, 

três, quatro anos, esse dinheiro vai se movimentar na economia 
brasileira, buscando rentabilidade. Nosso investimento é em 
torno de R$ 1 trilhão, mais ou menos agora 15% ou 16% do 
PIB. Cerca de 50% desse valor se referem a recursos próprios. 
Nós precisamos financiar, portanto, R$ 500 bilhões por ano. 
Aí temos BNDES, Banco do Brasil, Caixa e os privados. Todos 
esses têm carteira de US$ 1 trilhão para cima. Tem de ter 
algum capital externo? Tem. Mas com o objetivo de compor 
o painel de risco do que propriamente para fundear o inves-
timento. Então, aquele BNDES que foi criado naquela época 
não é necessário hoje.
 
Há quem enxergue uma intenção declarada de implodir o 
legado da era Vargas nessa afirmação de desnecessidade 
do BNDES. Por essa ótica, a Petrobras e o BNDES seriam 
partes defasadas, que hoje mais atrapalham do que ajudam. 
Mais uma vez, estaríamos frente a uma visão ideológica 
dos fatos. A onda liberal que está varrendo o nacional de-
senvolvimentismo não vê lugar para as empresas estatais 
no seu desenho da economia. O seu projeto é de demolição 
da participação direta do Estado. Alguns dos principais 
artífices do neoliberalismo defendem, inclusive, que o 
banco seja extinto. Na concepção dos neoliberais, o papel 
do BNDES se apequenou em relação ao passado. Você está 
dando, então, um atestado de desimportância do BNDES. 
O banco se tornou prescindível? Você acha que o BNDES 
está fadado a se autoimplodir, a se desmontar por dentro?
De modo algum! Isso é uma visão equivocada. O BNDES não 
vai se autoimplodir. Vai, sim, como já está ocorrendo, adquirir 
uma nova configuração e atuar em cima de prioridades e dos 
pilares a que me referi. Para financiar os grandes projetos de 
infraestrutura do Brasil, ainda não temos profundidade no 
mercado. Espero que tenhamos, e, algum momento, teremos. 
Mas o BNDES tem de fazer o mínimo necessário para financiar 
e viabilizar os projetos do Brasil. Quanto mais mercado puder 
financiar tanto melhor, mas hoje ainda não é possível. Grandes 
hidrelétricas, ferrovias, saneamento, tem uma série de coisas 
que o mercado não tem segurança, e não é recurso que falta. 
Isso tem que ficar claro. Não é que falte recurso no sistema 
financeiro brasileiro e nem acesso a mercado externo. Faltam 
estruturação de projeto e segurança jurídica para investir. Como 
será o Brasil do futuro que se anuncia? Um país com grandes 
investimentos, prazos longos, com gestão de riscos complexa, 
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necessidade de desenvolvimento de mercados de longo prazo, 
uma premência quanto ao crescimento de indústrias e empre-
sas de vários setores, serviços, inovação com alta complexidade 
tecnológica etc. O BNDES terá de saber caminhar ao lado desse 
novo Brasil. O banco continuará financiando investimento das 
empresas? Sim, o BNDES continuará durante muito tempo 
sendo um financiador importante do investimento. O mercado 
de capitais cresceu, continuará crescendo, mas ainda é pe-
queno vis-à-vis à demanda por capital do setor produtivo. O 
que o BNDES está fazendo? Nós vamos até onde o mercado 
for. Já tivemos neste ano cerca de R$ 14 bilhões em emissões 
de debêntures de infraestrutura. É muito, perante o que era...
 
Mas é pouco, perante a necessidade...
...Sim! É pouco perante a necessidade de investimento de 
infraestrutura do país. Mas caminhamos para um ponto de 
equilíbrio, com um processo de fade out do suporte financeiro 
do BNDES. E o banco poderá continuar atuando do ponto de 
vista de desenvolvimento do mercado. 
 
Esse é o ponto: o BNDES é um banco de complemento do 
mercado. Não tem mais a atividade-fim, mas a atividade-
-meio. O que vai ser feito do capital humano do banco, 
talvez o mais qualificado do país, que foi preparado para 
missões de maior envergadura. A impressão que se tem é 
que o banco mingua como agente do Estado e se desidrata 
por todos os poros. Desde 2016, o BNDES já devolveu ao 
Tesouro cerca de R$ 280 bilhões. O total de desembolsos 

programados para este ano gira em torno dos R$ 70 bilhões. 
Integrantes do futuro governo já sinalizaram a ampliação 
desses repasses a partir de 2019. Há quem diga que a prin-
cipal função da instituição é devolver dinheiro ao Tesouro. 
O BNDES virou o banco do ajuste fiscal?
No momento está sobrando dinheiro no BNDES e faltando no 
Tesouro. Em um determinado momento faltava dinheiro no 
BNDES e sobrava no Tesouro. Então, o Tesouro emprestou 
para o BNDES e hoje o BNDES está devolvendo...
 
...Você acabou de concordar que os recursos do BNDES 
são poucos frente às necessidades de financiamento do 
desenvolvimento. E o Tesouro está sempre precisando de 
recursos. Essa devolução não é uma pedalada ao contrário? 
A forma como os recursos foram repassados do Tesouro 
ao banco gerou um impeachment...
Vamos separar as coisas. Os empréstimos para o BNDES foram 
feitos totalmente de maneira transparente, clara, autorizados 
por lei etc. A questão que foi chamada de pedalada era o 
pagamento da equalização do Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI). São dois pontos diferentes. O Tesouro 
emprestou dinheiro ao BNDES com contrato, tudo preto no 
branco. O TCU acabou de concluir as auditorias. Isso não 
teve problema algum. Além do empréstimo, criou-se o PSI. O 
BNDES tomava dinheiro a 7% e, em determinado momento, 
passou a emprestar a 2,5% ao ano. O Tesouro, então, assumiu a 
diferença, até que começou a atrasar os pagamentos, gerando 
o que foi chamado de pedalada. 
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O BNDES passou a ser tratado como um agente perverso, 
seja pelo envolvimento, ainda que indireto com a questão 
das pedaladas, seja, sobretudo, pela percepção que se 
difundiu do uso do banco para o suposto favorecimento a 
determinados grupos empresariais, a chamada política dos 
cavalos vencedores, com recursos do Tesouro Nacional. Ou 
seja: o BNDES hoje é um banco estigmatizado pelo passado 
recente? Por que não se chama a atenção dos projetos 
bem-sucedidos do banco? Por mais que isso possa parecer 
ingênuo, pois a exposição de atitudes supostamente conde-
náveis sempre tem maior sabor midiático, não lhe parece 
que os dirigentes do banco tiveram insucesso na divulgação 
dos bons frutos do BNDES? Você tem alguma dúvida de que 
os liberais não têm qualquer simpatia pelo banco?
Há uma certa consciência na instituição de que essa relação 
com Tesouro foi ruim para a imagem do banco, porque ficou 
parecendo que o BNDES era dependente do Tesouro, quando 
na verdade era uma política de governo, uma decisão de po-
lítica econômica cíclica, de emprestar dinheiro para retomar 
o investimento na economia e sair da crise. Hoje, a principal 
diretriz do BNDES é independência e autonomia em relação 
ao Tesouro. O BNDES não depende em nada do Tesouro. Se 
precisar de recursos adicionais, o banco vai captá-los no 
mercado, e a custos baixos.
 
Insistimos que um dos papéis fundamentais do BNDES 
sempre foi o fomento da indústria. A indústria brasileira 
passa por um processo de africanização. A participação 
do setor no PIB, abaixo dos 12%, é a menor desde os anos 
50. Enquanto a indústria desaba, o banco não tem projeto 
para o setor. Entende-se o pensamento de que o BNDES 
deve investir em tecnologia, em inovação, em negócios 
com maior grau de complexidade. Mas como se chega 
lá, na última ponta, se aqui atrás a indústria está em uma 
situação de lumpesinato? No passado, o BNDES tinha uma 
política para o setor. Isso era pensado em razão de diversas 
variáveis: desenvolvimento tecnológico, substituição de 
importações, potencial de competição no mercado externo, 
qualificação de mão de obra técnica, geração de emprego, 
capacidade de contribuição ao fisco etc. etc. Hoje o banco 
fica sentado à espera de que alguma indústria passe na sua 
porta com um projeto que caiba na sua visão de mercado. 
A equação é essa mesmo?

Um dos setores em que mais tem caído o desembolso do 
BNDES é exatamente a indústria. Então, não é papel do 
BNDES salvar a indústria. O papel vital do BNDES é financiar 
o investimento, não só da indústria. O desempenho do setor 
industrial não tem a ver com o banco. Está vinculado a fatores 
macro e microeconômicos, por sua vez relacionados à compe-
titividade da indústria no Brasil. Tivemos um longo período de 
câmbio muito valorizado. Então, não existe como se recuperar 
produtividade de um dia para o outro. Esta questão está na raiz 
do processo de deterioração da indústria brasileira. Há ainda 
fatores estruturais importantes que prejudicam a competiti-
vidade da indústria brasileira. Aqui, sim, está um ponto em 
que o BNDES tem um papel importante: a infraestrutura. Uma 
infraestrutura deficiente é crucial para o mau desempenho da 
indústria. Outro ponto que deve ser contemplado nessa análise: 
o nosso modelo de desenvolvimento econômico é voltado para 
dentro. Então, a escala de produção da indústria brasileira é 
baixa em relação aos competidores globais. Por fim, temos a 
questão do próprio desenvolvimento tecnológico da inovação, 
que acaba sendo quase que relegado a segundo plano dentro 
desse processo de desenvolvimento que o Brasil teve. Esse 
processo não propiciou espaço para o desenvolvimento de tec-
nologia. No início, apostamos na substituição de importação. 
O governo aumentava uma tarifa, criava uma lei e o industrial 
tinha que ocupar esse mercado rapidamente. O que ele fazia? 
Comprava uma tecnologia pronta e colocava para produzir. 
Depois, tivemos as idas e vindas da economia brasileira. De 
novo, ocorre um fenômeno similar. Nos momentos de vale, o 
empresário não investe; quando a economia volta, ele tem de 
ocupar rapidamente o espaço no mercado, e sua prioridade 
é produzir. Como eu dizia, não é atribuição do BNDES cuidar 
da conjuntura de curto prazo da indústria. Mas temos, e isto 
é muito importante, vários programas de financiamento da 
tecnologia. Agora mesmo, estamos tocando um programa 
voltado à internet das coisas, à indústria 4.0.
 
A indústria 4.0 ainda é uma parcela pequena na carteira 
do banco. Ela não é excludente de um apoio mais amplo 
à indústria. A área de bens de capital, da qual o governo 
pretende retirar as barreiras tarifárias, é um dos setores 
que mais sofrem. Há uma divergência de pensamento 
no tocante à indústria e ao seu valor na orquestração do 
desenvolvimento. Concordamos que o investimento em 
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inovação é fundamental. Mas é difícil que ele frutifique em 
um contexto no qual a atividade industrial desce a ladeira. 
Ainda mais que a participação na indústria 4.0 é residual.
É residual, mas o BNDES está sempre na vanguarda. Isso é 
residual hoje, assim como alguns programas robustos que 
mantemos hoje o eram há dez anos. Em uma década, a indús-
tria 4.0 será a indústria core. Todo mundo terá de se adaptar 
para produzir nesse formato mais dinâmico. A indústria passará 
por uma grande transformação. A produção provavelmente se 
descentralizará. Hoje, temos a concentração da produção e 
uma logística muito pesada para transportar no mundo inteiro 
toda essa produção. Essas marcas modernas permitem produ-
zir em escala pequena com grande competitividade.
 
Ainda em relação à indústria, vamos voltar no tempo. O 
banco escolhia setores que considerava importantes, mas 
eram deficientes. Vou dar um exemplo. O Brasil não pro-
duz tomógrafos; importa tomógrafos, um equipamento de 
ponta, importante na indústria da saúde, que, aliás, nunca 
foi contemplada da forma necessária. Por que não uma 
linha voltada para estimular o investimento da produção 
de tomógrafos ou algo que o valha? Talvez a indústria não 
esteja sendo estimulada e apoiada a atender o novo ciclo 
da economia, que pressupõe produtos mais avançados, 
ainda que não sejam inovações.
Vamos ter de voltar naquela história do diferencial de juros. 
Quando tínhamos uma economia que os juros eram 15% ao 
ano, a empresa pagaria 40% ao ano em um empréstimo e 
o BNDES estava aqui oferecendo 7% ao ano, o banco tinha 
de racionar o crédito. O banco tinha um volume de recursos 
insuficiente, o que o obrigava a ser mais restrito em relação 
a setores e a empresas selecionadas. Hoje, esse diferencial 
no custo do crédito é pequeno. Então, mesmo que o BNDES 
diga que vai dar dinheiro para tomógrafo, as indústrias podem 
tomar crédito em outros bancos. O BNDES tem que focar na 
competitividade sistêmica da economia brasileira. Nós temos 
de dar condições de financiamento para todos os setores 
que possam se desenvolver no país. São os empresários, os 
industriais que vão montar suas empresas e escolher se vão 
produzir tomógrafos ou equipamentos para energia solar. O 
BNDES tem de estar pronto não para escolher os empresários 
ou os setores, e sim para permitir que as empresas sejam 
competitivas, tenham boa gestão, capacidade de inovar. 

Para fazer esse papel de que estou falando, o BNDES tem 
de ser muito ativo. Temos de estar quase que diariamente 
identificando quais são essas necessidades e lançando novos 
produtos financeiros mais adaptados. Nesses últimos seis 
meses, criamos uma enormidade de novos produtos, para 
empresas pequenas, médias, grandes, com taxa fixa, com 
prazo mais curto, mais longo. Isso nos exige uma proatividade 
muito grande. Criamos, por exemplo, uma área de fomento, 
que vai conversar com as empresas para ver o que é, como 
é que tem que fazer, o que precisa adaptar, mostrar os 
produtos que tem. O BNDES não tinha ação proativa. Esse 
BNDES antigo, sim, era reativo. Hoje, o trabalho do banco é 
muito forte de proatividade. Digitalizamos todas as nossas 
linhas de forma tão rápida que os bancos estão correndo 
atrás, para se adaptar às novas linhas automatizadas que o 
BNDES lançou. O BNDES tem se empenhado para estimular 
a competitividade sistêmica das empresas brasileiras e não 
de determinadas empresas ou setores. 
 
O ex-presidente do banco Marcos Viana dizia que o BNDES 
não podia ter lucro nem sobra de caixa. Se sobrou dinheiro, 
o banco não estava sendo eficiente e muito menos cum-
pridor da sua missão, ele ressaltava. Com o perdão da 
redundância, cabe a uma agência de fomento fomentar. 
O dinheiro não deve empoçar no seu caixa, assim como o 
seu foco não pode ser o de devolver recursos ao Tesouro. 
Banco privado é uma coisa, agência de fomento é outra. O 
primeiro tem de dar resultado financeiro para o acionista. 
O segundo somente pode ter os resultados aferidos em 
função do binômio investimentos e acerto dos projetos. Se o 
BNDES tem que se financiar no mercado e precisa ter lucros 
crescentes, qual a razão dele estar na esfera do Estado? 
Com todo respeito, eu discordo bastante. Acho que o banco 
tem que ter lucro, tem de ter rentabilidade, tem de ter uma 
carteira saudável, tem de financiar bons projetos, e isso, sim, 
é que vai resultar no desenvolvimento. Um banco que não 
tem lucro significa o quê? Que as operações que ele fez estão 
dando prejuízo, ou que ele está cobrando uma taxa que não 
remunera os seus custos de funcionamento, portanto ele não 
vai se capitalizar e não vai poder acompanhar o desenvolvi-
mento do país. Nós consideramos que o banco tem três pilares 
que pautarão sua atuação nos próximos anos: O primeiro é 
infraestrutura. Estamos fazendo neste ano 40% do desembolso 
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do banco para infraestrutura. Dentro de infraestrutura tem uma 
função fundamental que é estruturar e financiar os projetos. 
O segundo pilar é o desenvolvimento do mercado de capitais 
de longo prazo. O terceiro é estimular empresas inovadoras, 
startups, desenvolvedores de tecnologia etc. É um papel fun-
damental do banco. Esse tipo de empresa precisa de recursos 
para desenvolver a primeira ideia. Então, a missão do BNDES 
é acompanhar o ciclo de vida desses negócios nascentes. O 
banco deve apoiar essas empresas que têm boa estrutura, um 
negócio promissor, mas não estão prontas do ponto de vista 
de governança nem têm acesso a volumes de recursos mais 
elevados. Esses serão os novos campeões nacionais.
 
