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Recado
O falso Bonaparte
Estamos na década de 1780, em outro universo. A França na qual os fatos ocorrem, é um
país homônimo, em um tempo paralelo. O cenário é gótico, o ambiente é líquido. A náusea
vai se tornando o sentimento comum. O povo tem fome. Muitas fomes. O regime político faliu,
reduzindo-se a uma disputa oligárquica por pensões, cargos e privilégios. A monarquia perde o
controle do processo, e uma vanguarda revolucionária, que acredita na necessidade de métodos
radicais para o extermínio de antigos vícios, toma o Poder. Os jacobinos instituem tribunais
revolucionários. A choldra clama por autoridade, emprego e previsibilidade.

A revolução mergulha a França em um torvelinho de instabilidade e insegurança. A mentira, a fraude e o medo rondam os lares. Nesse país homônimo de uma galáxia bizarra, toda a
revolução contempla obrigatoriamente uma contrarrevolução e vice-versa.
Uma crise econômica pavorosa irrompe o reinado de ponta a ponta. Os recursos do governo
foram todos cortados, restringindo-se unicamente a financiar militares, juízes e parlamentares,
que sempre frequentaram a Corte e mantiveram privilégios.
O povo, que tem muitas fomes, começa a ter fome de vingança. Mas as ruas não rugem;
permanecem vazias. Bastaria um pavio para explodir o paiol. Os congressistas reagem aos
excessos dos jacobinos, já enfraquecidos, que começam a ser usados como bucha de canhão.
O relativismo é a única doutrina. Tudo é aceitável; tudo é inaceitável. A nação está farta de tanto
desassossego. A saída é recorrer ao carisma e à força de um general laureado em batalhas.
Nesse universo bizarro, Bonaparte toma o poder através da internet e cerca-se de militares
de alta patente. Sim, Bonaparte teve os apoios do ódio, da rejeição ao passado recente, da
vontade de arrebentar e destruir. O corso busca fomentar a intriga como um Iago à procura
de um Othello.
A ordem e a disciplina asseguradas pelo ditador, contudo, esfumaçam-se nas primeiras
badaladas do relógio. O Bonaparte bizarro não passa de um bufão. Permite que os príncipes,
seus filhos, exerçam o poder acima dos generais, que são o lastro do seu governo.
Restringe suas aparições às redes sociais e passa a se comunicar com palavras de baixo
calão. O corso se diverte, divulgando imagens chulas em festividades nacionais. A França vai
perdendo a dignidade, a decência e o orgulho próprio.

O

s primeiros meses do governo ditatorial são um fiasco. Irritado e intrigado com a anarquia provocada pela ingerência da família e a influência de místicos, o Alto Comando
das Armas passa a exigir a atitude de um chefe de Estado. O povo se revolta com o
desemprego permanente. Surgem manifestações mais agressivas. Espiões partem para distantes
confins buscando decifrar o enigma da decadência de Bonaparte.
Em meio ao aprofundamento das investigações, chega-se, então, a uma descoberta estarrecedora: “Napoleão” não era Napoleão, mas um impostor, um sósia que nunca passara de um
reles alferes, expulso da escola de armas. Cansado de guerra, o verdadeiro Napoleão estava
escondido no Oriente, vivendo em um serralho como um verdadeiro sultão. Generais vão ao
seu encontro; apelam ao seu patriotismo para que regresse à França.
Bonaparte, então, retorna a Paris, assume o governo, e a França, enfim, adquire a sonhada
estabilidade. Consta que, quando o verdadeiro ditador era coroado Imperador na Catedral de
Notre Dame, o falso Bonaparte atacava prussianos no pátio do manicômio onde passaria o
resto de sua vida. Equilibrava-se no fio entre a sanidade e a demência, oscilando entre o tempo
passado e o tempo presente, tal como a insólita narrativa deste Recado. Pergunta que não quer
calar: afinal, o Napoleão de fancaria existe?

O Solar dos Apipucos é casa grande, sem senzala. É sobrado, sem
mucambos. Paço das letras e herdade do tempo. Suas paredes
erguidas na Recife do Século XIX abrigam não apenas os móveis,
objetos e os mais de 40 mil livros da biblioteca particular
de Gilberto Freyre, mas, sobretudo, a memória imaterial do
escritor. Nas páginas a seguir, os parceiros de Insight-Inteligência
percorrem a residência em ilustre companhia. As palavras de
Gilberto Freyre guiam a visitação.

“O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, grossas, copiosas,
transbordem do indivíduo, e se espraiem, estancando a sede dos outros.
Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades”

“O Brasil é a mais avançada democracia
racial do mundo.”

“É tão raro o homem de uma só época como raro é hoje
o homem de uma só cultura ou de uma só raça ou, como
parece vir sendo, o indivíduo de um só sexo.”

“Não há experiência de corpo que não seja também experiência
de alma, o contrário sendo também verdadeiro”.

“Em nenhuma parte do Brasil a formação da
família se processou tão aristocraticamente
como entre canaviais...”

“Uso palavras que denominarei intuitivas sem repelir as lógicas.
As cotidianas, sem repudiar as raras. As populares, sem deformar
as eruditas. As sensíveis, sem repelir as abstratas”.

“Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz,
na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra,
ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro”.

“Creio que cada um deve ficar o mais possível no
lugar onde nasceu. Nada de muita emenda ao soneto
da vida: ou do destino, que é o mesmo.”
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OCUPANDO O 6º LUGAR GERAL,
A INSTITUIÇÃO OBTEVE UM
DESEMPENHO QUE MOSTRA
TODA SUA CAPACIDADE DE
PRODUZIR CONHECIMENTO
DE PONTA, AJUDANDO
A CONDUZIR O PAÍS AO
PROGRESSO E AO BEM-ESTAR
ECONÔMICO E SOCIAL.
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Em incerta aldeia, uma pugna febril
Na madrugada, odienta e hostil
Magotes, exaustos de fadiga,
Inconformados com velhas cantigas
Buscam nova doutrina entre mausoléus
Quando, então, como se vinda dos céus
Pousa uma lápide, feito uma harpia
Onde se leem tais palavras escritas à mão:
Aos que dizem que eu voltei,
sempre estive aqui, mansinho,
Sou falsa sibila, já conheço suas entranhas
Livre adaptação do poema “O corvo”,
de Edgar Allan Poe
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Lucas Berlanza
Jornalista

MORALISTA,
GRACAS A DEUS!
A “revolução” conservadora pelo voto

E

m 1960, o furacão Jânio Quadros (1917-1992) alcançou
a Presidência da República. Apoiado pela oposicionista
União Democrática Nacional, ele rompia o bloqueio do
Partido Social Democrático e do Partido Trabalhista
Brasileiro, egressos da máquina política da ditadura do Estado
Novo de Getúlio Vargas (1882-1954), resultante do processo
revolucionário deflagrado em 1930.
Desde que, em 1945, o autoritário gaúcho foi desalojado
do poder, Eurico Gaspar Dutra (1883-1974), ele mesmo um
dos protagonistas do golpe de 1937 que inaugurou a ditadura,
e o próprio Vargas haviam sido eleitos, mantendo as forças
varguistas com a prevalência no Executivo e no Legislativo.
Com Jânio, de acordo com o discurso típico da UDN, o mais
improvável havia acontecido: a derrota dos herdeiros do caudilho de São Borja sem a necessidade de uma ação militar ou
de qualquer tipo de ruptura institucional evidente. Fez-se o
que foi chamado de “revolução pelo voto”.
O que houve depois já se sabe: uma das mais estrondosas decepções da história política brasileira, com a
renúncia de Jânio e a chegada ao Planalto de João Goulart

(1918-1976), petebista, ex-ministro do Trabalho de Vargas,
o personagem mais avesso à UDN que se poderia imaginar.
Tudo isso culminaria, em 1964, com o movimento de 31 de
março, que desembocaria no regime militar que perdurou
por 21 anos. Particularmente para seus idealizadores e
admiradores, o processo ficou conhecido como “revolução
conservadora” – expressão que também já foi atribuída a
outros processos de ruptura institucional que apelavam a
argumentos de ordem e respeito a instituições e referências culturais antes que à subversão de todo o contexto
estabelecido, tais como os processos de independência
nos Estados Unidos e no Brasil.
Em 2018, rompendo com três décadas de hegemonia
de um discurso de base social democrata característico da
essência da Nova República, formalizada com a Constituição
de 1988, uma coalizão política peculiar, de características algo
inéditas na história republicana brasileira, chegou ao poder,
articulando economistas liberais da Escola de Chicago, juristas
e expoentes da Operação Lava Jato escolhidos a partir da
bandeira da luta contra a corrupção, militares e intelectuais
janeirO • fEvereiRo • março 2019
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de inspiração conservadora – alguns deles alunos e leitores
do pensador e escritor paulista Olavo de Carvalho (1947) –,
através da eleição do capitão da reserva Jair Bolsonaro (1955)
para a presidência. Ao contrário do fenômeno Jânio Quadros,
o fenômeno do “bolsonarismo” se refletiu também em vitórias
mais robustas no Parlamento, com expressiva ampliação da
bancada do partido do presidente e também de representantes
de grupos como o Partido Novo e o Movimento Brasil Livre. Ao
contrário da “Revolução Redentora” ou do golpe de 1964, não
houve ruptura, tanques e soldados saindo dos quartéis para
intimidar o presidente e líderes sindicais, atos institucionais
ou cassações de mandatos.
Por outro lado, assim como em 1960, um líder se elegeu
canalizando o anseio por uma renovação no cenário, por “moralização”, por ruptura com a “oligarquia” ou a “casta” reinante
e encampando um discurso de base anticomunista. Assim
como em 1964, o componente militar tem importância e protagonismo no governo e na sequência dos fatos, e tudo se faz
acompanhar pelo desejo de expurgar o legado de um período
anterior visto como expressão do radicalismo de esquerda –
no caso de Castelo Branco (1900-1967), primeiro presidente
do regime militar, e seus contemporâneos, o janguismo e o
brizolismo, associados ao comunismo e, na concepção de
alguns, à estrutura herdada da oligarquia varguista; no caso
de Bolsonaro, o lulopetismo, associado à estrutura conceitual
e institucional consolidada pela Nova República.

H

avia, no entanto, nos dois casos da década de 60
elencados, um personagem fundamental, verdadeiro
protagonista da história brasileira naqueles meados
do século XX, que hoje se encontra ausente: o jornalista, político e célebre tribuno Carlos Frederico Werneck
de Lacerda (1914-1977). Foi Lacerda um dos mais notáveis
apoiadores da tese de que a UDN, seu partido, deveria se aliar
a Jânio Quadros – com diferentes argumentos, todos eles sintetizados na ideia de que o populismo janista era avassalador,
triunfaria de qualquer forma, e a UDN faria melhor se tentasse
se acoplar a ele para finalmente vencer os herdeiros de Getúlio
e emplacar de algum modo a sua agenda de reformas e alinhamento internacional com o Ocidente. Foi também Lacerda, já
então governador do estado da Guanabara, a mais estridente
e icônica voz de oposição ao governo de Goulart, derrubado
pela crise então instaurada.
24 tribuna da Imprensa
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Com sua popularidade em crescimento gradativo, Lacerda
era cotado para conquistar a Presidência na eleição frustrada
de 1965. Militante comunista na juventude, ele se tornou colunista de veículos como o Correio da Manhã antes de fundar
seu próprio jornal, a Tribuna da Imprensa. Do final dos anos 40
até os anos 60, na lendária página quatro de seu jornal, reverberava a força de sua opinião em seus famosos editoriais, bem
como figurava na ainda jovem televisão, aplicando técnicas
avançadas de retórica e exposição televisiva.
Isso lhe valeu sofrer tentativas de atentado, a mais grave
em agosto de 1954, na rua Toneleros, que precipitou a queda de Vargas, seu grande inimigo. Enfrentou, elegendo-se
deputado, o governo de Juscelino Kubitschek (1902-1976),
denunciando a censura que este lhe impôs através da cláusula
R, dispositivo que proibia a concessão a emissoras de rádio
que veiculassem declarações consideradas insultuosas a autoridades públicas. Sua atuação marcou a queda do governo
Vargas, apoiou Jânio Quadros para pouco depois atacá-lo e
vê-lo renunciar, e, mais tarde, eleito governador, enfrentou
Goulart e seu cunhado Leonel Brizola (1922-2004) com a
virulência que tanto o caracterizava (e que ele mesmo chegou
a confessar que às vezes era excessiva).
Aos olhos de seus críticos, Lacerda era um destemperado
incoerente, um opositor incansável que pregava a deposição
de governos como se muda de roupa e que não tinha qualquer
agenda ou conjunto coeso de princípios. O regime que ajudou
a criar teria, então, sepultado suas esperanças de chegar à
Presidência. Ao contrário do que dizem, seus textos e declarações fundamentam um esforço declarado por conferir
à UDN um cabedal organizado de ideias, sem absoluto rigorismo doutrinário, mas capaz de expressar uma agenda e um
embasamento de valores que representavam um importante
segmento de opinião da sociedade.
A partir dos anos 80, findo o regime militar, com Lacerda
associado a um passado que se queria abandonar, diante da
supremacia de políticos sociais democratas, intelectuais de
esquerda e uma carta magna inspirada na Constituição portuguesa de 1976, sob o influxo do socialismo da Revolução
dos Cravos, o cenário era perfeito para que ele e toda sua
agenda caíssem no esquecimento. A Nova República era
essencialmente antilacerdista e, como tal, relegou Carlos
Lacerda ao ostracismo. Seus principais inimigos permaneceram, de uma forma ou de outra, tendo ativos admiradores e
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divulgadores; Brizola chegou a recuperar sua carreira política
e ser governador. De Lacerda, restaram os efeitos de seu
trabalho no extinto estado da Guanabara e a continuação de
projetos importantes na gestão do Rio, como o antigo projeto
Doxiádis de construção de vias que inspirou, por exemplo, as
Linhas Amarela e Vermelha.
Nesta quadra histórica, já no século XXI, sem Lacerda, o
momento é de formação de uma consciência, uma corrente
de pensamento e, simultaneamente e em consequência disso,
a ascensão aos cargos públicos de lideranças cuja grande
bandeira é desafiar a Nova República e seu colorido ideológico
e institucional. Faria sentido cogitar, por isso mesmo, um
resgate do pensamento e da representatividade de Carlos
Lacerda, no seio de um fenômeno que busca referências e
ícones no passado nacional? Em que medida o lacerdismo,
como pensar político e corrente política popular no seio da
classe média de seu tempo, poderia servir de inspiração,
quanto aos elementos constitutivos de sua agenda, para
as pregações e articulações daquilo que em certos círculos
se convencionou chamar “nova direita”? Que aproximações
pode haver entre esses pensares e que oportunidade tais
grupos poderiam encontrar em reviver simbolicamente e
praticamente o ideário lacerdista?
É evidente que muitos aspectos do lacerdismo dizem
respeito unicamente ao contexto histórico em que Carlos
Lacerda viveu e traçariam pouco ou nenhum diálogo com a
realidade atual. Nosso propósito, deixando essa constatação
oportunamente de lado, é investigar aqueles aspectos que
teriam interface direta com o pensamento liberal conservador
brasileiro atual.
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entrave representado pelas organizações estudantis tomadas
por militantes; e a relevância de ultrapassar a dimensão do
mero “economicismo” na batalha política e rechaçar o materialismo histórico-dialético marxista.
Lacerda não gostava de se identificar como um liberal ou
como um conservador, eventualmente atribuindo este último
rótulo ao partido rival PSD. Se instado a definir seu posicionamento político e adotar algum rótulo, prática que não lhe era
agradável, Lacerda se preferia intitular um “democrata cristão”,
inspirando-se em lideranças dessa linha de pensamento como
Konrad Adenauer (1876-1967), protagonista no soerguimento
da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Não obstante,
sua lista de admirados envolvia desde o histórico liberal Rui
Barbosa (1849-1923), inspirador de sua verve “antioligárquica”,
até o conservador britânico Winston Churchill (1874-1965).

D

emocrata, porque Lacerda acreditava ser a democracia o regime possível “onde os homens, em sua
maioria, tomam consciência da relatividade das
soluções”, sem o que “o que domina é o sentimento,
tipicamente totalitário, das soluções absolutas”.1 Cristão, porque não apenas é preciso dar atenção constante ao tema da
moral, mesmo em política – posicionamento que suscitou os
ataques clássicos ao udenismo e ao lacerdismo como atitudes
políticas “moralistas” –, como também é preciso desfraldar a
bandeira da civilização ocidental, de base cristã...
“tendo como características a preservação dos direitos humanos
como dádiva inalienável de Deus, o valor e dignidade da pessoa
humana precisamente porque ela é feita à imagem e semelhança
da Divindade; a afirmação da liberdade, isto é, do livre arbítrio

O pensamento lacerdista e as ideias da “nova direita”

como um derivado do seu Espírito e só inteligível dentro da lei

Na República pós-Estado Novo, Carlos Lacerda representou o papel do líder que, de maneira mais popularmente
bem-sucedida, sustentou, em resumo, princípios como a
descentralização administrativa; a valorização da herança
cultural ocidental e cristã na sociedade brasileira; o respeito
pela propriedade privada e pela livre iniciativa; o receio do
Estado agigantado; o apreço pela sensibilidade patriótica e
pelas virtudes cívicas; a urgência no desmantelamento da
máquina sindical com a subsequente promoção da liberdade
de organização do trabalhador; o risco do aparelhamento da
imprensa e da doutrinação ideológica das escolas; o perigo do

e não fora dela e, finalmente, o uso sacramental da criação,
ajudada pela graça redentora, para atingir a gloriosa “liberdade
dos filhos de Deus”.2

Isso nada tinha que ver com uma proposta teocrática, mas
com o reconhecimento do valor de uma influência cultural
que seria, nessa concepção, fundamental para impulsionar a
eclosão do próprio liberalismo, ou dos aspectos pertinentes
ao liberalismo que seriam admiráveis e úteis à prosperidade
social. Lacerda, influenciado pelo pregador católico Fulton
Sheen (1895-1979), era um forte crítico de ideias de índole
janeirO • fEvereiRo • março 2019
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materialista e entendia ser necessário reforçar uma forte
base moral na sociedade para que o liberalismo funcionasse;
posto isso, os elementos substanciais de sua agenda eram
compatíveis com os pressupostos liberais.

“tirar o Estado de tudo quanto o cidadão possa e queira fazer

S

aspiração de progredir na vida”. Faltava na vida brasileira a pre-

ua agenda federalista e descentralizadora, por exemplo, bem como sua disposição em alvejar o Estado
inchado, patrimonialista e paternalista, críticas que
iam muito além do puro anticomunismo e se voltavam
de preferência contra o caudilhismo de Getúlio Vargas e seus
aliados e sucessores, pode perfeitamente ser vista como uma
estridente e temporalmente distante predecessora da bandeira
liberal de economistas do governo de Jair Bolsonaro, como o
ministro Paulo Guedes (1949), aluno do icônico Milton Friedman
(1912-2006), que confronta, em suas declarações propositivas,
a hegemonia social democrata da Nova República e tenciona
o ingresso do Brasil ao capitalismo liberal, suscitando, nas
palavras do próprio Guedes, um imperioso casamento entre
a ordem e a liberdade. Ao mesmo tempo, sua luta contra o
peleguismo teria diálogo direto com a demanda liberal da
reforma trabalhista, já tendo sido aprovado, no governo de
Michel Temer (1940), o fim do imposto sindical, que Lacerda
tanto advogava.
Se o liberalismo econômico lacerdista tinha limitações e
ele chegou a travar histórica disputa midiática com Roberto
Campos (1917-2001) no governo Castelo Branco, configurando
o que o célebre liberal mato-grossense, crítico contumaz da
Constituição de 1988, chamaria de “trágico desencontro”3
entre personalidades semelhantes em seu livro autobiográfico
e analítico “A Lanterna na Popa”, as linhas gerais e marcantes
de suas pregações se direcionavam, sem dúvida, para a livre
iniciativa e o combate ao excesso de máquina pública.
Afinal de contas, Getúlio Vargas, visto como seu nêmesis,
representa até hoje o emblema da aposta nesse modelo de
Estado muito presente e promotor do desenvolvimento e da
justiça social, consagrado em seu regime na década de 30.
Representa, portanto, a concepção econômica intervencionista de Roberto Simonsen (1889-1948) contra a visão
liberal de Eugênio Gudin (1886-1986), admirador de Lacerda
e referenciado por ele. Já em 1954, Lacerda argumentava,
citando as bandeiras defendidas pela frente de parlamentares
que integrava na época, a Aliança Popular contra o Roubo e o
Golpe, que era preciso...
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melhor do que ele e sem perigo para a coletividade. Aproveitar
ao máximo a capacidade de cada pessoa contribuir para o bem
comum com a sua imaginação, a sua energia e a sua legítima
sença de uma aliança política que afirmasse, com essa clareza,
o seu apreço pela iniciativa individual. O medo de parecer liberal
é tamanho que muitos acabam por se tornar, na prática, inimigos
da liberdade.4

Tal anseio por maior firmeza na sustentação de teses
favoráveis à livre iniciativa, ao capitalismo, à privatização e à
redução do Estado é hoje um dos elementos mais notáveis da
retórica do núcleo liberal da “nova direita”, que não se sentia
contemplado pelo Partido da Social Democracia Brasileira e
pela oposição que vinha fazendo ao Partido dos Trabalhadores
nas últimas décadas, considerada frágil e ideologicamente deficiente. Lacerda, como se vê, expressava insatisfação similar
diante dos oposicionistas ao governo Vargas.
No campo do enfrentamento à corrupção, o lacerdismo, de
forma marcante na prática durante o governo da Guanabara,
se caracterizou pela preocupação com esse valor, em prejuízo
da atenção a políticas clientelistas e assistencialistas. A “nova
direita” e o “bolsonarismo” irromperam em um contexto de
saturação das lideranças políticas tradicionais, agredidas
constantemente pelos noticiários e as denúncias suscitadas
pelas investigações da Operação Lava Jato, prejudicando os
principais partidos, especialmente da base aliada dos governos
petistas de Luiz Inácio Lula da Silva (1945) e Dilma Rousseff
(1947).
Olavo de Carvalho (1947), Rodrigo Constantino (1976) e
outros críticos importantes desse contexto de emergência e
popularização de ideias e autores avessos ao lulopetismo e à
Nova República denunciaram que os esquemas de corrupção
aliavam práticas corriqueiras da política brasileira com um
projeto de poder do PT, integrado a uma agenda socialista
própria de partidos e movimentos de toda a América Latina,
integrantes desde 1990 da organização conhecida como Foro
de São Paulo.
Analogamente, o lacerdismo valorizava a rigidez de critérios
na ocupação de cargos, sendo associado à rejeição extrema
do nepotismo. Lacerda, tanto como deputado quanto como
jornalista, apontou por diversas vezes as malversações do
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dinheiro público, abusos de poder econômico, recurso a vantagens indevidas e outras práticas que identificava em seus
adversários. Se não existia Foro de São Paulo, Lacerda ficou
conhecido por apontar as aproximações entre João Goulart e
Vargas e o ditador argentino Juan Domingo Perón (1895-1974),
diagnosticando a existência de uma solidariedade entre os
populismos latino-americanos e uma similaridade ideológica
entre eles, tendo por paradigma o “justicialismo” peronista,
tal como analisado na obra do político, escritor e jornalista
peruano Eudocio Ravines (1897-1979).
Embora, ao contrário do que possa parecer, os alvos mais
recorrentes de Lacerda fossem os herdeiros de Vargas, é
indiscutível que o anticomunismo é um traço marcante de
sua atuação política. Desde pelo menos o enfrentamento a
Iedo Fiúza (1894-1975) em sua candidatura à Presidência em
1945 pelo Partido Comunista Brasileiro, o lacerdismo foi uma
manifestação implacável de reprovação ao comunismo e a
qualquer atitude, por parte do Brasil, de contemporização com
os regimes soviético, chinês e cubano.

N

a visão de Lacerda, as nações latino-americanas
deveriam assumir a responsabilidade moral de
abdicar de qualquer pretensão de neutralidade no
embate planetário entre o capitalismo ocidental e o
comunismo da União Soviética. Isso foi, aliás, um dos fatores
de irritação com o governo de Jânio Quadros, que se prestou
a exibições como a condecoração do guerrilheiro Ernesto Che
Guevara (1928-1969), aliando a política econômica interna
austera do ministro da Fazenda Clemente Mariani (1900-1981)
com uma política externa de “não alinhamento” e pretensa
independência do conflito em curso entre duas superpotências
e visões de mundo.
Para o tribuno udenista, a aliança com os americanos naquele momento não significava “tomar partido por uma nação
e sim por uma causa, que não é dos Estados Unidos apenas,
mas de todos os homens que querem ser e continuar a ser
livres”.5 Lacerda apregoava um Brasil de relevo no mundo, mas
entendia que, sem converter-se em subordinado absoluto aos
Estados Unidos, o país deveria perfilar com os americanos e
com o Novo Mundo na ojeriza enfática à tirania representada
pelo totalitarismo comunista.
Para justificar tamanha ênfase, evocava constantemente
sua própria experiência pessoal com os comunistas, quando
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foi banido do movimento. O lacerdismo, de declarado viés
patriótico, sustentava inclusive que, a despeito do poderio
de caudilhos e ditadores militares em sua região, os latino-americanos teriam um temperamento natural afeiçoado a
certas liberdades que o totalitarismo propriamente dito não
permitiria que subsistissem. Se a maioria da população se
impusesse na definição dos rumos de seus países, Lacerda
acreditava que estariam com os Estados Unidos; no entanto,
“falam por eles os que pedem dinheiro ao povo americano sob
ameaça de apoiar as pretensões da Rússia, isto é, fazer como
o sujeito que dissesse ao irmão rico: ou me dás dinheiro ou
abro a porta da casa ao nosso inimigo”.6
O contexto geopolítico distinto impõe diferenças circunstanciais em relação ao discurso lacerdista original. Uma das
mais marcantes é a grande proximidade entre Jair Bolsonaro
e quase toda a “nova direita” atual com Israel, sendo que,
ao contrário do diplomata Oswaldo Aranha (1894-1960),
Lacerda não foi simpático ao apoio do Brasil à fundação do
estado judeu em 1948. Em sua percepção àquele tempo, o
Brasil deveria permanecer estrategicamente neutro para ser
um intermediário incontroverso e pacífico nos conflitos que
fatalmente surgiriam.
“A minha tese era a da abstenção. Por isso eu criticava muito o
Itamaraty, dizendo ser uma pena que o ministro, ainda por cima
da UDN, tivesse dado instruções à delegação brasileira para tomar
partido numa questão que ia acabar em guerra. Eu achava que o
Brasil deveria se poupar, porque não tendo ou não podendo ser
suspeitado de intuitos imperialistas, poderia futuramente até
ser usado como um dos intermediários possíveis entre as partes
litigantes, ao passo que, tomando partido, teria que sustentar o
seu voto o resto da vida”.7