Ainda em relação ao papel do BNDES e a discussão sobre 
dar lucro ou não. Um bom projeto às vezes não é rentável na 
partida. A agência de fomento não deve necessariamente 
se limitar a projetos que se mostrem prontamente lucrati-
vos. Saneamento, por exemplo, é um rolo danado. Há um 
atraso brutal no setor: metade da população brasileira não 
tem acesso à rede de esgoto. Existe um consenso de que 
a participação do BNDES é vital para reduzir esse gap no 
saneamento, assim como há um consenso de que esses 
projetos não são obrigatoriamente lucrativos, têm um 
tempo de maturação longo e muitas vezes precisarão ser 
subsidiados. Estamos falando de projetos com um impacto 
social tão ou mais importante do que o econômico. Este 
não é mais um critério que sensibiliza o BNDES?
É evidente que o BNDES se concentra nos projetos que têm 
maior impacto econômico e social. A Vale não precisa do 
BNDES. A Petrobras também não. Assim como elas, há outras 
empresas que não necessitam do BNDES para se financiar. O 
BNDES faz saneamento, rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, 
linha de transmissão, geração. Isso está no DNA do banco. 
São projetos com impacto econômico, mas também social. 
Agora, o banco não pode apoiar empreendimentos que não 
têm viabilidade. Os projetos precisam ser economicamente 
viáveis. A viabilidade é o critério básico do BNDES. Financiar 
projetos com impacto social, mas sem viabilidade econômica, 
é função de outras agências do Estado. O BNDES não pode 
se envolver com o que não tem retorno. E dá para fazer tanta 
coisa. Saneamento, por exemplo. Se o país melhorar um 
pouquinho a regulação do setor, vai dar para financiar tudo. 
Dá para universalizar o saneamento no Brasil dentro de 10 

a 15 anos. A maior amarra para este setor hoje é o fato de 
que as competências são distribuídas de maneira equivocada. 
A competência é municipal, as empresas são estaduais e o 
recurso é federal. Não se consegue ter rentabilidade numa 
estrutura que não conta com a mínima segurança jurídica. 
Um dia o prefeito acorda com mal humor e baixa uma lei 
reduzindo 50% da tarifa de tais e tais bairros... A concessio-
nária fica perdida.
 
Você mencionou que um dos graves problemas da indústria 
é a falta de produtividade e de eficiência. Agora estamos 
discutindo medidas na linha da redução de barreiras tarifá-
rias, extinção de proteções alfandegárias, coisas do gênero. 
Não caberia ao BNDES, já que é um banco também da in-
dústria, financiar ou apoiar essa transição? Por que há uma 
assimetria competitiva infernal entre as empresas daqui e 
suas congêneres internacionais? Uma forma alternativa de 
enxergar as circunstâncias é dizer algo como “Olha, deixa 
rolar, deixa quebrar, deixa desaparecer”... Antonio Barros 
de Castro dizia: “Se você deixar como está, acaba indústria 
têxtil, brinquedo, moveleira... Um monte de setores vai 
embora”. Como o senhor avalia esse ponto de vista?
O que eu tenho lido é uma visão de uma abertura gradual e 
negociável, que eu compartilho desde sempre. O mercado 
internacional é disputado milimetricamente, então não existe 
nenhuma facilidade em lugar nenhum do mundo. Ninguém 
facilita a vida de ninguém em lugar algum. Então, eu acho 
que o Brasil tem de fazer uma grande abertura comercial. 
Nossas tarifas, em geral, são muito altas. Mas não podemos 
fazer isso gratuitamente aos outros países. Temos de obter 
algo nesse caminho. Além disso, ao longo desse processo, 
temos de criar condições de competitividade para as empresas 
brasileiras. Evidentemente ao longo dessa estrada teremos 
perdas. Algumas empresas não terão capacidade econômica, 
financeira, gerencial, tecnológica etc. Mas o correto realmente 
é ir negociando e melhorando as condições. O BNDES pode 
ajudar principalmente no investimento, no desenvolvimento 
de tecnologia e no financiamento para exportação. Nós temos 
produtos hoje já disponíveis para os três elementos. Mas, de 
novo, a prioridade do banco é a competitividade sistêmica da 
economia brasileira. Não é o diferencial de taxa de juros do 
investimento do BNDES que vai tornar uma empresa compe-
titiva internacionalmente.

ESgRIMa
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Um dos motivos pelos quais o banco foi renegado passa 
pela questão da exportação de serviço, tratada como algo 
criminoso. O corpo técnico já se manifestou, mas seu posi-
cionamento não teve a devida ressonância. A exportação de 
serviço sempre foi considerada importante para a geração 
de divisas e ocupação de espaço geopolítico. Mas passou-
-se a se dizer que o BNDES começou a gerar emprego lá 
fora e não aqui. Aí veio a Lava Jato, que transferiu crimes 
individuais para as suas corporações, como se instituições 
cometessem atos criminais. Como você vê esses maus-
-tratos à ideia da exportação de serviços?
A exportação de serviço representa hoje algo como R$ 35 
bilhões em uma carteira total de R$ 550 bilhões. Ou seja: 
equivale a aproximadamente 6% das operações do BNDES. O 
BNDES só financia o que é produzido no Brasil. Isso vale, aliás, 
para toda a nossa carteira de financiamento a exportações, 
tanto de serviços quanto de produtos. O que não quer dizer que 
esses recursos não possam ter sido utilizados indevidamente 
em algum lugar. Também não há inadimplência excessiva, 
como alguns apregoam. A inadimplência da carteira de ex-
portações representa 1% da carteira total do banco. Então, é 
muito barulho por pouca coisa. Um país que quer ter presença 
internacional, quer ser desenvolvido, quer ser grande, tem de 

ter exportação de bens e de serviços. Não há como não ter 
isso sendo um país com as pretensões do Brasil
 
Uma das críticas ao BNDES é que ele não acompanha os 
projetos que financia. Portanto, esses projetos acabam se 
transformando em obras com atraso, ou mesmo empreen-
dimentos sem o devido compliance. A informação colhida 
no banco é o inverso: existem estudos técnicos e precio-
sismo no tratamento das questões, assim como auditoria e 
transparência amplas. Na sua visão, o BNDES não tem um 
sistema de acompanhamento adequado? Não seria possí-
vel monitorar o andamento dos projetos pari passu, para 
evitar, por exemplo, que os recursos emprestados fossem 
utilizados para arbitragem financeira ou que o cronograma 
dos empreendimentos atrasasse de forma absurda?
Não é verdade. O acompanhamento do BNDES é extrema-
mente duro, inclusive é motivo de queixa dos clientes. E mais: 
não temos obra atrasada. Isso não existe. Às vezes, temos 
projetos financiados com várias fontes. Há casos em que a 
obra atrasa por falta de recurso do Tesouro. Um exemplo: o 
metrô de Fortaleza tem uma parte que é recurso do Ministério 
das Cidades e outra que é financiamento do BNDES. 
 
Nos últimos anos, o banco foi criminalizado, sem direito, 
digamos assim, a um acordo de “leniência reputacional”. 
A imagem de uma instituição pública de histórica credibi-
lidade foi contaminada, e esse processo se alastrou até o 
próprio corpo técnico, que, de alguma maneira, também 
acabou sendo “criminalizado” a reboque. Pelo menos sim-
bolicamente. Você acha que o BNDES foi apunhalado, uma 
vez que ninguém defendeu o banco conforme ele merecia, 
até pela sua tradição, história, desenvolvimento?
O banco tem sido injustamente denegrido. Não existe, até o 
momento, qualquer evidência de corrupção dentro do BNDES. 
Isso é impar no Brasil. Eu não conheço nenhuma instituição 
que possa dizer isso. Nos últimos 10 anos, não há um caso de 
corrupção dentro do BNDES. Ressalte-se ainda que a trans-
parência do banco evoluiu nos últimos dois anos de maneira 
exponencial. O BNDES é o banco mais transparente do mundo. 
Nenhuma instituição financeira publica em seu site todas as 
suas operações como o BNDES faz. Todas as operações – 
externas, internas, participação societária – estão disponíveis 
para quem quiser buscar. 

I N S I G H T
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e
ste artigo pretende analisar e discutir a visão dos Ba-
talhadores, grupo social ascendente entre as classes 
populares no Brasil, tomando como eixo a maneira 
pela qual ele metaboliza as noções de meritocracia e 

igualitarismo. O objeto imediato é, portanto, o Brasil. Mas o 
objeto ulterior é o próprio pensamento social, como artefato 
para a explicação da realidade. Não podemos compreender 
adequadamente o Brasil pelo prisma das ideias e dos méto-
dos predominantes nas ciências sociais e nas humanidades 
contemporâneas. O esforço para entender e para reimaginar 
o Brasil obriga o pesquisador e o intelectual a inovar nos 
métodos e nas ideias.1 

Nas últimas décadas a estrutura de classes do Brasil pas-
sou por transformações importantes. A nossa hipótese é a de 
que hoje ela compõe-se por sete categorias, que podem ser 
entendidas como classes no sentido convencional da teoria de 
classes, porque cada uma delas se define simultaneamente por 
uma posição distinta na divisão do trabalho e por uma orienta-
ção espiritual à sociedade e ao mundo: a plutocracia formada 
pela classe proprietária (muitas vezes intermediária entre o 
capital estrangeiro e o local); a alta burguesia profissional 
cosmopolita; a classe média tradicional; a classe média emer-
gente, formada por uma pequena burguesia empreendedora; 
o assalariado do setor intensivo em capital; os batalhadores; 
e a ralé, composta pela massa miserável. 

Entre a segunda classe média de emergentes e a ralé, 
surgiu uma classe intermediária, os batalhadores. São trabalha-

dores com baixa escolaridade, mas que não experimentaram 
a desintegração familiar característica da ralé. Alguns de seus 
tipos mais comuns, situados majoritariamente no setor de 
serviços, são, por exemplo, os operadores de telemarketing, 
o feirante, o comerciante, o artesão, os pequenos empreen-
dedores rurais, os beneficiários do microcrédito, entre outros 
perfis de trabalhadores brasileiros em sua maioria pertencen-
tes à economia informal, sem direitos nem representação 
sindical, acrescidos pela parte significativa dos trabalhadores 
precarizados do setor formal. Muitos têm mais de um empre-
go e são, em sua maioria, adeptos fervorosos das religiões 
pentecostais.2 

O artigo se beneficia da pesquisa Radiografia do Brasil 
Contemporâneo, realizada entre os anos de 2015 e 2016 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que 
definiu, com densidade empírica, os contornos da estrutura 
social do país, dedicando-se a investigar as interações entre 
estas estruturas e as formas de consciência: as visões acerca 
da vida e do mundo que prevalecem em diferentes partes da 
sociedade brasileira. Com isso, atravessou as fronteiras de 
ideias e de metodologias comumente associadas a campos 
específicos das ciências sociais. A nossa análise se baseia 
em entrevistas com batalhadores, retiradas de um universo 
de 30 entrevistas com membros de todas as classes sociais 
as quais atribuímos escalas de atitude.3 

Para atingir nossos intentos, organizamos este texto da 
seguinte maneira: uma seção que contextualiza a relação 
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entre as noções de meritocracia e igualdade com os projetos 
de sociedade imaginados e praticados nos últimos dois séculos 
e outra que analisa e interpreta as posições dos entrevistados 
relativas a inúmeras questões e temas em que se podem 
extrair suas visões acerca do que estamos definindo como o 
meritocratismo republicano, além de uma breve conclusão. 

dos ProJetos de transformação  
à PrátiCa da ComPensação

As noções de igualdade e de meritocracia estão presentes 
no imaginário do Ocidente, com a atual intensidade, desde 
pelo menos a consolidação, no início do século XIX, de duas 
das grandes doutrinas políticas modernas, o Liberalismo e o 
Socialismo. Em cada uma destas perspectivas teórico-política 
sempre esteve subentendido visões acerca da relação entre 
os indivíduos e entre estes e a sociedade, mediada por um 
sem-número de instituições. De seu nascedouro até os dias 
atuais, ambas as noções experimentaram várias resignifica-
ções como consequência da marcha da história. 

No século XIX, dominado pelo radicalismo moral, cuja 
expressão no pensamento social pode ser encontrada em 
figuras como John Stuart Mill e Karl Marx, por exemplo, o 
pano de fundo era a ideia de transformação estrutural da ordem 
social. Já no século XX, as experiências das guerras mundiais 
e das grandes tentativas de reorganização institucional das 
sociedades marcaram profundamente as clivagens ideológicas. 
Na segunda metade deste século, particularmente a partir 

da ascensão dos EUA à condição inconteste de liderança do 
capitalismo e da consolidação da social-democracia na Europa, 
ambos sob a sombra do socialismo real, as categorias de meri-
tocracia e igualdade vão assumir novos contornos até a queda 
do muro de Berlim, que renovará o seu sentido, fornecendo as 
suas feições contemporâneas. 

A ideia de meritocracia está estreitamente vinculada à 
orientação liberal, que a postula como um modelo de progresso 
individual e coletivo prático, cuja pedra de toque é a premia-
ção do talento e do esforço pessoal medido por competição 
severa, cujos vencedores são capazes de enfrentar e vencer 
adversidades ocasionadas pelo meio social externo, como as 
desigualdades sociais. Uma de suas premissas operacionais 
assenta-se na crença no poder transformador da educação. A 
persuasão que alcança conta com a ajuda decisiva do exemplo 
dos EUA, sociedade tomada como paradigma da lógica meri-
tocrática. A maior parte dos críticos da noção de meritocracia 
enfatiza, entretanto, o caráter abertamente ideológico da ideia, 
procurando demonstrar tratar-se de um engenhoso mecanismo 
de justificativa de submissão à ordem existente, caracterizada 
por grandes desigualdades que tendem a reproduzir a base 
causal das enormes diferenças de oportunidades, como, por 
exemplo, as educacionais. 

A obra mais conhecida dedicada a analisar o fenômeno da 
meritocracia é a do sociólogo britânico Michael Young (1994), 
publicada originalmente em 1958. As suas conclusões, eivadas 
de fina ironia, apontam para a completa impossibilidade de 
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homogeneização de valores, do tipo dos que definem a meri-
tocracia, como meio para suplantar a sociedade de classes: 
“De fato, se nós avaliássemos as pessoas não somente pela 
sua inteligência e cultura, pela sua ocupação e seu poder, mas 
também pela sua bondade e coragem, pela sua imaginação e 
sensibilidade, pelo seu amor e generosidade, as classes não 
poderiam mais existir” (Young, 1994: 169). Posteriormente 
outros intelectuais se debruçaram sobre a questão, enfati-
zando o papel da educação. O sociólogo norte-americano 
Talcott Parsons enxergava na renovação educacional que os 
EUA experimentavam em meados do século passado uma 
espécie de continuidade de transformações iniciadas pela 
revolução industrial, cujo desfecho seria a diminuição das 
desigualdades sociais. Já os franceses Pierre Bourdieu e Jean 
Claude Passeron concluíram que o sistema educacional é o 
principal mecanismo social de reprodução da ordem estabe-
lecida, atacando, portanto, a ideia de meritocracia com base 
na educação.4

A ideia de igualdade tem inúmeras manifestações ao longo 
da história, sendo talvez a mais antiga a que define todos 
os seres humanos como filhos de Deus, característica das 
religiões monoteístas. Mas a sua expressão mais forte, tanto 
do ponto de vista formal como principalmente substantivo, 
só veio a se desenvolver justamente quando a desigualdade 
material ficou brutalmente evidente com o advento da ordem 
social burguesa.5 No âmbito formal, a construção do estado 
liberal, desde o século XVIII, estabeleceu direitos iguais para 
todos perante a lei e igualdade de participação política. Foi 
sucedida pelo surgimento do chamado estado social, no século 
XX, com ênfase em constituições dedicadas a ofertar amplos 
direitos socioeconômicos, desfalcados na maioria das vezes 
dos meios institucionais de sua efetivação, como no caso 
paradigmático da atual Constituição brasileira, chamada de 
Cidadã, que completa trinta anos com suas principais pro-
messas descumpridas.6 

Todas as sociedades contemporâneas, com exceção das 
muito pobres, se estruturam a partir da lógica de classes 

sociais. A vida social da maioria dos países se organiza de 
maneira bastante hierárquica, com níveis muito desiguais de 
acesso aos resultados econômicos da relação entre capital e 
trabalho e aos serviços prestados por inúmeras instituições 
e suas políticas públicas.7 Essa realidade conforma caracte-
rísticas de consciência e estilo de vida das diferentes classes 
sociais, evidenciando a enorme dificuldade de tradução do 
horizonte normativo da noção de igualdade em processos cujos 
resultados reforçam, ao invés de diminuir, a desigualdade de 
oportunidades. Mesmo as sociedades escandinavas, baluarte 
da social-democracia mais includente e igualitária, experi-
mentam hoje crise que vem solapando os níveis de igualdade 
material e coesão social alcançados durante o século XX, por 
meio de transformações institucionais profundas como, por 
exemplo, o arranjo que destinou a proporção maior da renda 
nacional ao trabalhadores. 

a
emergência de uma nova forma de organização da 
competição econômica em escala global nas dé-
cadas finais do século passado teve como uma de 
suas consequências a tentativa, nos planos teórico 

e institucional, de realizar a compatibilização dos modelos de 
capitalismo dos EUA, baseado em flexibilidade econômica, e 
o do norte da Europa, baseado em proteção social (Pontusson, 
2005). Os resultados não têm se mostrado animadores. A desi-
gualdade aumentou consistentemente. Segundo o economista 
Thomas Piketty, o nível de concentração da riqueza mundial 
nas últimas três décadas alcançou patamares semelhantes 
proporcionalmente aos do início do século XX. O neoliberalismo 
com “preocupação social” tem fracassado. 

Mas além dos resultados práticos, o referido insucesso 
teve um impacto também devastador na dimensão das 
consciências, ocasionando um rebaixamento de expectativas 
em relação ao pensamento e à política sem precedentes na 
modernidade. No plano das ideias a questão da igualdade 
sofreu um grande assalto: até então ela sempre esteve envolta 
pela lógica da transformação, mas desde a ascensão inicial do 
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neoliberalismo no início dos anos 80 do século passado, a ideia 
de compensação das desigualdades e exclusões criadas pelo 
mercado ganhou muita força. O discurso dominante, inclusive 
entre os progressistas, passou a ser o de que o máximo que 
se pode esperar da política é a redistribuição marginal, dentro 
da ordem estabelecida, de direitos e recursos – materiais e 
simbólicos. Um enorme recuo que alguns tentam apresentar 
como realismo e sensatez.8 

Assim, o papel que restou para o pensamento historica-
mente ligado à igualdade foi propor meios para atenuar os 
efeitos da falta de democratização das sociedades. Esta é 
a ideia predominante na filosofia política e na teoria jurídica 
contemporâneas. O resultado é, por exemplo, a ênfase nos 
debates a respeito de políticas públicas recaírem sobre polí-
ticas sociais compensatórias. Uma espécie de “terapia social 
evasiva” proposta por políticos e burocratas cujo horizonte 
intelectual está delimitado por um “conformismo inconforma-
do”, no estilo do liberalismo norte-americano.9 É, portanto, uma 
tendência de pensamento que se desarma para reorganizar e 
refazer a sociedade que espera em troca desse desarmamento 
ganhar a condição de compensar a situação existente. 

Há também no campo progressista orientações, minori-
tárias, que insistem na possibilidade de transformação das 
estruturas que geram desigualdades e que sustentam serem 
estas transformações o único caminho para o enfrentamento 
das desigualdades, apostando nas alternativas institucionais 
econômicas e políticas: “Ser progressista hoje em dia é insistir 
em transpor as fronteiras da estrutura institucional estabele-
cida numa direção democratizante. Todo aquele que aceita a 
estrutura institucional estabelecida como o horizonte dentro 
do qual os interesses e ideais – inclusive os ideais igualitá-
rios – devem ser perseguidos não é progressista. Os partidos 
social-democratas da Europa não são progressistas” (Unger, 
1999: 217). Nesta forma de raciocinar estão postos duas 
premissas importantes: 1) a política deve ser entendida como 
a imaginação permanente das instituições organizadoras da 
vida social e 2) o investimento em políticas equalizadoras sem 

mudar as instituições é exercício infrutífero para transformar 
estruturas que causam desigualdades. 

Em países como o Brasil, a economia política da compen-
sação, urdida pelo igualitarismo liberal, concebe a ação do 
Estado como dividida em dois tipos, reforçando o dualismo 
social: uma dirigida aos excluídos, assentada no slogan da 
“inclusão social”, entendido basicamente como o compromisso 
de construir em favor dos pobres “redes de proteção social”, 
através de programas de renda mínima e ações afirmativas. 
E outra, dirigida à classe média, ansiosa para fugir do sistema 
público de saúde, educação e previdência supostamente 
universais, voltada para o exercício do poder regulador do 
governo, que regularia com mais atenção os planos privados 
de saúde, as escolas particulares e a previdência privada. A 
política social teria, portanto, duas linhas de ação separadas: 
uma, compensatória, destinada às classes populares e, outra, 
reguladora, dirigida à classe média. 

A ascensão da compensação como ideal e prática domi-
nantes da política nas sociedades contemporâneas, fenômeno 
expresso na adesão de partidos e governos de direita, centro 
e esquerda a políticas de transferência de renda e de cotas 
para minorias, significa uma curiosa suspensão do embate 
ideológico entre a meritocracia e o igualitarismo. Afinal, a 
compensação objetiva mitigar os sofrimentos causados pela 
exclusão social, sem, contudo, enfrentar o fundo causal da 
desigualdade estrutural intocada pela lógica da compensação 
e, ao mesmo tempo, tenta neutralizar no plano retórico o 
discurso meritocrático. Trata-se, portanto, de uma orientação 
normativa que se choca com as ambições cultivadas pela ética 
dos batalhadores como veremos a seguir, cuja contrapartida 
institucional exige a reorganização estrutural da vida econô-
mica e social, assunto da próxima seção. 

a étiCa batalHadora e a Premissa da reConstrução 
A consciência coletiva dos batalhadores apresenta uma 

mensagem que implica uma alternativa ética e política à orien-
tação advinda da perspectiva de compensação do mundo. O 
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cerne da mensagem dos batalhadores é basicamente o se-
guinte: apesar das circunstâncias dificílimas que enfrentamos 
em nossas vidas, podemos e devemos tentar transformar o 
mundo. A tradução dessa consciência em prática desenvol-
veu uma cultura de esforço pessoal e de cooperação social 
conduzida em termos de busca por igualdade, combinando 
atitudes e ideias incomuns na sociedade brasileira. A sua 
aspiração mais profunda é a construção de um meritocra-
tismo republicano que se pode definir, de um lado, como a 
promessa de salvação aos merecedores, o entusiasmo com 
a superação da pobreza e com todos os sinais de êxito, não 
importando de que direção social venha e, de outro, como a 
defesa da iniciativa e da tenacidade na luta por melhora de 
nível econômico e cultural. 

As bases sociológicas da ética batalhadora se sustentam 
em quatro pilares: família estruturada, forte orientação ao 
trabalho, religiosidade intensa e cognição pragmática desen-
volvida – que permite transmutar ressentimentos, bastante 
razoáveis de serem sentidos por pessoas com o tipo de rotina 
dos batalhadores, em esperança. Eles parecem levar a sério 
o slogan que diz: onde há vida, há esperança. A justaposição 
desses fatores é o que diferencia os batalhadores, enquanto 
classe popular, da ralé. A classe da qual os batalhadores mais 
recebem influência é a classe média emergente, formada por 
uma pequena burguesia empreendedora desejosa de oportuni-
dades e bastante intolerante com as imposturas dos políticos, 
a frivolidade dos ricos e a desimportância dos intelectuais.

Muitos traços distinguem a visão dos batalhadores em 
relação ao conjunto das outras classes sociais no Brasil. A 
sua nova prática de autoajuda é muito distinta da cultura de 
reivindicação de direitos que marca a ação pública da maioria 
da classe média, seja a de horizonte mais conservador preo-
cupada com corrupção ou a de perspectiva mais progressista 
focada nas questões sociais – e, atualmente, identitárias. Uma 
segunda diferença muito importante é que os batalhadores 
não se deixam fascinar por modelos estrangeiros, que na 
verdade mal conhecem. E o terceiro elemento a distinguir os 
batalhadores é a falta de clareza sobre os meios de tornar a 
sociedade brasileira mais hospitaleira a seus interesses e a 
seus valores. Somados, esses aspectos acabam gerando um 
estado de espírito que leva esses agentes a se refugiarem 
em micromundos e a enxergar a política com desconfiança.10

É importante demarcar a diferença entre o discurso da 
classe média tradicional sobre a meritocracia e a prática 
meritocrática dos batalhadores. Um exemplo muito ilustrativo 
do primeiro tipo é a visão do jurista Luis Roberto Barroso, 
constitucionalista tido como progressista e indicado à nossa 
Corte Suprema pelo Partido dos Trabalhadores por defender 
minorias, que enxerga como problema institucional principal do 
Brasil “uma sociedade que é viciada em Estado”. Ele também 
afirma que “os bons têm que ocupar os espaços no Brasil. 
Esses espaços foram ocupados pelos espertos e pelos cor-
ruptos”. Os batalhadores, ao contrário, não estão em busca de 
virtuosos para liderarem a República. Querem oportunidades, 
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especialmente para os que costumam ser tratados apenas 
como beneficiários. Defendem a lógica da autoconstrução 
individual e da reconstrução da sociedade pelo método que 
já praticam, republicano ao invés de liberal. 

O problema prático e de maior alcance do ponto de vista da 
ligação entre a ética batalhadora e o meritocratismo republica-
no é saber qual será o destino das aspirações dos batalhadores. 
Elas estão condenadas a degenerar nas formas arcaicas e 
conservadoras da pequena propriedade privada isolada, do 
egoísmo familiar, de uma prática de autoajuda restrita a pe-
quenos círculos de famílias e comunidades religiosas? Ou elas 
podem ser reorientadas? As respostas a estas questões não 
podem ser encontradas no repertório de opções normativas e 
programáticas disponíveis atualmente, assentadas na lógica da 
compensação. Esta constatação implica no reconhecimento 
de que é preciso também ultrapassar a tomada de posição no 
espectro das disputas entre o individualismo ou o coletivismo 
que marcou tão fortemente o século XX. 

n
o cerne das ambições dos batalhadores que informam 
o seu horizonte programático figuram duas preocu-
pações centrais: trabalho e educação.11 A lógica que 
se depreende de seus raciocínios, exemplificados 

em seguida, é a de que a política social deve ter o condão 
de se conectar e de reorganizar o sistema produtivo, em vez 
de apenas compensar as suas exclusões, para incluir mais 
pessoas de muitas maneiras diferentes. O “social” não deve 

estar apartado da estrutura econômica. Nesse sentido, o 
foco de sua agenda diverge da experiência brasileira de se 
apropriar somente do momento final da social-democracia 
europeia, o epílogo do redistributivismo, sem a reconstrução 
institucional anterior e decisiva, cuja principal expressão foi a 
inclusão via trabalho produtivo. A lição da social-democracia 
é inequívoca: o seu arranjo institucional e os seus resultados 
socioeconômicos foram resultado de política transformadora 
e não de judicialização da política ou de políticas sociais 
assistencialistas baseadas em redistributivismo marginal de 
recursos. Este tipo de construção política é complicado e 
difícil, especialmente em regimes democráticos, mas o que 
a experiência histórica revela é que não há atalhos a ele na 
realização de inclusão real e duradoura. 

No diálogo a seguir fica muito claro como a visão da ética 
batalhadora se conecta com a meritocracia republicana: 

Entrevistador: Você vê o Brasil como um país desigual? 
Com muita pobreza? 

Entrevistado: é... tem... tem muita pobreza, mas assim eu 
acho que às vezes é questão de falta de oportunidade também 
né... (pensa um pouco) tens uns que é, né (pobre) eu penso 
que se tivesse mais emprego, talvez se tivesse fosse diferen-
te... não sei... se a pessoa tivesse mais oportunidade de ter 
uma renda talvez a pessoa não chegaria tanto ao extremo da 
pobreza... igual a gente vê algumas reportagens, o pessoal do 
Nordeste, aí eu fico pensando se às vezes tivesse alguém, um 
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governo que investisse nessas áreas, que o nível de pobreza é 
maior, eu fico pensando, será que não tem dinheiro no mundo 
que não acabe com aquela situação (pobreza no Nordeste) 
que a pessoa tivesse mais oportunidade de frequentar uma 
escola, de ter um lugar pra trabalhar. 

Entrevistador: Agora ainda falamos sobre isso, como você 
vê esses programas sociais atuais? Tipo “Minha Casa, Minha 
Vida”, “Bolsa Família”? 

Entrevistado: Humm... falho, até a questão da casa eu 
não acho ruim não, apesar que o governo poderia, para quem 
realmente comprovar renda menor, ter mais ajuda né. Mas a 
questão do Bolsa Família eu acho que é bem falho, nem sempre 
quem ganha precisa, né. Assim eu acho que deveria ser pra 
quem fosse assalariado, tipo assim, não se a pessoa fosse, 
porque, tipo assim, nada contra quem é desempregado, mas cê 
vê que não ajuda, eu acho que o Bolsa Família não acrescenta 
muito pra pessoa que ela não tem uma renda. Tipo assim, se 
a pessoa ganhasse até dois, até um salário mínimo, um pai de 
família que ganhasse até um salário mínimo e tivesse acesso ao 
Bolsa Família com mais facilidade seria melhor. Eu não sei, né; 
mas pelos casos que a gente vê por aqui tá muito banalizado, eu 
não sei se tem outra... tipo se no Nordeste funciona diferente, 
mas por aqui eu não vejo um povo que não precisava e tem. 
Alguns, você sabe, que têm necessidade, aí é lógico, né. Não é 
generalizado. Eu acho assim, que o programa deveria ter outros 
critérios de escolha, tipo eu não tenho perfil de Bolsa Família, 
claro que outras pessoas têm, mas eu tenho certeza que se 
eu entrasse com o processo para ter, às vezes eu conseguiria, 
entendeu? Mais ou menos isso aí... porque eu conheço algumas 
pessoas que não têm necessidade e às vezes têm...

Embora os batalhadores aceitem a inclusão excludente e 
seletiva das políticas sociais compensatórias e das ações afir-
mativas, como alternativa à exclusão do mercado, claramente 
percebem os seus limites. É como se soubessem que não 
existem reconhecimento e representação de grupos excluídos 
numa ordem não transformada. O caso das cotas para negros 

nas universidades, como uma resposta ao racismo de nossa 
sociedade e suas inúmeras consequências, exemplifica que 
essa política não mudou objetivamente a situação para a 
massa negra que continua excluída do acesso a ensino básico 
decente. Por outro lado, toda a discussão da educação dos 
negros recai para os cotistas e seu rendimento, discutindo se 
eles se saem iguais ou melhor do que os alunos cujo acesso 
é regular. Mas qual a relevância dessas mensurações para a 
maioria de negros? No fim, a cota acaba desviando o foco da 
discussão estrutural (a péssima educação básica da massa 
negra) e dando a impressão de que com o sistema de cotas 
estamos bem encaminhados em matéria educacional.12 

A percepção do caráter limitado dessas políticas derivadas 
da lógica da compensação não impede que a maioria dos ba-
talhadores revele também tanto a sua natureza solidária para 
com os outros membros das classes populares como a ralé, 
principal beneficiária de programas do tipo de transferência 
de renda, assim como senso de sobrevivência e adaptação 
dentro do contexto existente dominado pelo discurso da 
compensação como horizonte máximo de expectativas.13 Disso 
resulta, inclusive, a sua adesão à lógica do consumismo, como 
se dissessem: já que as condições para ser cidadão não estão 
postas, que pelo menos sejamos consumidores. E não deixa de 
ser revelador que muitas vezes o batalhador é empurrado rumo 
ao mercado por incapacidade de atendimento das políticas 
públicas mais básicas do Estado.14 

Na verdade, sob o ângulo estritamente delimitado pela par-
ticipação na distribuição dos recursos políticos do Estado, os 
batalhadores são os principais excluídos da política brasileira. 
Se a ralé é a classe de abandonados e humilhados de nossa 
sociedade, ela tem recebido nos últimos anos a atenção do 
Estado pelo menos nas políticas sociais compensatórias. Já 
os batalhadores têm uma relação de intensa frustração com 
o Estado. Seja em seu esforço de capacitação através da edu-
cação para tentar competir em condições reais no mercado, 
seja no acesso aos recursos que permitem aspirar entrar no 
mundo produtivo como o crédito e a tecnologia; todos lhes são 
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ostensivamente negados. Na ausência de parceria com Estado, 
os batalhadores encontram refúgio na família e na igreja, que 
são instituições importantes, mas totalmente insuficientes 
para garantir a plena integração na ordem social competitiva. 
Afinal, os batalhadores não devem ser definidos somente pela 
luta por sobrevivência, mas também e, sobretudo, pela batalha 
por mudança nas formas de organização da competição no 
seio da sociedade e da cultura brasileira. 

A complementaridade entre o ideal de autoajuda, a con-
cepção do projeto de vida como o dos esforçados e uma moral 
baseada no cumprimento da promessa dada e na exigência da 
responsabilidade individual pode ser observada na entrevista 
abaixo, numa passagem sobre o aprendizado como superação: 

Entrevistador: Mas qual seria um professor ou professora 
que você lembra? Teve algum que te marcou, sem ser assim 
negativamente? 

Entrevistada: Zenaide. Tu acredita que eu lembro dela 
por ela ser rígida demais? Todo mundo tinha medo de estudar 
com ela. Ela tinha uma palmatória na mesa. Menino que não 
aprendia a tabuada levava uns bolos na mão. E aí todo mundo 
tinha pavor de pegar Zenaide. Na hora que chegava a matrícula 
pra começar o ano era uma luta. Meu coração acelerou, mas eu 
adorava aquilo. Eu falava: oba, agora que eu aprendo, porque 
eu tinha dificuldade. Pois com ela eu aprendi a tabuada. 

Entrevistador: Apanhava? 
Entrevistada: Nunca apanhei. 