Seja como for, a atitude contemporânea não representa
exatamente uma ruptura fundamental com o pensamento
lacerdista porque, uma vez aprovada a criação do Estado de
Israel e uma vez tendo o Brasil votado favoravelmente, Lacerda
passou a acreditar que o país deveria, por coerência, sempre
apoiá-lo nas deliberações internacionais.
O tema do “globalismo” e do combate a um alegado reforço
exacerbado da influência de instituições supranacionais, que
aproxima a agenda do setor diplomático do governo brasileiro,
na figura do ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo
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(1967), e de muitos porta-vozes da “nova direita” brasileira ao
presidente americano Donald Trump (1946) e certos expoentes
políticos europeus, também não estava presente, nos moldes
atuais, na discussão do mundo bipolar pós-Segunda Guerra
de Carlos Lacerda. No entanto, a afinidade declarada com a
experiência norte-americana, o interesse por um alinhamento
aberto com os Estados Unidos e a rejeição em alto e bom
som ao comunismo e ao socialismo, personificando-se em
alvos como os partidos do Foro de São Paulo e a ditadura
chinesa, são elementos evidentemente comuns. Assim
como o federalismo, o desejo de expurgar o socialismo está
presente nos discursos, desde os livros dos autores liberais
e conservadores atuais até os pronunciamentos de vitória e
posse de um presidente da República que tem alguns deles
em sua base eleitoral.
Na educação, também é possível traçar paralelos. Na obra
de autores como Ricardo Vélez Rodríguez (1943), ligado ao
Instituto Liberal e ministro da Educação, o “marxismo cultural”
e a “revolução gramsciana”8 – referência ao marxista italiano
Antonio Gramsci (1891-1937), concretizada em um esforço
de fomento de intelectuais militantes, artistas e líderes de
movimentos sociais, todos englobados entre os chamados “intelectuais orgânicos”, para difundir a “consciência de classe” e
a derrocada das “classes dominantes”, bem como postulados
como as políticas afirmativas e a ideologia de gênero – são
denunciados como inimigos essenciais a serem combatidos.
Outros autores e ativistas, de corte liberal, criticam o modelo
de financiamento do sistema público de ensino e as agitações
políticas dos movimentos estudantis, influenciados pelas
ideologias socialistas.
Embora sem o recurso aos conceitos contemporâneos de
“gramscismo” e “marxismo cultural”, pode-se dizer com exatidão que não era outro o discurso de Carlos Lacerda. Lacerda
disse, já nos anos 60, que os pais costumavam retirar os filhos
da escola ao não perceberem consequências práticas naquilo
que era ensinado. Ele acreditava que a ausência de prática
limitava nos colégios as possibilidades de os alunos aplicarem
seu aprendizado e aprenderem trabalhando. Sobre o ensino
superior, disse “que se dá ao luxo de ser gratuito, em um país
sem ensino primário”.9 Sobre os movimentos estudantis, Lacerda não deixou de alfinetá-los quando batalhou pela aprovação
da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, considerada por ele
próprio seu maior sucesso como parlamentar:
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“Com que rigor, portanto, devem os privilegiados, que têm ensino
superior gratuito, tratar de estudar, em vez de protestar contra
a lei que lhes quer favorecer o estudo! ... Não vi até agora um
estudante que estuda protestar contra a Lei de Diretrizes e Bases. Vi, sim, os ‘pelegos’ estudantis, casta de privilegiados que
frequentam escola sem estudar e a frequentam ‘de graça’, isto é,
por conta dos pobres, cujos filhos não têm escola primária para
aprender a ler. Em última análise, as orgias cívicas do pequeno
grupo de ‘pelegos’ estudantis são custeadas, através de um
governo de demagogos e aventureiros, pelos pais sem escolas
para seus filhos. É fácil falar, assim, em patriotismo e em causas
nacionais, quando a principal causa nacional, que é a da escola,
serve de pretexto à guerra particular de alguns materialistas contra
a formação espiritual da criança e a prevenção estreita de alguns
facciosos interessados em garantir para o Estado, dominado por
uma casta, o monopólio da consciência.”10

O

trecho ainda deixa evidente que Lacerda já atacava a
doutrinação ideológica no ensino. Ele fazia questão de
enfatizar que os professores detinham liberdade de
cátedra durante as aulas, o que diferiria da absoluta
liberdade de expressão; não apreciava o que considerava
militantes travestidos de professores, pregando a ditadura
do proletariado ou as revoluções socialistas aos seus alunos.
A universidade, ao contrário, deveria ter a missão de ensejar
a formação das verdadeiras elites da democracia, porque o
estado em que essas elites estiverem, na concepção lacerdista, define em boa medida o que será da sociedade em que
elas atuarem.
O projeto de Diretrizes e Bases demandou de Lacerda seu
mais notório esforço de negociação, porque o então deputado
precisou enfrentar os ataques de sociólogos e demais intelectuais como Fernando de Azevedo (1894-1974) e Anísio Teixeira
(1900-1971) para encampar um modelo que contemplava o
ensino privado e descentralizado, sem a disposição de privilegiar o ensino público. Outros nomes se alinharam a essa frente,
como Nelson Werneck Sodré (1911-1999), Caio Prado Junior
(1907-1990), Florestan Fernandes (1920-1995), Darci Ribeiro
(1922-1997) e Cecília Meireles (1901-1964), personalidades
para quem o projeto lacerdista tinha “orientação privatista” e
excessivamente favorável aos colégios religiosos.
Um apoio inusitado ao projeto de Lacerda foi o de San Tiago
Dantas (1911-1964), apontado como representante do que se
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chamava de “esquerda positiva”, desvinculada do radicalismo
brizolista, e, ao fim das contas, apesar de atravessar as etapas
de negociações e modificações parlamentares, a Lei foi vitoriosa. Observando-se alguns dos nomes ilustres que desafiaram
Lacerda, percebe-se que a lista elenca personalidades que
foram e são, de uma maneira ou de outra, intelectualmente
influentes no imaginário da Nova República.
O lacerdismo e a Nova República, que ainda nem havia
nascido, já eram antitéticos. Mais uma razão para que hoje,
quando a Nova República dominante está em xeque, sob
fortíssima contestação, Carlos Lacerda seja resgatado. Se
a maré está virando, nada mais coerente que resgatar o
legado, a representatividade simbólica e as ideias de seu
maior adversário – e também sua grande vítima, lançada ao
esquecimento e ao opróbio.
A contribuição lacerdista ao contexto atual

Visto em retrospectiva, o lacerdismo foi uma luta
febricitante contra as ideologias e forças políticas que
conformavam o Brasil em um modelo avesso às pretensões
liberais-democráticas. Desde a sua atuação como jornalista
e observador da Constituinte de 1946, em que via o formalismo liberal acabando por se ladear do impacto de forças
como os herdeiros do estadonovismo, sem punição pela
sua traição constitucional, bem como os comunistas e os
integralistas, antevendo que Getúlio Vargas terminaria por
voltar ao poder em 1950, Lacerda propugnava a consolidação
de partidos autênticos, representando agendas e programas,
sem medo de torná-los públicos e facilmente reconhecíveis.
Apontava a necessidade de uma legenda, de preferência a
própria UDN, que solidificasse, de forma orgânica, enraizada
na sociedade, a defesa da democracia e da necessidade
de estabelecer uma efetiva solidez institucional contra os
demagogos e caudilhos.
É verdade que, negando que essa solidez já existisse,
Lacerda sustentou episodicamente medidas heterodoxas para
alcançar esse objetivo. Contra os herdeiros da ditadura do
Estado Novo, defendeu ações de força; propôs no começo dos
anos 50 um “regime de emergência”, inspirado na intervenção
americana na Alemanha pós-guerra, para abrir caminho a reformas eleitorais e estruturais. Todas essas teses mereceriam
abordagens mais extensas, que aqui não se compreendem,
porque pouco ou nada dizem respeito ao contexto atual.
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Os objetivos teóricos expressados por detrás de suas
ações, no entanto, têm explícita conexão com os discursos
e visões de Brasil que estão ganhando força. Alinhavava a
preocupação com a dimensão cultural, com a ideologização
do ensino, com a deformação de uma visão ocidental cristã
de mundo – o mesmo que Winston Churchill chamava de
“civilização cristã”11 –, ao interesse no reforço das unidades
federativas, na descentralização, na redução do Estado paternalista, na liberdade de agir no mercado e nas prerrogativas
inalienáveis do indivíduo. A tudo isso, acoplava um discurso que
evocava a sensibilidade patriótica, o amor ao Brasil, como algo
diferente de um mero pretexto para rechaçar investimentos
estrangeiros e se acumpliciar dos comunistas, alvejando o
“economicismo” identificado em alguns liberais e despertando
a ideia de um senso de elevação de propósitos.
Não obstante suas realizações como jornalista, formulador
de um pensamento político, governador e deputado, Carlos
Lacerda teve maior destaque como oposicionista, sendo
sua grande marca na atuação política desafiar o poderio estabelecido e, na visão dos que o admiram, criar empecilhos
definitivos para uma ou mais ditaduras se estabelecerem e
manter representada uma verve liberal conservadora patriótica
na República brasileira. O regime militar e a Nova República,
o primeiro aniquilando sua carreira política e a segunda se
orientando ao avesso de tudo que ele simbolizava, impediram
que o lacerdismo se transformasse em uma tradição política,
uma escola que se viabilizasse como parte integrante da vida
pública brasileira nas últimas décadas.

C

esar Maia (1945), quando prefeito do Rio de Janeiro,
chegou a evocar a imagem de Lacerda, sob o ponto de
vista das realizações urbanísticas e administrativas.
Porém, a referência a Lacerda como um modelo na
atuação política apareceu apenas mais recentemente, já às
voltas com o impeachment de Dilma Rousseff, quando o então
senador Ronaldo Caiado (1949) disse que o modelo ideal de
oposição política era o ensinado pelo antigo udenista; e mais
recentemente, após as eleições de 2018, pelo governador do
Rio de Janeiro, Wilson Witzel (1968), que citou e enalteceu
Lacerda em seu discurso de posse.
Nenhuma dessas citações isoladas significa a consolidação
de uma tradição política efetiva que tenha o lacerdismo como
sua inspiração, sua referência de imaginário e orientação
janeirO • fEvereiRo • março 2019

29

I N S I G H T

para suas agendas e programas. Comprovam, no entanto,
que existe potencial para isso, dada a significação histórica
do personagem.
As principais bandeiras de Lacerda estão vindo à tona,
ainda que diluídas e fragmentadas, com esse ou aquele grupo
abraçando parte delas e ignorando ou rechaçando outros
elementos, inclusive dentro da própria base do governo
Bolsonaro e no Parlamento. Conquanto sejam ambos anticomunistas, há os liberais que não assimilam sua dimensão
patriótica e a importância do investimento na esfera cultural,
bem como há os nacionalistas que rejeitam o liberalismo e
preservam sua vinculação ao modus operandi corporativista
e patrimonialista do legado varguista, inserido na tradição
ainda mais longeva do patrimonialismo modernizador, descrita
nas obras de pensadores como Antonio Paim (1927) e Simon
Schwartzman (1939).
O lacerdismo é capaz de estabelecer algum diálogo com
as ideias fundamentais desses grupos estanques e, como
discurso, fundi-los em uma receita liberal conservadora peculiar e, por óbvio, enraizada na tradição política brasileira. O
momento é propício como poucos até hoje para que, mediante
o resgate porvindouro de suas obras, artigos e pensamentos,
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o lacerdismo conquiste, postumamente, o que não conseguiu
quando seu ícone estava vivo: perenizar-se como um segmento
de opinião no debate público brasileiro.
O autor é editor do editor dos sites “Sentinela Lacerdista” e “Boletim da
Liberdade
lucasberlanza@yahoo.com.br
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conjuntura por vezes traz para o primeiro plano personagens antes relegados ao papel de coadjuvantes.
O evento não decorre apenas do normal ato de
reinterpretar a história, mas emerge do fato de que o
modo como percebemos as ressonâncias do passado também
deriva das feições do presente. Entre os vultos de outras
épocas, poucos parecem hoje tão contemporâneos quanto
Carlos Lacerda. Não apenas o termo lacerdismo tornou-se
ainda mais frequente nos debates públicos, como as ideias
defendidas pelo jornalista ganharam um amplo número de
novos defensores, em movimento que produziu uma crescente
reivindicação da sua figura, tanto entre políticos estabelecidos
quanto em meio a jovens militantes. Lacerda também surge
como modelo de governante, com frequentes elogios a seus
feitos à frente do governo da Guanabara. Nesse movimento,
o lacerdismo mantém sua natureza de acusação política,
bradado em chave negativa, sobretudo a partir da esquerda,
contra eventuais adversários, mas também ganha a feição

de linguagem política reivindicada por uma direita radical que
cresce a olhos vistos.
Lacerda desponta no atual cenário por dois caminhos.
Por um lado, a atual conjuntura de crise passou por um certo
ambiente lacerdista,1 onde a retórica virulenta, a moralização
de todos os embates públicos, a proliferação de denúncias de
corrupção e o flerte com soluções de exceção tornaram-se
comuns. Em movimento semelhante ao construído ao longo
da República de 1946, o acúmulo de denúncias, quase sempre
direcionadas à esquerda, desgastaram o regime como um
todo e abriram as portas para os atores dispostos a organizar
soluções de exceção, como o próprio Lacerda. Ante uma
ordem completamente corrupta e a descrença em soluções
políticas moderadas, todos os caminhos parecem válidos.
Aparentemente destinados a seus adversários, corruptos ou
subversivos, os ataques de viés lacerdista acabam por atingir
a ordem política como um todo e a fomentar a urgência de
destruí-la. Esse discurso, decorrente de uma obra coletiva onde
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Lacerda se destacava como protagonista, transformou a UDN,
nas precisas palavras de Wanderley Guilherme dos Santos, “no
mais subversivo partido do sistema político”.2 A imprensa é um
instrumento privilegiado para essa retórica de constante ataque
à ordem estabelecida, sendo o ator responsável por normalizar
um discurso de degeneração das instituições. Não creio que o
leitor tenha dificuldades em encontrar semelhanças – em meio,
evidentemente, a um mar de diferenças – entre esse estilo
político e os caminhos escolhidos pela maior parte da oposição
contra os governos petistas, essa a estratégia responsável pelo
Golpe de 2016 e pela plena desorganização da nossa ordem
política. Quando um ex-presidente, como Fernando Henrique
Cardoso, adere ao explícito vocabulário lacerdista para acusar o
PT de “subperonista” e retratá-lo como entusiasta de um “autoritarismo popular”,3 ultrapassa-se, por certo, uma fronteira. Se
o recurso a analogias históricas é sempre terreno pantanoso e
sujeito a imprecisões, ele pode também revelar continuidades
e expor parte do imaginário dos atores políticos.

O

político e jornalista também surge como símbolo apto
a ser reivindicado por parte de uma direita radical
emergente, que devido a certa leitura profundamente negativa da história nacional, vista como “terra
arrasada”,4 carece de precursores para chamar de seus. Se
a retomada de algum membro do nosso panteão de políticos
conservadores soa deslocada, tendo a vista o papel dos mesmos na construção do Estado agora sob ataque, a retomada do
“subversivo” Lacerda parece se encaixar perfeitamente nessa
narrativa. Nesse sentido, o político é recuperado em parte
pela sua trajetória liberal, mas sobretudo pela sua capacidade
de “dizer a verdade”, sempre pronto a denunciar o silenciado
pelos grandes interesses. O jornalista emula, assim, outros
dois tópicos retóricos da direita radical brasileira: a crença
em um acesso privilegiado à realidade e a defesa de teorias
conspiratórias. Se alguns tópicos são convenientemente esquecidos, como ausência de uma pauta mais conservadora
em termos de costumes na atuação de Lacerda – mesmo
ante sua proximidade com a intelectualidade católica mais
conservadora – e seu entusiasmo com uma forte atuação do
Estado, a imagem reconstruída não destoa radicalmente da
sua praxis política.
O boom lacerdista não se inicia, contudo, recentemente
ou emerge de forma súbita. O presente texto fará uma bre34 última Hora
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ve reconstituição das formas de recuperação de Lacerda,
enquanto personagem inspirador do mundo político, e do
recrudescimento do lacerdismo enquanto linguagem política.
Antes será necessário um brevíssimo debate sobre os vínculos
entre o criador e a criatura, Lacerda e o lacerdismo.
Os caminhos do carisma

O lugar da personalidade no mundo político é não apenas
tema recorrente ao longo dos últimos séculos, mas talvez
um dos aspectos mais insistentemente abordados no debate
contemporâneo. O enorme interesse atual em torno do conceito de populismo surge, por exemplo, como claro indício do
esforço em expor o lugar dos líderes icônicos nas democracias contemporâneas, ou ao menos no que delas sobrou. As
evidentes dimensões personalistas subjacentes ao conceito
de representação, reconhecidas por um amplo número de
trabalhos, não explicam plenamente, todavia, os casos onde
uma personalidade parece transbordar do seu contexto ou
mesmo dos limites da sua biografia, de modo a construir uma
tradição ou linguagem política.
Max Weber via no carisma – ou seja, na atribuição, por
parte de um grande número de pessoas, de dotes pessoais
extraordinários a um indivíduo – um dos principais meios
de dominação política. Analisando a duração da dominação
carismática no tempo, o autor desenvolveu o conceito de
rotinização do carisma. Primeiramente vinculado a certa ideia
de relação pessoal e extracotidiana, representado como algo
externo à normalidade, o carisma precisa modificar seus
modos de exercício para durar no tempo, de forma a aderir
aos ritos da tradição ou da racionalização de procedimentos.
Weber delineia uma série de formas de transmissão do carisma, impossíveis de serem bem descritas neste espaço. Todas
elas comungam da construção, em maior ou menor grau, de
alguma institucionalidade.5
O varguismo é um bom exemplo de um eficaz processo
de rotinização do carisma através das instituições.6 Por meio
de um hábil uso do rádio e da imprensa, da censura realizada
por aparatos estatais, da construção de instituições centrais do moderno Estado brasileiro e da criação de partidos
políticos, como o PTB, o varguismo ultrapassou em muito o
indivíduo Vargas. Um personagem conhecido por suas poucas
palavras – retratado por Afonso Arinos como “silencioso,
num meio político de oradores”7 – alcançou espaço central
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no imaginário brasileiro e fez ecoar sua voz, por meio de
outros, das tribunas do Congresso Nacional aos versos da
música popular. Ainda hoje sua memória é reivindicada como
instrumento de luta política.
O nome de Carlos Frederico Werneck de Lacerda também
perdurou no tempo e passou a designar, sob a recuperação
da sua trajetória e o termo lacerdismo, tanto um conjunto de
ideias quanto um estilo de atuação político. A longevidade
da sua memória e influência no imaginário político brasileiro
é, entretanto, mais difícil de ser delineada. Não que Lacerda
tenha sido personagem secundário da vida política brasileira.
Pode-se mesmo dizer que entre 1943, o momento de mais
forte contestação ao Estado Novo, e 1967, ano de derrocada
da Frente Ampla, poucas disputas centrais na política brasileira
não tiveram nele um protagonista. José Honório Rodrigues
afirma na introdução da coletânea de discursos parlamentares
de Lacerda, talvez com certo exagero, que “Ninguém sozinho
influiu tanto no processo histórico brasileiro como Carlos
Lacerda de 1945 a 1968”.8
Lacerda foi um dos mais relevantes jornalistas do país, com
influente coluna no Correio da Manhã e constantes participações no rádio e na nascente televisão. Também fundou o jornal
Tribuna da Imprensa, do qual foi editor, e desempenhou papel
central na modernização da linguagem jornalística brasileira,
ao cultivar um texto direto, mesmo que dotado de constante
tom sarcástico, e uma retórica no rádio que emulava o tom
de conversa direta com o ouvinte. Essas habilidades seriam
centrais para sua bem-sucedida campanha contra Vargas,
quando se tornou agente central da queda do governo e do
suicídio do presidente, tanto pelo atentado contra sua vida,
na rua Tonelero, quanto por sua enorme popularidade entre as
Forças Armadas, fiadoras da derrubada do então presidente.
Após esse momento, ganharia cada vez mais força dentro da
UDN. Eleito para Câmara dos Deputados em 1955, atuou como
líder da União Democrática Nacional (UDN) e marcou época
por seus agressivos discursos contra Juscelino Kubitschek.
Vitorioso na eleição para governador da Guanabara em 1960,
realizou um governo atravessado por grandes obras, acusações
de crimes contra as populações mais pobres e forte repressão
de seus opositores. O golpe de 1964, do qual foi um dos mais
ativos participantes, acabou por soterrar suas expectativas
de alcançar a Presidência da República, para a qual já fora
escolhido como candidato da UDN.
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A marcante biografia não aponta de modo evidente, todavia, a longevidade da memória política em torno de Lacerda.
O político não era, segundo sua própria autoimagem,9 afeito
ao artesanato de instituições capazes de transcender sua
ação política:
“Eu queria evitar muito que a Tribuna fosse um órgão da UDN, até
porque isso era impossível; a UDN não podia ter um órgão – a
UDN era uma maçaroca de tendências, as mais diversas impossíveis de exprimir num só jornal. Sobretudo porque esse jornal
exprimia muito mais as minhas tendências do que as tendências
da UDN. Quer dizer, sempre me senti na UDN – e com isso não
estou renegando os excelentes companheiros que tive lá, nem
renegando a própria UDN como partido, mas sempre me senti
meio como uma excrescência na UDN, mesmo porque tenho
muito pouca vocação para política como exercício assim de
habilidades e de astúcias.”10

E

nquanto a Tribuna da Imprensa é reduzida no discurso
de Lacerda à expressão das suas idiossincrasias, a
UDN torna-se excessivamente diversa para exprimir os
ideais do político e jornalista, mesmo que, progressivamente, o partido o tivesse como líder tanto perante o eleitorado
quanto nas disputas internas. A afirmação não é, entretanto, de
todo despropositada. Lacerda esforçava-se conscientemente
por se desvincular da UDN, com o intuito de derrotar adversários internos com sua popularidade e, eventualmente, explorar
caminhos mais curtos na busca da Presidência da República.
Os flertes com as Forças Armadas ou o uso da sua imagem por
instituições como o Clube da Lanterna11 não eram ocasionais,
mas expressões da construção de uma personalidade política
que recusava as disputas eleitorais corriqueiras e derivava sua
força de um uso instrumental das instituições ou da sua direta
violação.12 Quais foram, entretanto, os caminhos pelos quais
essa imagem tornou-se tão longeva?
As duas almas do lacerdismo

O discurso de posse do atual governador do estado do Rio
de Janeiro, Wilson Witzel, se encerrou com o retorno a um
velho personagem da política carioca, fluminense e brasileira:
“não poderia deixar de citar uma grande fonte de inspiração
para políticos deste estado, o governador Carlos Lacerda, que
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deixou inegável legado de desenvolvimento a este estado”.13
Não estamos diante de fato isolado. Após um relativo silêncio
em torno do seu nome após o Golpe de 1964, Lacerda voltou
aos holofotes durante o processo de redemocratização. O
desejo de retorno à cena política, confidenciado em série de
entrevistas realizadas logo antes da sua morte,14 em 1977,
seria cumprido sem a sua presença física.
Inicialmente reivindicado por antigos lacerdistas, como
Sandra Cavalcanti, o nome do ex-governador da Guanabara
voltaria ao centro do embate político com o fortalecimento
do brizolismo no estado do Rio. Com as sucessivas e surpreendentes vitórias eleitorais de Leonel Brizola e seus aliados,
que conseguiram desmontar a forte máquina do ex-governador
emedebista Chagas Freitas, o nome do antigo arqui-inimigo
do gaúcho surgia aos olhos de muitos como síntese de um
projeto que negaria as principais características do brizolismo.
Poderíamos recorrer a alguns discursos da época, mas um
evento soa eloquente: a articulação em torno da candidatura
do filho de Lacerda, Sérgio Lacerda, para o governo do Estado.
Como bem aponta reportagem do Jornal do Brasil de 22 de
janeiro de 1990,15 Sérgio surgiria como o “anti-Brizola” por seus
evidentes vínculos com o lacerdismo. Deve-se destacar que
o então dono da editora Nova Fronteira não tinha um passado
de disputas eleitorais, mas apenas buscava emular a memória
de Lacerda, como reconhece na matéria o empresário Roberto
Medina, um dos articuladores da empreitada: “Só o Sérgio
pode explorar a marca Lacerda, que ainda é muito forte no
Rio”. Medina estava equivocado em um aspecto: a memória do
lacerdismo não precisaria de herdeiros evidentes para perdurar.

N

a eleição para a Prefeitura do Rio de 1992, um antigo
quadro central do brizolismo, outrora admirado por
sua capacidade como gestor e pelo desvelamento
de uma tentativa de fraude eleitoral, o “escândalo da
Proconsult”, construiria uma vitoriosa campanha com base no
imaginário lacerdista. As edições do Jornal do Brasil durante
o segundo semestre de 1992 e os três primeiros meses de
1993 registram algumas menções favoráveis de Cesar Maia a
Lacerda. Em 5 de dezembro de 1992, por exemplo, o editorial
do jornal alude às declaradas intenções do prefeito de “combinar a cobrança de posturas de Jânio Quadros com a antevisão
e o planejamento de Carlos Lacerda”. Também demonstram
esta aproximação a presença de lacerdistas históricos, como
36 última Hora
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Sandra Cavalcanti e o filho do ex-governador, Cláudio Lacerda,
no primeiro e segundo escalões governamentais. O clima favorável ao retorno da memória política lacerdista não se resume
ao candidato, mas atravessa o próprio jornal, que em mais em
um editorial elenca Lacerda entre os maiores governantes do
Rio. Também no jornal, edição de 14 de novembro de 1992,
Werneck Vianna, então próximo da campanha de Cesar Maia,
aponta que “Lacerda emergiu no inconsciente coletivo da
população nessa campanha eleitoral carioca”,16 mesmo que
busque retratar Cesar Maia e Benedita como tentativas de
“combinar” a herança lacerdista à brizolista. Anos mais tarde,
Lacerda permaneceria como personagem central da política
carioca, explicitamente disputado nas eleições de 2000.
Segundo reportagem da Folha de São Paulo,17 Cesar Maia
iniciou seu programa eleitoral de segundo turno com a imagem de Lacerda e um depoimento da filha do ex-governador,
que comparava as duas trajetórias, ao passo que Luiz Paulo
Conde, seu adversário, também mobilizou o ex-governador
nos programas eleitorais do primeiro turno. Algumas das
principais vias expressas da cidade do Rio de Janeiro contam
essa história. Depois da Linha Vermelha, nomeada de Avenida
Presidente João Goulart por Leonel Brizola, ficava pronta, nos
governos Cesar Maia e Conde, a Linha Amarela, com o nome
de Avenida Governador Carlos Lacerda.
A recuperação de Lacerda nesses contextos se dá sobretudo pela imagem do “construtor de estado”, para mencionar
a categoria de Marly Motta. Habilmente cultivada durante seu
período à frente da Guanabara, quando moldou a persona do
gestor impessoal e distante das paixões políticas, a representação de Lacerda como grande administrador perdurou no tempo
e ganha força pela longevidade de algumas das suas obras,
como o Aterro do Flamengo e o Túnel Rebouças. Inspirada em
uma linhagem que remonta a Pereira Passos, essa perspectiva
também cultiva, como outra face da mesma moeda, um trato
autoritário com a organização do espaço público, submetido
aos desígnios da vontade soberana, porque tecnicamente
embasada, do líder político. Para além dos limites do Rio de
Janeiro, a retórica ganharia corpo na política brasileira, especialmente após 1964. O predomínio de uma concepção técnica
da política ganharia presença progressivamente maior na vida
pública brasileira, conferindo um crescente protagonismo aos
economistas. Usual crítico da retórica econômica,18 Lacerda
não percebe então os prováveis rumos das suas ideias, mais
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preocupado em fundar uma imagem da Guanabara propícia
a sua atuação política e em demonstrar estofo como futuro
candidato à Presidência. O governo ditatorial que o afastou do
jogo político seria, entretanto, um dos mais hábeis agentes
desse discurso. Nas precisas palavras de Otto Lara Resende,
“Lacerda foi ideólogo e pregador de um evangelho de que
acabou vítima, ele próprio armou seu catafalco; sua solidão”.19

A

imagem do Lacerda “construtor de estado” é, todavia,
menos influente no imaginário político nacional do
que a do “demolidor de presidentes”,20 esta a faceta
responsável por incorporar o termo “lacerdismo” no
vocabulário da política nacional. O político tornou-se o arquétipo perfeito da oposição intransigente, dotada de uma retórica
inflamada de tintas moralizantes, caracterizada pelo amplo uso
da mídia e disposta a utilizar de todos os meios para chegar
ao poder. Em meio à disputa política, que evidentemente não
busca a precisão dos trabalhos acadêmicos, mas pretende, sobretudo, mobilizar e convencer seus interlocutores, o vocábulo
é usualmente utilizado como acusação política, que sugere a
prática de um denuncismo irresponsável e sem fundamento,
manipulado com o intuito de desrespeitar resultados eleitorais
e, ao fim, justificar golpes de Estado. Por ter Lacerda se destacado como face mais visível e conhecida da UDN, as palavras
“lacerdismo” e “udenismo” são quase sempre sinônimos
quando utilizados no embate político.
O termo tem sido frequentemente mobilizado no debate
político dos últimos anos. Seu mais corrente uso decorre de
acusações da esquerda, principalmente a alinhada ao Partido
dos Trabalhadores, contra o amplo recurso a argumentos morais mobilizados contra os governos petistas, principalmente
após 2004. Então presidente do partido, José Genoíno acusa
seus oponentes de um “lacerdismo tardio”, em entrevista à
Folha de São Paulo: “Tentam fazer aquilo que eu classifico
como lacerdismo tardio de alguns vestais do presente, que
buscam igualar todo mundo”21. Nesse cenário, o termo passou a frequentar constantemente o vocabulário da imprensa
alternativa próxima ao petismo, em sites como o Brasil 247,
O Diário do Centro do Mundo, o Cafezinho, entre outros. Não
raramente as acusações de lacerdismo desses sites ou de
figuras próximas ao campo tomam por adversário não a direita,
mas partidos que pretendem criticar o PT à esquerda, como o
PSOL. Mesmo sem mencionar o termo, esse é o sentido das
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críticas de Lula à pretensão de pureza dos psolistas, feitas em
entrevista de 2017.22
O constante crescimento do vocabulário varguista entre os
intelectuais mais próximos do petismo fez o termo lacerdismo
também presente em influentes interpretações sobre os governos do partido, mesmo que por vezes sem receber seu próprio
nome, retratado como o pensamento e ação política da classe
média anticomunista e das “elites antipovo”,23 que teriam na
UDN uma precursora. O conteúdo do termo udenismo nesses
discursos pouco difere do uso comum do lacerdismo. Esse é
o caso do primeiro texto do livro “Brasil: entre o passado e
o futuro”, organizado por Marco Aurelio Garcia e Emir Sader,
onde o último autor estabelece, já no título, um claro paralelismo entre Vargas e Lula. Muitas décadas depois, o confronto
entre PTB e UDN assumia outras tintas, agora contrapondo PT
e PSDB. André Singer, em afirmação próxima, aponta o retorno
da gramática política dos anos 1960, marcada por um “conflito
entre um Estado popular e elites antipovo”.24
O próprio Partido dos Trabalhadores já foi também vidraça
nas acusações de lacerdismo. Desde a velha blague brizolista
de que o PT seria a “UDN de macacão”, disposta a ironizar
o partido por seu discurso moralista e sua base eleitoral nas
classes médias, o partido se depara eventualmente com tal
tipo de acusação dos seus adversários, sobretudo os localizados mais à direita do espectro político. Marly Motta aponta
como Fernando Henrique Cardoso classificou as mobilizações
do PT em 1999 como ação “lacerdista” marcada pelo intuito
de desrespeitar o voto popular.25 Anos mais tarde, na eleição
de 2014, o candidato a vice-presidente na chapa de Marina
Silva recorreria ao termo para classificar ataque petistas contra
a política acreana: “Achamos muito lamentável que a Dilma
tenha escolhido o caminho do lacerdismo hoje, de espalhar
o terror”.26
A longevidade do lacerdismo

As constantes acusações de lacerdismo sem dúvida
dizem algo sobre a longeva trajetória de Carlos Lacerda e os
desdobramentos das suas ideias e repertórios de ação. Elas
interessam mais, sobretudo, como sintoma de algumas características persistentes da cultura política brasileira e índice
de importantes movimentos em determinadas conjunturas. As
duas almas do lacerdismo, a do “demolidor de presidentes”
e a do “construtor de estado”, estão umbilicalmente ligadas
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a um processo de ampla inclusão de massas no cenário político, no qual o país veria o 1,5 milhão de eleitores de 1933
tornarem-se 7,5 milhões em 1945 e 18,5 milhões em 1962.
O aumento de mais de 12 vezes do eleitorado transformaria
de forma decisiva o modo de fazer política no Brasil. Mesmo
com todos os limites da ordem de então, como a proibição
do voto dos analfabetos e a cassação do Partido Comunista
Brasileiro em 1947, é inegável que a cena política mudou
de escala e ganhou uma dose de indeterminação até então
desconhecida. As elites udenistas, certas de sua vitória na
primeira eleição de Eduardo Gomes, foram surpreendidas
por dimensões da disputa até então desconhecidas em suas
trajetórias. Não mais se resolviam eleições apenas em cafés,
almoços e reuniões de portas fechadas, já que a costura de
alianças agora precisava conviver com o diálogo aberto com
as massas, ainda controladas pela coerção sindical e pela
violência aberta no mundo rural, mas capazes de vislumbrar
horizontes até então desconhecidos.