Entrevistador: Só o medo mesmo... 
Entrevistada: Só medo. Mas gostava daquilo. Chegava 

a ficar emocionada. Aí os coleguinhas falavam: mas você é 
doida. Como é que você pode gostar? Não, eu não achava ela 
ruim assim a esse ponto, eu achava uma mãezona, por ela ter 
essa preocupação de querer ensinar. Hoje em dia as pessoas 
veem diferente. Veem distorcido, mas era só interesse em 
querer ensinar e ver as pessoas bem. 

Considerações finais
A análise da visão dos batalhadores acerca da sociedade 

brasileira pode recair sobre vários aspectos e se desdobrar 
em vários níveis. Do ponto de vista político – entendido como 
uma perspectiva normativa que sinaliza para um programa 
de ação – os temas e as questões discutidas neste artigo 
apontam para uma diferenciação no interior das classes po-
pulares brasileiras. As distinções existentes entre a ralé e os 
batalhadores implicam políticas públicas bastante diferentes 
para cada um desses atores. A soma de dificuldades como as 
de natureza familiar e as culturais da ralé inibe a eficácia de 
programas que não se restrinjam à lógica da compensação. 
Já os batalhadores possuem um conjunto de atributos, sendo 
o autorresgate em condições adversas o mais relevante do 
ponto de vista sociológico e político, que leva à conclusão jus-
tamente contrária: dedicar a eles programas compensatórios 
é um enorme desperdício. 

e
sse dado da realidade, mensurável empiricamente, im-
põe um desafio à aplicação da orientação compensadora 
na política brasileira. Embora seja compreensível pensar 
que a política pública deva começar pelos mais carentes, 

a lógica da política não deve ser a mesma da caridade. Se os 
relativamente menos carentes como os batalhadores têm muito 
mais capacidade de responder aos estímulos de políticas, pela 
lógica da transformação devem ser os destinatários centrais da 
ação do Estado. Isso parece ser ainda mais razoável quando se 
tem em vista que os batalhadores manifestam senso de solida-
riedade em relação à ralé, cuja capacidade de ação coletiva é 
muito fraca, diferentemente da dos batalhadores, cujo potencial 
não deve ser desprezado. Os batalhadores podem funcionar 
como vanguarda da classe popular transformadora do Brasil. 
Para isso tem de deixar de serem objeto da compensação e 
passarem a ser vistos como construtores. 

Se o Estado brasileiro, deliberadamente, tomar a decisão 
de formar uma contraelite republicana que objetive, em nome 
de todos, quebrar a espinha dorsal da estrutura de iniquidades 
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da sociedade brasileira, como a desigualdade social, o corpo-
rativismo e o nepotismo, já tem o seu agente privilegiado: os 
batalhadores. E, talvez, o mais relevante politicamente seja 
que, ao contrário do que se possa imaginar, esse esforço 
não teria um efeito somente em médio ou longo prazo. As 
chances de se produzir um efeito imediato e dramático sobre 
a sociedade brasileira são altas, na medida em que criaria 
uma dinâmica de emulação de ambição e de excitação em 
todo país que pode começar a subverter as estruturas sociais 
e mentais consolidadas. 

Uma orientação estratégica extraída do meritocratismo 
republicano chocar-se-á com o leitmotiv da política brasileira 
das últimas décadas. Os limites do acordo dominante no Brasil 
contemporâneo se expressam na ideia de redistributivismo 
como meio de compensar a estrutura de classe existente no 
país, responsável pela sociedade mais desigual da contem-
poraneidade. A ideia alternativa derivada da compreensão do 

1. A ciência estabelecida muitas vezes tem dificuldades em captar, compreender 
e explicar fenômenos novos e que ainda estão se constituindo. Este é o caso das 
ciências sociais brasileiras em relação às transformações na estrutura de classes do 
Brasil contemporâneo e suas múltiplas consequências. O intenso debate em torno 
da categoria “nova classe média” é expressão dessa dificuldade e uma de suas 
consequências mais visíveis. 

2. O pentecostalismo pode ser visto como o elemento mais importante da base cognitiva 
das classes populares brasileiras hoje, operando a mudança de uma energia estática 
em força dinâmica transformadora, substituindo em graus variados a doutrina do sofri-
mento cristão-católico por um liberalismo econômico popular, mediado pela instituição 
religiosa, à maneira de uma teodiceia da felicidade. (Arenari e Torres, 2012: 311-348).

3. O principal objetivo das escalas de atitude utilizadas é a identificação de atitudes 
referentes ao trabalho, à família e ao consumo, com ênfase sobre a composição de 
estilos de vida. Os instrumentos se voltam para sociedades de mercado com diferentes 
padrões de desenvolvimento, tendo sido construídos a partir de estudos exploratórios 
em países bastante diversos, como Alemanha e Laos. No caso da pesquisa Radiografia 
do Brasil Contemporâneo, as escalas foram traduzidas e adaptadas pela equipe técnica 
envolvida no projeto, com a colaboração de Boike Rehbein, pesquisador responsável pela 
utilização do instrumento nos contextos supracitados. Para mais detalhes, ver Rehbein, 
B. Classes and Milieus in Contemporary Brazil. BID Report. Ipea: 2016.

4. O fundamento moderno da noção de meritocracia reside na ascensão das teorias 
jusnaturalistas no século XVII e sua relação estreita com o liberalismo: se somos 
todos iguais por natureza, as desigualdades artificiais são resultado de nossas 
condutas, a liberdade liberal hobbesiana. E há um fundamento natural da justiça: só 
somos desiguais em sociedade porquanto desfrutamos da parcela que merecemos, 

NOTas de rOdapé

resultado do mérito individual medido pelo trabalho, como argumentado por John 
Locke. Em Rousseau, o jusnaturalismo mudará de significado, sendo invertido, levando 
à crítica do liberalismo.

5. A igualdade é tema central do pensamento moderno. No século XVII, a principal obra 
de filosofia política, Leviatã, de Thomas Hobbes, tratou dela, considerando-a a causa 
principal do caos a exigir o surgimento do Estado como instrumento para o estabele-
cimento da ordem. No século seguinte, receberá do seu também mais importante e 
controvertido filósofo político, Jean-Jacques Rousseau, atenção decidida ao oferecer 
tratamento original à discussão sobre as origens e fundamentos da desigualdade social. 
No século XIX, dois de seus maiores pensadores, Karl Marx e Alexis de Tocqueville, 
deram contribuições inovadoras à questão por caminhos distintos, elevando-a à con-
dição de tema incontornável, o que se mantém até hoje.

6. Em uma passeata na cidade de Belo Horizonte, em 2013, um dos manifestantes 
segurava cartaz com a seguinte inscrição: “Não queremos direito à moradia, quere-
mos casa”. O fato é que, coincidência ou não, após a promulgação de lei em 1992, 
que estabeleceu a habitação como um direito social de todos os cidadãos, o déficit 
habitacional nas classes populares no Brasil aumentou.

7. Uma das mais abalizadas defesas do igualitarismo, exercida mobilizando argumentos 
muito bem fundamentados empiricamente, pode ser encontrado no livro O Espírito 
da Igualdade – Por que razão sociedades mais igualitárias funcionam quase sempre 
melhor, de Richard Wilkinson e Kate Pickett. Uma síntese da tradução dos termos 
principais das discussões sobre igualdade e sua metabolização nos debates políticos, 
pode ser encontrada no capítulo “Igualdade e Desigualdade”, do livro Direita e Esquer-
da – Razões e Significados de uma Distinção Política, de Norberto Bobbio, publicado 
originalmente em 1994. 

ideal batalhador esboçada neste artigo pressupõe inovações 
institucionais, como uma política social transformadora, que 
enfrente sem rodeios o problema da desigualdade social 
de nossa sociedade, questionando preconceitos teóricos e 
ideológicos arraigados. A um só tempo ajudaria a avançar 
na superação dos limites da teoria social contemporânea em 
sua dificuldade crônica de compreender o fenômeno da trans-
formação estrutural, assim como teria implicações decisivas 
para esclarecer intelectuais, políticos e burocratas acerca do 
sentido transformador e não apenas compensador – também 
necessário – que políticas públicas podem apresentar. A ver-
dadeira inclusão social só ocorre com transformação estrutural, 
e esta, com reorganização institucional. 

O autor é Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) 
e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal 
Fluminense (UFF)
carlos.savio.teixeira@gmail.com
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à ideia de distribuição é completa, para entendermos claramente o significado do recuo: 
“... é totalmente errôneo converter em essência a denominada distribuição e fazer 
dela o assunto principal. Em todas as épocas, a distribuição dos meios de consumo é 
consequência do modo como estão distribuídas as próprias condições de produção. 
Mas esta última distribuição é característica do modo de produção. (...) O socialismo 
vulgar (e com ele, ainda, uma parte da democracia) tomou dos economistas burgue-
ses a ideia de considerar e tratar a distribuição como algo independente do modo de 
produção e representar, por este motivo, o socialismo como girando essencialmente 
em torno da distribuição. Se há muito foram esclarecidas as verdadeiras relações, por 
que retroceder novamente?” (Marx, 1984: 13-14).

9. Há uma década e meia, muitos admitiam que, embora os defensores do liberalismo 
igualitário tivessem perdido a confiança na capacidade do Estado de prover justiça 
– como no momento de seu surgimento no início dos 70 com a publicação de Uma 
Teoria da Justiça, de Rawls, quando a social-democracia ainda parecia a solução para o 
enfrentamento de questões como a divisão de classes e a desigualdade social – ainda 
mantinham o seu horizonte normativo, cada vez mais esvaziado de conteúdo, nas po-
líticas de bem-estar do Welfare-State (Kymlicka, 2002: 92-93). Por isso, o movimento 
de descer das abstrações filosóficas à discussão de questões objetivas no livro Political 
Liberalism, de 1993, levou Rawls a desenvolver “uma teoria da injustiça”, pois a justiça 
de seu construto ideal estaria, segundo ele, nas verdades simples compartilhadas pelos 
cidadãos norte-americanos, cuja sociedade em que vivem é a mais desigual entre as 
de seu tipo nas democracias industriais. (Anderson, 2002: 353). A ascensão de uma 
perspectiva como a de Rawls ao primeiro plano de atenção por parte de progressistas 
dá uma noção do tamanho do recuo que acometeu os transformadores.

10. Embora o “republicanismo” dos batalhadores não comporte nenhum desconforto com 
a democracia de massas, como ocorre muitas vezes com o apelo republicano tanto de 
progressistas como de conservadores. Para uma discussão acerca deste “republicanis-
mo” sociopolítico tomando como referência a realidade nordestina, ver Medeiros, 2018.

11. Ao observarmos a descrição da rotina diária de um batalhador ascendente, morador 
de Porto Alegre, fica claro a convergência entre trabalho e educação: “Acordo por volta 

de umas 7h30, daí vou lá tomo banho, tomo café, preparo a roupa, preparo alguma coisa 
que eu tenha que levar, pego dois ônibus pra vir pro escritório, venho aqui, trabalho até 
as 18h, depois pego dois ônibus pra ir pra faculdade, fico lá até 22h30, 22h40, saio 
da aula vou pra casa com mais dois ônibus, chego em casa 23h30, dou uma lida em 
alguma matéria que eu vou ter no próximo dia, ou se fiquei em dúvida, ou gostei, dou 
uma lida... isso quando não tem prova, daí durmo, acordo... quanto tem eu fico até as 
2h estudando. Aí final de semana complemento o estudo”.

12. “As cotas raciais, para gente que sentiu e sente o preconceito, isso veio como um 
certo... não digo alívio não. Como uma forma de dar a dignidade. Pelo menos tentar colocar 
as pessoas, antes discriminadas e sem condições, pra tentar ter um futuro melhor. Só 
que tem um porém nisso. Eu dou a vara pra pescar. Eu dou a isca pra pescar. Mas talvez 
nunca vá ter peixe pra eu pescar. O que eu estou querendo dizer com isso? Dão condição 
nas cotas. Mas o coitado chega lá com pouco conhecimento. Por quê? Porque ele tem 
uma cota ali. O camarada passou lá com nota 9. Ele vai ter uma vantagem em cima 
daquela nota ali. Mas em questão de conhecimento, ele está em pé de desigualdade. Ele 
vai entrar naquele curso, já em pé de desigualdade. Com certeza fez um primário ruim. 
Fez um ensino médio péssimo. Estudou por conta própria. E com certeza vai ser fraco 
demais em alguma coisa lá. E pra correr atrás desse prejuízo, junto de pessoas querendo 
competir, de igual pra igual, nesse mundo que nos ensina a competir, independente 
de alguma coisa.... É difícil demais!” (Resposta de uma entrevistada. Grifos nossos). 

13. “Sou favorável à política de cotas, porque o ideal era o quê? Que não precisasse 
existir cotas, mas enquanto precisa vamo botar cotas, até que um dia não seja preciso 
mais ter cotas. Porque não acho justo que um pai que pagou uma escola de mais, do 
valor de um salário mínimo pro filho a vida inteira, aí quando chega na universidade, ele 
quer que esse filho dele estude na escola, na... na universidade pública, enquanto seu 
pai, que não pôde pagar uma escola pra você, quando você chega na idade de fazer 
universidade, ou você trabalha pra pagar uma ou você não vai poder fazer na do Estado, 
porque o Estado está cheio de gente que tem condições de pagar uma universidade”. 
(Resposta de um entrevistado. Grifos nossos).

14. “A gente tem que pagar plano de saúde, porque a saúde é uma droga. A saúde 
aqui no Brasil, você não pode contar e você tem que pagar um plano de saúde, que é 
caro pela minha idade. Então a gente trabalha para pagar plano de saúde, para pagar 
aluguel. É só pagar. É só sobreviver.” (Resposta de uma entrevistada). 
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A
história brasileira se acelerou tremen-
damente nos últimos cinco anos. 
A partir de junho de 2013, o Brasil 
assistiu ao maior levante popular de 
sua história, sua eleição presidencial 
mais polarizada de todos os tempos 

(2014), um massivo movimento de ruas pela derrubada do go-
verno recém-eleito (2015), um processo de impeachment que 
terminou efetivamente derrubando-o (2016), o maior escânda-
lo de corrupção da história, revelado pela Operação Lava Jato 
(2014-18) e a surpreendente eleição de Jair Bolsonaro (2018), 
até recentemente um discreto parlamentar do baixo clero, mais 
conhecido por suas declarações homofóbicas, misóginas e 
militaristas. Entre os analistas, o clima predominante tem sido 
a estupefação, já que a grande maioria apostava na reedição 
da polarização que tem caracterizado as eleições brasileiras 
desde 1994, com um bloco de centro-direita capitaneado pelo 
PSDB enfrentando um polo de centro-esquerda liderado pelo 
PT. As diferenças de recursos econômicos, tempo de televisão 
e estrutura partidária entre esses dois blocos e o restante do 
sistema político pareciam sugerir que essa polarização se 
repetiria. Não foi o que aconteceu. 

A ciência política, a sociologia e o jornalismo já iniciaram 
seus balanços sobre o processo que culmina na eleição 
de Bolsonaro. Na ciência política, por um lado, a escola de 
estudos iniciada por Sergio Abranches (1988) e Fernando 
Limongi (2006) a partir do conceito de presidencialismo de 
coalizão tem refletido sobre o impacto dessa eleição sobre o 
arranjo descrito pelo conceito: ainda está em aberto a pergunta 
sobre se a ascensão de Bolsonaro representaria o seu fim ou 
apenas um ajuste em uma estrutura que, no essencial, estaria 
mantida. Por outro lado, a corrente que analisa a política a 
partir da noção de pemedebismo, de Marcos Nobre (2013), 
tem em mãos a mesma tarefa de pensar se o conceito ainda 
se aplica ou se a eleição de Bolsonaro teria representado o 

fim do arranjo descrito por ele. Para Nobre, o pemedebismo 
seria a estrutura que faz o sistema político brasileiro funcionar 
desde a redemocratização. Ele se caracterizaria pelo oculta-
mento dos antagonismos em conchavos a portas fechadas e 
pela produção de supermaiorias legislativas através de uma 
política baseada essencialmente no veto e na chantagem. O 
pemedebismo seria, então, um mecanismo autoprotetor do 
sistema político, que realiza a blindagem necessária para que 
ele se conserve a salvo das pressões democratizadoras que 
vêm de fora, da pólis. 