V

argas e Lacerda foram provavelmente os políticos que
melhor compreenderam esse novo mundo. Em meio a
um cenário marcado por “utopias oligárquicas”,27 eles
conseguiram construir formas de ação política numa
sociedade de massas, que, como já fora diagnosticado por
personagens tão díspares como Rui Barbosa e Azevedo Amaral, ainda na Primeira República, emergiam de forma decisiva
na arena pública brasileira a partir da década de 1910. A voz
de Vargas ecoou sobretudo a partir de sua enorme habilidade
de construir instituições. Lacerda, por sua vez, moldou uma
persona adequada aos novos tempos, seja através do seu
texto, direto e repleto de imagens cunhadas com o intuito de
destruir reputações, seja por meio do seu estilo de atuação
na imprensa e na televisão, onde modulava a voz e recusava
um tom empolado, marca da maior parte da classe política
de então, para conseguir atingir de forma mais intensa os
habitantes desse novo mundo político.
Seu estilo de atuação aponta para um novo tipo de intelectual público, o polemista midiático, popularizado nos Estados
Unidos, emulado no Brasil por Paulo Francis e agora reivindicado por figuras dessa crescente direita radical brasileira.28
A mudança não está na busca da polêmica, já presente em
bacharéis e literatos anteriores, mas no estilo de construí-la.
Lacerda faz uso de seus conhecimentos como jornalista para
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moldar sua persona de político, também inovadora no cenário
público de então. A passagem do terceiro volume das memórias de Afonso Arinos de Melo Franco,29 onde o bacharel relata
a decisiva contribuição de político para sua vitoriosa campanha
para senador do Rio de Janeiro, contra Lutero Vargas, ilustra
perfeitamente toda a transformação acima relatada e a sensibilidade do político mineiro sobre as mudanças no mundo onde
aprendera a fazer política. O caminhão do povo com o qual ele
percorria bairros do Rio de Janeiro que nunca conhecera, o
contato com uma população com a qual não estava habituado
a dialogar, a virulenta retórica do jornalista, tudo soava novo
aos seus ouvidos.
Ironicamente, Lacerda ajudou a inaugurar um mundo que
não o comportava como indivíduo. O novo cenário político
retirava a centralidade das personalidades excepcionais, que
sempre surgirão, pois o mundo político não vige sem o carisma,
mas tiveram seu número drasticamente reduzido. A política
de notáveis deu lugar a políticos mais hábeis em responder a
demandas de uma população mais ativa, o que resultou em
uma explícita popularização da representação política. Mesmo
com o papel central de trajetórias privilegiadas e recursos
pessoais nas campanhas bem-sucedidas no mundo político
do pós-1988, uma breve comparação de qualquer Congresso
do período com os eleitos ao longo da República de 1946
demonstra mudanças evidentes. O lacerdismo, entretanto,
sobreviveria ao seu criador.
Apesar do cultivo dessas novas personas, Lacerda teve
dificuldades em ultrapassar os limites da classe média, sua
mais sólida base eleitoral.30 As razões passam, sem dúvida,
por sua dificuldade na construção de instituições, mas não
se limitam a isso. A agenda política de Lacerda surgia como
barreira, capaz de fechar as portas que o seu estilo abria. A
defesa de elites como timoneiras da sociedade, a moralização
de todos, as dimensões da disputa política e a radicalidade
subversiva da sua atuação não mobilizavam as massas urbanas
mais pobres, próximas do imaginário trabalhista varguista. As
análises dos mapas eleitorais da votação de Lacerda para o
governo da Guanabara apontam claramente neste sentido.31
O malogro do candidato eleito com maior proximidade ao seu
estilo político, Jânio Quadros, aumentava, por sua vez, as
dificuldades do seu futuro percurso. Lacerda, por outro lado,
não apresentava proposta alternativa para os trabalhadores
próximos do imaginário varguista ou delineava caminho para
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atrair o mundo rural. Sua firme oposição ao voto do analfabeto
e o constante recurso a manobras golpistas demonstravam, na
verdade, seu ceticismo sobre as chances de vitória udenistas
no cenário da República de 1946.
As duas almas do lacerdismo nutrem, portanto, explícito
viés demofóbico,32 de temor da irrupção das massas no
cenário político. Seja por meio da construção de um Estado
capaz de gerir policialmente a sociedade ou de um estilo de
atuação política que constantemente reivindicava instrumentos autoritários, a questão central era restringir o processo
de democratização que, a despeito de todos os problemas,
transcorria na República de 1946. Não estamos, todavia,
diante de uma jabuticaba. As particularidades locais convivem
com padrões observados em outras latitudes. Alguns autores,
como Svend Ranulf e Hélio Jaguaribe,33 destacam como a
retórica moralizante e disruptiva do lacerdismo, por exemplo,
é comum em momentos de perda de status relativo por parte
de classes médias.
A longevidade do lacerdismo aponta para continuidade
dessas questões. Trata-se de um sintoma da precária instituição da democracia liberal no Brasil. A persistência de
uma linguagem política que cultiva o golpismo entre os seus
atributos é marca particularmente eloquente dos limites à
efetiva instituição de uma ordem democrática. Discursos
marcados por uma clara crítica à democracia, frente a qual
bradam soluções de exceção, não são arcaísmos isolados ou
reminiscências do passado, mas narrativas centrais na atual
conjuntura brasileira.
Tema de clássicos estudos acadêmicos durante a ditadu34
ra, a natureza do nosso liberalismo perdura como assunto
de vital importância para compreender os caminhos do Brasil
contemporâneo, já que é parte central desse discurso de exceção. Um dos mais influentes argumentos no cenário político
brasileiro contemporâneo defende abertamente a limitação da
vontade popular, e dos seus instrumentos, em prol de um discurso da boa técnica econômica, frente a qual a política surge
como poluição indesejável. Seja na sua forma neoliberal, mais
moderada, de figuras como Samuel Pessoa e Marcos Lisboa,
ou no radicalismo ultraliberal, de Paulo Guedes, clama-se
pela superação da Constituição de 1988, que “não caberia no
orçamento”,35 e por um Banco Central plenamente autônomo.
Surge a questão: autônomo perante quem? Perante a política,
em primeiro plano, e a soberania popular, num segundo; razões
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necessariamente externas à boa razão econômica. Avesso à
predominância da pura lógica econômica, o tempo aproxima
a imagem de Lacerda, sob a perspectiva do “construtor de
estado”, desse discurso.
O jornalista, por outro lado, é reivindicado por polemistas
midiáticos da direita radical brasileira, caracterizados por uma
combinação entre neoconservadorismo e neoliberalismo.36
Olavo de Carvalho, principal intelectual da expansão dessa
direita radical e influente no atual governo Bolsonaro, já se
manifestou algumas vezes de forma profundamente elogiosa
a Carlos Lacerda. Em publicação na sua página oficial do Facebook, em 1º de setembro de 2014,37 ele define Lacerda como
o “político direitista de maior sucesso no Brasil” e elogia sua
disposição de “combater de peito aberto”. Segundo Carvalho,
foi a “direita bem educadinha” que o relegou ao ocaso, por
ele ter confrontado os “conciliadores pusilânimes”. Já em
vídeos disponibilizados no YouTube,38 além de elencar Lacerda
como uma das principais vozes da direita brasileira, Carvalho
defende mesmo as mais polêmicas ações do jornalista, como
a campanha contra a posse de Juscelino Kubitschek, em razão
da suposta participação de comunistas em sua campanha.

O

utro exemplo eloquente da emulação de Lacerda pela
direita radical é o site “Sentinela Lacerdista”. O editor
Lucas Berlanza é assessor de imprensa e colunista do
site do Instituto Liberal, um dos principais think tanks
da direita radical no Brasil, e autor do livro “Guia Bibliográfico
da Nova Direita – 39 livros para compreender o fenômeno
brasileiro”, que mereceu elogiosa resenha39 do atual ministro
da Educação, Ricardo Velez. O ministro vê Berlanza como um
dos “bravos jovens da novel geração” dispostos a enfrentar
“de peito aberto os seus adversários e inimigos”, ou seja, “a
vulgata marxista” e os “velhos chavões marxista-leninistas”.
Para provável gosto do autor, Velez afirma que ele “dá continuidade ao liberalismo-conservador que inspirou o grande Carlos
Lacerda, um dos ícones do liberalismo brasileiro.” Lacerda,
afirma o ministro seguindo seu mestre, Antonio Paim, foi vítima
da miopia dos militares, que combateram liberais e não os
“totalitários comunistas”. Na apresentação do site, Berlanza
pretende emular a escrita e as ideias de Lacerda, como neste
trecho: “Ele foi um. Onde sua eloquência e sua oratória genial
se faziam presentes, os interesses mesquinhos dos falsários
estremeciam de pavor, o castelo de cartas das suas traquinajaneirO • fEvereiRo • março 2019
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gens se expunha, desnudo, aos olhos conscientes da crítica
mais arguta. Eles o temiam. Eles o odiavam”. Em outra parte,
ele reivindica de forma positiva o termo lacerdismo, com o
intuito de ressignificá-lo: “Lacerdista, sim! E daí?”.
Lacerda é retomado por esses atores sobretudo por sua
“coragem”, capaz de denunciar as iniquidades e confrontar as
esquerdas. Ele surge como um modelo para esses personagens, ávidos por revelar “verdades” e denunciar conspirações,
inspirando-os sobretudo por sua retórica agressiva e direta,
emulada por boa parte dos intelectuais da direita radical
brasileira. Do mesmo modo como Lacerda pretendia subverter a ordem de então, vista como dominada pela corrupção
trabalhista e subversão comunista, tais polemistas midiáticos
buscam, com grande sucesso, desestabilizar a atual ordem
democrática, tida como dominada pelo “marxismo cultural” e
pelo “globalismo” de petistas e tucanos. Como já dito, mesmo
ante alguns silêncios convenientes sobre o lugar do Estado
e os costumes, a imagem condiz com a trajetória do Corvo.
O fortalecimento do imaginário lacerdista em momento de
forte democratização da sociedade brasileira, após a progressista Constituição de 1988, decorre do mesmo tipo pressões
desdemocratizantes de outros períodos. Depois de anos de
controle das massas pelos métodos autoritários da ditadura,
os tempos exigem novos repertórios demofóbicos, ou, como o
é o caso, a retomada de velhas linguagens. Em certo momento
próximo de uma faceta que restringia a soberania popular por
meio das imposições da razão técnica, mais forte retórica desdemocratizante do pós-1988, o lacerdismo retomou, sobretudo
após a chegada da esquerda ao poder, sua faceta disruptiva,
representado pelo “demolidor de presidentes”. Mesmo ante
a agenda moderada dos governos petistas, o movimento de
democratização ainda afligia atores sociais relevantes, ávidos
por limitá-lo. Fomos, segundo eles, longe demais. Uma das
razões dessa retomada certamente decorre do tempo do
mundo. Se o lacerdismo surge diretamente ligado ao contexto
da Guerra Fria, sua atual relevância navega nas ondas de uma
ampla expansão global de discursos e governos de direita
radical, todos profundamente críticos dos mais moderados
aspectos da democracia liberal.40 As blagues de Lacerda, por
sua vez, parecem encontrar terreno propício no mundo dos
memes e das redes sociais.
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Lacerda torna-se contemporâneo numa conjuntura marcada por um dos principais aspectos do seu pensamento político:
a radical moralização do mundo público. Nesse cenário, todos
os embates são remetidos a uma concepção moral disjuntiva,
que toma as questões em termos de disputas entre bem e
mal. Contra o mal não é possível transigir, o único caminho
é extirpá-lo, mesmo que através de soluções de exceção. O
cenário assume tons ainda mais preocupantes em razão dos
vagos contornos do inimigo a ser combatido, que, como nos
idos da República de 1946, inicialmente se identificava com a
“corrupção da esquerda” e progressivamente passou a assumir
as vestes da “subversão comunista”. O golpe parlamentar
contra Dilma Rousseff, ou a última eleição presidencial, não
pouparam exemplos dessa linha argumentativa.
Ideias e estilo semelhantes são conjugados por algumas
novas vozes, centrais na presente cena. O Judiciário,41 dotado
de enorme relevância político-institucional após 1988, torna-se
um dos mais relevantes polos desse discurso moralizante e
adere ao uso da mídia com fins à reformulação dos pilares da
República, em tom que emula o imaginário lacerdista. Crítico
da excessiva moderação e do reformismo dos bacharéis,
Lacerda provavelmente veria com bons olhos a mudança. O
lacerdismo também retorna à voz de típicos entusiastas, como
as manifestações de alguns membros das Forças Armadas e de
políticos de trajetória e identidade liberais bem demonstram.
Para além do nome, ele se afirma como uma linguagem política
central na atual conjuntura. Na última vez em que alcançou tal
hegemonia no debate público, acabou por soterrar sob os escombros do regime destruído boa parte dos seus entusiastas,
incluindo o próprio Lacerda. Sobre Castello Branco, o então
comandante da nova ordem, um antigo lacerdista, Lacerda
dizia se tratar de “homem imparcial, porque estava matando
imparcialmente pobres e ricos. Matava os pobres de fome e os
ricos de raiva”. A imparcialidade evidentemente só existia na
retórica do jornalista. A frase, entretanto, pode soar adequada
para os tempos que se aproximam.
O autor é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
jchaloub84@gmail.com
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O que é o fascismo?

Em seu artigo “O que é o fascismo?”, publicado em
1944 no periódico socialista inglês Tribune, George Orwell
constata que a definição do que seja o “fascismo” é um
dos maiores desafios de seu tempo. “Uma das organizações americanas de pesquisa social fez recentemente
essa pergunta a cem pessoas diferentes e obteve respostas que foram desde ‘democracia pura’ até ‘demonismo
puro’”.1 Como distinguir a natureza de regimes autoritários
como o de Portugal, o da Alemanha, o da Hungria ou da
Itália? Como compreender que nem toda forma de autoritarismo é fascista; ou que o fascismo como forma de
organização e mobilização social exista independente da
forma autoritária do Estado? O problema se agrava quando
constatamos ainda hoje – como Orwell havia identificado
naquele momento marcado pelo sentimento de derrota
dos valores democráticos diante da barbárie organizada
pelo esforço de guerra – que o uso adjetivo da palavra
fascista no debate político ultrapassa qualquer esforço de
compreensão e distinção do fenômeno histórico do fascismo: como nos lembra o autor de “1984”, os conservadores
eram acusados pelos socialistas de reproduzir o fascismo
em seu patriotismo, os socialistas eram acusados pelos
liberais e conservadores de alimentar uma forma de
Estado análoga ao fascismo, os trotskistas acusavam os
stalinistas de organizar o Partido de forma fascista, da
mesma maneira que aqueles eram acusados por estes
de inimigos da revolução e agentes ocultos do fascismo.
A polissemia do fascismo tem servido nos últimos 80
anos para dar forma à ideia do mal na política; a palavra
designa o inimigo total, aquele cuja existência política
não pode ser aceita. Porém, é preciso lembrar que até
o colapso dos regimes fascistas após a Segunda Guerra
Mundial a presença de elementos componentes da
ideologia fascista eram visíveis em todo o mundo ocidental; o fascismo era apresentado por seus apoiadores
e simpatizantes como uma alternativa viável à crise do
liberalismo, ao parlamentarismo burguês, ao domínio das
elites econômicas e à decadência cultural dos valores
44 R
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nacionais; tudo isso em nome do resgate de uma ação
política que desse uma nova identidade coletiva ao protagonista indistinto das democracias, o povo. É curioso
notar que o fascismo não negava a democracia como
forma política; ao contrário, o líder era apresentado pelos
fascistas como a verdadeira representação democrática,
na medida em que ele encarnaria os traços autênticos
do caráter nacional e a unidade entre Povo e Nação/
Estado; uma forma de representação antiliberal – que
anulava a ideia de equilíbrio entre os poderes, checks
and ballances e a diversidade partidária como reflexo
da diversidade da opinião pública – o que o politólogo
e historiador francês Pierre Rosanvallon chamou de
“representação-encarnação”.2
O Brasil no mundo do entreguerras: a busca por
uma alternativa à democracia liberal-oligárquica

O Brasil não passou incólume por esse movimento global. Também aqui elementos da ideologia política fascista
aportaram e seduziram intelectuais e homens públicos
de relevância. Contudo, é impossível entendermos a
presença do fascismo no pensamento brasileiro dos anos
30 sem compreendermos as ideias de crise do liberalismo
e o diagnóstico da decadência ocidental presentes na
cultura europeia do pós-Primeira Guerra. O período que
atravessa a segunda metade do século XIX e o início do
XX é marcadamente uma época de crise da fase “heroica”
do liberalismo: a descrença nas promessas do progresso
material e moral das democracias oligárquicas é reforçada com a expansão dos movimentos socialistas e a
mobilização dos nacionalismos de direita no pós-guerra.
Todos esses ataques associavam a classe por excelência
da sociedade liberal – a burguesia – e a crise: O Estado
como veículo de reprodução da dominação econômica
burguesa, a burguesia como signo de decadência moral
e de dissolução dos laços sociais constitutivos da civilização ocidental, o farisaísmo burguês e o materialismo
como signos de uma sociedade secularizada etc.3
A trajetória do principal ideólogo do integralismo
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brasileiro, Plínio Salgado, testemunha esse esforço de
encontrar nas novas modas intelectuais europeias a saída
daquilo que eles acreditavam ser uma crise moral, espiritual e política do Ocidente, crise da qual o Brasil não deixava
de ser parte e sintoma. Durante sua viagem para a Europa
no início dos anos 30, através da qual entraria em contato
com os novos movimentos políticos de direita na Europa,

pensamento de Plínio Salgado antecede seu contato com
as ideologias autoritárias em voga na Europa, é a partir
de sua viagem no inicio dos anos 30 que ele formula
seu projeto de uma mobilização política autoritária: a
ideia de um partido e de um movimento revolucionário
para reorganizar a sociedade e o Estado brasileiros. É a
experiência do fascismo que desperta nele a ambição de

como o integralismo português e o fascismo italiano, Plínio
escreve a um amigo de São Bento de Sapucaí:

emular um movimento do gênero no Brasil.
O problema da relação entre os valores nacionais e a
forma política do nacionalismo foi apontado por Octávio
de Faria em artigo de 1932 intitulado “O nacionalismo no
Brasil”. Publicado na revista Política, editada por Candido
Motta Filho, antes do manifesto de lançamento do partido
integralista – movimento do qual ele nunca faria parte,
a despeito das proximidades intelectuais –, o artigo de
Faria buscava distinguir o nacionalismo como forma política do patriotismo como sentimento vago das coisas
nacionais. Faria comenta com ironia que a Revolução
de 30 despertou o “moderno” no Brasil: se antes pouca
gente se declarava “comunista” ou “fascista”, após 30 o
diagnóstico da “falência da revolução liberal” teria aberto
espaço à ideia de que o “nacionalismo bem compreendido
e orientado ainda possa vir a melhorar a nossa situação”.
Porém, diagnostica Faria:

Integralismo
É necessário agirmos com tempo de salvarmos
o Brasil. Tenho estudado muito o fascismo; não
é exatamente esse regime que precisamos aí,
mas é coisa semelhante. O fascismo, aqui, veio
no momento preciso, deslocando o centro de gravidade política, que passou da metafisica jurídica
às instituições das realidades imperativas (...). O
trabalho é perfeitamente organizado. O capital é
admiravelmente bem controlado (...). Volto para
o Brasil disposto a organizar as forças intelectuais
esparsas, coordená-las, dando-lhes uma direção,
iniciando um apostolado.4

A citação é notável por nos revelar exatamente o
momento em que Plínio se torna consciente das possibilidades de reorganizar a desordem brasileira através da
criação de um movimento político análogo ao que estava
em marcha nos movimentos fascistas na Europa. Se é
verdade que o despertar para o “conteúdo nacional” do

O que se viu foi o uso e o abuso, essa desmoralização incessante da ideia de “nacionalismo” que se
vem processando entre nós desde o inicio da República Nova – tal como se tivesse verificado no Brasil
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alguma coisa que se parecesse com o movimento
fascista, com o seu nacionalismo orgânico (...)
comprometem a ideia de “nacionalismo”, tal como
a ensinam os movimentos europeus modernos.5
Assim, se a valorização do dado nacional não representa necessariamente o nacionalismo, mas apenas um
sentimento ingênuo chamado patriotismo, a simples
perspectiva crítica da realidade nacional traduzida em
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do início da década de 30. Segundo Lucia Lippi, o livro
foi objeto de várias resenhas e artigos na imprensa por
intelectuais importantes como Hélio Viana, Azevedo
Amaral, Agripino Grieco e Tristão de Ataíde (sendo este
último cunhado do autor).7 Obra de um jovem de apenas
23 anos, filho de uma rica família carioca e criado em
um ambiente de intelectuais (o pai era escritor e autor
da primeira biografia do Visconde de Mauá), “Maquiavel
e o Brasil” reúne dois elementos centrais da formação

Exceção

mobilização política – autoritária, efetivamente – também
não seria o suficiente para designar o nacionalismo, o que
resultaria na confusão sobre a mobilização de “legiões que
não se sabe muito bem se são socialistas ou fascistas”.
O verdadeiro nacionalismo pressupõe o que ele chama de
“nacionalismo orgânico”, que estaria sendo realizado na
Itália, na Turquia e que começava a tomar forma na Alemanha e mesmo na Rússia, apesar do “internacionalismo
marxista”.6 O modelo “orgânico” de nacionalismo pressupunha, portanto, a compreensão de um tipo de mobilização
política que Faria já havia desenvolvido um ano antes, com
a publicação de sua obra “Maquiavel e o Brasil”.
O sonho de Maquiavel

A publicação de “Maquiavel e o Brasil” (1931), obra
de estreia do autor – que, no entanto, já contribuía com a
revista A Ordem, o mais importante veículo de divulgação
do laicato católico no Brasil, desde 1927 – gerou um
impacto nada desprezível na vida intelectual brasileira
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intelectual e das opiniões políticas da juventude do autor:
por um lado, ela é o desdobramento da grande influência
que o espiritualismo católico brasileiro e sua leitura social
e política da realidade nacional exerceram no período;
por outro, ela é a tentativa de interpretar o Brasil à luz
do movimento de crítica à modernidade que imperava
na Europa da década de 30 e seus desdobramentos autoritários, cuja expressão mais importante é o fascismo.
Para Faria, a obra de Maquiavel seria um modelo exemplar do esforço de reconstrução da ordem política em um
momento de crise da harmonia cristã da Idade Média e o
surgimento de uma sociedade não mais equilibrada sob
a “forma cristã”.8 A Itália de Maquiavel é caracterizada
pela fragmentação oligárquica e pela inexistência de uma
autoridade capaz de colocar-se sobre as disputas entre
os senhores das pequenas cidades, as ambições da
igreja e do Império. A desordem, contudo, não é apenas
política: ela também reflete a crise espiritual que se abate
sobre o mundo moderno. Se Maquiavel é um “pessimista
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psicológico”, como afirma o autor, isto se deve ao fato
de que, apesar da existência do bem no mundo, é o mal
que predomina e que orienta a ação dos homens, o que
o leva à seguinte pergunta: ora, se o homem é mal, como
é possível governá-lo da melhor forma?9
Se o Maquiavel de Octávio de Faria não acredita no
homem moderno e em sua capacidade coletiva em produzir
o bem em sociedade, ele crê, contudo, no homem de exceção; em verdade, sua teoria é uma “teoria das exceções”.
O homem de exceção é análogo ao herói de Thomas Carlyle: ele é aquele que influi na direção e no movimento da
História. Ele se contrapõe substantivamente ao indivíduo
moderno, fruto da sociedade liberal que conduziu o homem
ao culto das personalidades comuns e à potencialização
da liberdade anárquica que leva à barbárie. O indivíduo excepcional é o homem dotado de capacidades excepcionais
e capaz de “agir por si, imprimindo aos acontecimentos o
impulso e a marca de sua personalidade especial”.10 Ora,
se o homem comum é incapaz de dotar a sociedade de leis
virtuosas, e se a maior parte da ação humana é orientada
pelo vício inerente à nossa condição decaída – tendo essas
características sido potencializadas pela modernidade e
pelo império do individualismo anômalo – a teoria de Faria
só poderia derivar para uma valorização da violência. O uso
da violência pela razão de Estado justifica-se na medida
em que um homem que prescinde da orientação moral
para agir contra a ordem política deve ser punido a partir
de um princípio não moral. Assim, a razão de Estado é a
política em estado puro, ela revela toda a necessidade de
uma ação excepcional que ultrapasse as limitações da
ação puramente moral.
Colocadas essas condições iniciais da imprevisibilidade da ação humana, do risco da ação imoral contra a
ordem social e, portanto, da necessidade de reconhecer
a excepcionalidade como essencial à ordem política,
Octavio de Faria começa a construir a imagem do líder excepcional: o governo, em verdade, pode ser caracterizado
apenas como a “máquina maravilhosa capaz de realizar o
milagre do equilíbrio entre essas duas forças irreconciliá-
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veis: o povo e o chefe, os governados e quem governa. Se
uma parte falhar aos seus deveres cabe à outra o direito
de chamá-la à ordem pela ação dos indivíduos superiores”.11 Assim, é o indivíduo excepcional aquele capaz de
construir – ou reconstruir – a unidade entre o povo e o
governo; esse homem aparece apenas nos “momentos
excepcionais”, quando as nações correm perigo de vida e
está em jogo o “interesse vital do Estado”, “nem a moral
cristã pode condenar”. No limite, tal interesse vital exigiria
o “sacrifício do indivíduo pelo bem da pátria”.12
Vemos assim como toda a argumentação de Octávio
de Faria sobre Maquiavel conduz a um objetivo determinado: legitimar a teoria do homem excepcional. Contudo,
não estamos falando de qualquer homem excepcional: ao
alcançar a metade da obra, a interpretação de Maquiavel
é abandonada em nome do que Faria chama de um “intermezzo mussoliniano”. Aqui, estamos propriamente no
ambiente intelectual do fascismo: o capítulo é um esforço
de diagnosticar os causadores da crise na civilização
ocidental, a exaustão do modelo individualista/liberal/
representativo e levantar as condições excepcionais para
as quais o modelo político do fascismo seria a solução.
Para Faria, Roma estaria novamente oferecendo a possibilidade de interromper a decadência ocidental que,
segundo Berdiaeff, só será possível com a reconciliação
entre o espiritual e o temporal.13 Se o individualismo
moderno é caracterizado pela fragmentação do homem,
o Estado fascista é a saída para a reconstrução de um
“Estado integral”. Assim, Mussolini seria “o homem com
quem Maquiavel sonhou”. Ele seria capaz, graças às suas
qualidades excepcionais, de superar a fragmentação do
homem moderno, a anarquia do liberalismo e da democracia e a ameaça iminente do socialismo e reconstruir
a unidade espiritual e política do Ocidente através do
comando de um Estado integral. A ideia de que o Estado
é capaz de reconstruir uma harmonia social perdida com
a artificialidade das instituições liberais e com a “decadência espiritual” do mundo moderno une os diversos
intelectuais simpáticos ao fascismo em todo o mundo;
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assim, o Brasil precisaria ser elevado à crise espiritual
do Ocidente como um todo para justificar a mobilização
política em torno do projeto fascista.
A crise espiritual do Ocidente e as possibilidades
regeneradoras do fascismo