Sem prejuízo às contribuições de todas essas disciplinas, 
tenho entretido a hipótese de que há uma dimensão discursiva 
a ser tratada pela análise retórica e que seria essencial para 
a compreensão da política brasileira das últimas décadas. 
Essa hipótese foi se formando a partir de meu trabalho como 
latino-americanista, no qual nunca me satisfiz com a homo-
geneização das experiências do kirchnerismo argentino, do 
lulismo brasileiro, do chavismo venezuelano, da Frente Ampla 
uruguaia, do MAS boliviano e da esquerda equatoriana sob o 
mesmo rótulo de marea rosada. Esse marco, com o qual se 
descreveu a onda de governos progressistas que se consoli-
da na América Latina a partir da eleição de Hugo Chávez na 
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Venezuela em 1998, nunca atentou suficientemente para as 
fortes diferenças retóricas entre essas experiências. Salta aos 
olhos, por exemplo, como o kirchnerismo se articulou a partir 
de um discurso ancorado na memória, na redenção do passado 
e nos Direitos Humanos (Montero 2012; Bermúdez 2015), 
dimensões que estiveram quase completamente ausentes 
do discurso do lulismo, um período no qual o Brasil continuou 
sancionando o pacto amnésico emblematizado pela lei de 
anistia de 1979. Por outro lado, esteve ausente no chavismo a 
dimensão conciliatória à qual o lulismo frequentemente recor-
reu. No discurso chavista, o mapa do espectro político apenas 
se representava como antagonismo (Arnoux 2008; Peñafiel, 
2003), enquanto que no lulismo esse giro retórico coexistia 
permanentemente com um elemento conciliador. Não foram 
raras as ocasiões em que Lula combinou, em um espaço de 
dias ou mesmo de poucas horas, um inflamado discurso de 
choque de classes para sindicalistas ou jovens da sua base 
com um outro discurso, pactário e inclusivo, dirigido a empre-
sários, banqueiros, proprietários de terras ou parlamentares. 
Na Bolívia, a esquerda deixou-se influenciar por um discurso de 
natureza mais antropológica, no qual a noção andina expressa 
no quéchua sumak kawsay (ou no aymara suma qamaña, ou 
seja, o bom viver) ocupava o lugar central de inspiração do 
projeto e motor da crítica do desenvolvimentismo (Vanhulst 
2015; Gudynas e Acosta 2011), por oposição ao caráter bem 
mais euroamericano dos discursos kirchnerista, chavista ou 
lulista. A marea rosada não teve um discurso unificado, a não 
ser nos estudos sobre ela, feitos principalmente na academia 
estadunidense (ver e.g. Webber 2017). 

Analisar o discurso político brasileiro das últimas duas 
décadas exige uma compreensão do sentido que adquiriu 
o termo lulismo na bibliografia. Ante de examiná-la, diga-se 
que o lulismo não foi o resultado de um programa ou de um 
planejamento estrito, nem da efetivação de uma tendência 
gerada por acumulação histórica. Sua invenção ocorreu em 
um contexto acidentado e repleto de improvisos, entrechoques 
inesperados, composições e recomposições improváveis e 
correlações insólitas de forças. Sua forma se nutre de uma 
plasticidade macunaímica – como se verá, uma das caracte-

rísticas essenciais do lulismo é sua constante readaptação 
a diferentes contextos. No livro inaugural do conceito, “Os 
sentidos do lulismo”, publicado por André Singer em 2012, 
o lulismo se define a partir da premissa de que a população 
pobre brasileira tenderia ao conservadorismo político, ou seja, 
seria avessa a experiências radicais que pudessem colocar 
em xeque a ordem instituída, já que em qualquer situação de 
grande instabilidade os muito pobres seriam aqueles que mais 
drasticamente teriam a perder. A emergência do lulismo teria 
acontecido na virada do primeiro para o segundo mandato de 
Lula, de modo invisível para os radares tradicionais da imprensa 
e da intelectualidade. Característica dessa emergência seria 
a perda, com o mensalão de 2005, do eleitorado de classe 
média que havia levado Lula ao Planalto em 2002. Já sentidos 
os primeiros efeitos do Bolsa Família e de outros programas de 
transferência de renda e de concessão de crédito, o eleitorado 
típico do petismo teria passado a ser o subproletariado. O 
petismo, de origem fundada na defesa do socialismo demo-
crático, passava a ser um pacto conservador baseado em uma 
repartição geral de um bolo que crescia junto com o valor das 
commodities vendidas pelo Brasil no mercado internacional, 
e afiançado numa aliança entre o carismático Lula, os muitos 
pobres e os muito ricos. 

O
lulismo reverte, então, uma ten-
dência que vinha das eleições 
presidenciais de 1989, de aver-
são eleitoral dos muito pobres à 
esquerda. Esse eleitorado havia 
escolhido Collor em 1989, Fernan-

do Henrique Cardoso em 1994 e 1998, e não havia votado em 
peso em Lula em 2002, mas migra-se massivamente para o 
petismo nas eleições de 2006. A explicação seria que “os 
eleitores mais pobres buscariam a redução da desigualdade por 
meio da intervenção direta do Estado, evitando movimentos 
sociais que pudessem desestabilizar a ordem” (Singer 2012: 
58). O fundamento político do lulismo, para Singer, era um 
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pacto conservador ou reformista fraco que combinava a defesa 
da igualdade sem movimento de classe auto-organizado ou 
ruptura da ordem capitalista, de um lado, e políticas estatais 
de inclusão econômica e social para proteger os mais vulne-
ráveis, de outro. Com a conciliação de classes do reformismo 
fraco, sem que as velhas estruturas de classe e divisão de 
poder político fossem tocadas, o lulismo teria promovido 
avanços beneficiando a todos, repartindo os dividendos do 
ciclo favorável de exportações baseado na elevação drástica 
do preço das commodities no mercado internacional e do boom 
de crescimento da China. Singer elenca como fundamental o 
tripé chamado pelo economista Marcelo Neri de “Real do Lula”, 
que consistia de Bolsa Família, salário mínimo e expansão do 
crédito (2012: 68). 

M
ais adiante, Singer defende a dimi-
nuição da desigualdade promovida 
no período contra críticas dirigidas 
à lentidão do processo, ao alinha-
mento neoliberal do governo e a 
critérios distorcidos de medição da 

renda, alegando que os fundamentos dessa redução foram o 
emprego e renda e fazendo menção aos postos de trabalho 
criados pelas políticas de crédito rural, crédito imobiliário e 
construção civil. Assim, o projeto de combate à pobreza se 
estruturaria em quatro pilares: “transferência de renda para 
os mais pobres, ampliação do crédito, valorização do salário 
mínimo, tudo isso resultando em aumento do emprego formal”. 
Esse reformismo fraco, para ele, consistiria na adoção de pro-
postas do reformismo forte, “porém em versão homeopática, 
diluídas em alta dose do excipiente, para não causar confron-
to” (2012: 189).1 Nesse momento, Singer oferece argutas 
descrição e análise iniciais do lulismo, mas quando tenta 
reeditar o raciocínio para o governo Dilma, no livro seguinte, 
só consegue produzir apologia (2018): o lugar do lulismo como 
pacto holístico, total ou quase total da sociedade brasileira, 
já se dissolvera, e ele se transformara em um mero polo do 
antagonismo. Não coube a Singer, no segundo livro, mais que 
o papel de apologista desse polo. 

Mas o conjunto de fatores que produziu o giro que levou à 
constituição do lulismo em 2005 – crise do mensalão, com a 
consequente desgraça (a primeira) de José Dirceu, a entrada 
do PMDB no governo, o início do impacto dos programas de 
transferência de renda, a chegada de Dilma Rousseff à Casa 
Civil e, um pouco depois, a desgraça (a primeira) de Antonio 
Palocci – não foram apenas um conjunto de acontecimentos 
políticos com implicações econômicas. Eles alteraram também 
a língua em que se fala a política brasileira, promovendo um 
ajuste na retórica que havia sido cristalizada na “Carta aos 
Brasileiros”, de 2002. O giro retórico do lulismo em 2005 não 
abandonou completamente os compromissos conciliatórios 
que haviam dado o tom da carta, mas acrescentou a eles 
camadas retóricas quase-bolcheviques em época eleitoral (o 
petismo se especializaria em governar como se fosse Sarney 
e fazer campanha como se fosse Lênin), nacionalistas nas 
suas repreensões a determinadas fantasias norte-atlânticas 
de certo setor da classe média, ultradesenvolvimentistas ao 
dirigir-se à sua nova classe C, emergente e precária,2 e in-
tensamente antimídia na conversa (imaginária) que mantinha 
com sua base organizada, nos sindicatos, aparatos estudantis 
e professorais, e na internet, especialmente na chamada 
blogosfera progressista. Toda essa radicalização discursiva 
era contemporânea de políticas amistosas ao agronegócio e 
ao setor financeiro (e, cada vez mais, também às empresas 
escolhidas como “campeãs nacionais”), de uma coexistência 
bastante colaborativa com o Grupo Globo e de gestos cada 
vez mais frequentes de concessões ao Grupo Record. Essa 
contemporaneidade entre estratégias discursivas que não 
haviam coexistido assim no Brasil no discurso de uma mesma 
força política faria do equilíbrio de antagonismos uma operação 
retórica essencial para o lulismo.3 

O motor desses antagonismos foi uma profunda contradi-
ção entre dois diferentes momentos do discurso e da prática do 
lulismo, aqueles do Lula conciliador e os do Lula feroz orador e 
líder popular. Alguma discrepância entre conciliação e vocifera-
ção é esperada na atuação de todos os políticos, mas o lulismo 
modulou essa contradição em um nível formidável, produzindo 
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uma sinfonia de falas que se contradiziam parcialmente, osci-
lando entre conversas conciliatórias com líderes empresariais, 
de manhã, e a retórica inflamada da luta de classes dirigida 
aos pobres ou à classe média baixa sindicalizada, à tarde. 
Em permanente ofensiva contra a imprensa, Lula sempre foi 
amigável e generoso em suas negociações com os interesses 
das grandes empresas de comunicações, particularmente com 
as organizações Globo. Seja por meio da distribuição de verbas 
publicitárias, seja pelo exercício do poder de nomear o ministro 
das Comunicações, o lulismo fez do império da Rede Globo 
um componente central de seu pacto. O governo Lula nunca 
tentou, por exemplo, efetivar o dispositivo constitucional que 
requer certo grau de quebra do monopólio em comunicações 
– fez essa escolha mui conscientemente. De qualquer forma, 
a relação com a imprensa foi apenas um exemplo de como o 
lulismo fez da contradição entre diferentes momentos de sua 
prática discursiva um mecanismo que lhe permitiu modular e 
regular o sistema de antagonismos.

A
A defesa do lulismo, quando atacado 
a partir de lados diferentes do espec-
tro político, também foi singularmen-
te contraditória. Ao ser criticado por 
uma extrema direita paranoica, que 
o via como um primo perigoso do 

chavismo, o lulismo reagia em termos moderados, apontando 
com razão que a comunidade empresarial nunca havia lucrado 
tanto como durante a gestão Lula e que os governos do PT 
eram sólidos em termos macroeconômicos e amistosos com 
os mercados. Por sua vez, quando a crítica partia de ambien-
talistas como Marina Silva ou da centro-esquerda à la Cris-
tovam Buarque ou mesmo do centro-liberalismo de Fernando 
Gabeira, o lulismo adotava um discurso quase-bolchevique, que 
repetidamente retratava os seus adversários como direitistas 
dedicados a trair os ganhos sociais, quando não golpistas tout 
court. Esse movimento foi acompanhado de um autorretrato 
que mostrava uma ascensão ao poder popular e sempre 
desbravadora, às vezes quase revolucionária. Particularmente 

durante as campanhas eleitorais, a linha de ataque do lulismo 
contra ambientalistas e moderados foi uma visível radicalização 
à esquerda, em clara contradição com a natureza moderada 
e amigável a mercado e oligopólios de seu próprio governo. 

A necessidade constante de identificar um antagonista, 
acoplada a essas várias contradições, terminaram conver-
tendo o oxímoro no tropo lulista por excelência. Diferente do 
antagonismo, que é um confronto entre opostos que ocupam 
polos distintos de uma dicotomia, e diferente da contradição, 
na qual o sujeito mantém teses opostas em tempos ou lugares 
distintos, no oxímoro os dois opostos ocupam o mesmo tempo 
e espaço. Daí a natureza agonística do oxímoro: uma expressão 
como “círculo quadrado” empurra a linguagem ao ponto de 
colapso, um lugar impossível, marcado por uma coabitação 
que perturba a ordem discursiva. No antagonismo e na con-
tradição, temos a sensação de que o sujeito está recorrendo 
a uma figura retórica; no oxímoro, a tendência é sentir que 
o sujeito foi sobrepujado por uma figura retórica. O lulismo 
manteve sua vocação ao oxímoro ao longo de sua história: 
ele simultaneamente antagonizou e reconciliou, denunciou e 
construiu consenso, inflamou e esfriou os ânimos. Tais práticas 
foram mais do que reiteradas no lulismo ao longo da última 
década; elas foram simultâneas e moduladas em conjunto, ras-
treáveis nas falas, entrevistas e atos públicos de Lula. A tensão 
acumulada nessa estrutura retórica colapsou com os levantes 
de Junho, sob o peso da cooptação dos movimentos sociais 
pelo lulismo.4 Para o lulismo, o oxímoro foi uma estratégia de 
adestramento retórico, mas Junho não podia ser adestrado, 
não se pode adestrar um verdadeiro acontecimento. Neste 
sentido, aqueles que lamentam que Junho trouxe consigo 
o fim do lulismo não estão inteiramente errados, mas eles 
deveriam ir além dessa constatação melancólica, realizar o 
luto e voltar a pensar.5

A natureza oximorônica do arranjo retórico do lulismo foi, 
em grande medida, singular na América Latina. Os dois lados 
que compõem o oxímoro lulista – um discurso/prática em 
que há antagonismos claros e um outro discurso/prática que 
dissolve os antagonismos – não teve equivalente no chavismo, 
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que foi e segue sendo uma máquina discursiva que opera 
exclusivamente à base de exacerbação do antagonismo. A 
proposta de que o oxímoro lulista é uma combinação simultâ-
nea de dois discursos/práticas antagônicos tem o propósito de 
sublinhar que não se trata, de forma nenhuma, de descrever 
uma mera contradição entre um momento em que o lulismo 
fala e outro em que ele age. Não se trata de que exista um 
discurso “falso”, que distorceria uma prática que está em 
contradição com ele. As contradições que poderíamos cha-
mar “hipócritas” entre discurso e prática existem no lulismo 
como existem em qualquer força política, mas não são elas 
as que conferem a singularidade ao lulismo enquanto sistema 
retórico. A coexistência oximorônica que realmente importa 
aqui é outra, a saber, entre um polo de discursos-práticas que 
fomentam o antagonismo e um polo de discursos-práticas 
que mascaram, sublimam e/ou dissolvem o antagonismo. O 
lulismo faria da orquestração desses antagonismos simulta-
neamente exacerbados e sublimados a sua arte retórica por 
excelência, encarnada na figura de um Lula que passeia quase 
que simultaneamente pelo discurso incendiário e pelo discurso 
pemedebista. Essa orquestração funcionaria mais ou menos 
azeitada até a explosão de revolta de Junho de 2013, e a partir 
daí se abre o que poderíamos chamar de sobrevida do lulismo: 

agônico e acuado, ele entra em seu período de descenso e 
dissolução como pacto social hegemônico e sobrevive como 
facção, como corrente política. 

A modulação de diferentes antagonismos na sinfonia lulista 
não implicou que todos esses antagonismos fossem tratados 
de forma equivalente, sem dúvida. O antagonismo com “a 
mídia” – sempre referida com esse termo – teve um estatuto 
todo especial para o lulismo. Em certo sentido, tratava-se do 
antagonismo mais profundo, na medida em que era o único 
tema em que toda a militância e base petistas se sentiam 
autorizadas a criticar o governo Lula. Segundo essa versão 
autorizada e imaginária de uma crítica (imaginária no sentido 
althusseriano de uma representação especular e fantasiosa 
de uma relação real), o governo estaria sendo “tolo”, acei-
tando ser “saco de pancadas” de uma imprensa que nunca 
o toleraria. A escolha por não fazer a prometida reforma dos 
meios de comunicação de massas, ou ley de medios, em lín-
gua argentina, decorreria, segundo esse discurso autorizado, 
de timidez, medo ou erros da ordem do tropeço por parte de 
Lula e da direção petista. As escolhas do governo na área 
de política das comunicações eram assim atribuídas a uma 
falha, algo não bem percebido pela direção petista e por Lula. 
A premissa era a de que se tivesse sido mais esperto ou mais 
corajoso, o governo petista teria feito a reforma da mídia e a 
situação estaria melhor no país. Nada do que aconteceu nos 
últimos quinze anos autoriza essa leitura, mas a militância 
petista a consumiu e reproduziu fartamente em universidades, 
blogues, revistas e sindicatos, canalizando para a propaganda 
anti-imprensa os outros antagonismos sobre os quais eram 
obrigados, por necessidade política, a silenciar. 