Maria Teresa Sadek, em seu notável trabalho monográfico sobre Octávio de Faria, aponta as conexões
profundas entre a obra do autor e a “reação espiritualista” do laicato católico nos anos 20, representada,
sobretudo, na obra de Jackson de Figueiredo. O esforço
de recristianização da sociedade brasileira operada pelo
laicato católico volta-se “contra a autoridade sem Deus”
e contra “a revolução sanguinária”. O pensamento de
Figueiredo, sobretudo, está construído a partir de uma
negação radical da revolução, identificada com o “espírito
de negação” contra o “espírito civilizador” representado
pela Igreja.14 O nacionalismo de Figueiredo viria pela
identificação entre catolicismo e autenticidade nacional,
cabendo ao movimento católico resgatar a unidade entre
fé e governo e superar a ruptura promovida pelo individualismo, pelo liberalismo e pela democracia. Assim, na visão
de Jackson de Figueiredo, a necessidade de submissão
do Estado ao espiritual é evidente. O argumento em
nada se distingue da tradição conservadora católica de
autores como Joseph de Maistre e Louis de Bonald, para
os quais a ruptura revolucionária implica, sobretudo, em
separação entre o homem e o indivíduo, entre a unidade
soberana e espiritual e o interesse cúpido da burguesia.
Ora, como Octávio de Faria poderia em sua obra
conciliar a herança da tradição espiritualista – contrarrevolucionária – com a apologia da revolução fascista?
É bem verdade que, como já mostramos, ambas partem
de um diagnóstico sobre a crise espiritual e moral do
Ocidente e a dissolução social perpetrada pelo individualismo liberal/burguês, e ambas estão a procura de
formas de reorganização e reconstituição da unidade
social perdida. A tensão entre apologia do fascismo e
fidelidade ao espiritualismo católico perpassa toda a obra
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de Octávio de Faria, e fica mais evidente ainda no final
de “Maquiavel e o Brasil”, quando o argumento do autor
abandonará brevemente a apologia do fascismo e fará
um apelo à “reforma do homem” como condição prévia à
reorganização nacional. É graças à falta de compreensão
desta reforma que “as tentativas de ‘regeneração’ já
empreendidas falharam, como falhariam as teóricas já
apresentadas se as puséssemos em prática, fossem elas
as de Alberto Torres, Oliveira Viana, Pontes de Miranda,
Plinio Salgado ou de outro qualquer”.15
Essa demanda pela conciliação entre a regeneração
espiritual e política seria retomada dois anos mais tarde
com a publicação de “Destino do Socialismo”, um esforço
de inventariar as origens do socialismo, seus erros e
seu futuro. O socialismo seria então mais um signo do
mundo de desordem que emerge do individualismo e da
ruptura moral promovida pela Reforma. Fundado em um
sentimentalismo anárquico, o socialismo se converte
em utopismo, um esforço diabólico de destruir a sociedade em nome de um ideal de justiça que, em verdade,
submete a força espiritual do homem às necessidades
“animais da natureza”. O socialismo seria uma versão
utópica resultado da emergência do “homo oeconomicus”
como “retrato fiel dos nossos dias”.16
Para Faria, se o século XIX, o “estúpido século XIX”,
foi o século do liberalismo, o século XX é aquele das
revoluções inevitáveis que colocarão fim à sociedade
burguesa. O fenômeno democrático, definido por ele
como “a invasão das massas no mundo moderno”,
não se pode confundir com a tentativa socialista de
entregar o poder ao proletariado. A invasão das massas
é o grande acontecimento que “explica e condiciona a
crise básica do mundo moderno”.17 Ela é uma potência
essencialmente desorganizadora, e é justamente a incapacidade de associar o governo da massa e a estrutura
política da sociedade que leva à decadência do modelo
liberal. O liberalismo é a doutrina por meio da qual os
mais fortes asseguram seu domínio, ocultos sob a premissa do universalismo do direito. O principal resultado
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desse modelo é a “miséria social do proletariado”. Essa
imensa fragmentação, resultado do individualismo e do
predomínio dos interesses privados, despiram o Estado
liberal do “apoio da força, para invocar a justiça”. A
justiça pressupõe acima de tudo capacidade de ação
contra o mal, e a força é o meio de ação. A liberdade
liberal produz a livre convivência do mal em suas diversas
formas – anarquia social, interesses privados, ateísmo,
utopias revolucionárias. “O medo da responsabilidade
do castigo paralisava a justiça e entregava o mundo aos
mais ousados”.18 As fontes de Farias neste argumento
não poderiam ser outras: de Maistre, Bonald, Maurras.
Ele dá continuidade ao argumento dos reacionários católicos: o Estado moderno representa a fragmentação
social e política e, portanto, a destituição da autoridade.
É a partir dessa desordem que nasce o socialismo,
capaz de mobilizar as massas ao oferecer uma alternativa
que superaria a pauperização do proletariado dotandoas de protagonismo político. Porém, o socialismo é
universalista como o liberalismo burguês: as condições
de possibilidade de sua vitória pressupõem a “união
dos proletários de todos os países debaixo da bandeira
única da revolução”.19 A verdadeira alternativa à crise

esforço: o nacionalismo alemão de Müller e Fichte; De
Maistre, De Bonald e todo o tradicionalismo católico; o
solidarismo católico de Leão XIII; o nacionalismo católico
da Ação Francesa de Charles Maurras e, da síntese desses elementos – nacionalismo, estatismo e solidarismo
– “surge enfim Mussolini, o fascismo italiano e a ideia
fascista como solução universal”.20
Assim, o esforço de conciliação entre o espiritualismo
católico, os nacionalismos e o fascismo é concluído com
a ascensão de Mussolini e do fascismo italiano. Ele dá o
modelo do “movimento que vem restabelecer o poder do
Estado” e recuperar a “visão integral do homem”. Aqui,
Octávio de Faria atravessa a fronteira diante da qual se
deteve em “Maquiavel e o Brasil”, abandonando o conservadorismo tradicionalista e afirmando a “revolução
conservadora” do fascismo: a regeneração espiritual
do homem está submetida à concepção política de um
Estado reorganizador. Assim, não só o espiritualismo
tradicionalista está submetido ao modelo fascista, mas
o próprio nacionalismo culmina necessariamente com a
forma política fascista: “assim como o fascismo italiano
proveio da realidade italiana, cada novo ‘fascismo’ deverá
provir da realidade íntima do país onde se forma.”21

da sociedade liberal não estaria nas promessas do socialismo, mas, sim, no nacionalismo, que oporia à luta
de classes a solidariedade social compreendida como o
equilíbrio entre as classes e à crença no fim do Estado
a profissão de fé de sua necessidade para a construção
do equilíbrio social. Faria lista seus antecessores neste

Sadek também diagnostica esse movimento de crescente ampliação da presença do fascismo no pensamento
de Octávio de Faria.22 Contudo, em sua interpretação,
o autor faria o “caminho de volta”. O período entre a
publicação de “Destino do Socialismo” (1933) e “Cristo
e César” (1937) seria marcado não só por uma série

Estado
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de críticas ao apelo às massas do integralismo – o que
seria sinal, segundo Sadek, de um elitismo do autor que
dificultaria a formulação de soluções reais de mobilização
política –, mas também pelo lento afastamento de Faria
com relação ao laicato católico que se aproximaria efetivamente do integralismo, como demonstram os vários
escritos de Alceu Amoroso Lima na revista A Ordem,

publicava, do outro lado do Rio da Prata, uma série de
artigos e resenhas na imprensa atacando a presença do
fascismo, do antissemitismo e do nacionalismo autoritário na literatura e na cultura argentina. Identificado nos
anos 20 com o tradicionalismo argentino, o nacionalismo
de Leopoldo Lugones (simpático ao fascismo) e a fidelidade a uma imaginação literária vinculada aos elementos

intitulados “Catolicismo e Integralismo”. Porém, o movimento de Faria, menos do que uma negação do fascismo,
é um esforço de recolocar a prioridade sobre o “elemento
espiritual” do conflito entre reorganização do homem e
reorganização da sociedade. O fascismo é César, ele é
o responsável por recolocar as condições para que o
homem possa buscar a Cristo. O livro, portanto, não é
mais do que um esforço de adequar as características do
fascismo aos critérios de um “bom cristão”, reforçando
a dimensão espiritual da revolução fascista.23

heroicos e telúricos do passado argentino, sobretudo
na figura mítica do gaúcho, os anos 30 marcam uma
aguerrida militância antifascista na atuação de Borges
como intelectual público. Já em 1945, ao final da guerra,
Borges escreveria em um discurso de agradecimento a
uma homenagem prestada pela Sociedad Argentina de
Escritores sobre como o nacionalismo havia feito parte
fundamental da concepção estética de sua geração:
cantar a superioridade de sua terra, sua fé, sua cultura
e convertê-la em mito era não só um tema comum ao
nacionalismo, mas à literatura de todas as partes. Contudo, dirá Borges, o fascismo e o nazismo contaminaram
para o homem moderno a mitificação literária do passado,
o que exigiria um compromisso ético do intelectual de
ruptura com esse tipo de concepção estética: “retornar a
elas agora é consentir (ou propor) uma cumplicidade”.24
O historiador do fascismo argentino, Federico Finchelstein, chama atenção para o diagnóstico borgeano
sobre o papel que o mito exerce na cultura política e intelectual do fascismo: a substituição do passado histórico
pela reconstrução mítica do passado – o louvor aos seus
aspectos primitivos, dos impulsos anteriores à civilização,

Decadência

Conclusão: o fascismo como mito

“Cristo e César” seria a última obra propriamente
política de Octávio de Faria: no mesmo ano de 37 seria
publicado “Mundos Mortos”, seu primeiro romance e
começo de seu ciclo de romances católicos chamado “A
Tragédia Burguesa”. Essas obras lhe dariam um futuro
prestígio como romancista e a posição de membro da
Academia Brasileira de Letras. No mesmo período em
que Octávio de Faria escrevia suas três obras em que
o fascismo aparecia como saída para a crise espiritual,
moral e política do Brasil e do mundo, Jorge Luis Borges
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a busca pela herança de uma grandeza perdida com
a história moderna – esta, sobretudo, sustentada por
uma profunda descrença nos valores morais e políticos
da modernidade. “o fascismo substituíra o passado por
sua própria versão mítica do dito passado. O resultado
foi a projeção e a atualização do mito na política do
presente (...), a ascensão do fascismo trouxe com ele
o regresso de Prometeu, para sempre liberado de suas
correntes”.25 Contra a decadência do presente e o reconhecimento da impossibilidade de um simples retorno
ao passado, a força do mito evoca as potencialidades
autênticas da história, perdidas com a falsificação moderna do Esclarecimento: não é à toa que autores como
Octávio de Faria localizavam na Reforma Protestante
a grande ruptura do mundo moderno, o momento de
emergência do indivíduo que se queria autônomo diante
da autoridade religiosa constituída. Assim, o retorno ao
passado como mito pressupõe, sobretudo, uma negação
da história como progresso – e, portanto, do percurso
político da história moderna: a secularização, os direitos
universais, a democracia de massas, os direitos universais, a participação política – em nome de uma ação
política cuja legitimidade adviria da reconstrução de
uma imagem heroica do passado. A obra de Octávio de
Faria é um testemunho notável desse ambiente cultural
e da forma como essas concepções estéticas, éticas e
políticas são transpostas para dar conta dos problemas
políticos nacionais. Na verdade, o esforço de aplicação
do fascismo aos problemas brasileiros, menos do que
oferecer uma solução autoritária para os problemas nacionais, representou, sobretudo, a tentativa de integrar
a explicação da desordem brasileira à grande desordem
espiritual do mundo, assimilando o modelo fascista como
uma alternativa global à decadência da modernidade.
A democracia é marcada por sua incompletude e vacuidade: as formas políticas essenciais que a compõem –
o povo, a participação, a opinião pública, a representação,
etc – ganham significado na medida em que as disputas
em torno de seu sentido se constroem. Muitas podem ser
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as formas de participação política ou de representação
da entidade abstrata chamada “povo”, o soberano sem
corpo das democracias modernas. Uma dessas formas
– que ressurge periodicamente em momento de crises
e incertezas quanto ao futuro da democracia e sua capacidade em representar a vontade popular – é a crença
de que a verdadeira representação democrática se dá
pela identificação entre os representados e um líder que
encarna de forma mais perfeita as “virtudes” de um povo:
um homem incorruptível, efetivo intérprete dos anseios
nacionais, corajoso para desafiar as “elites” e enfrentar
os inimigos sub-reptícios dos valores autênticos da pátria.
O fascismo, como forma política, participa desse
conjunto de soluções providenciais para as crises da
representação liberal-democrática; para que ele exista
não é preciso que necessariamente reproduza a mesma
forma de mobilização que encontrávamos nos anos 20 e
30: grandes massas uniformizadas e filiadas ao partido,
percorrendo as ruas até a tomada definitiva do poder
por meio de golpes de Estado. Em verdade, seu germe
existe em qualquer lugar onde seja proposto que os desafios, os dilemas e as dificuldades da democracia sejam
substituídos por uma negação da pluralidade inerente às
sociedades modernas e pela reivindicação de uma liderança providencial e incorruptível, para quem a violência
apareça como forma de conciliação social mais efetiva
do que a busca de consensos e de reconhecimento. Se
a democracia representa, sobretudo, o desafio constante
de repensarmos as formas políticas de nossa autonomia,
o fascismo é a negação desta autonomia em nome de
uma utopia mítica do passado, que só existe no presente
como sacrifício e morte. Como nas palavras do personagem nazista do conto Deutsches Requiem, publicado
por Borges na coletânea “O Aleph”, de 1949: “que o céu
exista, embora nosso lugar seja o inferno”.26
O autor desenvolve pós-doutoramento no Instituto de Estudos
Sociais e Políticos (IESP-UERJ)
pcassimiro@iesp.uerj.br
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Rastros de uma
guerra distante

As lições de
perdão do

kelly
nascimento
Jornalista

“Nam tiến” é a expressão vietnamita que define a “marcha ao sul”, das margens do Rio
Vermelho, berço da civilização local, às do Rio Mekong, um dos palcos da última batalha para
unificação do país. Explica bem a construção do Vietnã, país cuja gênese começou há 2.700
anos, quando as etnias muongue e viet se misturaram aos chineses, na bacia do Rio Vermelho,
dando origem ao povo que hoje se denomina vietnamita.
Em fevereiro, fiz três semanas de “Nam tiến”. Fui do Norte ao Sul do país, na tentativa de
entender como a última marcha – liderada pelo icônico Ho Chi Minh – influencia a noção de
país e de pertencimento de vietnamitas. Passados mais de 40 anos do fim da Guerra do Vietnã,
falar sobre ela ainda provoca incômodo. Natural. Nenhum grupamento de seres vivos resiste a
duas décadas de bombardeio, enterra 3 milhões dos seus e passa os dias vindouros de maneira
incólume. É tudo muito recente, como uma ferida em cicatrização: ainda dói se alguém cutucar.
“Vamos falar sobre a paz?” Essa foi a frase que mais ouvi dos vietnamitas, quando questionei
sobre a última grande guerra. No Vietnã do século XXI, tudo o que se quer é deixar o passado
recente para trás. O futuro é o que interessa. A vontade de avançar é latente, talvez só não
seja mais forte que um sentimento bem vietnamita, uma mistura de luto e orgulho, dosados
em proporções distintas para os que estão ao Sul e aqueles que habitam o Norte do país.
Para quem está na parte setentrional, o luto é pelos antepassados que deram suas vidas pelo
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ideal de nação. O orgulho é por terem conseguido unificar o
território, numa batalha em que foram David contra o Golias
estadunidense. Ao Sul, há um desgosto pela liberdade e pelo
desenvolvimento perdidos; avanços socioeconômicos conquistados antes da unificação do país, que ainda distinguem
a região, trazem regozijo. Os sulistas ainda se sentem como
um original blend entre Oriente e Ocidente. Em Ho Chi Minh
City, eles bebem café expresso, comem baguete e devoram
hambúrguer de redes de fast food norte-americanas. Quase
como se fosse uma subversão aos valores comunistas. Em
Hanói, as refeições são, basicamente, noodles, regadas a chá.
As diferenças, rapidamente eu descobriria, vão muito além
dos hábitos alimentares.
Para os vencedores, o principal “legado” da vitória da Frente
Nacional de Libertação (FNL) – exército formado por Ho Chi
Minh, cujos soldados foram apelidados de vietcongues pelos
norte-americanos – foi a unificação do país. Uma união mais
de papel que de espírito. Até hoje as fissuras entre Norte e
Sul impedem uma integração plena entre aqueles que estiveram em lados opostos no campo de batalha. As cisões são
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muitas. A “Guerra Americana” – forma como os vietnamitas
se referem ao combate que conhecemos no Ocidente como
“Guerra do Vietnã” – se arrastou por quase duas décadas
(novembro 1955 – abril 1975). Foi só em 30 de abril de 1975
que as tropas da FNL tomaram a cidade de Saigon (hoje Ho
Chi Minh City), pondo fim à disputa e reunificando, enfim, o
país. Não saiu barato. Para nenhum dos lados. Foi uma guerra
fraticida, que custou a vida de milhões de vietnamitas – civis
e militares –, do Norte e do Sul, que lutaram entre si.
Pouco mais de um ano após seu fim, nascia, em 2 de
julho de 1976, a República Socialista do Vietnã. Um país em
frangalhos: dependente da riqueza gerada por uma ínfima
População Economicamente Ativa (grande parte morreu na
guerra), com quase a totalidade de suas terras agricultáveis
queimada e envenenada por agentes químicos e uma baita
crise econômica pela frente. A conjuntura externa tampouco
era favorável. O isolamento econômico imposto pelos Estados
Unidos ao Vietnã durou mais que a guerra: somente em 1994 o
presidente Bill Clinton suspendeu o embargo comercial contra
o país asiático.
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Gênese do pensamento libertário

O ideário de um povo não se forja em pouco mais de quatro
décadas. Assim, por mais traumática que tenha sido a Guerra
Americana, para entender o mínimo da cabeça do vietnamita
médio é preciso voltar cinco casas na História. O Vietnã é um
país forjado em lutas. Contra japoneses, chineses, franceses
e norte-americanos. Os Estados Unidos foram apenas um dos
inimigos enfrentados ao longo de uma intensa trajetória de
batalhas em defesa da soberania. Uma boa definição vem do
jornalista e veterano de guerra Huy Duc, que descreveu seu país
como um “lar erguido por paredes feitas de carne e sangue”.
Muito sangue foi derramado para que existisse o Vietnã. O líquido vermelho está tão arraigado à formação da nação que serve
como principal ingrediente de uma das iguarias tradicionais
do país: o pudim de sangue. Feito de matéria-prima fresca, de
porco ou cabra, é bastante apreciado pelos vietnamitas; eles
acreditam que o prato traz sorte nos negócios.
A visão de país do Vietnã de hoje foi desenhada por Ho Chi
Minh no início do século XX. O líder que inspirou e comandou
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a nação rumo à independência é idolatrado até hoje por seus
compatriotas. E continua pop: em fevereiro, durante o feriado
pela comemoração do Ano Novo Lunar (os vietnamitas se
recusam a chamar o período de ano novo chinês!), centenas
de famílias se enfileiravam por quarteirões, esperando para
visitar o mausoléu de Ho Chi Minh em Hanói.
Por sua vez, a visão de mundo do líder máximo do Vietnã foi
formatada no exterior. Mais especificamente na França, onde
foi estudar, conheceu as ideias de Karl Marx e se encantou.
Foi em solo europeu que cultivou o sentimento nacionalista e
o ressentimento contra as potências imperialistas ocidentais.
Datam de 1930 as primeiras revoltas de campesinos vietnamitas contra franceses. Integrariam, mais tarde, o exército de
Ho Chi Minh, reverenciado no Norte como “A resistência” ou
a “A libertação”. Durante as negociações pós Segunda Guerra
Mundial, que levaram à assinatura do Tratado de Versalhes,
Ho Chi Minh tentou convencer líderes do Ocidente a devolver
seu país aos vietnamitas. Como a diplomacia não funcionou,
partiu para a luta.
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O movimento culminaria com a declaração da independência da nação asiática e a formação da República Democrática
do Vietnã, com sede em Hanói. A batalha contra os franceses
terminou em 1954. Na sequência, os norte-americanos instalaram um governo não comunista em Saigon. Só sairiam de
lá uma guerra depois. “Nada é mais importante que independência e liberdade”, dizia Tio Ho – forma carinhosa com que
vietnamitas se referem ao líder até hoje. É possível ver essa
frase em camisetas pelas ruas do Vietnã. Personificação do
orgulho norte-vietnamita, Ho Chi Minh empresta seu nome à
metrópole que simbolizou, em determinado momento, a vitória
do comunismo sobre o capitalismo na Ásia. Hoje já não é bem
assim. Por anos, o líder comunista do Vietnã era a “marca”
mais potente da cidade rebatizada com seu nome. Outdoors
de estética com clara inspiração soviética estampavam seu
rosto a cada esquina. Mas Ho Chi Minh City é um lugar muito
diferente do que foi Saigon. Duas décadas de crescimento
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econômico criaram uma voraz classe de consumidores. Pelas
ruas do centro econômico vietnamita, Tio Ho enfrenta uma
implacável concorrência de grandes ícones do Ocidente – de
marcas como Supreme e Gucci a rappers americanos e locais,
como Kanye West e Suboi – que hoje estampam outdoors e
aguçam o imaginário juvenil.
Lições sobre o perdão

Ao Norte, os bastiões da filosofia comunista – que motivou
a guerra contra o “espírito capitalista” – ainda sobrevivem.
Quanto mais próximo à fronteira com a China, maior é a
simplicidade do estilo de vida local. Na região de Sa Pa, em
boa parte das casas só há fogão à lenha, por exemplo. Padrão
distinto do encontrado no Centro e no Sul do país.
“Perdoe o inimigo, mas não esqueça quem ele é”, diz uma
camponesa de meia-idade da região Norte, para tentar explicar
o espírito e filosofia que movem aqueles que sobreviveram à
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guerra ou vivem num país unificado graças a ela. Então, os
norte-americanos foram perdoados. A ameaça, me explicam,
agora é outra. A maior preocupação de todo vietnamita na atualidade são os chineses. Eles evitam dizer, mas odeiam a China.
Seus produtos e a tentativa de interferir nos negócios e terras
vietnamitas, principalmente no Norte. Aliados fundamentais
para vencer os norte-americanos na guerra, os chineses hoje
são vistos com muita ressalva. Inusitado perceber que há mais
simpatia com relação ao antigo inimigo (os ianques) do que
com o aliado. Mas, para os vietnamitas, a postura faz sentido.
Para os locais, o dinheiro chinês não é bem-vindo, embora o
governo de Hanói esteja interessado em estreitar laços com
a China, seu principal parceiro comercial.
A pílula do esquecimento é amarga e nem sempre eficaz.
Em que pese o fato da maior parte da população ter nascido
depois da guerra, ou seja, não vivenciou o período de terror,
muitos conviveram até pouco tempo com seus efeitos cola-
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terais. Quem nasceu no fim da década de 70 e nos anos 80
cresceu com bastante dificuldade. Nos anos finais do combate
e no pós-guerra, não havia o que comer. Lavouras e rebanhos
foram devastados pela pulverização de bombas químicas.
A guerra moldou a forma de o vietnamita pensar, agir e até
comer. Em conversas com moradores de áreas rurais, o hábito
alimentar tradicional do país é apresentado de forma sucinta:
o que se mexia e não era um ser humano, comíamos. Simples
assim. De rato a cachorro. De morcego a cobra. O importante
era se manter vivo.
Destruição pulverizada

Hoje os vestígios mais visíveis da guerra estão abaixo da
superfície. Minas terrestres e contaminação química pelo
chamado agente laranja ainda tiram a paz do Vietnã. A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que existam 3,5
milhões de minas enterradas nos campos vietnamitas. Mas
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o maior risco ainda é o agente laranja. Estima-se que tenham
sido despejados sobre o Vietnã de 80 milhões a 100 milhões de
litros da substância entre 1964 e o fim do conflito. O produto
teve uma função estratégica para o Exército norte-americano.
Surpreendidos pelas táticas de guerrilhas usadas pelos vietnamitas, que atacavam a partir de túneis construídos no subsolo,
os Estados Unidos usaram o herbicida, que continha a perigosa
substância chamada “dioxina”, para destruir a vegetação que
pensavam servir como abrigo para os soldados inimigos.
O agente laranja continua produzindo vítimas geração após
geração, sob a forma de graves doenças neurológicas, câncer
e má-formação de bebês. As deformidades são transmitidas
aos filhos de todos que foram expostos à substância. Mais
de quatro décadas após o fim da guerra, a Cruz Vermelha
Internacional estima em 1 milhão o número de vietnamitas
afetados. No ano passado, o Vietnã acionou juridicamente a
Monsanto, gigante do agronegócio, pleiteando indenização às
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vítimas do agente laranja, fornecido pela empresa aos Estados
Unidos entre 1961 a 1971.
Pelas ruas de Ho Chi Minh City, é comum avistar vítimas do
agente laranja pedindo esmola. Uma saída encontrada pelo governo para garantir uma renda mínima à população afetada pela
Guerra Americana são os Centros de Artesanato, espalhados
de Norte a Sul do país. Lá, veteranos com alguma deficiência
causada durante o combate e vítimas do agente laranja são
capacitados para trabalharem produzindo de quadros a esculturas, vendidos principalmente para os mais de 15 milhões de
turistas que visitam o país a cada ano. Além da renda, a ideia
é inserir essas pessoas na sociedade, fazendo com que elas
se sintam úteis. Visitei alguns desses centros. O orgulho de
transformar dor em beleza é o que move esses trabalhadores.
O vietnamita do século XXI não se permite dedicar nenhum tempo a lamúrias. O compromisso geral é de lutar pela
sobrevivência. Para eles, é uma forma de honrar a trajetória

I N S I G H T

de seus ancestrais. Em restaurantes, lojas, bares e museus,
rostos jovens e sorridentes dominam o ambiente. Mais trabalho
e menos lazer é a ordem. A maioria dos postos de trabalho do
setor de serviços é ocupada por uma juventude na faixa dos
20 anos. O perfil é o mesmo: terminou o ensino médio, iniciou
a faculdade. O orçamento familiar pesou, trocou o sonho de
um diploma universitário por um emprego na vida real. Estão
felizes por poderem comprar o tênis da moda e um iPhone, nem
que seja de segunda mão. No Vietnã isso se chama socialismo
orientado para o mercado.
Essa garotada viu a guerra a partir dos olhos de seus pais
e de seus professores. Sabe que a vida poderia ser mais fácil
hoje se o país não tivesse passado décadas se reerguendo das
cinzas. O sentimento é difuso. O lado vencedor da guerra tem
mais orgulho da trajetória que unificou o país. O polo derrotado
tem uma visão mais crítica do processo. Há a admiração pelo
líder máximo do país, que coexiste com a vontade de potência
normal entre jovens, principalmente ao Sul, região com forte
influência ocidental. No fundo, todos ainda se consideram
sobrinhos de Ho Chi Minh.
Dicotomia Norte-Sul

Depois da guerra, cerca de dois milhões de sul-vietnamitas
fugiram do país com medo de perseguição. Entre os que ficaram, 300 mil foram aprisionados no que o governo batizou de
“Campos de Reeducação”. Vistos por críticos como uma forma
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de se vingar dos perdedores, esses campos abrigaram não só
combatentes, mas também civis, a pretexto de ensinar sobre o
novo governo. Prisioneiros relataram práticas de tortura e abuso.
No Sul, até hoje os cidadãos são um pouco paranoicos
quando questionados sobre socialismo, guerra e Partido Comunista. Olham ao redor e respondem baixinho, com medo
que a informação chegue ao governo. Não é fácil conseguir
garimpar o pensamento de um sulista com relação à Guerra
Americana. É preciso uma longa conversa para conseguir uma
opinião sincera. “Gostaria que os americanos tivessem vencido
a guerra, as coisas aqui estariam mais desenvolvidas”, me diz
um jovem com quem topei em Ho Chi Minh City. Fato é que, se
a maioria dos vietnamitas do Sul pudesse escolher, não viveria
sob o regime socialista ou governada pelo Partido Comunista
desde o fim da guerra.
Durante a guerra, os sul-vietnamitas eram chamados de
“cachorrinhos dos americanos” pelos compatriotas do Norte.
A acidez do comentário dá noção da profundeza do fosso que
separa os dois lados. Os sulistas eram, e ainda são, vistos
como colaboradores dos imperialistas. Dependendo de com
quem se fala, o 30 de abril é classificado de formas distintas:
para uns é libertação, outros veem a ação como invasão. Para
os nortistas, a guerra foi para resistir aos Estados Unidos e
salvar a nação. Pois os sulistas não queriam ser salvos. “Quem
libertou quem?”, me devolve, num inglês perfeito, um jovem
garçom em Ho Chi Minh City. “O Norte, mais pobre, liberou o
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pujante Sul? Ou teria sido o contrário? Afinal, do que o Sul teria
sido libertado? De seu futuro promissor e próspero?”
Para o antigo Vietnã do Sul, a perda com a guerra foi mais
política que cultural. Eles tentam disfarçar, mas o sentimento
verdadeiro é que os cidadãos perderam sua liberdade e seus
direitos políticos. É complexo de se compreender, principalmente para quem olha de fora e sem todo o background de
quem vivenciou a batalha e o pós-guerra. Mas talvez o maior
nonsense seja o fato de compatriotas terem se matado aos
milhões por um objetivo que era comum a ambos os lados: o
desejo de um país melhor para se viver. A divergência era tão
somente sobre a melhor rota, não o destino final.
Seja ao Norte, Centro ou Sul, os vietnamitas sabem que
ainda há um longo caminho a ser percorrido até o pleno desenvolvimento. Nos últimos anos, o país vem crescendo a uma
média de 5% ao ano, mas continua figurando entre as nações
de baixo desenvolvimento, com uma renda per capita baixa
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(metade da chinesa e um terço da brasileira, dependendo muito
dos resultados da agricultura, setor que emprega metade da
população). O número de pessoas abaixo da linha de pobreza
vem sendo reduzindo aos poucos, e hoje é de aproximadamente 10% da população.
Deixei o país dias antes do histórico encontro entre Donald
Trump e Kim Jong-un em Hanói, tentativa de articular um
acordo pela desnuclearização da Coreia do Norte. No Palácio
da Reunificação, em Ho Chi Minh City, interpelo um grupo de
jovens, perguntando o que acham do país receber os dois
líderes. “Particularmente, não gostamos de nenhum deles.
Mas é bom que o Vietnã seja o local escolhido para tratarem
de paz”. Os sobrinhos de Tio Ho não parecem dispostos a
repetir erros do passado.
A autora é diretora da Insight Comunicação
kelly.nascimento@insightnet.com.br
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Em janeiro deste ano,
conhecemos a extraordinária
experiência pioneira de
erradicação da pobreza em

vilas rurais
pobres no Quênia
por meio da
transferência de
uma Renda Básica
Universal (RBU).
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A

partir da iniciativa da GiveDirectly, instituição
criada por quatro graduados das Universidades de
Harvard e do MIT, organizações do Vale do Silício
contribuíram para a formação de um fundo de
US$ 30 milhões para beneficiar cerca de 20 mil
quenianos no mais importante e completo estudo
científico sobre a RBU. Nas visitas às vilas rurais nas áreas
de Kisumu e Siaya, os relatos foram unânimes ao afirmarem
que com a RBU houve uma melhoria muito significativa na
qualidade de vida de todos os beneficiários.
Ao tomar conhecimento de que a organização GiveDirectly
estava realizando essa experiência no Quênia, resolvi lhes
escrever uma carta, na qual me apresentei como autor da Lei
10.835/2004, que institui, por etapas, a Renda Básica de Cidadania incondicional para todas as pessoas no Brasil, inclusive
os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais. Como
copresidente de honra da Basic Income Earth Network, BIEN
(Rede Global da Renda Básica), disse que gostaria de conhecer
o experimento. O pedido aceito por Caroline Teti, diretora de
relações externas da GiveDirectly em Nairóbi.
Antes de chegarmos ao Quênia, participamos da conferência sobre a História Intelectual da Renda Básica na Universidade de Cambridge, junto a alguns dos principais integrantes da
BIEN, como Philippe Van Parijs, Karl Widerquist e Louise Haagh.
Os debates amadureceram a noção de que a implantação da
renda básica é uma forma de se construir uma “sociedade livre
e uma economia sã”, conceito que já vem no título do livro
mais recente de Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght
(Cortez Editora, 2018).
Em diversas partes do mundo já foram implementadas ou
estão em curso experiências de RBU: Alasca (desde 1982), em
Macau (desde 2008), em Otjivero, na Namíbia (2009-2011),
em Madhya Pradesh, na Índia (2011-2012), Finlândia (20172018), Ontário (Canadá), Stockton (EUA), Grenoble (França),
Barcelona (Espanha), Rheinau (Suíça), em cidades da Holanda e, em 2019, parcialmente na Itália. O encontro também
mostrou que o conceito de renda básica está fundamentado
pelo trabalho teórico de cientistas sociais pertencentes ao
mais amplo espectro político e filiados a diversas escolas de
pensamento – Thomas More, Thomas Paine, Bertrand Russell,
John Maynard Keynes, James Edward Meade, Martim Luther
King Jr., John Kenneth Galbraith, Milton Friedman, Josué de
Castro e Celso Furtado. Mais recentemente, personalidades
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como o bispo Desmond Tutu, o economista Mohamad Yunus,
o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o presidente
Barack Obama ressaltaram a importância de se considerar a
Renda Básica como maneira de erradicar a pobreza e de se
prover a cada um proteção econômica e social, de maneira
a ampliar as oportunidades de desenvolvimento pessoal com
maior liberdade de escolha, sobretudo por causa das mudanças introduzidas pelas inovações tecnológicas que afetaram
os setores produtivos de maneira global, como o avanço da
inteligência artificial, da automação, da robótica.
O que é a GiveDirectly

A GiveDirectly foi criada por Paul Niehaus, Michael Faye,
Rohit Wanchoo e Jeremy Shapiro, grupo de graduados das
Universidades de Harvard e MIT que pesquisavam os impactos
econômicos da filantropia, com o objetivo de executar experiências de transferência de renda e estudar seus efeitos a médio
e longo prazos. A ideia era fazer chegar diretamente nas mãos
dos beneficiários os recursos doados, sem intermediários. Em
dezembro de 2012, a GiveDirectly recebeu o prêmio Global
Impact do Google, no valor de US$ 2,4 milhões. Em agosto
de 2015, outra doação de US$ 25 milhões da Good Ventures,
fundação privada criada pelo cofundador do Facebook, Dustin
Moskovitz, e sua esposa, Cari Tuna, reforçou a experiência.
Assim, com um fundo de mais de US$ 30 milhões em doações
de instituições e empresas do Vale do Silício, na Califórnia, e de
pessoas de todo mundo, a GiveDirectly escolheu as vilas rurais
do Quênia para ali realizar as experiências da UBI, Universal
Basic Income ou Renda Básica Universal.
O Quênia está entre os países mais pobres do mundo.
Produto da arbitrária partilha do continente africano decidida
na Conferência de Berlim (novembro de 1884 a fevereiro de
1885) entre as então principais potências europeias do século
19 (Reino Unido, Alemanha, França, Bélgica e Portugal), o país
teve suas novas fronteiras definidas e entregues à Inglaterra.
As consequências conhecemos: grave exploração dos recursos
naturais e humanos, com danos econômicos, sociais e políticos
irreparáveis, que persistem até hoje. Somente em dezembro
de 1963 o Quênia se tornou estado independente, e República
no ano seguinte. Jomo Kenyatta, considerado o fundador da
nação queniana, foi eleito presidente e reeleito para o mandato,
de 1969 a 1974. Por um referendo em agosto de 2010, e a
adoção de uma nova Constituição, o Quênia está agora dividido
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em 47 condados, unidades administrativas semelhantes aos
estados brasileiros. Desde 2013, o presidente é o filho de Jomo
Kenyatta, Uhuru Kenyatta, reeleito para o segundo mandato
em novembro de 2017.
O Quênia tem uma população de 50,6 milhões de habitantes. É o 47º maior país do mundo, com 582.644 km2. As
línguas oficiais são o inglês e o suaíli, mas há 42 etnias diferentes com línguas próprias. Os cristãos constituem 83% da
população, sendo 47,7% protestantes e 23,4% católicos. Os
muçulmanos são 11,2%. A expectativa de vida é de 64 anos.
73% da população têm menos de 30 anos. O Produto Interno
Bruto é de US$ 62,722 bilhões e o PIB per capita (2014),
de US$ 1.461. Para efeitos de comparação, em 2014, o PIB
do Brasil foi US$ 1,73 trilhão e o PIB per capita foi de US$
12.026,62. O Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,590,
enquanto o do Brasil em 2018 foi de 0,759. Já o Índice Gini
de Desigualdade do Quênia de 0,485 é menor que o do Brasil
de 0,549 em 2016. Há 1,5 milhão de quenianos portadores
do vírus da AIDS, o HIV.

O

Quênia é o mais importante centro econômico,
financeiro e de transportes da África Oriental.
Segundo o Banco Mundial, é um país de renda
média baixa, mas tem uma classe média empresarial crescente. A taxa de desemprego foi
de 11,47% em 2017. A agricultura é a maior
empregadora, ocupando 75% da população, e é responsável
pela exportação de café, chá e, mais recentemente, flores
para a Europa. O governo Kenyatta tem desenvolvido esforços
para atrair investimentos externos em infraestrutura e nas
mais diversas áreas. O setor de serviços é um dos principais
motores da economia, especialmente o turismo sofisticado
de safáris de luxo. Entretanto, as atividades do grupo jihadista
somali Al-Shabaab, que em 2012 aderiu à rede terrorista Al-Qaeda, assombram o Quênia. Na véspera da nossa chegada
em Nairóbi, um ataque com granadas e uso de reféns matou
21 pessoas no Complexo Hoteleiro e de Negócios, região onde
nos hospedamos.
A capital Nairóbi é a cidade mais populosa, com 3,5
milhões de habitantes, 6,54 milhões se considerados os
subúrbios. O país está na linha do Equador e teve seu nome
originado do Monte Quênia, ponto mais alto do país e a segunda montanha mais alta da África, onde há geleiras. O clima
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é quente e úmido ao longo da costa do Oceano Índico, com
fauna rica nas savanas pelo interior. O Lago Vitória, maior lago
tropical da Terra e segundo maior lago de água doce, está a
sudoeste, compartilhado com Uganda e Tanzânia.
O presidente Uhuru Kenyatta, em sua mensagem anual
ao Congresso Nacional, em 12 de dezembro de 2018, no Dia
de Jamhuri, anunciou quatro grandes objetivos, tais como
segurança alimentar, moradia, além de ampliar a assistência de
saúde e ter como uma das prioridades desenvolver a indústria,
com o apelo para a filosofia “compre Quênia, construa Quênia”.
Embora o presidente tenha se referido inúmeras vezes à erradicação da pobreza, não chegou a mencionar os programas de
transferência de renda que estão sendo realizados nas vilas
rurais pobres por iniciativa da GiveDirectly. Kenyatta exortou
os quenianos a combater o monstro da corrupção, formado
por uma elite da burocracia. Entre 180 países, segundo o
Ranking da Transparency International, o Quênia está em 143º.
Os únicos países africanos que apresentam pior resultado –
Somália, Sudão do Sul, Líbia, Eritreia, Burundi e Zimbábue –,
são politicamente mais instáveis e em conflitos étnicos.
Como funciona o programa da UBI ou RBU

Logo que chegamos em Nairóbi, conhecemos o escritório
da GiveDirectly e ali dialogamos com os coordenadores da
equipe de 34 pessoas que trabalham no call center, responsável pelos contatos trimestrais com cada um dos 21 mil
beneficiados pela RBU com mais de 18 anos. A GiveDirectly
iniciou em 2016 experiências de proporcionar o pagamento
da Renda Básica Universal nos condados de Kisumu, Siaya
e Bonnet. Mais de 630 mil pessoas nesses condados vivem
abaixo da linha de pobreza, definidas pelo governo queniano
como tendo ganho menor que US$ 15 mensais por membro
da família em áreas rurais e US$ 28 mensais por membro da
família em áreas urbanas.
Os pesquisadores que acompanham a experiência da
GiveDirectly avaliam os impactos da RBU nos resultados
econômicos (renda, consumo, ativos e segurança alimentar);
no uso do tempo (trabalho, educação, lazer, envolvimento
com a comunidade); nas ações de risco (escolha de migrar
ou iniciar um negócio, por exemplo); nas relações de gênero
(em especial, o empoderamento da mulher); e nas aspirações
de vida. A professora associada do MIT Sloan, Tavneet Suri,
integra uma equipe para estudar os efeitos da implementação
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da RBU no Quênia. Suri conduz a pesquisa junto com Abhijit
Banerjee, professor do MIT; Alan Krueger, professor de Princeton, Presidente do Conselho de Assessores Econômicos
do então Presidente Barack Obama; Paul Niehaus, professor
da Universidade da Califórnia em San Diego; e Michael Faye,
presidente da GiveDirectly.
Para a execução da experiência, foram selecionadas de
forma randômica 295 vilas (14.474 residências), divididas
em quatro grupos:
1. O Grupo de Controle: 100 vilas que não recebem pagamentos.
2. Long Term UBI ou Renda Básica Universal de Longo
Prazo: 44 vilas em que adultos (maiores de 18 anos), recebem
renda suficiente para as necessidades básicas, cerca de US$
0,75 diários, ou US$ 22 mensais, por 12 anos.
3. Short Term UBI ou Renda Básica Universal de Curto
Prazo: 80 vilas onde adultos recebem renda suficiente para
as necessidades básicas, cerca de US$ 0,75 por dia ou US$
22 por mês, por 2 anos.
4. Lump Sum UBI ou Pagamento a vista da Renda Básica
Universal: em 71 vilas, as famílias recebem a RBU no valor fixo
de US$ 1 mil, divididas em dois pagamentos de US$ 500,00.
As transferências são feitas através da M-Pesa, um serviço
de dinheiro móvel criado em 2007 pela Safaricom, empresa de
telefonia da Vodafone no Quênia. A plataforma, segura, rápida
e barata, possibilita transações financeiras, como depósitos,
transferências e poupança, pelo telefone celular, sem a necessidade de conta bancária. O serviço permite que as transferências da RBU sejam feitas diretamente aos beneficiários,
sem passar por intermediários, foco grave de corrupção. O
dinheiro móvel opera via software num cartão SIM que reduz
os custos de transações. A única exigência feita pelo Banco
Central foi o registro de todos os quenianos com acesso ao
sistema M, que significa mobile (móvel), e pesa, dinheiro em
suaíli. O aviso do depósito chega por mensagem SMS.
Vendedores dos pequenos comércios nas vilas rurais
de todo o país foram treinados e se tornaram agentes dos
serviços da M-Pesa. Os beneficiários podem retirar o dinheiro ou fazer compras nos estabelecimentos credenciados,
existentes em todas as vilas no Quênia. Aqueles que não
possuíam celular, puderam adquirir um aparelho a baixo custo
financiado pela GiveDirectly. Hoje, 80% da população adulta
do país possui celular.
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Entre 2013 e 2018, a GiveDirectly fez as transferências de
dinheiro usando tecnologia de monitoramento eletrônico, de
ponta a ponta, em quatro etapas:
1. Segmentação: primeiro, localizou aldeias pobres com
dados do censo disponíveis publicamente. Em seguida, enviou
a equipe de campo, de porta em porta para coletar dados e
inscrever destinatários.
2. Auditoria: usou verificações independentes para certificar se os destinatários eram elegíveis e se não pagaram
propinas para entrar no sistema, incluindo verificações físicas
de back-check, verificação de imagem e consistência de dados.
3. Transferência: os destinatários receberam um telefone
celular, de valor equivalente de US$ 18,00, normalmente
descontado na primeira transferência.
4. Acompanhamento: por último, a instituição GiveDirectly
chamou cada destinatário para verificar o recebimento de
fundos, sinalizar problemas e avaliar o atendimento do cliente.
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Em campo

A partir das visitas aos beneficiários da experiência
queniana de RBU, podemos afirmar que a melhoria no grau
de bem-estar das pessoas é muito significativa. Foi o que
pudemos testemunhar em todas as residências visitadas e
no diálogo com beneficiários da RBU. Mães e pais falaram da
preocupação em priorizar a educação das crianças e adolescentes, garantindo a frequência e permanência na escola, que
passou a ser possível graças à RBU, que ajudou inclusive na
contratação de professores auxiliares. De forma geral, nossos
entrevistados afirmaram estar se alimentando melhor e com
maior variedade de alimentos.
O benefício da RBU resultou em estímulo para que as pessoas também pudessem trabalhar mais e melhor, sobretudo
por que tiveram condição de adquirir melhores instrumentos
de trabalho, como ferramentas, motocicletas para transportar
pessoas ou fazer entregas, animais de criação (cabra e gado)
para fornecimento de carne e leite, meios de pescar mais
peixes no lago para vendê-los, compra de terreno para plantio
de hortas, árvores frutíferas e aumentar sua renda. Algumas
famílias investiram em sistemas para melhor captação da água
de chuva ou captador de energia solar para assim ter a energia
elétrica. Moradias ganharam móveis básicos, como colchões,
sofás, mesas, cadeiras e pequenos aparelhos elétricos, como
aparelho de som ou rádio. Telhados de palha foram substituídos
por aço com calhas.
Ainda que a experiência da visita possa ter coibido tal
comportamento, é importante registrar que não percebemos
qualquer utilização de álcool ou de outras drogas. Um estudo
feito pela Innovations Poverty Action.1 IPA, corrobora nossa
observação, uma vez que não registrou aumento nas despesas com tabaco, álcool ou jogos de azar. A impressão que
tivemos, na verdade, vai no sentido contrário, ou seja, de que
se reforçaram os comportamentos baseados na solidariedade
e na cooperação entre elas.
Notável foi a redefinição dos papéis de gênero. Como as
mulheres também recebem o benefício, ouvimos delas como
se sentiam com maior liberdade para decidir onde gastar o seu
dinheiro e registramos relatos de como os casais passaram a
se reunir à mesa no dia de pagamento da RBU para conversar
sobre o orçamento doméstico. Muito relevante e frequente
também a organização de grupos para se cotizar para uma
compra maior ou assumir uma despesa de maior valor. No
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Quênia, se permite a poligamia. Por vezes, observamos que a
RBU contribuiu para que pudesse haver maior solidariedade
entre as esposas de um mesmo marido, e até mesmo entre
as suas viúvas e crianças.
Também foi fundamental a agilidade e rapidez proporcionada pelo sistema digital de transferência de renda. Cada pessoa
beneficiária é avisada por SMS quando é feita a transferência,
podendo realizar compras nos estabelecimentos credenciados
M-Pesa ou, se preferir, trocar o crédito por dinheiro.
O que foi também notado nos inúmeros relatos é que houve
sensível diminuição em ações de violência contra as mulheres,
assim como de atos de criminalidade, como roubos os mais
diversos nas vilas. A transferência de renda direta realizada
dessa forma tem evitado que haja procedimentos incorretos
ou caracterizados por corrupção.
Para quem quiser conhecer melhor esta experiência
da RBU, ou Universal Basic Income (UBI) no Quênia e em
outros países, pode acessar o website http://www.givedi-
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rectly.org. Ao fazê-lo, você poderá conhecer depoimentos
de beneficiários e beneficiárias da UBI coletados pelas
pessoas que trabalham no call center, disponíveis a todos.
Você terá confirmada a impressão tão positiva dessa notável
experiência pioneira da Renda Básica Universal. E terá a
oportunidade de contribuir com essa notável e importante
experiência. Se desejar mais informações, basta escrever
para info@givedirectly.org.
A Renda Básica na África

Ficamos felizes de ver como a proposta da Renda Básica
Universal ganha cada vez maior força na África. Como senador,
estive presente em diversas conferências na África do Sul,
desde os anos 90, em que o Congresso dos Sindicatos dos
Trabalhadores da África do Sul (COSATU) passou a defender
a Renda Básica Universal.
Em 2006, fui à abertura do XI Congresso Internacional
da BIEN, Basic Income Earth Network, na Cidade do Cabo,
quando o prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, conclamou em
mensagem que todos se empenhassem para que em cada país
se instituísse uma Renda Básica incondicional de dois dólares
por dia. No almoço, o bispo Zephaniah Kameeta, presidente da
Coligação da Namíbia por uma Renda Básica, nos perguntou:
“O que vocês acham de se iniciar uma experiência de Renda
Básica localmente?” Contei que as primeiras experiências de
renda mínima associadas à educação no Brasil se deram no
Distrito Federal e em Campinas, em 1995.
Depois desse episódio, o bispo Kameeta passou a levantar
fundos junto às igrejas alemãs e a cidadãos da Namíbia para a
realização de experiência pioneira de 2009 a 2011, na vila rural
de Otjivero (1.000 habitantes, a 100 km da capital Windhoek),
em que cada pessoa passou a receber 100 dólares da Namíbia
por mês (equivalente a 12 dólares norte-americanos). Visitei
a vila, acompanhado pelo bispo, em fevereiro de 2011, e lá
testemunhei os resultados positivos da experiência. O índice
de abandono escolar das 350 crianças de 40% caiu para zero.
As famílias, em vista da modesta demanda que passou a
existir por bens e serviços, começaram a produzir verduras e
legumes, pães, tijolos e roupas, ou seja, a atividade econômica
aumentou, a autoestima e o sentimento de solidariedade foram
elevados e assim por diante. Ao sair de lá, as pessoas pediram
que nós disséssemos às autoridades que gostariam que aquilo
existisse em todo o país.
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Em Malawi, o governo, em colaboração com o Banco
Mundial e UNICEF, possui uma iniciativa chamada Malawi
Social Cash Transfer Program (SCTP) que, de forma condicionada, paga entre US$ 1 a US$ 10 por pessoa de famílias
carentes. Seus resultados são considerados positivos. Entre
2008 e 2009, com suporte da Fundação Bill e Melinda Gates,
realizou-se o experimento conhecido como Zomba Cash
Experiment. Nele, os mesmos valores foram pagos de forma
incondicional às famílias com meninas entre 13 e 22 anos
de idade, com o objetivo de verificar se a saúde sexual delas
teria melhora em comparação com aquelas que receberam de
forma condicional. Verificou-se menor incidência de HIV e HPV
entre as beneficiárias de ambas as formas de transferência de
renda, mas aquelas sobre as quais não se impunha a obrigação
de frequência escolar não tiveram menores resultados na
educação, demonstrando que era a condição econômica que
oferecia condições de estudos, independente da obrigação
de comparecimento.