A política de comunicações do governo Lula foi uma 
modulação desse discurso anti-imprensa oferecido ao con-
sumo da base, especialmente nos momentos em que era 
necessário mobilizá-la, combinada com o discurso/prática da 
incorporação, cooptação e constante diálogo com o grupo 
Globo. Entre as transformações listadas acima que acontecem 
no governo em 2005 e que são responsáveis pela gênese do 
que se entende como lulismo na bibliografia especializada, 
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com frequência esquece-se de uma dos mais importantes: 
a chegada de Hélio Costa, homem da Globo, ao Ministério 
das Comunicações, que ele dirigiria até 2010. Ali se celebra 
um pacto que garantiria as boas relações entre a cúpula do 
lulismo e o maior grupo de comunicações brasileiro. Por mais 
que, para consumo da base, fosse necessário manter a chama 
do discurso anti-imprensa, nas eleições de 2006 ver-se-ia 
na Globo uma cobertura reconhecidamente equânime. Nos 
grandes e decisivos momentos da história recente, o governo 
petista e as organizações Globo estiveram do mesmo lado. A 
construção da usina de Belo Monte, a criminalização dos ma-
nifestantes de Junho 2013, a política para os grandes eventos 
da Copa e das Olimpíadas, o estímulo desenvolvimentista do 
BNDES a indústrias campeãs nacionais, o redesenho do Rio 
de Janeiro a partir da lógica de contrainsurgência das UPPs:6 
em todos esses temas e em muitos outros, o governo petista 
e as organizações Globo coincidiram em suas leituras e suas 
escolhas. Eles estiveram do mesmo lado em diferentes facetas 
de um projeto que se poderia chamar de comum, por mais 
que, de forma bizarramente contraditória com esses fatos, o 
petismo também necessitasse alimentar sua base com discur-
sos sobre a “manipulação” da “Globo golpista” que só estaria 
prosseguindo porque supostamente o governo não teria tido a 
“coragem” de fazer a lei de meios, como na Argentina. No caso 
da imprensa, então, o equilíbrio de antagonismos do lulismo 
funciona de forma particular: dissolvendo o antagonismo no 
trato político e exacerbando-o no discurso para consumo de 
um setor particular, sua base militante. 

Mesmo nesses casos, de discurso flagrantemente contra-
ditório com a prática, é importante entender que não se trata 
de simples hipocrisia, mas de uma economia discursiva em que 
cada uma das peças tem o seu papel. Ao lidar no topo com as 
organizações Globo e oferecer para consumo da base um dis-
curso anti-imprensa, o lulismo não apenas fabrica um discurso 
imaginário, mas também opera sobre a realidade. Nenhum 
conjunto de discursos sobrevive de forma tão visível por tanto 
tempo sem provocar alguma transformação na realidade que 
inicialmente apenas distorcera. A circulação desses discursos 

em blogues, redes sociais na internet, revistas de sindicatos, 
discursos de organizações acadêmicas e reivindicações de mo-
vimentos sociais vai gestando para o petismo uma base com 
fortíssimo poder de fogo comunicacional, em muito superior 
àquela que havia tido antes de chegar ao governo, quando a 
inserção do partido nos movimentos era até mais orgânica. 
Esse poder de fogo midiático “alternativo”, do qual gozava e 
até certo ponto ainda goza o lulismo, seria mobilizado de forma 
pontual, em especial para destruir reputações daqueles que 
passaram pelo lulismo ou pela esquerda e romperam com eles. 
Fernando Gabeira, Miriam Leitão, Marina Silva, Marta Suplicy 
e Cristovam Buarque são cinco exemplos de figuras que foram 
violentamente atacadas durante anos no aparato comunica-
cional petista, em ataques que não teriam sido tão efetivos se 
não se tivesse sido gestado esse discurso que exacerba, para 
consumo da base, o antagonismo com a imprensa. Nas elei-
ções em que realmente precisou dessa máquina para vencer, 
as presidenciais de 2014, o petismo encontrou-a azeitada, e 
Marina Silva não foi páreo para a demolição propagandística 
de que o petismo era capaz. Não obstante a importância das 
verbas, esse poder de fogo foi construído com o verbo, através 
da consolidação de um discurso ao longo de uma década.

N
a relação do seu discurso com 
a imprensa, nota-se por que o 
oxímoro foi a figura retórica por 
excelência do lulismo: abundam no 
lulismo a fusão (i.e. a eliminação 
ou dissolução das oposições), o 

antagonismo (i.e. a fixação das oposições em termos irredu-
tíveis) e a contradição (i.e. a tensão dialética entre os dois 
polos da oposição), mas quem ancora e sustenta o discurso 
é o oxímoro, i.e. a afirmação simultânea e paradoxal dos dois 
polos opostos. O lulismo levaria essa maestria do oxímoro a 
níveis estratosféricos, conseguindo reeleger em 2014, com 
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um discurso quase bolchevique, uma governante cujo primeiro 
mandato havia se caracterizado principalmente pelo favore-
cimento a oligopólios amigos. De manhã, negocia-se com 
José Sarney, Eunício Oliveira e Paulo Maluf, à tarde, acusa-se 
Marina Silva de ser a neoliberal pró-bancos que tiraria a comida 
da mesa dos pobres. No limite, pode assinalar-se a extrema 
hipocrisia do petismo nesse jogo, mas com o vocabulário 
moral não se entende como foi possível que a engrenagem 
funcionasse por tanto tempo. Evidentemente, existe o fun-
damento material desse sucesso discursivo, o boom das 
commodities e a boa disciplina fiscal herdada de Fernando 
Henrique Cardoso e mantida durante parte do governo Lula. 
Ele tornou possível que o lulismo oferecesse à sua base social 
outros bens além de discursos. Que não se entenda, portanto, 
a fórmula do lulismo como acontecimento exclusivamente 
discursivo que teria dependido apenas de uma destreza retó-
rica. O lulismo se consolida como pacto pelos programas de 
transferência de renda, de microcrédito e de valorização do 
salário mínimo combinados com boa saúde fiscal. Mas não 
teria tido a efetividade – e talvez também o desfecho – que 
teve se não houvesse inventado uma língua particular, em que 
a conciliação e o antagonismo são reiteradamente afirmados 
de forma simultânea. 

É por isso que em Junho, mais que no impeachment de 
Dilma ou na eleição de Bolsonaro, o lulismo encontra seu mo-
mento de quebra, sua perda definitiva do pulso das ruas, seu 
ponto de não retorno como pacto de classes viável. A acele-
ração e a multiplicidade que as ruas de Junho põem em cena 
não permitiriam ao lulismo operar sua máquina oximorônica 
a contento. Era impossível ser fiel àquele acontecimento que 
ali se desenrolava e, ao mesmo tempo, ser governo da forma 
como se havia sido governo, com a combinação entre antago-
nismo e conciliação que caracterizava aquele governo em par-
ticular. Esse destempo, esse desajuste retórico encontra seu 
emblema nos atônitos tweets publicados em Junho de 2013 
pelo presidente do PT, Ruy Falcão, ora tentando desqualificar os 
protestos, ora limitando-se a condenar a violência da “polícia 

do PSDB”, ora ousando juntar-se aos manifestantes – avaliando 
mal que as bandeiras e camisas petistas seriam bem ou pelo 
menos neutramente recebidas pela multidão. A hostilidade 
que se seguiu deixou a totalidade do petismo, cúpula e base, 
atônita: como era possível que camisas vermelhas fossem 
expulsas das ruas? Como era possível que não gostassem de 
nós? Tendo monopolizado o discurso “radical” no Brasil durante 
mais de três décadas, tendo sido o produtor hegemônico de 
antagonismos da política brasileira desde pelo menos a pri-
meira eleição presidencial democrática pós-ditadura (1989), 
senão desde a campanha das Diretas Já (1984), o petismo 
viu-se forçado a entoar gritos de “sem violência!” ante a fúria 
com que foi recebido nos protestos. Ali o lulismo perde as ruas 
e nunca volta a recuperá-las, a não ser em atos coreografados 
e algo melancólico de campanha eleitoral. 

A
s ruas se perdem para o lulismo 
no momento, então, em que um 
discurso entra em seu momento 
de colapso. Essa quebra discursiva 
é, ao mesmo tempo, causa e con-
sequência, agente e sintoma do 

colapso que se anuncia a partir de Junho e atravessa Copa 
do Mundo, estelionato eleitoral, manifestações Fora Dilma e 
processo de impeachment. No momento em que o petismo 
tenta a retomada de seu discurso “radical”, quase-bolchevique 
(na campanha eleitoral de 2014), o tom já era inevitavelmente 
farsesco, já não lhe restava qualquer fiapo de fundamento 
em relações sociais reais, a existência do discurso em si já 
dependia da máquina de propaganda de João Santana. A pro-
dução do antagonismo se via reduzida a discurso difamatório, 
regado a grandes quantidades de dinheiro público advindas de 
superfaturamento. Já não era possível levar a sério o edifício 
oximorônico em que sustentavam o lado Sarney e o lado Lênin 
do petismo. Desmoronava a sinfonia em que se sustentara um 
oxímoro estável, que equilibrava simultaneamente a dissolução 
e a intensificação de antagonismos. O lulismo ficava assim 
reduzido a ser um dos polos do antagonismo social, já não o 
edifício oximorônico que os reunia a todos. 

cOlapSO
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Há uma linha tortuosa que leva da ausência de respostas 
do governo Dilma Rousseff para os manifestantes de Junho 
à eleição de Bolsonaro, ocorrida cinco anos depois. Mas a 
relação entre Junho e a crise política posterior não deve ser 
estabelecida no sentido em que os apoiadores do ex-governo 
costumam entendê-lo, a partir da pobreza da fórmula “de 
Junho ao golpe”, como se as manifestações de Junho fossem 
uma espécie de embrião da malvadeza do impeachment. As 
relações entre Junho e a crise política devem ser buscadas 
na materialidade dos discursos com que esses fenômenos 
se articularam. Para o lulismo, Junho marca, como se viu, 
o desmantelamento do edifício em que se sustentava um 
oxímoro, a quebra do pacto através do qual o lulismo com-
binava a dissolução de antagonismos com o exacerbamento 
de antagonismos. 

Essa quebra não era inevitável, ela não foi uma pauta de 
Junho, mas impôs-se no momento em que as únicas respostas 
vindas do petismo passaram a ser a desqualificação, a repres-
são policial e, no pronunciamento de Rousseff, a inesquecível 
proposta de uma “Constituinte parcial para a reforma política”, 
retirada da cartola e não discutida com um aliado sequer antes 
de ser lançada na televisão (para, previsivelmente, morrer 
alguns dias depois). Dali em diante, ao lulismo não estava 
dada a possibilidade de ser mais que um polo do antagonismo 
social, em um “‘confronto’ entre coxinhas e petralhas [que] 
foi o duplo farsante, mais uma repetição cômica das jornadas 
de junho de 2013” (Cava 2016: 35). Ante a destreza com 
que o petismo manejou seus impulsos contraditórios até as 
jornadas de Junho, saltava aos olhos a impotência com que 
ele tentou reeditá-los na sequência. Brevemente e por pouco, 
graças a uma campanha profissional e cara, essa destreza 
ainda viu seu último suspiro no abatimento de Marina Silva 
que tem lugar em agosto-outubro de 2014, período no qual 
João Santana conseguiu convencer suficientes milhões de 
brasileiros de que um suposto antagonismo entre Marina Silva 
e as conquistas sociais do lulismo era, verdadeiramente, o 
principal e mais perigoso antagonismo político brasileiro. Nas 
reedições seguintes da política do antagonismo, que seriam 

o “Não vai ter golpe” e o “Fora Temer”, o antagonismo já era 
de conteúdo puramente farsesco. 

É importante que se entenda o “farsesco” aqui em termos 
retóricos, ou seja, não se trata de julgar moral ou sequer 
politicamente as campanhas contra o impeachment e pela 
derrubada do governo Temer. Trata-se de observar o gênero 
discursivo em que elas aconteceram. O farsesco se caracteriza 
essencialmente pela impossibilidade absurda, pelo exagero, 
pela hipérbole. O efeito cômico, mas amargo, que provoca a 
farsa vem do contraste entre o grandioso ato que se nomeia 
e a impotência do discurso que faz a nomeação. Com essa 
fórmula está descrita a retórica do lulismo desde Junho. O 
“Não vai ter golpe” representaria o ápice dessa impotência: 
em sentido estrito, a retórica do “Não vai ter golpe” era dupla-
mente farsesca, já que recorria a uma hipérbole – “golpe”, para 
designar o processo no qual a sociedade brasileira abertamente 
debateu o impeachment de Dilma durante 18 meses, validado 
no STF e votado no Congresso – e duplicava essa hipérbole ao 
dizer que não ia haver o que todos já se sabiam que ia haver, 
incluídos aí as próprias lideranças petistas. 

O
farsesco do devir-facção do lulismo 
se emblematiza na coexistência 
algo patética entre a base do 
petismo que era levada a gritar 
“Não vai ter golpe” meio que como 
autômata, e os fatos de que Lula 

tranquilamente planejava o pós-Dilma com deputados petistas 
em um hotel de Brasília, o PT prosseguia com suas alianças 
com o PMDB em vários estados, como Minas Gerais e Ser-
gipe e, pior de tudo, iniciava a dobradinha paradoxal com a 
extrema-direita que mais vociferou durante o impeachment e 
que mais diretamente leva à candidatura de Jair Bolsonaro. 

A dobradinha não era, claro, um acordo consciente ou 
uma espécie de conspiração. Tratava-se literalmente de uma 
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dobradinha: mobilizar todas as forças políticas possíveis, 
manipulá-las da forma que fosse, para que se produzisse um 
segundo turno contra a extrema-direita que capitaneara a ala 
mais raivosa do impeachment, agora já agrupada em torno 
a Bolsonaro. O petismo fazia essa projeção sabendo que o 
bolsonarismo também a fazia, o que é uma diferença em 
relação a outras ocorrências do cálculo petista “quanto mais 
reacionário o adversário do segundo turno, melhor”, como em 
2014. Em 2018, o bolsonarismo também replicava a mesma 
projeção de segundo turno porque sabia que sua melhor, se 
não única chance de sucesso, residia no enfrentamento com 
o candidato lulista. Até cinco anos atrás, o lulismo havia sido 
uma modulação oximorônica de polos contrastantes, uns em 
que se produziam e reforçavam antagonismos e outros em que 
se dissolviam antagonismos. Varrido pela impossibilidade de 
prever ou sequer de responder a Junho, o lulismo tornou-se 
incapaz de administrar os oxímoros que antes administrara 
com sabida maestria. Reduziu-se, assim, a ser um dos polos 
do antagonismo, embora continuasse falando como se fosse 
porta-voz do edifício inteiro, paradoxo que se expressa na 
insólita caracterização de 70% da população nacional como 
“golpista”. 

E
sse é o quadro retórico no qual acontece 
a vitória de Bolsonaro. Ele permanece de 
pouca visibilidade para as ciências so-
ciais, presas a conceitos como presiden-
cialismo de coalizão (que tem potencial 
reduzido para explicar a formação dos 

blocos eleitorais de 2018 e seus resultados) ou pemedebismo 
(excelente contribuição que, no entanto, parece nos condenar 
a uma dicotomia entre o sistema político e seu exterior). O 
fundamento econômico que atravessa essas transformações 
retóricas e que leva ao impeachment é hoje pacífico na biblio-
grafia, e o leigo tem em Villaverde (2017), de Bolle (2016) e 
Dieguez (2014) uma tríade essencial para entender o nocaute 
a que o governo Dilma submeteu a economia brasileira. Ele 

é muito mais duradouro e destrutivo do que deixa entrever o 
termo “pedaladas”. No Direito, o colapso retórico do lulismo 
gerou muito garantismo de ocasião, como se a prisão de petis-
tas pela Lava Jato representasse um ponto de inflexão epocal. 
Gerou também usos de conceitos como Estado de Exceção 
e de fim da democracia para designar arranjos meramente 
eleitorais, comuns e correntes na democracia oligárquica 
brasileira. Para nós, da análise retórica, fica claro depois da 
pesquisa que o lulismo teve o seu grande ápice – e também 
seu descenso – fortemente vinculado à forma como ele lidou 
com as oposições e as polarizações, às vezes incitando-as, 
às vezes dissolvendo-as. Esse modo de operação do lulismo 
foi descrito aqui através do conceito retórico de oxímoro, a 
afirmação simultânea dos opostos no mesmo espaço. Do ponto 
de vista da análise do discurso, fica claro que foi em Junho 
de 2013 que se dissolveram as condições de possibilidade 
para que o lulismo continuasse sendo o pacto dominante que 
fora desde 2005. De administrador de antagonismos o lulismo 
passa a ser apenas um dos polos do antagonismo principal – e, 
de longe, o polo que mais mobiliza antagonismos contra si. 
Essas são as condições de possibilidade do erro catastrófico 
de Lula, que insistiu em apostar que a posição de polo principal 
do antagonismo principal não lhe renderia, também, a posição 
de polo mais odiado, contra o qual até mesmo uma vacuidade 
como Jair Bolsonaro poderia se insurgir e capitalizar. “Culpa” 
não é uma categoria com que se trabalhe em ciências sociais 
e é sabido que fenômenos sociais complexos – como uma 
eleição presidencial em um país de 209 milhões – têm, por 
definição, causas múltiplas e sobredeterminadas. Mas não 
se pode desprezar o papel das escolhas retóricas do lulismo 
nestes cinco anos de sua derrocada como pacto social na pro-
dução do quadro que leva à eleição de Bolsonaro, o emblema 
mesmo dessa derrocada. 

O autor é professor de estudos latino-americanos do Departamento de  
Espanhol e Português da Tulane University (Nova Orleans).
iavelar@tulane.edu

cOlapSO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

145OUTUBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2018

Abranches, Sergio. 1988. “Presidencialismo de coalizão”. Dados 31.1: 5-33.

Arantes, Paulo. 2014. “Depois de junho a paz será total”. O novo tempo do mundo 
e outros estudos sobre a era da emergência. São Paulo: Boitempo. 353-460.

Arnoux, Elvira Narvaja de. 2008. El discurso latinoamericanista de Hugo Chávez. 
Buenos Aires: Biblós. 

Avelar, Idelber. 2017. “Os levantes de Junho de 2013 e o esgotamento do pacto 
lulista”. Lugar Comum (Rio de Janeiro) 50: 127-147.

Benzaquen de Araújo, Ricardo. 1994. Guerra e paz: Casa Grande & Senzala e a 
obra de Gilberto Freyre nos anos 30. Rio de Janeiro: Editora 34. 

Bermúdez, Nicolás. 2015. “La construcción kirchnerista de la memoria”. Linguagem 
em (Dis)Curso (Tubarão, S.C.) 15.2: 229-247.

Braga, Ruy. 2012. A política do precariado: Do populismo à hegemonia lulista. 
São Paulo: Boitempo. 

Cava, Bruno. 2016. “O 18 de Brumário brasileiro”. A terra treme: Leituras do Brasil 
de 2013 a 2016. Bruno Cava e Márcio Pereira, orgs. São Paulo: Annablume. 

de Bolle, Monica. 2016. Como matar a borboleta azul: uma crônica da era Dilma. 
Rio de Janeiro: Intrínseca. 

Dieguez, Consuelo. 2014. Bilhões e lágrimas: A economia brasileira e seus atores. 
São Paulo: Companhia das Letras. 

Ellwanger, Tiana Maciel. 2018. Jornadas de junho, 5 anos depois: o que foram as 
manifestações de 2013 e como elas mudaram o país. Rio de Janeiro: Autografia. 

Gudynas, Eduardo e Alberto Acosta. 2011. “La renovación de la crítica al desarrollo 
y el buen vivir como alternativa”. Utopia y práxis latinoamericana (Maracaibo, 
Venezuela) 16.53: 71-83.

BIBLIOGraFIa

Limongi, Fernando. 2006. “Presidencialismo, coalizão partidária e processo 
decisório”. Novos Estudos CEBRAP (São Paulo): 17-41.
 
Montero, Ana Soledad. 2012. ¡Y al final un día volvimos!: los usos de la memoria 
en el discurso kirchnerista (2003-2007). Buenos Aires: Prometeo. 

Nobre, Marcos. 2013. Imobilismo em movimento: Da abertura democrática ao 
governo Dilma. São Paulo: Cia das Letras. 

Peñafiel, Ricardo. 2003. “Venezuela: un escenario político antagonista. El pueblo 
y la pobreza, en el discurso de Chávez”. Versión 13 (México, D.F.): 143-185.

Singer, André. 2012. Os sentidos do lulismo: Reforma gradual e pacto conservador. 
São Paulo: Companhia das Letras. 

_________. 2018. O lulismo em crise: Um quebra-cabeça do período Dilma 
(2011-2018). São Paulo: Companhia das Letras. 

Souza, Jessé et al. 2012 [2010]. Os batalhadores brasileiros: Nova classe média 
ou nova classe trabalhadora? Segunda edição revista e ampliada. Belo Horizonte: 
Editora UFMG. 

Vanhulst, Julien. 2015. “El laberinto de los discursos del buen vivir: entre Sumak 
Kawsay y el Socialismo del siglo XXI”. Polis 40 http://journals.openedition.org/
polis/10727.

Villaverde, João. 2017. Perigosas pedaladas: Os bastidores da crise que abalou o 
Brasil e levou ao fim o governo de Dilma Rousseff. São Paulo: Geração. 

Webber, Jeffery R. 2017. The last day of oppression and the first day of the same. 
Chicago: Haymarket. 

1. Boa parte dos dois parágrafos que precedem esta nota foi escrita a quatro 
mãos com Moysés Pinto Neto, a quem agradeço a interlocução. 

2. Essa classe foi alternativamente designada como “batalhadores” (Souza 2012 
[2010]), “precariado” (Braga 2012) ou, mais midiaticamente, “classe C do Lula”. 

3. O conceito de equilíbrio de antagonismos foi desenvolvido por Ricardo Ben-
zaquen de Araújo (1994) para descrever o mecanismo retórico central da obra 
de Gilberto Freyre. 

NOTas de rOdapé

4. Para uma história detalhada dos levantes de Junho, publicada já com uma dis-
tância histórica de cinco anos e recolhendo um farto material, ver Ellwanger (2018). 

5. Os dois parágrafos anteriores são adaptados de um artigo publicado anterior-
mente (Avelar 2017). 

6. Sobre a lógica da contrainsurgência que, paradoxalmente, chega ao Brasil com 
as UPPs (2008) muito antes que houvesse insurgentes (2013), ver o excepcional 
texto de Paulo Arantes, “Depois de junho a paz será total” (2014). 
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Amigo de Ascenso Ferreira, Mauro Mota,  
Olegário Mariano, Gilberto Freyre, pernambucanos.  
E tantos mais.

Viemos para a solenidade de posse de seu amigo, 
nordestino, sergipano: Gilberto Amado.

Tudo então foi alumbramento. Alumbramento de 
eternidades feito.

Retenho ainda a foto dos acadêmicos, alguns em pé, 
outros sentados no sofá, em volta de Gilberto Amado.

No meio à multidão de convidados, eu estava, por 
coincidência, ao lado do fotógrafo.

Joaquim
TRANSBORDANDO

“Na casa de meu avô, tudo parecia impregnado de 
eternidade”. 
Manuel Bandeira. Evocação do Recife. 1925.

Foi este sentimento – o de eternidade – que tive ao 
entrar aqui, nesta Casa, pela primeira vez.

Faz mais de cinquenta anos. Vim com meu avô: 
Horácio Saldanha. Pernambucano como Manuel 
Bandeira. Intelectual e empresário.

I

Insight Inteligência comete o seu Ato de Exceção nº 1 e publica o 
discurso de posse do jurista Joaquim Falcão na Academia Brasileira 

de Letras, proferido no dia 23 de novembro de 2018
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Ali.

Ele tirou a fotografia.

Eu a guardei dentro de mim.

E a revelo agora.

Ficou-me eterna.

Fotografou a eternidade desta Casa.

E, ao mesmo tempo,

meu afeto por meu avô.

e sua influência em mim.

Assisti, então, a um ritual igual a este.

Estamos em um ritual, bem sublinhou Claude Lévi-
Strauss, ao experimentar no alfaiate o fardão para 
sua posse na Academia de Letras da França.

Ritual, que, ao se repetir, atualiza-se e perpetua-se 
no tempo.

Faz-se instituição.

Esta cerimônia, este intenso agora, não é, pois, 
evento isolado.

Nem celebração individual.

Não é, mesmo sendo, um eterno hoje.

Faz parte de um conjunto de ritos entrelaçados.

Outros por tecer.

Participar deste ritual – da apresentação da  
candidatura até o vestir deste fardão, estar com 
vocês e pronunciar este discurso – me reencontra 
com a eternidade desta casa.

II
Mas em que instituição estou chegando?

Em um patrimônio cultural.

A Constituição de 1988 ampliou o conceito de 
patrimônio.

Incorporou a proposta da Comissão Afonso Arinos.

Da qual, com honra, participei,

Liderada, na cultura, pelo vigor inovador de 
perspectivas infindáveis de Cândido Mendes de 
Almeida.

E pelas antecipações, Célia, de Eduardo Portela.

Acrescentamos, ao tradicional patrimônio material, 
de pedra e cal, o patrimônio imaterial, dos saberes e 
fazeres.

Mais tarde, o presidente Fernando Henrique, 
símbolo da democracia como exercício da paciência, 
avançou. Glauco Campello, presidente do Iphan, 
regulamentou o registro dos patrimônios imateriais.

Não podia ser diferente.

IMORtal
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Os próprios artesãos, grupos detentores do  
saber e do fazer são considerados patrimônios 
também.

São registrados, por exemplo, como patrimônios  
vivos de Pernambuco: Jota Borges, Lia de 
Itamaracá, O Homem da Meia Noite, Maracatu 
Leão Coroado. Entre outros.

A ampliação constitucional do patrimônio cultural 
elevou a reponsabilidade da Academia Brasileira de 
Letras na defesa e difusão de nossa brasilidade.

O que tanto faz, e tão bem, com sabedoria 
transatlântica, Nélida Piñon.

Aloísio Magalhães, mais um pernambucano, – 
aviso, governador Paulo Câmara, serão muitos – 
dizia que a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas 
Artes, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e 
o Museu Nacional, são instituições, agentes, vozes, 
através das quais participamos do mundo.

A Academia de Letras nos comunica com o mundo.

Ela, somos nós no diálogo global.

A globalização não é processo de mão única.

Se for, é colonialismo cultural.

Mimetismos externos não nos fazem eternos.

Ao contrário, nos fazem campos férteis para a 
eternidade alheia.

O que nos faz eternos é nosso “frever”, cantaria 
o pernambucano Alceu Valença pelas ladeiras de 
Olinda. Teus coqueirais. O teu sol. O teu mar.

O vetor básico da Constituição de 1988 foi a 
ampliação da cidadania. O acesso de todos os 
brasileiros a todos os direitos e deveres.

Foi a cidadania plena.

A Constituição de 1988 foi, é, e deve ser o 
comando da ampliação do Brasil.

A ABL é patrimônio material. Este prédio é 
tombado.

É imaterial pelos saberes e fazeres, rituais, 
personagens e criações de seus acadêmicos.

A sensibilidade do unívoco pernambucano Marcos 
Villaça, agregatório, com o decisivo apoio do 
homem de cultura, o Presidente José Sarney, deu, 
antecipadamente, sopro e vida ao conceito de 
patrimônio imaterial.

E o iniciou como prática do Iphan.

O momento simbólico foi o tombamento  
do Terreiro de Casa Branca, em Salvador. Inexistia  
ainda o registro.

Escolhido como terreiro-basílica, terreiro-catedral, 
como terreiro patrimônio do Candomblé.

O patrimônio cultural incluiu, de vez, o patrimônio 
popular.

Mas Pernambuco não parou por aí.

A inovadora Lei Raul Henry, de meu amigo Jarbas 
Vasconcelos, ampliou mais. Criou o patrimônio vivo.

O que é patrimônio vivo?
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O que nos faz eternos são nossos pertencimentos, 
sínteses, sincretismos, mestiçagens, diversidades 
raciais, sexuais, religiosas, musicais, ideológicas, 
literárias ou quaisquer outras.

A cultura brasileira não é eliminatória. É somatória, 
dizia Aloísio Magalhães.

O que não nos evita de grandes irresponsabilidades. 
Todo país tem seu Museu Nacional.

Nós, não mais.

Temos cinzas.

Estas cinzas nos silenciaram. Somos menores no 
diálogo cultural global.

É preciso transformá-las outra vez em luz, caráter  
e identidade.

Para voltarmos à mesa das responsabilidades.

Nosso futuro não pode ser um museu queimado  
e esquecido.

Em inglês, patrimônio se traduz por landmark.  
Mark of the land. Marco da terra.

O marco informa o proprietário da terra, da cultura. 
Esculpido em pedra, à beira-mar, nos ventos 
ensolarados de Porto Seguro, Bahia.

Orienta os viajantes que passam.

De onde viemos? Para onde vamos?

A ABL é landmark para cultuar a língua  
e a literatura.

Marco que nos identifica no presente e nos sonha 
no futuro.

Mas sozinhos não bastam.

Estes ritos, esta instituição, o patrimônio cultural de 
uma nação só nos engrandece quando envolto em 
outro patrimônio:

O Estado Democrático de Direito.

O patrimônio maior que nos faz mundo.

A democracia viabiliza a linguagem patrimonial.

Eis aí, senhoras e senhores, o roteiro deste 
discurso.

Começo a incluir a ABL na ampliação de patrimônio 
cultural, determinado pela Constituição de 1988.

Termino incluindo o Estado Democrático de Direito 
como nosso patrimônio político maior.

Estão entrelaçados.

Mas antes, cumpro o ritual.

Vou homenagear meus antecessores

Mas não se preocupem.

Não vou repetir o grande Evandro Lins e Silva.

Tendo chegado atrasado à conferência de um 
amigo, antes mesmo de sentar, perguntou aflito, ao 
ouvinte do lado:

“Ele já acabou? Já acabou?”

IMORtal
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O ouvinte, com a paz dos resignados, respondeu: 
“Já. Já. Há muito tempo. Mas ele ainda não se 
deu conta”.

Não se preocupem.

Sobretudo, diante da celebração em seguida que 
minha mulher Vivianne e a Academia prepararam 
com carinho para vocês todos.

III
Celso Lafer gosta de alertar: triunfar sem perigo é 
vencer sem glória.

Candidatar-se à Academia é sempre perigo.

Porém, a expressiva votação que me concederam, 
muito honrou:

a mim e a minha mulher,

a meus filhos e a meus netos,

a meus irmãos e aos amigos.

Provocou em mim a alegria do bom espanto e a 
imediata assunção da grande responsabilidade.

Homenageio Rosiska Darcy de Oliveira, minha 
amiga de sempre, e Miguel, seu esposo.

Existe um ditado que diz: “Estar certo antes do 
tempo é errado”.

Rosiska nunca nele acreditou.

Sempre correu o risco de se antecipar ao tempo.

Sempre foi antes.

Às vezes, muito arriscou. Mesmo saídos, levaram o 
Brasil dentro deles.

Fizeram de seus ideários, vida vivida. Um privilégio.

Na defesa das liberdades durante um Brasil 
silenciado.

Na defesa das múltiplas diversidades de que somos 
feitos.

Rosiska abriu caminhos e se fez líder de geração.

Honra ter sua voz ativa me recebendo neste ritual.

Homenageio também meus antecessores da cadeira 
número três.

Artur de Oliveira, patrono, cronista, professor e 
poeta. Um introdutor do Parnasianismo.

Filinto de Almeida, com sua esposa Júlia Lopes de 
Almeida. Muitos acreditam, ela maior do que ele. A 
ABL não aceitava mulheres. Escreveram juntos sob 
mesmo pseudônimo.

Homenageio Aníbal Freyre. Jornalista, professor e 
sergipano. Ministro da Fazenda. Consultor geral da 
República. Ministro do Supremo.

Foi do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
casa do melhor pensamento do Brasil. Sob o bom 
comando de Arno Wehling.
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Homenageio, enfim, Herberto Sales. Jornalista, 
contista, memorialista, romancista e baiano. 
Cascalho, seu romance foi líder da literatura 
regionalista.

Mas me concentro em:

Roberto Simonsen e Carlos Heitor Cony.

Simonsen, na década de 40, procurou responder à 
pergunta: quais os melhores rumos para a economia 
do Brasil?

Nada mais atual.

Cony, na década de 60, procurou responder: quais 
os melhores rumos para a liberdade de expressão no 
Brasil?

Nada mais atual.

Estamos em esquina decisiva da história.

Quais seriam nossas respostas hoje, para estes 
mesmos problemas?

O que eles nos ajudam a entender hoje?

IV
No empresário Roberto Simonsen, o horizonte não 
foram suas empresas, funcionários ou o mercado.

Foi mais: o desenvolvimento econômico do Brasil.

Como empresário, não acreditava, como alguns, que 
o custo Brasil são os outros: o governo, as leis ou os 
trabalhadores.

Sentia-se parte do custo e risco Brasil. Não lavou as 
mãos. Nem foi sartriano.

Homem do pensar e do fazer. Uniu ideal e práxis.

Líder, ajudou a criar as Federações de Indústria de 
São Paulo, e o Sesi e Senai, para formação dos 
técnicos que não tínhamos.

Intelectual público e professor, ajudou a criar em 
1928, com a família Mesquita, a atual Escola Livre de 
Sociologia e Política, atual FESP.

Precisamos, dizia “combater a importação de 
modismos, o mero transplante de modelos 
alienígenas”.

Escreve um clássico: “História Econômica do Brasil” 
com o material de suas aulas.

É o primeiro economista a entrar nesta Academia.

Abriu portas para outros, grandes: Roberto Campos, 
Celso Furtado e Edmar Bacha.

Político, disputou o Senado por São Paulo, vencendo 
a Candido Portinari, do Partido Comunista.

Foi constituinte em 1934.

Aliás, meu outro avô, o pernambucano Joaquim de 
Arruda Falcão, de quem me orgulho, também foi 
constituinte em 34.

Nessa década, além de Simonsen e Falcão, Clodomir 
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Cardoso, maranhense, avô de Merval Pereira, foi 
senador também.

Será que os três se encontraram ali no Palácio 
Tiradentes?

Minha amizade com Merval, líder de geração, 
pela coragem da palavra, nasceu antes de nós 
mesmos.

Através de nossos pais e avós.

Nascemos destinadamente amigos.

Simonsen polemizou.

Depois da Segunda Grande Guerra, os países, 
tiveram que reorganizar suas economias.