U

ganda, além de contar com programas de
garantia de renda vinculados à formação profissional de jovens, possui uma experiência
liderada pela organização belga Eight, que
levantou recursos para pagar uma renda básica
aos indivíduos de 50 famílias da vila de Busibi,
no interior do país. São pagos 16 euros para cada um dos 56
adultos e 8 euros para cada uma das 88 crianças da vila. O
objetivo da experiência é verificar melhoria nas condições de
educação, medir o desenvolvimento local e o engajamento
coletivo dos beneficiários por dois anos, entre 2017 e 2019.
Um documentário é produzido e divulgado a cada semana no
site da organização. Tal como no Quênia, o pagamento é feito
por meio de créditos por meio de telefones celulares.
A África do Sul desenvolveu grandes programas de garantia de renda condicionada com o objetivo de superar suas
desigualdades no período posterior ao apartheid. Relatórios
que avaliam as políticas sociais governamentais propõem
a adoção da Renda Básica desde 2002. Além do cardeal
Desmond Tutu, organizações sindicais sul-africanas apoiam à
Renda Básica Universal.
Tivemos a oportunidade de sermos convidados para dar
palestras sobre a Renda Básica em conferência dos ministros
de Assuntos Sociais da África, no Sudão, além de simpósios
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em Moçambique, Marrocos e Cabo Verde. Muitos países têm
estudado construir programas de garantia de renda, ainda que
sejam condicionantes. Organizações como a Global Unification
International e a Southern African Delopment Community
Basic Income Guarantee Coalition desenvolvem campanhas
e realizam estudos voltados à promoção e pesquisa sobre a
Renda Básica Universal, seus impactos e desafios no contexto
africano.
A visita à avó do presidente Barack Obama, Sarah Obama

Em nosso último dia no Quênia, fomos visitar Mama Sarah
Obama, avó de Barack Obama, em sua fazenda em Kogelo,
outra vila rural. A princípio, teríamos apenas três minutos
para estar com ela por conta de sua idade, 98 anos. Mas
conversamos, no entanto, com Mama Sarah e a tia de Obama,
Marsat Oniango, por quase 30 minutos. Entusiasmadas com a
conversa, garantiram que seria enviado ao presidente Obama
a carta que tinha comigo, a mesma que havia entregado em
suas mãos, em 5 de outubro de 2017, por ocasião de uma
palestra em São Paulo.
Falamos do nosso entusiasmo quando assisti pela TV à
homenagem que Obama prestou ao presidente sul-africano
Nelson Mandela no dia em que completaria 100 anos de idade,
no estádio lotado de Johanesburgo. Nesse discurso, o ex-presidente norte-americano fez uma declaração importante,
que manifestava preocupação com a “inteligência artificial,
que está acelerada. Agora, teremos automóveis sem motoristas, mais e mais serviços automatizados, o que significará
a necessidade de prover trabalho a todos. Teremos que ser
mais imaginativos, pois o pacto de mudança vai requerer
que repensemos nossos arranjos políticos e sociais, para
proteger a segurança econômica e a dignidade que vem com
o trabalho. Não é apenas dinheiro que um emprego provê.
Provê dignidade, estrutura, um sentido de lugar e de objetivo.
E teremos que considerar novas formas de pensar sobre esses
problemas, como uma renda universal, a revisão dos horários
de trabalho, em como treinar nossos jovens para esse novo
cenário, como fazer de cada pessoa um empreendedor de
algum nível”. Concluímos falando de nossa convicção de que
aquela experiência tão positiva da Renda Básica Universal
no país de seu pai e de seu avô, cujos túmulos visitamos no
terreno da casa de Mama Sarah, irá repercutir muito favoravelmente em todo mundo.
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Providências após a viagem

O fato de ter vivido uma verdadeira imersão no tema da
Renda Básica em tão curto espaço de tempo e em duas dimensões tão diferentes, ou seja, a abordagem teórico-acadêmica
da conferência em Cambridge e a oportunidade de fazer a
observação em campo das visitas ao Quênia, provocou uma
série de reflexões, que nos fizeram partir para a ação.
A viagem foi feita durante todo o mês de janeiro de 2019,
portanto, coincidindo com a posse e o primeiro mês de governo
de Jair Bolsonaro. A campanha do candidato vitorioso no pleito
de 2018, suas declarações posteriores à confirmação de sua
eleição e as movimentações do processo de transição entre o
governo Temer e os novos ocupantes do Planalto indicam que
o novo governo tem uma agenda econômica que se apoia em
intenções de retomada do crescimento e do desenvolvimento
do país, gerar mais empregos e garantir alguma estabilidade
nas contas públicas. Em que pese o fato de pertencer ao partido que se opunha à candidatura Bolsonaro, acredito que certos
princípios de equidade, distribuição de renda e assistência
aos mais excluídos são valores da democracia que não são
exclusivos desta ou daquela vertente política. Por isso, resolvi
que era o momento alertar ao presidente Jair Bolsonaro, ao
ministro da economia Paulo Guedes e ao secretário especial
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da Receita, Marcos Cintra Cavalcante de Albuquerque, sobre
a pertinência em dar os passos em direção à Renda Básica
de Cidadania.
De volta ao Brasil, redigi uma carta para essas três autoridades do governo, que então acabara de dar seus primeiros
passos, e ofereci dois exemplares de obras que julgo ser fundamentais para entender o conceito de renda básica, “Renda
de Cidadania. A Saída pela Porta”, de minha autoria, e “Renda
Básica: Uma Proposta Radical para uma Sociedade Livre e uma
Economia Sã”, de Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght,
com prefácio meu.
Em minha argumentação, saliento o fato de que a Lei
10.835/2004, que institui a Renda Básica de Cidadania, Universal e Incondicional, foi aprovada por todos os partidos em
ambas as casas do Congresso Nacional, inclusive pelo então
deputado Jair Bolsonaro. Lembrei ao presidente que “caso o
presidente da República de fato queira cumprir o Artigo 3º. da
Constituição sobre os objetivos fundamentais da República do
Brasil, de maneira compatível com o que está expresso em seu
programa de governo, de garantir uma renda mínima a todas
as famílias brasileiras, conforme defendem os pensadores
liberais, como Milton Friedman, a forma mais eficaz de fazê-lo
será através da Implantação da Renda Básica de Cidadania,
conceito que Friedman considerava outra maneira de se aplicar
o Imposto de Renda Negativo.”
Na carta, também resumi algumas informações mais
atualizadas sobre o tema, como o fato de que hoje “mais de
40 países estão debatendo, realizando experiências e considerando a implantação da Renda Básica Incondicional.” Relatei
brevemente a visita que acabara de realizar, acrescentando:
“Os resultados até agora são altamente promissores, conforme pude constatar pessoalmente. O Brasil teria todas as
condições para realizar experiências locais como, aliás, vem
sendo o desejo de vários municípios como Santo Antônio do
Pinhal, Apiaí e Maricá. Na Câmara Municipal de São Paulo
tramita Projeto de Lei, do prefeito Fernando Haddad, já aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça e Administração
Pública, para instituir, por etapas a RBC em cooperação com
os governos estadual e federal.” Por fim, sugeri que seja
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criado um Grupo de Trabalho, possivelmente coordenado pelo
IPEA, para estudar os passos em direção à Renda Básica de
Cidadania, e aduzi que já tinha conversado tanto com a Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, e com
Fundação Fernando Henrique Cardoso, ligada ao PSDB, que
já se dispuseram a conversar a esse respeito com o governo
recém-eleito. Salientei que os programas dos principais candidatos à Presidência, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Geraldo
Alckmin, Marina Silva, Guilherme Boulos propunham a gradual
instituição da Renda Básica de Cidadania. Implementá-la é
um passo que pode unir a Nação.
A carta, bem como os volumes, foram entregues a Marcos
Cintra Cavalcante de Albuquerque, atual Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil, com quem tive uma audiência em 1º
de fevereiro de 2019. Na mesma ocasião, também entreguei
uma carta ao então presidente e ao futuro presidente do IPEA,
respectivamente, Ernesto Lozardo e Carlos Von Dollinger,
detalhando como poderia vir a ser constituído esse Grupo
de Trabalho e relatando meu diálogo com o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso ainda durante o processo eleitoral.
“(...) tendo em conta que diversos candidatos à Presidência
estavam de acordo com este objetivo, muito possivelmente
pudéssemos fazer um encontro das principais equipes econômicas dos diversos candidatos para trabalhar neste assunto”.
Sérgio Fausto, coordenador dos trabalhos da Fundação FHC,
sugeriu que esse encontro fosse realizado após as eleições,
neste primeiro semestre de 2019.
Por outro lado, Márcio Pochmann, presidente da Fundação
Perseu Abramo, aceitou a proposta de criar um Grupo de
Trabalho com aquela finalidade, e duas reuniões desse grupo
já foram realizadas. Acredito que será de bom senso que o
IPEA possa coordenar o esforço dessas instituições ligadas
aos partidos cujos candidatos fizeram propostas de realizar
esse caminho.”
Está nas mãos do governo dar os passos sugeridos.
monicadallari@uol.com.br
Eduardo Suplicy é vereador em São Paulo.
eduardo.suplicy@saopaulo.sp.leg.br
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Um diálogo
com Milton
Friedman sobre
o Imposto de
Renda Negativo
Eduardo Matarazzo Suplicy
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H

á pessoas que têm resistência à renda
mínima, dizendo se tratar de uma proposta
neoliberal, pelo fato de Milton Friedman ter
contribuído para conceituar e popularizar
o Imposto de Renda Negativo (IRN). Ser
contra a renda mínima só porque Friedman
a defendeu é semelhante a ser contra o imposto de renda
só porque países capitalistas o aplicam. É não se dar conta
que Karl Marx observou que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos irão se portar de maneira a
assegurar a todos o suficiente para as suas necessidades.
É desconsiderar que Oskar Lange, em “A Teoria Econômica
do Socialismo” (1936) e Abba Lerner em “A Economia do
Controle” (1944), economistas de esquerda que interagiram
com Friedman, haviam anteriormente defendido a mesma
proposição.
Com o propósito de obter informações sobre o desenvolvimento da ideia de uma renda mínima garantida, para
incluí-la no livro que estou escrevendo, “Em Direção a uma
Renda de Cidadania”, enviei uma carta em março de 2000
ao professor Milton Friedman, que então estava com 87
anos e se encontrava na Universidade de Stanford.
Friedman recebeu o Prêmio Nobel de Economia de 1976
da Academia Real de Ciências da Suécia “por sua contribuição para a análise do consumo, da história e da teoria
monetária, e por sua demonstração sobre a complexidade
da política de estabilização”. Em seu livro “Capitalismo
e Liberdade”, publicado pela Universidade de Chicago,
em 1962, Friedman argumenta que o capitalismo seria o
sistema econômico mais dinâmico e mais compatível com
a liberdade do ser humano.2 Reconhece, entretanto, que
acaba gerando significativas diferenças de renda e riqueza.
Argumenta que, para se resolver o problema da pobreza,
o melhor e mais eficiente instrumento é o imposto de
renda negativo, pois justamente atuaria de maneira a não
prejudicar o funcionamento do mercado, ao mesmo tempo
que garantiria uma renda a todas as pessoas.
Em suas respostas às minhas perguntas, enviadas em
11 de abril de 2000, Friedman observava que a ideia de
um imposto de renda negativo “já estava no ar e não era
completamente nova”, quando ele escreveu a respeito.
A evidência de que ele havia interagido com a ideia está,
por exemplo, na resenha que publicou em 1947, no Journal
of Political Economy, sobre o livro de Abba Lerner, “Lerner
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on The Economics of Control”, ao mencionar: “A distribuição
primária aos indivíduos para o uso de seus recursos pode
ser modificada por um ‘dividendo social’ e por um imposto
de renda”. Nas páginas 310-311 de seu livro “A Economia
do Controle”, Lerner diz:
Onde isso não é suficiente para trazer os resultados requeridos,
mesmo quando as taxas tenham se reduzido a zero, taxas
negativas podem ser impostas. Isto significa que o governo,
ao invés de recolher dinheiro das pessoas, o dá a elas. Isso
pode tomar a forma de pagamentos de auxílio, de pensão
para os idosos, bônus e mesmo um dividendo social quando
for desejável aumentar o consumo em geral.

Também está no artigo escrito por outro laureado
com o Nobel de Economia, George J. Stigler, seu colega
em Chicago, que, em 1946, numa análise sobre o salário
mínimo e a melhor maneira de combater o desemprego e
a pobreza, observa:
Há uma grande atração na proposta de que venhamos a
estender o imposto de renda às pessoas nas faixas de renda
mais baixa com taxas negativas nessas faixas. Esse esquema
poderia alcançar igualdade de tratamento com o que parece
ser um (grande) mínimo de máquina administrativa.

Na verdade, foram muitos os economistas e filósofos
do mais variado espectro que trataram do assunto desde
o início da história, conforme demonstro em meu livro, a
exemplo de Aristóteles, Jesus, São Paulo, Thomas More,
Juan Louis Vives, Thomas Paine, Karl Marx, Bertrand Russel,
Bernard Shaw, Dennis Milner, E. Mabel, Bertrand Pickard,
Major C. H. Douglas, G.D.H. Cole, Juliet Rhys-Williams,
James Edward Meade, Joan Robinson, Joan Maynard
Keynes, Friedrich Von Hayek, John Kenneth Galbraith, John
Rawls, André Gorz e James Tobin. Este último, laureado
com o Nobel em 1981, relatou-me, em Yale, nos EUA, que
Friedman se recusara a assinar um manifesto, em 1968, no
qual 1.200 economistas propugnaram pela instituição de
uma garantia de renda para todos os americanos. Friedman
explicou-me que não gosta de assinar manifestos. Embora o
Crédito Fiscal por Remuneração Recebida, ou EITC, (Earned
Income Tax Credit), instituído desde 1975, tenha contribuído
para combater a pobreza e, de alguma forma, melhorar o
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emprego, Friedman considerava que o imposto de renda
negativo mais completo, como ele apresentou, teria tido
melhores resultados. Considerava que a Renda Básica ou
Incondicional é uma outra maneira de se instituir o Imposto
de Renda Negativo.
O EITC confere a todo trabalhador que tenha uma família e uma renda positiva inferior a determinado patamar
(de US$ 30 mil dólares anuais, no caso de duas ou mais
crianças) o direito de receber uma quantia em dinheiro que
lhe permita alcançar uma renda maior e assim superar a
sua condição de pobreza. É um imposto de renda negativo
incompleto. Por ocasião da posse do presidente Fernando
Henrique Cardoso, em 1995, o professor Albert Hirschman,
da Universidade de Princeton, disse-me que a expansão do
EITC realizada pelo presidente Bill Clinton, em 1993, “era
a sua maior realização”. Naquele ano de 2000, Clinton
estava novamente aumentando o EITC, assim como o
salário mínimo.
Friedman não conhecia, na ocasião, as experiências
brasileiras de renda mínima ou bolsa-escola. Conhecia as
do México, ainda que lá o “Progressa” tenha se desenvolvido depois que os mexicanos, segundo o ex-governador
Cristovam Buarque me relatou, conheceram o seu projeto
desenvolvido no Distrito Federal.
O professor Philippe Van Parijs, da Universidade Católica de Louvain, um dos fundadores e secretário geral da
“BIEN”, “Basic Income European Network” (Rede Europeia
da Renda Básica), fórum que propugna pela instituição de
uma renda básica em todas as nações, considerou muito
importante esse depoimento de Friedman e por isso o
publicou na íntegra na BIEN News Flash N° 3, de maio
de 2000 (a qual pode ser acessada no endereço: http://
www.etes.ucl.ac.be/BIEN/bien.html.). Pedi a Van Parijs que
fizesse comentários sobre as questões 6 e 8, reproduzidos
a seguir. Eis o diálogo:
1. Suplicy: Considerando que o Sr. e a Sra. Rose
Friedman foram bons amigos de George Stigler, conforme
menciona no livro “Two Lucky People. Memoirs” (“Duas
Pessoas de Sorte. Memórias”), até que ponto o Sr. interagiu
com o professor George Stigler sobre a publicação de seu
artigo “The Economics of Minimum Wage Legislation” (“A
Economia da Legislação do Salário Mínimo”), American
Economic Review (Junho de 1946). Em suas memórias o
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Sr. fala de sua interação a respeito dos efeitos de tetos
para preços e aluguéis, mas nada fala sobre a proposta de
imposto de renda negativo formulada naquele artigo, bem
como em sua obra de 1962 “Capitalismo e Liberdade”.
Friedman: Eu não me recordo se discutimos com George Stigler sobre o item que ele tem em seu “The Economics
of Minimum Wage Legislation.” Considerando que éramos
muito ligados um ao outro, eu acredito que tenhamos falado
a respeito, embora não me recorde de tê-lo feito. É claro
que a partir da manifestação dele, bem como de minhas
próprias, feitas posteriormente, o conceito estava muito
no ar e não era uma ideia completamente nova.
2. Suplicy: Ao propor o imposto de renda negativo
como instrumento eficiente e racional para erradicar a
pobreza, o Sr. considerou as visões críticas que os Economistas Clássicos, Adam Smith, David Ricardo, Thomas
Malthus e, de outro lado, Karl Marx, fizeram sobre as
diversas formas assumidas pelas “Poor Laws” ou “Leis de
Assistência à Pobreza” desde o Século XVI, na Inglaterra e
outros países europeus, inclusive o “Speenhamland Act”?
Friedman: Certamente quando escrevi “Capitalismo e
Liberdade” havia lido os economistas clássicos aos quais o
Sr. se refere e sabia das formas assumidas pelas “Leis de
Assistência à Pobreza”. No entanto, eu não recordo de que
minhas opiniões tenham sido particularmente influenciadas
em qualquer detalhe pelas concepções deles. Eram parte
do pano de fundo no qual eu estava operando, mas não
especificamente relacionadas a esta questão.
3. Suplicy: Naquela oportunidade, o Sr. considerou a
proposição de Augustin Cournot, de imposto de renda negativo, em sua obra de 1838 “Recherches sur les Principes
Mathématiques de la Théorie des Richesses” (Pesquisas
sobre os Princípios Matemáticos da Teoria das Riquezas,
Paris: Libraire Hachette New Edition Paris: Marcel Riviere,
1938).
Friedman: Não tenho lembranças quanto a ter
considerado Cournot.
4. Suplicy: Até que ponto, ao propor a criação de uma
renda garantida através de um imposto de renda negativo,
considerou que esta proposição poderia ter um amplo apoio
no espectro político?
Friedman: Em meu livro “Capitalismo e Liberdade” e
nas diversas conferências nas quais o assunto foi levantado,
eu procurava apresentar o que deveria ser, sem prestar
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muita atenção no que poderia ser politicamente factível ou
não. Neste sentido, prestei muito pouca atenção quanto
ao apoio que a proposta poderia ter. Entretanto, em muitos
trabalhos que escrevi posteriormente sobre imposto de
renda negativo,3 com certeza, estava ciente da capacidade
em obter um amplo apoio. De fato, a pessoa que o presidente Kennedy nomeou para dirigir sua equipe de trabalho
quanto à distribuição de renda, veio a dar apoio ao imposto
de renda negativo e, como você provavelmente deve saber
da leitura de minhas memórias, o presidente Nixon tentou
caminhar naquela direção, mas sem muito sucesso.
5. Suplicy: Quando James Tobin, Paul Samuelson,
John Kenneth Galbraith, Robert Lampman, Harold Watts e
1.200 economistas assinaram um documento solicitando
ao Congresso Nacional, durante a Primavera de 1968,
“a adotar neste ano um sistema de complementação e
de garantia de renda”, por que, embora convidado, o Sr.
preferiu não assinar?
Friedman: No momento, mais de três décadas depois,
não tenho nenhuma lembrança específica de qual tenha
sido minha razão para recusar a assinar este documento
em particular. Todavia, no geral, sempre fui relutante em
assinar documentos nos quais se coletam assinaturas.
Tenho preferido falar por conta própria, de minha maneira,
e assinar meu próprio nome. Pode também ocorrer que eu
tenha constatado alguma diferença de opinião quanto a
palavras em particular no documento em questão.
6. Suplicy: Embora o Earned Income Tax Credit – EITC,
ou Crédito Fiscal por Remuneração Recebida, instituído
em março de 1975, seja uma forma de imposto de renda
negativo parcial, não pude achar sua análise sobre este
instrumento em suas “Memórias”. Por este motivo, eu
apreciaria se pudesse comentar se:
a) o Sr. considera que o EITC4 tem sido uma ferramenta
eficiente para contribuir com o propósito de erradicar a
pobreza nos EUA?
Friedman: O EITC contribuiu para erradicar a pobreza
nos EUA. Eu não acredito que tenha sido uma ferramenta
extremamente eficiente devido à forma particular pela qual
ele se integra ao imposto de renda. Tem dado margem a
abusos.
Comentário do prof. Philippe Van Parijs: “a forma
particular pela qual ele se integra..”. “Presume-se que
ele se refere à fase na qual o Crédito Fiscal aumenta. Se
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o objetivo é o de lutar pela erradicação da pobreza, não
parece ser a melhor forma se oferecer o mínimo àqueles
com menores ganhos.”
b) Podemos afirmar que o EITC, que tem se expandido
de forma significativa desde 1993, contribuiu para que a
economia dos EUA tenha apresentado a menor taxa de
desemprego (por volta de 4,0%) nos últimos 30 anos?
Friedman: Eu não acredito que o EITC tenha sido um
fator principal para baixar taxas de desemprego. Ele pode
ter dado uma pequena contribuição, mas o principal fator
que contribui para taxas de desemprego tão baixas tem
sido o alto e estável crescimento sem precedentes da
economia americana na última década.
Comentário do prof. Van Parijs: “Isto me parece correto.
Ele não está negando, conforme o item 6(a), que o EITC
tenha possibilitado atingir um melhor “trade off” quanto à
pobreza e ao desemprego, mas ele acredita que o desemprego dificilmente seria menor, embora com maior pobreza,
na falta do EITC. A taxa de crescimento pode ser uma influência mais forte nas taxas de desemprego involuntárias,
e muito mais nas taxas de desemprego, do que qualquer
reforma no modo em que a renda seja distribuída (EITC, IRN,
RB etc.). O objetivo de tais reformas é o de melhorar o “trade
off” entre desemprego/pobreza através de períodos de alto
e baixo crescimento e fazer com que nossas esperanças de
lutar contra a exclusão sejam menos dependentes de um
crescimento rápido e sem precedentes.”
c) O projeto de imposto de renda negativo integral,
tal como o Sr. propõe em “Capitalismo e Liberdade”, ou
introduzido pelo “Programa de Assistência à Família” seria
mais eficiente para o propósito de erradicar a pobreza?
Friedman: Eu não tenho dúvida de que a proposta
de imposto de renda negativo integral que propus em
“Capitalismo e Liberdade” teria sido mais eficiente para o
propósito de erradicar a pobreza. Quanto ao “Programa de
Assistência à Família”, incorporou tantas versões que se
tornou difícil identificá-lo com uma proposta válida. Eu, de
início, era a favor, mas mais tarde manifestei-me contra o
programa, como o Sr. poderá notar nos itens listados nas
referências anexas.
Comentário do prof. Van Parijs: “A razão da superioridade do IRN – Imposto de Renda Negativo neste sentido
deve estar relacionado com o que comento no item 6(a).
Seria muito interessante descobrir exatamente quais os
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motivos claros apresentados por Friedman para rejeitar a
versão final do FAP – Programa de Assistência à Família.”5
7. Suplicy: O Sr. esta familiarizado com o movimento
a favor de uma renda básica, como o defendido pela BIEN
(Basic Income European Network) – Rede Europeia de
Renda Básica – uma organização fundada em 1986 para
promover a proposição de que todos, não importando
sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, deveriam ter direito a uma renda modesta e
incondicional, suficiente para suprir suas necessidades
vitais, tal como um direito de cidadão? O Sr. conhece as
contribuições de alguns dos fundadores da BIEN, a qual
Herbert Simon e James Tobin se engajaram recentemente,
tais como de Philippe Van Parijs (secretário geral), Guy
Standing (presidente), ou os livros sobre “Agathotopia” de
James Edward Meade?
Friedman: Eu nada conheço do movimento que o Sr.
se refere nesta questão.
8. Suplicy: Como o Sr. avalia a proposição de uma renda
básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa
de um imposto de renda negativo?
Friedman: Uma renda básica ou renda do cidadão não
é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto
de renda negativo se for acompanhado de um imposto
de renda positivo sem isenção. Uma renda mínima de mil
unidades com uma porcentagem de 20% sobre a renda
ganha é equivalente a um imposto de renda negativo com
isenção de cinco mil unidades e uma porcentagem de 20%
abaixo e acima de cinco mil unidades.
Comentário do prof. Van Parijs: “Esta é uma afirmação
muita clara da equivalência formal entre os dois esquemas,
o que sugere que Friedman é tão a favor de uma proposta
quanto a favor da outra, mas também que ele se mantém
insensível, tal como economistas usualmente o são (com
Tobin sendo uma exceção maior) com respeito à diferença
que faz para aqueles que recebem uma renda baixa e
irregular, se a renda básica é paga a todos previamente,
ou na forma de crédito fiscal, portanto, posteriormente.”
9. Suplicy: O Fundo Permanente do Alasca está completando 20 anos de distribuição de dividendos a todos os
cidadãos que estejam morando no Alasca há mais de um
ano. De acordo com diversos estudos, o fundo tem contribuído para a economia do Alasca apresentar uma taxa de
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crescimento estável, com todos tendo o direito de participar
da riqueza do estado. É o exemplo prático de que a renda
básica pode funcionar. Em 1999, os 600.000 habitantes
receberam cada um US$ 1.679,84. Eu visitei o Alasca em
1995 e percebi que a população era entusiasta do sistema.
Não constatei pessoas deixando de trabalhar por causa do
dividendo. Verifiquei a aplicação de uma proposta muito
similar feita por Thomas Paine em “Agrarian Justice” de
1795. Observei na autobiografia de Jay Hammond que o Sr.
sugeriu ao governador do Alasca, nos anos setenta, dividir
toda a receita do petróleo que eles haviam obtido no início
do Fundo Permanente do Alasca para a população. Todavia,
ele preferiu não pensar somente naquela geração, mas
também na geração futura. Como o Sr. avalia a experiência
dos dividendos do Fundo Permanente do Alasca? O Sr. a
recomendaria para outras nações, cada uma construindo
um fundo tendo como base a riqueza da nação de forma a
ter uma renda do cidadão para todos?
Friedman: Eu acredito que o Fundo Permanente do
Alasca funcione muito bem, mas eu acho que é difícil
generalizar para outros estados. A situação do Alasca é
um caso muito especial. O problema originou-se porque
estava claro que o Alasca iria ter uma receita muito alta
que seria temporária e não permanente. A redução daquela
receita está surgindo agora, e os problemas sobre o que
fazer quanto ao Fundo Permanente do Alasca tornam-se
urgentes. Naquele instante, a questão era ou dividir a
receita extra entre as pessoas ano após ano ou, em lugar
disto, fazer o que eles realmente fizeram, que foi usar parte
considerável da mesma para suprir gastos governamentais
e então acumular o resto em um fundo que iria permitir
um dividendo que poderia ser pago a cada indivíduo. Para
mim, até o momento, não está claro qual teria sido, em
princípio, o melhor. Eu não tenho dúvida de que da forma
como foi feito, o Alasca tem um governo maior do que de
outro modo teria.
10. Suplicy: O Sr. está familiarizado com a evolução
da proposta de lei para criar uma Renda Mínima Garantida,
através de um IRN para todos os residentes no Brasil com
25 anos ou mais, com renda inferior a aproximadamente R$
300 por mês, apresentada pelo PT, aprovada pelo Senado
em 1991, mas ainda aguardando votação pela Câmara dos
Deputados, e do ocorrido a respeito durante os anos 90 no
Brasil? Houve muitas iniciativas localizadas oferecendo um
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complemento de renda às famílias pobres de forma que
suas crianças pudessem frequentar uma escola em vez
de trabalharem muito jovens. Com base nos resultados
positivos destas experiências, Programas de Renda Mínima
ligados à Educação ou Programas de Bolsa-Escola, uma
nova lei foi aprovada em 1997 autorizando o governo federal
a financiar em 50% os custos dos municípios que criaram
programas com aquele objetivo, embora com valores
muito modestos. O Sr. teria elementos para avaliar este
procedimento vis-à-vis as alternativas de renda básica ou
de um imposto de renda negativo?
Friedman: Eu não estava ciente da evolução desta
proposta durante os anos 90 no Brasil. Com respeito à
iniciativa local a qual o Sr. se refere, um programa similar foi
criado no México para uma seção específica do país, onde
o governo está pagando às famílias um complemento se
as crianças forem para a escola ao invés de irem trabalhar.
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Uma renda mínima ou um imposto de renda negativo é uma
medida muito mais ampla para assegurar um nível básico
de vida. Entretanto, a destinação de fundos para subsidiarem escola às crianças tem muito mais precedentes no
comportamento atual dos vários países. Eu acredito que
o governo brasileiro já financie a educação, e isto pode
ser visto como parte daquilo. Como você sabe, através de
meu livro “Capitalismo e Liberdade”, eu não sou favorável
somente a um imposto de renda negativo, também sou
favorável a que, caso o governo decida financiar a educação, deveria fazê-lo então através de cupons aos pais em
vez de optar pela administração de escolas. Eu não tenho
escrito ou produzido qualquer trabalho sobre imposto de
renda negativo nos últimos anos, assim eu não estou familiarizado com os recentes desdobramentos com relação ao
assunto. Eu espero que alguns destes comentários sejam
de alguma ajuda ao Sr.

NOTas de rodapé
1. https://www.poverty-action.org
2. Milton Friedman causou muitos protestos, inclusive em Estocolmo, quando foi receber
o prêmio Nobel, por ter, em 1975, a convite do Banco Hipotecário, privado, visitado o
Chile, por seis dias, durante o governo do general Augusto Pinochet. Na ocasião fez
palestras na Universidade do Chile, colocou suas restrições à falta de liberdade e fez
recomendações ao governo sobre como conduzir um plano de estabilização. Havia
uma contradição na sua argumentação de que o capitalismo era o sistema mais compatível com a liberdade e o fato de o Chile estar assegurando sua vigência através da
ditadura militar. Friedman argumentou em suas “Memórias” que também fez visitas à
União Soviética, à República Popular da China e outros países governados por partidos
comunistas, aos quais fez recomendações semelhantes às que deu ao governo chileno.
Disse à época que esperava para breve a volta da democracia no Chile.
3. Em anexo, encontra-se uma lista de trabalhos publicados, do autor, sobre o tema.
4. O EITC é um programa para as famílias que trabalham e dispõem de alguma renda.
À medida que essa renda sobe até um nível de aproximadamente US$ 6 mil anuais,
o crédito aumenta. Para a família com um filho, o crédito é igual a 34% dos primeiros
US$ 6 mil de renda. Depois que essa renda familiar chega a US$ 12 mil, esse crédito

vai-se reduzindo para cada dólar adicional recebido. O crédito é diminuído em termos
de US$ 0,16 por dólar a mais ganho pela família acima daqueles US$ 12 mil. Para as
famílias com mais de um filho o crédito é maior, igual a 40% dos primeiros US$ 9 mil
em renda. O crédito máximo para as que estão na faixa de US$ 9 mil a 12 mil é de US$
3.756. Assim, uma família cujo chefe recebesse um salário mínimo de US$ 5,15 por
hora e conseguisse trabalhar o ano todo receberia algo em torno de US$ 9 mil e ainda
mais US$ 3.756 de EITC.
5. Em seu livro “Two Lucky People: Memoirs” (1998), Friedman conta que participou
da proposta de um imposto de renda negativo desenhada sobretudo por Daniel Patrick
Moynihan e apresentada pelo presidente Richard Nixon ao Congresso Nacional americano sob o nome de “Plano de Assistência à Família”. Mas que ficou desencantado
com a maneira como o Congresso tratou a questão: “O desenho original teria eliminado
os cupons de alimentação e reduzido o montante recebido na margem em cinquenta
centavos para cada dólar adicional ganho. Quando passou pelo Congresso, os cupons
de alimentação estavam de volta e cada dólar adicional ganho teria reduzido o montante recebido na margem ao aumentar mais do que cinquenta centavos. De fato,
no estrato final, um beneficiário teria perdido mais do que um dólar para cada dólar
adicional ganho, de maneira que ‘muitas famílias estariam melhor ganhando menos
do que ganhando mais’”.
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Salomé

Salomé e seus sete véus. A diferença sexual
Marcia Neder
Psicanalista, pós-doutora em Psicologia Clínica, autora de “Déspotas Mirins: o poder nas novas famílias” e outros livros. www.
marcianeder.com.br

e seus sete
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A meu pai, Alfredo
A meu filho, Adriano
“Se és capaz de manter a tua calma quando
Todo o mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa;
De crer em ti quando estão todos duvidando,
E para esses, no entanto achar uma desculpa;
Se és capaz de esperar sem te desesperares,
Ou, enganado, não mentir ao mentiroso,
Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares,
E não parecer bom demais, nem pretensioso; ...”
If - Rudyard Kipling
“Serás um homem, meu filho!”