O Brasil também.

A pedido de Getúlio Vargas, em 1944, Simonsen 
apresenta proposta com novos rumos para nossa 
economia.

Deveríamos ser menos agrário e exportador de 
matérias-primas e mais industrial.

Nascia a industrialização como projeto nacional.

Defendeu o planejamento estatal para alocar 
tecnicamente os insuficientes recursos nacionais.

Propôs o que chamaríamos hoje de nacional-
desenvolvimentismo. Ou neodesenvolvimentismo. 
Ou produtivismo.

Em março de 1945, Eugenio Gudin propõe outros 
rumos para o desenvolvimento.

O debate se instala.

Gudin, influenciado pelos teóricos americanos 
e ingleses, acreditava que o livre mercado seria 
alocador mais racional dos recursos. E não o 
planejamento estatal.

Propunha o Brasil abrir-se a capitais estrangeiros 
privados.

Uma querela ou caso gerador, diria Paulo Freire, 
até hoje.

De um lado, o que hoje seria considerado 
ortodoxia monetária, além de privatizações, 
estado mínimo, o estado regulador, a abertura 
dos mercados ao capital estrangeiro.

De outro, o planejamento, o estado empresário, a 
indústria incentivada, os investimentos públicos, 
um nacionalismo estratégico e um estado 
racional.

Quem estava certo?

Álvaro Lins, crítico literário pernambucano, dizia: 
“crítica se faz com substantivos e não com 
adjetivos”.

Explicar é mais importante do que qualificar.

Não se compreenderá esta querela se ficarmos 
restritos à solidão da intepretação econômica.

No fundo, nem Simonsen, nem Gudin, 
dispensavam a presença do Estado na economia.

Indispensável, para ambos, era estar no e com o 
Estado.
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Seja para implementar o planejamento estatal, ou o 
mercado competitivo.

Estiveram. Várias vezes.

O que os diferenciava era a combinação entre 
poderes e funções do Estado de que necessitavam.

A ambos a história deu oportunidade de vencer.

O desenvolvimentismo foi, por décadas, apoiado, 
subsidiado, financiado, planejado pelo Estado.

Transformou-se em Planos de Metas e em Ministério 
do Planejamento.

Mas, não produziu empresas estatais com 
produtividade, competitividade ou inovação 
necessárias.

O monetarismo, por sua vez, alerta André Lara 
Rezende, também não teve destino melhor.

“No Brasil, desde os anos 50, com Gudin e seus 
discípulos, a tentativa de estabilizar a inflação 
crônica através da contração de crédito e da liquidez, 
conforme recomendava a ortodoxia baseada na 
Teoria Quantitativa da Moeda, provocou crises 
bancárias, desemprego e recessão, sem conseguir 
derrotar a inflação. Foi também muito provavelmente 
fator importante para a derrota do liberalismo 
ilustrado”.

Raymundo Faoro discordaria e diria  
diferentemente.

A origem do mútuo insucesso é a permanência do 
patrimonialismo e corporativismo, excludentes e 
anticompetitivos.

Tão insistentes que vêm de longe, dizia Faoro: 
“Não adianta trocar de capitão-mor”.

E completava

“No Brasil criam-se instituições e depois inventa-
se o povo”.

O amálgama desta aliança patrimonialista e 
corporativista que sustentou políticas econômicas 
mesmo diferentes, mas, não raramente, tem sido 
a corrupção.

Como parceria público-privada.

Que chega até hoje com o Mensalão e a Lava 
Jato.

Mas agora, na hora máxima, surgiu o necessário 
destemor pelo livre convencimento dos jovens 
juízes, pela autonomia dos procuradores e 
policiais, pelo devido processo legal exigido pelos 
advogados pela liberdade de ensino e pesquisa de 
professores e pela liberdade de imprensa.

Orgulha-me hoje, pois, a ação e a presença de 
ministros, desembargadores, juízes de todas as 
instâncias.

E no futuro?

Evaldo Cabral de Melo, mais um pernambucano, 
recentemente, nos lembrou a noção de grandeza 
para Charles de Gaulle, de la grandeur.

A grandeza nacional seria a capacidade de 
sustentar uma grande querela.

Sustentá-la e não necessariamente vencê-la.

IMORtal
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Querela entre ideais, propostas, mobilizações e 
sonhos que, ao apontar, asseguram o futuro.

Roberto Simonsen sustentou grande querela que 
se renova até hoje.

Foi empresário além de sua empresa.

Foi grande.

V
Sigo o ritual. Chego a Carlos Heitor Cony.

Escritor de todas imaginações e jornalista de 
todos os ofícios.

A ambos se aplica o que disse Otto Maria 
Carpeaux: “Cony sabia escrever o que queria 
dizer”.

Foi múltiplo escritor.

De romances, biografias, ensaios, crônicas, 
artigos, contos.

Livros infantis e policiais.

Roteiros de cinema e de televisão.

Sem falar em prefácios, críticas, apresentações.

Biografias, ou quase biografias, de Juscelino, 
Vargas e Wolf Klabin.

Publicou mais de 40 livros.

Foi também múltiplo jornalista.

Ocupou quase todos os ofícios possíveis dentro de um 
jornal:

Repórter, editorialista, diretor, editor, articulista, tudo.

Centenas, milhares de artigos publicados.

E se não bastasse, Cony indefine as fronteiras do escrever.

Desconhece padrões. Mistura, impaciente, as formas 
tradicionais de jornalismo e literatura.

Só não se aventura, que eu saiba, na poesia.

No resto, ventania permanente.

Tantos Cony!

Capazes de convergir e divergir entre si.

De si, com o outro, concordar ou discordar.

Quando um aparece, o outro parte.

Reparte-se.

Faz do ontem, o amanhã.

Brinca, mistura e fragmenta o tempo.

Faz da solidão, a convivência.

De suas dúvidas, as certezas.

De suas fraquezas, a coragem.
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De sua fé religiosa, o agnóstico.

Do amante entusiasmado, o triste observador.

Da alienação partidária, a militância política.

Faz de sua infância, o afetuoso romance “Quase 
Memória”, sobre seu pai.

Foi seminarista.

Seu livro “Informação ao Crucificado” é a história de 
seu interrompido auto de fé.

Muito bem sublinhado por Arnaldo Niskier, seu colega 
de Manchete, que o recebeu aqui na Academia.

Dificilmente se distingue o Cony vivido do Cony 
imaginante.

Leitura da vida, leitura do mundo, diria Domício Proença.

Cony foi a multidão de si mesmo. Transbordou-se.

Era capaz de escrever um romance em apenas 9 dias.

Foi um antiflaubert.

Seria vã a tentativa de entender esta multidão.

Seu texto flui, coloquial, corrente, cristalino, 
sem pedras no caminho, nem profundezas 
incompreensíveis.

Mesmo quando na contramão.

Tal qual a truta do magistral quinteto de Franz 
Schubert, que sobe rio acima, para na cabeceira 
desovar, reproduzir, criar, escrever.

A Truta, que meu pai Corintho Falcão ensinou-
me a amar. E através dela, a música clássica. 
Obrigado meu pai.

Alberto da Costa e Silva agora me sugere, 
com amizade, a Missa em Si Menor de Bach. 
Maravilha também.

Mas a dúvida permanece. Em que Cony 
mergulhar?

Sempre que selecionava um texto, seu próximo 
artigo, seu próximo livro, me hesitava.

Para compreendê-lo, é necessário atentar para o 
que dizia:

“Gosto de repetir a máxima que aprendi na lógica 
de Aristóteles:

Afirmar um, não significa negar outro. Negar um, 
não significa afirmar outro”.

Diante de um leitor que pergunta se ele é de 
direta ou de esquerda, responde:

“Convencionou-se rotular as coisas e seres (...). 
Se fôssemos gasosos ou líquidos não teríamos 
necessidade de ser da direita ou da esquerda”.

Mesmo antes de Bauman, Cony já desejava ser 
“líquido”.

Cony é fluxo. Às vezes, refluxo.

O líquido cotidiano foi o tema de sua página dois 
na Folha.

Escrevi também na página dois da Folha. Antes.
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No final dos anos setenta, o Brasil ia mudar. A 
redemocratização ia avançar. Os intelectuais foram 
ativamente para a mídia.

Aceitei o convite de Otavio Frias Filho, a  
quem homenageio, para escrever justamente na  
Página 2. Mais de 400 artigos.

Entrei, sem mais sair, na magia da comunicação 
de massa, promontório de onde interpreto e 
compreendo o Brasil.

Continuado na televisão pelo honroso convite de 
Dr. Roberto Marinho, Roberto Irineu, João Roberto 
e José Roberto para dirigir a Fundação Roberto 
Marinho. Sob a prudência de Pedro Carvalho.

Quando me perguntam quais livros escrevi, avanço 
logo: Telecurso 2000, Globo Ecologia e Canal 
Futura, que com colegas da Fundação, criamos. 
Isto é, escrevemos.

Houve, porém, momento em que Cony foi grande 
parte do Brasil.

Em 1964, quando a força das armas substituiu a 
democracia.

Cony protestou.

“Sem medo e com coerência, continuo afirmando: 
isto não é uma revolução. É uma quartelada 
continuada, sem nenhum pudor, sem sequer os 
disfarces legalistas que outrora mascaravam os 
pronunciamentos militares. É um coice. É a força 
bruta”.

Sua coluna no Correio da Manhã foi a oposição 
libertária. Foi a reação coletiva ao medo.

Transformou a maneira dos cariocas se 
cumprimentarem.

Como lembra Veríssimo, a saudação era:

“Já leu Cony, hoje?”

Mas, de onde surge o protesto, o grito, de Cony?

Não lhe havia militância prévia.

Tenho possível hipótese.

Até os cinco anos de idade, Cony não falava.  
Era mudo.

Seu pai o levou a todos médicos. Nada.

Era incapaz de acordar suas manhãs, diria Antônio 
Carlos Secchin.

Um dia, porém, seu pai o leva para ver a chegada  
do Zepelim, em meio a uma multidão.

Quando aquele imenso monstro se aproxima, nunca 
visto, foi o medo chegando pelo céu.

Neste momento Cony conseguiu se expressar.  
Deu um grito. Começou a falar.

De repente, do medo, não mais do que do medo,  
se fez o grito.

Talvez alguns considerem esta analogia 
pseudopsicológica.

Pode ser.

Mas vejam o que encontrei. Diz Cony:
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“Estudei toda a vida, construí um estilo de  
existência, estou escrevendo uma obra pela qual 
pretendo ser julgado um dia – e não vou sacrificar 
isto tudo porque um marechal desarquivou seu  
fuzil modelo 1918 e vem falar de patriotismo de 
caserna (...).

O que posso fazer, faço:

Berro contra isso”

Ou melhor, escreveu.

VI
Com esta menção sobre a voz que venceu o medo, 
volto à Constituição de 88. Ao meu tema inicial: 
a ampliação do patrimônio brasileiro. A cidadania 
plena.

Comecei propondo a ABL como patrimônio cultural.

Termino propondo o Estado Democrático de Direito 
como patrimônio político.

Cultura é a capacidade de cada um escolher seu 
melhor futuro.

É matéria-prima da democracia, tão importante quanto 
segurança, emprego, saúde, educação e justiça.

Nenhuma economia funciona sem eficiente 
infraestrutura: rodovias, saneamento, transportes, 
energia e tanto mais.

Assim também a democracia. Não funciona sem 
adequada infraestrutura para a livre circulação de 
direitos e deveres culturais.

Direito é energia.

Move igualdades e liberdades. Não pode faltar.

Como energia, focalizo, então, o direito de ler, de 
leitura e a literatura.

Por todos os meios: livro, jornal, laptop, celular, 
internet, rádio, TV, exposições de arte. Analógicos, 
dialógicos, presenciais.

Ler vendo, ler lendo, ler ouvindo, ler acessando.

Sou dos que acreditam que mesmo nesta era 
visual, nunca se leu tanto no mundo. Apenas, lê-
se diferentemente.

Sejam grandes romances, instalações, Twitter, 
Facebook ou WhatsApp.

Vencemos o analfabetismo que nos impedia de 
tecnicamente ler. Não devemos nos entregar à 
outra escuridão.

Aquela onde alguém escolhe por nós o que nós 
mesmos podemos escolher.

Foco nestes direitos como infraestrutura 
indispensável ao patrimônio brasileiro por dois 
motivos.

Primeiro, porque, quando se faz a defesa da 
liberdade de expressão, em geral, enfatiza-se 
mais o emissor – o autor – do que o receptor, o 
leitor.

IMORtal
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O direito de expressão é direito relacional. Entre a 
liberdade do emissor e a escolha do receptor.

Um energiza e dá vida ao outro.

Mas, Austregésilo de Athayde, de Caruaru, 
nordestinado, diria o pernambucano Marcos 
Accioly, cimento que une esta instituição já com 
120 anos, dizia:

“O direito não é do jornalista, é do povo”.

O segundo motivo porque enfatizo o direito de ler e 
ver e de acessar é porque vivemos, no Brasil e no 
mundo, momentos de constrangimentos culturais.

Onde instituições, comunidades ou grupos sociais, 
sob o manto da legalidade, buscam terceirizar suas 
responsabilidades.

E transferi-las para o governo. Para a Escola. Para a 
Justiça. Que podem ficar tentados a aceitar.

Um patrulhamento que, inclusive, se fez 
tecnológico com os algoritmos e as bolhas que nos 
confinam em nós mesmos. E nos fazem separar até 
de nós mesmos.

Quase sempre, usam ou ideologias políticas ou 
motivos argumentáveis: proibir as mentiras das 
fake news.

Proibir crianças e adolescentes de lerem livros que 
consideram inadequados ou perigosos.

Ou assistir exposições de arte mais radicais.

Lembro da juíza de família Andrea Pachá dizendo-
me. “Não devem os pais buscar no Judiciário as 

decisões que por dever lhes cabem. Nem deve o 
Judiciário aceitá-las”.

Lembro também o jurista Diego Werneck que outro 
dia me perguntava:

Será que estes pais e autoridades não querem que 
seus filhos possam ser melhores que eles?

Sejam limitados a ler apenas o que eles já leram?

Sejam apenas iguais a eles?

A ver o que apenas viram?

Será que os jovens têm de gostar apenas do que os 
mais velhos gostam?

E se nós não tivéssemos lido os livros que nossos 
pais foram proibidos de ler?

Ou não tivéssemos visto o sexo que tapavam?

Há sempre uma metamensagem em cada 
comunicação.

A mensagem do patrulhamento é a educação como 
prática do egoísmo geracional.

Popper dizia que, quando você encontrar uma 
descoberta científica, diga logo: É falsa! É falsa!

Não devemos ter medo nem mesmo da ciência 
eventualmente verdadeira.

Não avança ou acumula a verdade.

O medo como arma educacional só produz a 
efêmera paz de ser retrógrado.



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

160

Captura nossa capacidade de raciocinar e se 
convencer.

A democracia só se fortalece na prática do livre 
convencimento.

Existe, sim, riscos de curto prazo. Que, porém, 
não se resolvem com patrulhamentos.

Mas pelo diálogo, explicação, orientação, respeito 
ao interlocutor, e por mais e mais e mais plurais 
leituras.

Felizmente, na proporção em que ocorrem 
ameaças de escrever biografias, de interpretar e 
reinterpretar a história, da liberdade de ensinar 
e pesquisar, de acesso a exposições de arte, a 
sociedade tem desenvolvido defesa jurídica ativa.

Onde não nos tem faltado o Poder Judiciário.

Chamado a decidir sobre estas liberdades que 
integram o patrimônio da cultura e da democracia, 
o Supremo tem sido Porto Seguro.

Tem defendido a liberdade de opinião, a de 
participação em manifestações e atos públicos.

Por isso, a defesa e a ampliação do patrimônio 
brasileiro, da cidadania plena, se confunde com a 
necessidade de um Poder Judiciário:

politicamente independente,

administrativamente eficiente,

e economicamente igualitário.

O constrangimento sobre a leitura às vezes se traduz 
na ilusão da intepretação unívoca do texto. Se houver 
apenas uma leitura “de forma justa”.

Acreditar que a interpretação literária ou mesmo 
jurídica é unívoca é autoritarismo intelectual.

Talvez, a mais sutil forma de autoritarismo. 
Autoritarismo imaterial.

Aquele que é, sem parecer ser.

Plutarco diria: “A pior forma de injustiça é ser injusto, 
mas parecer justo”.

A OAB, com vigor, sempre combateu e esteve atenta 
a este manto diáfano.

Sem novas e diferentes leituras inesperadas e até 
disruptivas da atual crise global da democracia, como 
sempre lembra o presidente Fernando Henrique, 
colocamos em risco o processo civilizatório.

É, pois, na homenagem a nossos patrimônios, à 
Academia Brasileira de Letras e às vozes acadêmicas 
de Roberto Simonsen e Carlos Heitor Cony, que 
falaram pelo Brasil, e ao Estado Democrático de 
Direito e o Poder Judiciário que assegura a energia 
que a cultura precisa, que encerro e lhes agradeço. 

IMORtal
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