Emoldurado e preso na parede acima da cama de meu pai
ao longo de sua vida, “If”, poema de Kipling, tinha quase a sua
voz. Hoje, pensando nele, parece uma carta de apresentação,
uma espécie de código familiar para cada um dos seis filhos
(três homens e três mulheres) que não era preciso ser ensinado. Não estava ali para ser discutido também. Talvez como
inspiração, norte dos valores que realmente importavam a meu
pai e minha mãe. Foi essa espécie de símbolo ou insígnia do
avô e da família que meu filho escolheu do legado do meu pai
quando de sua morte e, desde então, ele também o mantém
preso na parede de sua cama.
Rudyard Kipling, autor e poeta britânico que ganhou o
Nobel de Literatura em 1907, escreveu “If” para John, seu
filho caçula então com 12 anos, que morreria aos 18 no front
da Primeira Guerra Mundial.
Assim, quando há algum tempo uma voz começou a me
dizer: “Meu filho, não seja um herói”, eu estava em casa.
Eloquente demais para ser ignorada, a voz convidava mais a
associar e interpretar do que a calar. Ela vinha participar da
conversa a qual me dedico há anos em busca das imagens
de homens e mulheres criadas pela cultura: que significações
nosso imaginário cultural associou a feminino e masculino?
Qualquer dia, qualquer hora, aquela voz insistia. Parece ter
sido ouvida por uma lembrança; vinda de outro tempo, a voz
do Adriano, meu filho, me dizia: “Sabe o que me irrita quando
você me pede para resolver alguma coisa [no computador]?
É que, quando eu não consigo, você acha que é porque eu
tô de má vontade e não porque eu não sei. Só que eu não
posso tudo!”. O episódio antigo deu sentido à voz recente
80 castração

ALGUNS
HISTORIADORES
COMEÇAM A CHAMAR
A ATENÇÃO PARA
A DIFERENÇA
ENTRE VIRILIDADE E
MASCULINIDADE

confirmando a direção traçada por minha carta de navegação,
meu livro “Déspotas mirins: o poder nas famílias”, de onde
retomo, no ponto em que os deixei, aos temas da virilidade
e da masculinidade, o que inclui o patriarcado ou história da
família (da maternidade-feminino, da paternidade, da criança).
Era para meu filho que eu (ou a voz em mim) dirigia aquele
pedido, e não para a Julia, minha filha.
A pesquisa e a escrita desse artigo já iam avançadas
quando vi a notícia da morte do músico carioca Marcelo Yuka
no Rio de Janeiro (19 de janeiro de 2019). Marcelo morreu
com 53 anos e foi chamado de “herói” por tentar salvar uma
mulher de um assalto. Atingido por vários tiros, o heroísmo
rendeu-lhe os louros de uma paraplegia na qual viveu durante
os 18 anos seguintes, até sua morte. O pai comentou que esse
não fora seu único “ato heroico”; meses antes investira contra
um assaltante para proteger outra mulher. Arrependeu-se

I N S I G H T

depois, dizendo ter feito uma loucura, mas na hora não pensou.
Não sei se Marcelo se culpou por isso. Entendo que não
tenha pensado em sua vida; afinal, há mais de dois mil anos
nossa cultura oferece ao homem o ideal da virilidade com o qual
aprende a ser um herói, muito embora a história desse ideal
o transforme com a época. Alguns historiadores começam a
chamar a atenção para a diferença entre virilidade e masculinidade. Sem esse ideal, como levar os homens para a guerra,
século após século? Como defender, conquistar, criar Estados
e nações sem guerreiros dispostos a sacrificar suas vidas?
Como formar equipes de resgate de meninos presos na gruta
da Tailândia (julho/2018) ou de trabalhadores e moradores de
Brumadinho (janeiro/2019)?
Podemos nos emocionar com a perícia e o heroísmo da
comandante Karla Lessa, de 38 anos, que pilotava o helicóptero
durante o resgate em meio à lama da barragem, na imagem
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que virou símbolo da tragédia. Major do Corpo de Bombeiros
de Minas Gerais, ela é a primeira mulher do Brasil a pilotar
helicópteros. Mesmo considerando a entrada das mulheres na
esfera militar – e há bons estudos dedicados ao assunto – é
interessante observar que nesse início do século XXI, 97% dos
exércitos regulares do mundo inteiro é composto por homens.
E, caso nos limitemos ao campo de combate, a presença
das mulheres é ínfima: “Dentro das tropas designadas para o
combate nos exércitos atuais, 99,9% são homens”, escreve
Stéphane Audoin-Rouzeau, cientista social francês especializado nas guerras contemporâneas.
Por outro lado, meninas também aprendem a não pensar
em si, já que seu destino “natural”, aquele que a natureza
atribuiu à mulher, é o de padecer no paraíso da maternidade.
Padecimento no paraíso compensado com a canonização da
santa mãezinha já aqui mesmo na terra, pelo sacrifício de si
janeirO • fEvereiRo • março 2019
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que a idolatria do seu pequeno deus exige (cf. “Os filhos da
mãe”). Cada mulher se avalia e será avaliada e medida pelo
tanto de si que abandona, pela renúncia à existência como
ser individual de que é capaz para que, em seu lugar possa
emergir aquela pequena divindade que começamos a cultuar
no Ocidente desde fins do século XVIII e início do século XIX.
A partir daí e apesar das resistências, as mulheres acabaram
aderindo à nova imagem da maternidade e da criança, e as
famílias tornaram-se devotas convictas do novo culto. Mais
uma vez foi “na natureza” que os defensores da “boa mãe”
encontraram os argumentos para responsabilizar as mulheres
pelos ritos da nova maternidade, agora estendida para uma
vida muito além do parto.
Até o final do século XX muitos já eram os convertidos
à nova fé. A tal ponto que um novo regime foi instituído na
sociedade, conforme argumentei em “Déspotas mirins: o
poder nas novas famílias”. Chamei de pedocracia esse novo
regime social no qual vivemos, com ou sem filhos, tendo
sido obrigada a inventar uma palavra inexistente em nossa
língua – o que mostra o ineditismo do fenômeno a que minha
pesquisa me levou.
Por esses dias a Gillette lançava nos EUA sua nova
propaganda provocando intensa polêmica na internet e fora
dela, com ameaça de boicote por homens que se sentiram
ofendidos. O filme publicitário dirigido por uma mulher declara
apoio ao movimento “Me Too” e desfila cenas em que homens
“azaram, paqueram, cantam mulheres”, é como dizíamos
aqui antes de aprendermos que, quando a iniciativa parte
dos homens, o nome certo é “bullying, abuso, assédio...” Fico
pensando quanto vai demorar até pedirem a cabeça da “Garota
de Ipanema”, a cantada mais tocada e conhecida no mundo.
Em outras cenas do comercial, meninos brigam, homens se
orgulham da agressividade masculina, enquanto outros homens – sempre eles, quando se trata de iniciativa guerreira
– saem a campo para proteger as mulheres ameaçadas pela
“masculinidade tóxica” dos homens. Em off, uma voz masculina
convoca-os a melhorar seu comportamento perguntando: “Isso
é o melhor que um homem pode conseguir?”.
Vi homens indiferentes ao anúncio, “nada demais”. Outros
disseram: “ridículo”. Outros ainda ofenderam-se com o que
sentem como calúnia difamatória, falando deles como se
fossem, todos, violentos e desrespeitosos. Ao fim e ao cabo,
eles é que estariam sendo sistematicamente agredidos,
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insultados e desrespeitados pela disseminação desses estereótipos. Alguns armam contra-ataques, como o psicólogo
clínico canadense Jordan Peterson, com imensa penetração
na internet, onde costuma elevar o tom contra o politicamente
correto e o identitarismo.
Duas coisas chamaram minha atenção na propaganda.
Nas cenas em que mulheres estariam ameaçadas – por
exemplo, quando passam em frente a um grupo de homens e
um deles vai atrás – é de um homem que se espera proteção.
Critica-se a “masculinidade tóxica” como um mal a combater
e simultaneamente apela-se à “masculinidade tóxica”. A
essa ambivalência vem somar-se uma imagem da mulher
na cultura que a desenha como terna por natureza, avessa à
agressividade, à violência e ao poder. Tanto é assim que até
hoje apela-se sem corar a uma autoridade “paterna”, sempre
com a ressalva de “mesmo que exercida pela mãe”.
Eddy de Pretto, jovem músico francês, compôs “Kid” aos 21
anos, música que se diferencia da abordagem da Gillette e na
qual ele retoma algumas das injunções por ele confrontadas.
Em entrevistas, o compositor refere-se a “Kid” como parte do
conflito interno que teve que enfrentar e que tem na música
um meio para elaborar o que o inquieta. O refrão repete “virilité
abusive” e o clipe oficial pode ser visto na íntegra no Youtube.
Diz uma estrofe:
« Tu seras viril, mon kid
Tu brilleras par ta force physique
Ton allure dominante, ta posture de caïd
Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles
Tu jouiras de la rude étincelle
Virilité abusive”1
Entre “virilidade abusiva” e “masculinidade tóxica” há a
diferença de pelo menos dois mil anos de uma cultura e de
um ideal que atravessaram o Ocidente e sofreram transformações. Mas há também a diferença entre uma forma de
pensar que apela à dimensão histórica de um código sentido
também pelos homens como opressor e uma adesão a uma
forma de pensar que se restringe a patologizar a existência
humana em todas as suas instâncias e a inscrever novos
rótulos identitários. Patologizar a masculinidade adjetivando-a de “tóxica” tornando o homem um doente necessitado de
tratamento – quando não de correção e repreensão – é uma
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repetição invertida da história no Ocidente que, por longos
séculos, fez da feminilidade a sua doença.
“Kid” recusa a “virilidade abusiva” herdada do “legado
icônico de Apolo” (“Tu tiendras, dans tes mains, l’héritage
iconique d’Apollon... Et deviendras mon petit héro historique”).
A música reúne o pilar do código viril que, apesar de todas as
mudanças ao longo desses dois mil anos, permanecerá como
sua sustentação: força, domínio de si e do outro; potência
sexual, coragem e heroísmo.
“Virilidade abusiva” evoca exagero, excesso, e não é à toa
que no clipe oficial da música o artista apresenta-se de jeans,
tênis, sem camisa, com o peito liso, mas suado e sentado
relaxadamente numa sala de aparelhos de ginástica, evocando o body-building analisado por Jean-Jacques Courtine em
“Robustez na cultura: mito viril e potência muscular”. O autor
apresenta a Muscle Beach em um bairro de Los Angeles, onde
as classes médias celebram a cultura do músculo. A difusão
desses modelos viris da hipermasculinidade tornou-se um
elemento central na cultura do corpo superando os limites
geográficos – espalhando-se para além da América – e os limites sexuais: o músculo “deixou de ser privilégio de apenas um
sexo e o signo esmagador de sua dominação sobre o outro”.
E aqui está o alvo de ataques e contra-ataques: a dominação. Há mais de um século discute-se se a culpa pelo domínio
dos homens sobre as mulheres é ou não do patriarcado.
Qualquer que seja a escolha, uma pergunta se impõe: por que
o patriarcado sobreviveu a tanto, inclusive em concepções
psicanalíticas consideradas antipatriarcais?
Em janeiro (2019) a American Psychological Association
(APA) publicou as “Novas Diretrizes para a Prática Psicológica
com Meninos e Homens” em função de pesquisas que mostram a “masculinidade tradicional” como psicologicamente
prejudicial, e “a socialização dos meninos para reprimir suas
emoções” como “causa de danos interna e externamente”.
Isso os leva a experimentar “uma pressão terrível para cumprir
essas regras de masculinidade que podem ter aprendido dentro
de seu próprio contexto cultural”. Daí as diretrizes, cujo objetivo
é ajudar os profissionais a atender seus pacientes “apesar das
forças sociais que podem prejudicar a saúde mental”.
Preocupação interessante a da APA, mas preocupante
como a propaganda da Gillette. Essa abordagem psicológica,
que se detém no manifesto, no “comportamento”, é prisioneira
do binarismo que opõe indivíduo e sociedade e resulta sempre
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na vitimização de um – no caso, do menino. O psiquismo
humano é mais complexo e não cabe nessa polaridade. Só
de um ponto de vista superficial podemos dizer que meninos
tornam-se meninos porque “aprendem regras de masculinidade” e estas regras os levam a “reprimir suas emoções” para
adequar-se ao “padrão da masculinidade tradicional”. Não é
exatamente isso, e veremos a dinâmica psíquica, os conflitos
entre forças no próprio menino que provocam sofrimento e
que não podem ser desprezados.
Ninguém se torna homem ou mulher dessa maneira plana.
A “socialização” não transforma o bebê humano em adulto
simplesmente porque o ser humano não é um espelho que
recebe as projeções do “social”, e o “social” não é um éter desencarnado, sem corpo impondo suas regras. As importantes
contribuições da abordagem comportamental americana e de
sua tradição na psicologia social são limitadas pela pesquisa
empírica fundamentada no uso da estatística, que identifica o
psíquico/psicológico com comportamento, habilidade, atitude.
Com Freud temos um “método de investigação”, como o é a
psicanálise, que nos permite mergulhar mais fundo naquilo que
se manifesta como comportamento indo além dessa superfície
em busca do que a sustenta. Se estamos diante de uma criação
humana, procuramos a assinatura desse nosso coautor que
é o inconsciente e que não depende do nosso convite para
comparecer aos nossos atos, sonhos e pensamentos.
Isso posto, voltemos à diferença sexual, à superioridade
“natural” dos homens sobre as mulheres, cuja “natureza” as
teria feito inferiores. Que superioridade “natural” é essa que
precisa ser reafirmada e reiterada pela violência? Ou, que
precisa que o Estado, suas leis e suas instituições (a cultura)
a torne real?
O legado icônico de Apolo: angústia e fardo

Faz tempo que a “herança icônica de Apolo” vem sendo
recusada por aqueles que conseguem perceber ou vislumbrar
o peso e a angústia de carregá-la e não só os seus benefícios.
Uma das maneiras (inconscientes) de aplacar essa angústia
é a atuação, no sentido de agir impulsivamente com uma
agressão, para não pensar, lembrar ou elaborar. A angústia
não desaparece; voltará sempre e sem que o conflito tenha
sido enfrentado.
Em “História da Virilidade”, os autores e organizadores
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belecem já no primeiro volume o que será repetido ao longo
dos outros dois: a virilidade é diferente da masculinidade.
Pode-se ser masculino sem ser viril. Da mesma maneira que
é possível ser uma mulher viril.
Vir – o homem viril – designa ao mesmo tempo o homem
e os órgãos genitais masculinos, mas também virtus, a virtude,
a coragem e a firmeza moral. Seja como andreia grega, seja
como vir, virilitas, virility, virilité: virilidade não é o homem,
mas a “parte mais nobre”, até a “mais perfeita” do masculino.
Qual o interesse em valorizar essa diferença? Para nossos
propósitos é o caminho que essa distinção abre até a hegemonia viril. Pois é a virilidade que, em si, é um ideal de superioridade do homem; é ela que, por definição, implica o domínio
do homem sobre a mulher e é transmitida como um código
natural. A masculinidade não se define por essa hegemonia
viril ou hierarquização dos homens (entre si e em relação às
mulheres). “Masculino” era apenas um termo gramatical e, diz
Jean-Jacques Courtine em “Impossível Virilidade”, nos séculos
XIX e XX, até por volta de 1960, exortava-se o homem a ser
“viril”, o homem verdadeiro, e não “masculino”. O masculino
suplantou o viril, diz ele, o que é um sinal de que algo mudou
no império do macho.
Na segunda metade do século passado é que começam a
aparecer estudos consistentes sobre a masculinidade; o historiador britânico John Tosh registra o desinteresse pelo tema:
até meados da década de 1980 a história da masculinidade
não existia na Grã-Bretanha. A ideia estava ausente tanto do
discurso acadêmico quanto do popular, e não é muito difícil
imaginar as razões dessa ausência. Por que fazer a história do
que é transmitido como um dado da natureza?
Não por acaso Philippe Ariès e Elisabeth Badinter provocaram polêmica quando publicaram, respectivamente, os
seus clássicos “A Criança e a Vida Famíliar no Antigo Regime”
(1973) e “Um Amor Conquistado – o Mito do Amor Materno”
(1980). Com suas fontes históricas Ariès mostrava quando foi
que a criança surgiu no Ocidente como esse ser diferente do
adulto como a vemos. Da mesma maneira, a filósofa, reunindo
outras tantas fontes riquíssimas da história ocidental, recusou
a noção de “instinto materno” inscrevendo a maternidade sob
a rubrica da história.
Depois da mãe, Badinter voltou-se para o filho afirmando
que, para o menino, a masculinidade define-se pela negação: o masculino é o que não é o feminino (cf. “XY Sobre a
84 castração

INTELIGÊNCIA

Identidade Masculina”, 1982). Essa negação é fundadora da
masculinidade: “não sou a mãe, não sou a mulher” é a tarefa
do menino. Nascido de um ventre feminino, o menino tem que
opor-se à mãe para se constituir como indivíduo sexuado. “A
formação do macho é comandada por um dado natural, universal e necessário: seu lugar de nascimento materno. Essa
particularidade do menino – ou seja, ser alimentado física e
psiquicamente por uma pessoa do sexo oposto – determina
seu destino de modo muito mais complexo e dramático do
que o da menina” (p. 45).
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Ariès e Badinter forneciam, assim, importantes pontos de
inflexão para todos os que estudam o ser humano. Destronar
a natureza seria o mesmo que descartá-la? Não, ela só não é
o determinante único da maternidade, da criança, da sexuação. O biológico, o corpo, o corpo sexuado não é descartável,
e a diferença dos sexos é um limite. Vale repetir: o lugar de
nascimento do macho é o ventre feminino, é o sexo oposto e
este é um dado exclusivo do masculino, que determina o seu
destino de um modo complexo e específico.
O corpo é condição e limite da existência do indivíduo:
sexuação (diferença sexual); ordem geracional (pais/filhos)
e ordem de nascimento (primogênito/caçula) são condições
da existência individual. Só podemos viver como indivíduos
em um corpo, com suas produções, suas questões e suas
fantasias. Sangue, esperma, saliva, leite, feto, fezes, urina,
vômito – tudo isso é produção do corpo, universal, atemporal
e matéria-prima de mitos, ritos e fantasias que culturas desde
tempos e espaços remotos continuam a registrar. Fantasias
não são um supérfluo em nossa vida psíquica: elas fazem parte
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da sexualidade para a psicanálise. Freud não fala em um “comportamento” sexual surgido de um instinto em busca de união
genital com fins de procriação da espécie. “Sexualidade” em
psicanálise envolve fantasias inconscientes, desejo, pulsões
parciais para além das genitais.
Se a masculinidade só tornou-se objeto da atenção dos
historiadores e demais estudiosos no final do século passado,
a virilidade, ao contrário, pode ser traçada em sua história
desde a andreia grega e a virilitas romana. Uma como a outra
formaram-se no confronto guerreiro e, apesar de suas diferenças, é possível aproximá-las nas mais importantes exigências
que faziam: bravura, força muscular, firmeza moral, coragem
e dominação sexual.
Os romanos tornaram a virtus da virilidade mais exigente
e ainda muito difícil de alcançar: domínio, mestria, contenção,
autocontrole eram indispensáveis. Reagir impulsivamente ou
ser incapaz de controlar sua cólera, suas paixões, seu impulso
sexual atesta falta de virilidade. O viril é, ou deve ser, senhor
de si mesmo, já que pretende dominar o mundo. E o homem

“Sexualidade”
em psicanálise
envolve fantasias
inconscientes,
desejo, pulsões
parciais para além
das genitais
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romano tem essa característica: domínio sobre a mulher, sobre
o outro, sobre o estrangeiro. Essa soberania foi determinante
no modelo latino do paterfamilias, quer dizer, na legitimação
pelo Direito romano da figura do pater (diferente de vir) como
chefe da família.
Na premiada série norte-americana de televisão “The
Good Wife” (2009-2016), Peter Florrick é um promotor do
Estado que foi preso por um escândalo sexual envolvendo
prostituição e corrupção. Por isso sua mulher, Alicia Florrick,
volta ao trabalho de advogada e continua a cuidar dos filhos.
Escândalos sexuais de políticos americanos como Bill Clinton
inspiraram a série. O ex-presidente poderia ser um exemplo
da masculinidade sem virilidade.
Com o tempo a virilidade torna-se mais complicada e
contraditória, como a ilustra o período moderno, questionando
o modelo tradicional e valorizando menos a força do que a
sabedoria, a ponderação, a prudência, o poder das palavras. A
vida palaciana exige novas habilidades dos que a frequentam. O
historiador e sociólogo francês Georges Vigarello, em “Virilidade
moderna: convicções e questionamentos”, narra o diálogo entre
uma dama e um fidalgo num baile oficial na corte espanhola do
século XVII. Ela o critica dizendo que já que seus pés sabem
combater, mas não sabem dançar “seria bom pendurá-los na
parede junto com as armas” esperando o momento de usá-los.
O apogeu da virilidade na Europa foi o século XIX, e já no
final os homens a sentiam como obrigações dando origem a
ansiedades contraditórias, como o domínio das pulsões e o
exercício desenfreado do vigor sexual. E sentiam-se obrigados
a dobrar-se a tais exigência para afirmar sua identidade (para
si mesmos e para os outros) e para mostrar “um soberbo
domínio sobre os órgãos” que devem ser vigorosos, “verdadeiramente submetidos à vontade do sujeito viril”, como diz
Alain Corbin em “A obrigação da virilidade, fonte de ansiedade
e angústia” (p. 461).
No século XX, a virilidade está em crise, como esteve
ao longo de sua história. A diferença é a Grande Guerra de
1914-1918, marco fundamental da crise da virilidade nesse
século. Embora o combate seja um dos elementos fundadores
da virilidade, a Grande Guerra foi um golpe mortal na virilidade
guerreira porque “o aço triunfou sobre a carne”. O tiro de
metralhadora reduziu a mingau o corpo do soldado e dos seus
companheiros (a quem ele deveria proteger, lembre-se). Novas
armas de guerra e novos modos de combate, aliados a novos
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elementos da urbanização, do trabalho e de outras instâncias
além do movimento das mulheres, entraram em cena para
provocar a turbulência cultural inédita na hegemonia viril,
nessa ideia de uma superioridade natural do homem sobre a
mulher. A diferença entre esta crise e as anteriores é que esta
é provavelmente profunda.
A origem da crise está no interior da própria virilidade. Ela
“é” crise porque, em si mesma, comporta angústia e ansiedade. Pierre Bourdieu, professor e sociólogo francês, já o havia
dito em “La domination masculine” (1998): a virilidade é um
“privilégio” e um fardo, uma “carga”, uma “armadilha”. Ela é
um ideal que obriga cada homem a afirmar todo o tempo sua
virilidade – sexo, combate, violência – e o faz carregar sua
sombra de vulnerabilidade corporal e impotência sexual. O
“ideal da impossível virilidade” tem tudo para ser “o princípio
de uma imensa vulnerabilidade”.
Para Alain Corbin essa fragilidade pode ser mais bem percebida na imagem do homem erétil com a qual ela é associada.
O homem viril tem a cabeça levantada, sexo levantado, queixo
levantado, a postos para o desafio – crescer, aumentar. “É a
ereção que confere ao homem a sua dignidade, o seu caráter;
é ela que manifesta a sua importância; é ela que funda a sua
dominação”, escreve em “A obrigação da virilidade, fonte de
ansiedade e angústia” (p. 439).
Mas o princípio da ereção sobre o qual ela se funda não
comporta abatimento ou queda. O tempo todo ela é assombrada pelo fantasma da falha, do fracasso. A virilidade é um ideal
exigente que a cultura faz ao masculino, fonte de prazeres,
mas também de angústia, ansiedade e medo.
Só é possível ser viril na posição superior – e quem mostra
seus sentimentos, isto é, quem se deixa afetar pelo outro
retira-se da posição de superioridade para tornar-se um igual.
Essa é uma maneira de situar a angústia vivida pelos meninos
e homens diferente da sugerida pelas Diretrizes da APA e pela
“masculinidade tóxica”, que responsabilizam uma “pressão
terrível” imposta pelo “social” para que eles cumpram as “regras de masculinidade”, entre elas “reprimir suas emoções”.
Angústia, ansiedade são experiências individuais que irrompem
do nosso interior, tanto quanto desejos, ciúmes, inveja e nos
afetam, produzindo os comportamentos que aparecem na
superfície como vindos exclusivamente “de pressões sociais”.
Não existe almoço de graça, e “reprimir suas emoções” não
torna o menino ou o homem uma vítima “do social” – exceto
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se não puder avaliar custo e benefício e escolher. Trocam-se
lágrimas, para ficarmos num dos comportamentos apontados
pela Associação Americana, pelo benefício de ser o superior.
E o espectro do fracasso, sempre à espreita: para onde
vai? A mulher desempenha papel importante na economia
psíquica da virilidade, pois sobre ela será projetada a sombra
da vulnerabilidade, e por esse mecanismo inconsciente ela é
transformada em naturalmente inferior.
A boca do útero, caverna misteriosa e insaciável

“A biologia afirma, definitivamente, a hierarquia dos sexos”
Auguste Comte
“Entre os animais, é a fêmea que procura o macho; reconheça-se que também assim age a mulher... A única diferença
entre ela e as demais fêmeas é que seu cio é permanente”
Proudhon, fundador do anarquismo
Desde a Antiguidade até as portas do século XX – se não
até hoje (o que é a TPM?) – a mulher é o útero. Era assim para
Hipócrates (460 a.C. – 377 a.C), pai da medicina, que retomou
concepções médicas antigas, particularmente dos egípcios,
atribuindo ao útero o sofrimento das mulheres. Foi assim para
Galeno, no século I d.C., para quem o útero errabundo fazia
da mulher um ser insaciável em sua voragem sexual. Órgão
tirânico, peregrino, ele perambulava pelas entranhas femininas
vagando pelo interior do corpo da mulher até ser satisfeito pelo
sexo. Se não o fosse, provocaria sufocação ou histeria. No “Timeu” Platão diz que, “nas fêmeas, aquilo a que se chama matriz
ou útero é como um ser vivo possuído do desejo de fazer filhos”.
São muitas as figuras mitológicas que encarnam a luxúria
ou a mulher na história da civilização, e não é preciso retomar
aqui o que já escrevi em outros lugares. Basta dizer que essa
antiga associação do feminino com a sexualidade atravessará
os séculos, e na Era Cristã será associada ao pecado, ao Diabo.
Já no início do cristianismo, São Paulo explicou bem que essa
sexualidade insaciável é a causa da inferioridade natural das
filhas de Eva, e, por dois mil anos, suas palavras continuarão
ecoando: o homem é a cabeça da mulher e a mulher é o corpo
do homem, pois “não foi Adão que se deixou seduzir, mas a
mulher que, seduzida, caiu na transgressão”.
Tertuliano, um dos primeiros “Pais da Igreja”, não deixa a
mulher esquecer que ela cedeu à sedução do tentador e por
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isso deve permanecer sob tutela: “E ignoras que Eva és tu? Está
viva ainda, neste mundo, a sentença de Deus contra o teu sexo.
Vive, como se impõe, como acusada. És a porta do diabo”.2
O saber médico dos séculos XVI, XVII e XVIII seguiu fundando no útero a feminilidade. Daí a metáfora usada pela civilização
medieval, que chamava o ventre da mulher de “turbilhão de
Caríbdis”. A antiga teoria de Hipócrates continuava viva e atual:
o útero, órgão voraz e insaciável, tiraniza a mulher e a define por
sua servidão ao sexo. A mulher é só sexo, a mulher é o sexo.
Na medicina das Luzes do século XIX, a mulher é uma eterna doente, a sexualidade feminina é uma doença: puberdade,
gravidez, parto e menopausa revelam a patologia do feminino.
Nesse mesmo século Comte escreverá (1843) para Stuart Mill:
“a biologia afirma definitivamente a ‘hierarquia dos sexos’”.
O naturalismo de Comte provoca a ruptura com o amigo, que
não aceita que a biologia imponha-se como a verdade última
da relação entre os sexos e sim a educação.
Tamanho poder de encantamento provoca o útero e
por tantos séculos que costumo me perguntar por que não
foi celebrado como uma das maravilhas do mundo. “As
mulheres fazem pessoas no seu corpo. Isso é loucura!”. O
maravilhamento dos antigos é o nosso até hoje, tendo ou não
consciência disso. Quem assim expressou sua surpresa foi
Joe Rogan, homem de 51 anos, americano, comediante de
stand up entrevistando, nos EUA, o brasileiro Rafinha Bastos,
de 42 anos. Em um vídeo que acaba de ser gravado (fevereiro
de 2019) Rogan está tentando mostrar sua luta com as ideias
para conseguir chegar à ideia buscada em uma piada quando
conversam sobre o processo de criação. É nesse contexto
que ele diz essa frase genial:
Numa época em que cinema, tecnologia, conquistas espaciais realizam nossos sonhos mais absurdos ampliando nosso
imaginário, um homem sem qualquer pretensão de descobrir
a pólvora expressa, com extrema simplicidade, seu assombro
com um fato da natureza humana que passa batido por tantas
teorias relativas aos... humanos. Cara! Mulheres estão fazendo
pessoas no seu corpo! O mesmo encantamento e assombro
que os antigos expressaram em mitos e ritos da fertilidade.
Salomé e sua dança: sexualidade e fecundidade femininas

Foi nesses ritos antigos que nasceu a dança do ventre,
com seus movimentos sinuosos de serpente reproduzindo o
ato sexual. Maribel Portinari escreveu, em sua “História da
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Dança”, que a dança do ventre foi uma das principais manifestações do culto da fertilidade, também ritos da deusa-mãe.
Sua “primeira” dançarina, a princesa Salomé.
O mito de Salomé é uma das melhores representações
da diferença sexual. De um lado ela, a mulher – o corpo sem
cabeça, o sexo, a matéria. De outro João Batista, o homem,
cabeça sem corpo, espírito sem carne como a divindade,
perfeito, sede da razão e do poder. A mulher é o corpo do
homem e o homem é a cabeça da mulher.
Cantada em prosa e verso, invocada nos textos eclesiásticos, desenhada, pintada, filmada, temida e desejada, a
filha de Herodíade correu os séculos. Até hoje a princesa
continua atraindo público para vê-la dançar. Em 2018 a Opéra
de Saint-Etienne apresentou “Hérodiade”, composição de
Jules Massenet, e o Festival de Salzbourg abriu sua temporada lírica de 2018 com uma nova produção de “Salomé”, de
Richard Strauss, que esteve também no Metropolitan Opera
House, em Nova York. Em março de 2019, a obra chegou a
Sidney, indo para Alemanha, Japão, Estados Unidos – enfim,
parece eterna a carreira da dançarina. Antes de ir à ópera com
Richard Strauss, Salomé foi pintada por artistas célebres em
telas que registram versões e detalhes próprios a cada um,
entre os quais Boticcelli, Caravaggio, Moreau, Picasso, Klimt,
Dali. Salomé virou peça de teatro com Oscar Wilde e filme
com Carlos Saura.
Oscar Wilde escreveu sua “Salomé” (1893) em francês
e provocou um escândalo que levou à proibição de sua montagem na França. Duramente criticada, a peça sobre esse
episódio bíblico de mais de dois mil anos, no qual a execução
do santo é provocada pela vingança de Herodíade, na versão
de Wilde esta é desdobrada pela vingança de Salomé, por ter
sido rejeitada pelo homem que deseja. O tetrarca pede-lhe que
dance e ela se recusa, até que ele diz que dará a ela o que
quiser. A princesa diz que é para seu próprio prazer que pede
a cabeça de Jokanaan em uma bandeja de prata, e Herodes
tenta fazê-la recuar. Propõe muitos tesouros em troca, mas
nesse diálogo só há uma frase: “Peço a cabeça de Jokanaan”.
Morto João, ela dirá: “vou beijar sua boca agora, Jokanaan,
vou mordê-la com meus dentes, como se morde uma fruta
madura. Eu não disse que faria isso? Você foi o único homem
a quem amei. Todos os outros são abomináveis. Tenho sede
de tua beleza. Tenho fome de teu corpo. Nem o vinho, nem
as frutas podem aplacar o meu desejo”. Depois de beijar sua
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Todas as versões
pintadas ou
encenadas até aqui
continuarão fiéis à
representação dos
homens como vítimas
das mulheres

boca ela diz: “Havia nos teus lábios um gosto amargo. Era o
gosto do sangue...?”.
Todas as versões pintadas ou encenadas até aqui continuarão fiéis à representação dos homens como vítimas das
mulheres: João Batista vítima de Herodias e Salomé, e Herodes, “obrigado”, “triste”, “com medo” por “ter” que matá-lo.
Richard Strauss fez dessa peça de Wilde o libreto de sua
ópera “Salomé” que estreou em 1905. O compositor manteve
o texto original, inclusive a cena “escandalosa” do beijo de
Salomé na boca ensanguentada de João, que continuava a
provocar aplausos e repúdio.
Em 2002 Carlos Saura apresentou a sua “Salomé”. Reunindo as origens da lenda e da Espanha, usou música e dança
árabe, cigana e flamenca. Luzes, cores, coreografia, espelhos,
movimentos sutis da expressão facial dos dançarinos completam o essencial dos “personagens” que o diretor espanhol põe
em cena para contar a sua história de Salomé.
Conforme a narrativa bíblica, diz o personagem que faz o
diretor do espetáculo filmado por Saura, Herodes prendeu João
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Batista por causa de Herodíade, mulher de seu irmão Filipe e
com quem havia se casado, motivo pelo qual foi repreendido
por João: “Não podes ter a mulher de teu irmão”. Herodes
queria matar João Batista, mas tinha medo da reação do
povo judeu, que o considerava um profeta. No aniversário de
Herodes, a filha de Herodíade agradou-o tanto com sua dança
que ele jurou dar-lhe o que pedisse para repeti-la. Já instruída
por sua mãe, ela disse ao tio e padrasto: “Entregue-me numa
bandeja a cabeça de João Batista”. Embora triste, o rei mandou
decapitar São João pelo juramento. Ao final de sua dança dos
sete véus, Salomé recebeu, ainda cheia de sangue, a cabeça
do homem que desejava.
A história de Salomé cativou-o, continua o diretor, porque
ela é a única em que “o amor, ou melhor, a paixão levada ao
extremo e a vingança são o eixo motor, a motivação de toda a
tragédia”. Nessa “história de amor levado ao limite da loucura”
três personagens desejam a morte de João Batista: Herodes,
que o prendeu; Herodíade, porque João Batista disse à rainha
que ela seria castigada como adúltera, e Salomé, que, na
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história bíblica, parece mais uma vítima das intrigas da mãe,
mas para ele “é mais interessante pensar que é a paixão
amorosa, o desmedido do amor de Salomé por São João, a
luta entre o carnal e o espiritual, o que leva essa história até
a destruição do ser amado”.
Entretanto a montagem de Saura conta uma versão mais
complexa, menos linear da história. Os espelhos em cena –
como em outros filmes do diretor espanhol – evocam outras
versões ou perspectivas. Impossível desprezar os movimentos
faciais sutis e a rápida troca de olhares de ódio, desejo, ciúme
entre Herodes e Herodíade quando o rei mal consegue resistir
ao ímpeto de se lançar sobre a princesa durante a dança do
ventre, e mais ainda quando o sétimo véu cai para deixá-la
inteiramente nua diante do padrasto e tio.
Com Saura estão em cena o desejo, o ciúme, a vingança,
a sexualidade, o incesto, a rivalidade e a morte, dentro e fora
do triângulo edípico no qual mãe e filha disputam o mesmo
homem: o marido de Herodes, tio e padrasto de Salomé e
vítima da sedução da enteada.
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Finalmente, além do desejo do rei pela enteada, do desejo
de Salomé por João Batista e do ciúme de Herodíade pela
filha, Saura cria um João Batista humanizado, um homem em
conflito com um desejo sexual que irrompe e que o faz sofrer.
O São João de Saura é uma espécie de Santo Agostinho, o
grande patriarca da Igreja, que no início da Era Cristã escreveu as suas “Confissões”. Nessa espécie de diário da guerra
travada por sua conversão, Agostinho registra em detalhes a
intensidade do seu sofrimento diante dos apelos da carne, que
ele chama de concupiscência e combate como manifestação
do demônio, venha ela do paladar, do olfato, do tato, da audição, dos órgãos sexuais, da imaginação, das lembranças. Cada
um dos chamados do corpo, dos sentidos, deve ser vencido
até a vitória final que é a conquista da castidade, a liberdade
do espírito imaterial em relação à carne.
O João Batista de Saura não é o Adão do Gênesis. Adão
é a vítima da libidinosa e voluptuosa Eva, que para saciar sua
lascívia deixou-se seduzir por Satã, seu mestre. O São João
do cineasta arde de desejo, lutando para não perder a cabeça.
João, até então representado como objeto do desejo e vítima,
com Saura torna-se um homem em luta para manter a cabeça
no lugar: o domínio sobre seu desejo sexual e aquela que faz
parte do seu corpo. A cabeça que Salomé recebe na bandeja
de prata não é, pois, seu troféu, porque o vencedor da guerra
foi ele, aquele que soube manter o “soberbo domínio sobre
os órgãos” de que falava acima Alain Corbin sobre o código
viril. Salomé é também a mãe, Herodíade, e assim aparece em
algumas das versões da lenda; mas João Batista não é igual a
Herodes. Ela, qualquer que seja ela, Herodíade, Salomé, Eva,
é sempre a encarnação, a representação da sexualidade. Ela
é o sexo, a vida e a morte.
“E os homens, por que eles não se cobrem
para evitar que eu fique tentada?”

“Eu ficava assombrada com a abundância de ilustres pensadores maometanos que filosofavam exaustivamente sobre a
exata quantidade de pele feminina que se podia desnudar sem
precipitar o mundo no caos”.
Ayaan Hirsi Ali – “Infiel”
Um dos episódios mais dolorosos de acompanhar Ayaan
Hirsi Ali, entre tantos de sua vida que desvelam uma realidade
desconhecida por nós, ocidentais, está no começo da sua
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autobiografia, logo no Capítulo 1, “Linhagens”. Em “Infiel: a
história de uma mulher que desafiou o Islã” (2007), ela conta
como foi a sua “purificação” pela “ablação da genitália”,
quando tinha cinco anos de idade. A operação escava, raspa
ou, nos lugares mais “benevolentes”, simplesmente corta e
extrai o clitóris e os pequenos lábios da menina. Depois, toda
a região é costurada “de modo a formar uma grossa faixa de
tecido, um cinto de castidade feito da própria carne da criança. Um pequeno orifício no lugar adequado permite um fino
fluxo de urina. Só com muita força é possível alargar o tecido
cicatrizado para o coito”.
A “purificação” é anterior ao Islã, não é praticada por todos
os muçulmanos, é adotada por alguns povos que não praticam
o islamismo e é um costume ancestral em muitas regiões.
Agora exilada nos Estados Unidos e vivendo sob proteção,
Ayaan tem sua fundação e luta para sensibilizar o país para
que proíbam legalmente a mutilação das meninas imigrantes.
Como na apresentação de um caso clínico, tenho que usar aqui
as suas palavras, pois o modo como se diz é tão importante
e revelador da pessoa quanto o que é dito.
Quando entrou para a Escola das Meninas Muçulmanas,
por volta de 9 anos de idade e começou a aprender o Alcorão,
a “linda irmã Aziza” marcou a sua vida. “Era espetacular” ver
Aziza totalmente coberta com o hijab (véu), e Ayaan adotou o
traje que, paradoxalmente, a acordou para a feminilidade: “por
baixo daquele tecido se ocultava uma feminilidade até então
insuspeitada, mas potencialmente letal”. Vestia aquela roupa e
“subitamente tornava-me interessante, misteriosa, poderosa”.
Só o hijab poderia impedir a mulher “de excitar os homens e
de levar a sociedade” ao caos. A professora ensinava que “por
sermos mulheres, éramos imensamente poderosas”. Alá nos
criou de tal maneira que “o cabelo, as unhas, os calcanhares,
o pescoço e os tornozelos – cada pequenina curva do nosso
corpo era excitante”.
Nas aulas sobre islamismo ela “ficava assombrada com
a abundância de ilustres pensadores maometanos que filosofavam exaustivamente sobre a exata quantidade de pele
feminina que se podia desnudar sem precipitar o mundo no
caos”. A simples nudez da pele feminina “levava os homens
a sentirem um incontrolável frenesi de excitação sexual.
Mas nem todos os sábios estavam de acordo quanto à parte
exata do rosto e das mãos da mulher que era tão desejável
permanecer coberta”.
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Para alguns, a fonte de provocação sexual mais poderosa
da mulher estava nos olhos, que o Alcorão mandava esconder.
“Outra escola de pensamento garantia que a mera visão de
um par de lábios femininos, principalmente se fossem carnudos, firmes e jovens, deixava o homem em um estado de
libidinagem capaz de levá-lo à danação. Havia ainda os que
passavam páginas e páginas digressionando sobre a sensualidade da curva de um queixo, ou de um nariz bem-feito, ou
de dedos longos e finos, e sobre a tendência de certas moças
a movimentar as mãos de modo a chamar a atenção para as
suas tentações. A cada limitação, citava-se o profeta”.
Ainda que todas as mulheres se cobrissem da cabeça aos
pés “eis que se abria outra corrente de pensamento” para a
qual isso não bastava. “Um toque-toque de saltos altos no
chão podia evocar no homem a imagem de pernas bem torneadas; para evitar o pecado, elas deviam usar sapatos baixos
e não fazer barulho. A seguir, havia a questão do perfume:”
qualquer cheiro agradável “afastava a mente dos homens da
adoração de Alá, entregando-o a fantasias pecaminosas”.
A maneira mais segura de não causar dano a ninguém seria
não ter contato com os homens. “Neles, as ideias eróticas,
pecaminosas, surgiam sempre por culpa da mulher que as
incitou. Um dia, finalmente me levantei e perguntei: ‘E os
homens? Eles não devem se cobrir? As mulheres não têm
desejo pelo corpo masculino? Não podem ser tentadas ao ver
a pele de um homem?’. Isso me parecia lógico, mas toda sala
caiu na gargalhada. Foi impossível prosseguir com as minhas
objeções” (p. 143).
Renato Mezan analisa a relação do uso do véu com a
dominação masculina em “Nasrah e seus irmãos: sobre os
limites da tolerância”. O psicanalista retoma a análise de Fethi
Benslama, analista tunisiano, sobre a opressão das mulheres
no Islã e no uso do véu (hijâb). O véu “serve para proteger
os homens do poder de encantamento e fascínio atribuído
ao corpo feminino: ele é um ‘filtro que evita seus poderes de
perturbação’. É portanto um instrumento de controle, (...)”.
Ocultar a mulher seria o modo dos homens evitarem pecar.
Renato Mezan cita a Ayaan Hirsi em seu outro livro, “A Virgem
na Jaula”, e a análise por ela feita da jaula das virgens: “No que
se refere à sexualidade, a cultura islâmica vê os homens como
feras temíveis, irresponsáveis e imprevisíveis, que perdem
de imediato todo autocontrole ao ver uma mulher (...). Um
homem muçulmano não tem por que aprender a se controlar.

INTELIGÊNCIA

Não precisa e não é ensinado a fazê-lo (...)”. O psicanalista
conclui: “o repúdio do feminino não é bom para ninguém – nem
para as vítimas, nem para os algozes”.3
Ayaan foi nomeada pela revista Time uma das cem
pessoas mais influentes do mundo e dirige sua fundação,
AHA Foundation, lutando para sensibilizar o Ocidente sobre
a opressão das mulheres e das meninas. Em especial ela
tenta levantar o silêncio sobre a “mutilação genital feminina”
e para o equívoco que tem sido o de respeitar essa prática
considerando-a um costume religioso e cultural por países
para os quais elas emigram violando suas leis de proteção
à criança. O objetivo da remoção dos genitais é controlar a
sexualidade das meninas e mulheres, e a opressão prolonga-se
depois no velamento, na proibição de sair à rua, do direito à
educação, enfim, na condenação das mulheres à invisibilidade
total cuja desobediência pode ser punida com a morte. A
palavra Islã, ela aprendeu desde cedo, significa submissão,
nome do curta-metragem que fez com o holandês Theo Van
Gogh, assassinado por tê-lo feito.
Aos 23 anos, fugindo de um casamento no Canadá arranjado pelo pai, Ayaan pisou sem véu pela primeira vez um
espaço público. Era um campo de refugiados da Holanda e
surpreendeu-se: “Não vi nenhum homem perder a cabeça”.
Quem é você? “Sou Ayaan, filha de Hirsi, filho de Magan,
filho de Isse, filho de Guleid, filho de Ali...”: aos cinco anos ela
conseguiu enumerar seus ancestrais até trezentos anos, aprendendo a recuar até oitocentos anos nos ancestrais do seu pai.
Aprendia assim que ela era ele – um ele remoto, mas
sempre e apenas um ele que se perde no tempo e no qual não
há lugar para ela, exceto como sombra dele. Quem é você?
Sou a sombra de um homem, do qual descendo diretamente, sem passar pela feminilidade, tal como Atena parida da
cabeça de Zeus.
Zeus e o parto de Atena: o legado de Apolo

Aquele que se costuma chamar de filho, não é gerado pela mãe
Apolo nas “Eumênides”
“És deus, e nos roubas um matricida”, disse a Apolo o coro
das Erínias nas “Eumênides”, tragédia de Ésquilo cuja história é
a do julgamento de Orestes, filho de Clitemnestra e Agamenon.
Orestes matou a mãe para vingar seu pai, Agamenon, por
ela assassinado. Perseguido pelas pavorosas Erínias gregas ou
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Fúrias romanas, deusas vingadoras dos crimes contra a mãe
e o pai, recorreu a Apolo. O deus o levou para o julgamento
presidido por Atena apresentando-se como defensor do matricida “e, mais ainda, como responsável máximo pelo crime
de morte contra sua mãe”. Foi ele, Apolo, que comandou o
matricídio, e no debate com o Corifeu defende seu protegido
com a teoria que retira da mãe o poder fecundante para
atribuí-lo, inteiro, ao pai:
- “Aquele que se costuma chamar de filho
não é gerado pela mãe – ela somente
é a nutriz do germe nela semeado –;
de fato, o criador é o homem que a fecunda;
ela, como uma estranha, apenas salvaguarda
o nascituro quando os deuses não o atingem.
Oferecer-te-ei uma prova cabal
de que alguém pode ser pai sem haver mãe.
Eis uma testemunha aqui, perto de nós
– Palas, filha do soberano Zeus olímpico –,
que não cresceu nas trevas do ventre materno;
alguma deusa poderia por si mesma ter
produzido uma criança semelhante?”
Apolo, nas “Eumênides”, 870-885
“Nasci sem ter passado por ventre materno e estou totalmente do lado do pai”, diz Atena. Não há mãe a quem devo
a vida. Nasci de um deus, nada devo à sexualidade feminina:
ela não nasceu do útero de uma mulher, mas irrompeu como
relâmpago da cabeça de Zeus. A deusa é a prova de que não
é a mãe que engendra sua criança, mas o homem. A mãe a
conserva como uma estrangeira. Ela é a única entre os habitantes do Olimpo que não têm mãe, diz Mircea Eliade. Conforme
a narrativa de Hesíodo na “Teogonia”, Zeus engoliu sua mulher
grávida, Métis, a deusa da inteligência, e uma forte dor de
cabeça pôs fim ao período de gestação-digestão. Auxiliado por
Hefesto, o deus ferreiro que lhe abriu uma fenda na cabeça,
Zeus pariu Atena, assim viril, conforme suas palavras.
Duas vezes Apolo coloca-se do lado do pai: ao atribuir a si
a responsabilidade pelo matricídio e ao defender Orestes com
a teoria da gestação paterna. Esse é o legado do deus Apolo.
A teoria da gestação paterna não é uma criação de
Ésquilo; ele apenas a colocou na boca de Apolo e de Atena.
Aristóteles também a repetia que os antigos a viam como
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incapaz de gerar vida, um ser estéril, com o corpo “inacabado
como o de uma criança” e “desprovido de sêmen como o de
um homem estéril” (Aristóteles). O poder de procriar era tão
somente do homem. Essa teoria dos antigos, depois repetida
por Aristóteles, teve vida longa entre leigos, médicos e parteiras. Ainda no século XVIII as parteiras tentam convencer
as mulheres de que elas pouco servem para gerar um filho:
o filho continua a ser do pai.
O fascínio provocado pelo corpo feminino capaz de criar
outros humanos nunca foi um dado natural “naturalmente”
aceito. Esse poder fecundante, poder criador que tem o corpo
feminino, continua a ser tão assombroso quanto nos tempos
mais remotos e capaz de provocar sentimentos tão diferentes
quanto ambivalentes. Será por acaso que a punição divina
escolhe como alvo, justamente, a natureza criadora de Eva e
suas imitadoras, amaldiçoadas com as dores do parto? “Eu
multiplicarei os sofrimentos das tuas gravidezes, no sofrimento
darás luz os teus filhos”.
A antropóloga francesa Françoise Héritier chamou esse
poder das mulheres de o poder de “engendrar os dois sexos”,
de “privilégio exorbitante”. Em sua teoria da diferença sexual
ou “valência diferencial dos sexos” ela atribui a dominação
masculina ao poder fecundante da mulher; a dominação
masculina surgiu para controlar esse poder feminino de fecundidade. Isso é fundamental na teoria de François Héritier:
a causa da hierarquização da diferença masculino/feminino é
uma das principais diferenças entre ela e Pierre Bourdieu sobre
a dominação masculina. Para a antropóloga, é da vontade dos
homens de controlar a fecundidade feminina que a dominação
masculina surge.
A suposição da naturalidade da superioridade do homem,
ou da hierarquização da diferença masculino/feminino, é fundamental para garantir essa supremacia e controlar as mulheres
– e sua sexualidade, acrescento eu. A antropóloga vai além
ao afirmar que é a dominação masculina que vai permitir que
os homens realizem o desejo de engendrar homens viris, e é
esse poder de gerar meninos que funda a virilidade e, pois,
o legado viril.
O mito viril ou a lenda do engendramento dos machos
por eles próprios – que aqui estou chamando de legado de
Apolo – situa-se no fundamento antropológico da cultura. E
vem contestar o privilégio exorbitante da criação, que dá às
mulheres a “capacidade incompreensível” de criar “corpos
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semelhantes, mas também diferentes delas próprias: os
homens, eles também, podem criar outros homens, ou mais
exatamente, da parte mais masculina destes, daquilo que
faz o homem dentro do homem, a virilidade. As mulheres
podem muito bem dar à luz meninos assim como os homens
reproduzirão homens viris”, explica Jean-Jacques Courtine em
“Robustez na cultura: mito viril e potência muscular”, p. 572.
O legado de Apolo é, pois, uma teoria imaginária da geração
de machos por eles mesmos pela transmissão da virilidade
entre eles. O código da virilidade se transmite de pai para filho,
com lugares e ritos de passagem exclusivamente masculinos
(bordéis, quartéis, fratrias, gangues, mesa de pôquer, pesca,
caça, enfim, ritos, nome e lugares de homens).
Cabe aos homens escolher, para concluir como Jean-Jacques Courtine, se querem continuar carregando essa carga
milenar que é o preço que pagam por sua superioridade, o
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sexo superior mimetizando o pênis em ereção, ou se desejam
livrar-se desse peso renunciando a suas vantagens.
A autora é pós-doutora em Psicologia Clínica e autora de “Os filhos da mãe”
marcia@marcianeder.com.br

NOTas de rodapé
1. Você será viril, meu kid (minha criança/menino)
Você brilhará por sua força física
Seu porte dominante, sua postura de caïde (chefe)
E seu sexo triunfante para desprezar os fracos
Você vai gozar da sua faísca primitiva
Virilidade abusiva
2. Cit. in Monique Alexandre, “Do anúncio do Reino à Igreja. Papéis, ministérios, poderes
femininos” in História das Mulheres, vol. I, p. p. 511
3. Renato Mezan em “Nasrah e seus irmãos: sobre os limites da tolerância” in Sociedade,
Cultura e Psicanálise, Renato Mezan, Editora Karnac – Edição do Kindle.
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Numa postagem de 15 de fevereiro de 2018, em sua página do Facebook,
Alba Zaluar deixou a seguinte frase: “O Rio de Janeiro já foi a vitrine do
Brasil. Agora é vidraça. Quanta pedra jogada!”. O desconforto carioca com
a situação do Rio não vem de hoje, o sentimento de cidade despedaçada se
arrasta há décadas. Não há como escapar do tema da saída da capital em
1960 e da fusão do antigo estado do Rio de Janeiro com a Guanabara em 1975.
Ainda que conhecidos, são fatos que costumam escapar das análises sobre a
crise. Isso se deve a uma espécie de síndrome do fato consumado, comum a todos os brasileiros. No caso do Rio, tornou-se habitual crer que a decadência
é inexorável. Desindustrialização, desemprego, favelização, esvaziamento
econômico, transferência da sede de bancos e empresas, corrupção política,
precarização das polícias e dos serviços públicos, enfim, tudo parece se avolumar rumo ladeira abaixo.
Mas em vez de fazer desse fenômeno um dado, como algo inquestionável, vem
a calhar o desafio da dúvida. Por que o Rio é vitrine e vidraça ao mesmo tempo?
Por que é representativo da crise da máquina pública, do desvio de finalidade
política para benefícios privados, da bagunça e da ausência de autoridade, e,
ao mesmo tempo, cidade-ícone de belezas, memórias e alegrias nacionais? Ainda
que o país tenha “uma Buenos Aires em cada estado”, com diversos centros urbanos importantes, não se conseguiu substituir o Rio como lugar capital da
nação, tanto internamente quanto externamente. O Cristo Redentor segue sendo
o principal símbolo do Brasil.
A tese da decadência do Rio como algo normal e irretocável é, por sua vez,
“decadente”, insustentável e paradoxal. A contradição torna-se perceptível
justamente naquilo que é mais sensível: o ambiente de violência e criminalidade. Embora o panorama constitucional de 1988 observe que a segurança pública
seja objeto de preocupação primordial dos estados, o Rio de Janeiro se tornou o
estado mais incapaz de exercer sua autoridade e onde a atuação federal virou
algo corriqueiro. A sequência de missões de GLO (Garantia de Lei e da Ordem) e
a Intervenção Federal (IF) em 2018 fizeram da segurança pública do Rio de Janeiro, como em nenhum outro momento na história recente, um caso de “Segurança
Nacional”. É verdade que a exposição midiática do Rio, pela produção de modas
e costumes, contribuiu para impulsionar esse fenômeno. Mas o principal flanco
que se abre é a flagrante debilidade do poder local no exercício da autoridade, franqueando o Rio a insistentes ações federais, tornando-o uma espécie de
laboratório ou antessala dos dilemas nacionais. Vitrine ou vidraça, a depender
do sucesso da experiência.
A questão é se vale a pena manter esse dilema. Já não passou da hora de superar o capítulo dos experimentos e partir para algo efetivo? Ou seja, resolver
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efetivamente os problemas de fundo estrutural do Rio de Janeiro, e evitar que
se siga sangrando cariocas e brasileiros.
Para responder essa questão é preciso observar alguns fatores que fazem do
Rio uma vidraça nacional. Em seguida, percorrer o sentido das atuações federais
na segurança pública, que tiveram o Rio como um dos principais motivadores.
Além de um breve panorama acerca do sentido das missões de GLO é fundamental
encarar o caráter da Intervenção Federal de 2018 como uma espécie de evolução
das GLOs. O que inclui um balanço sobre o que foi e o que deixou de ser feito a
partir dessa medida, que teve início com o decreto de 16 de fevereiro. Nas considerações finais são feitas inferências sobre o pós-Intervenção e os rumos da
segurança pública com os novos governos eleitos, estadual e federal.
O Rio como vidraça ou a síndrome da ladeira abaixo
Os dados que fazem do Rio de Janeiro uma vergonha, local e nacional, são
utilizados comumente para reforçar uma espécie de síndrome da ladeira abaixo, em que a ideia de decadência é reificada entre seus habitantes. Alguns até
fazem desse drama um fetiche: seja da precarização da moradia (favelas), um
glamour; seja da criminalidade, um mercado para venda de serviços escusos (milícias). No entanto, raramente se observa o oximoro dessa crise, que se assenta
no substrato dessas informações. Apresento quatro ocasiões em que isso aparece,
onde o Rio figura como “vidraça”.
Primeira vidraça: o desemprego é mero produto da inépcia da administração local. Errado! Ainda que os desmandos locais contribuam imensamente para
o efeito negativo, a retirada do Distrito Federal do Rio selou um processo
desastroso à economia e à geração de emprego. A perda dos órgãos públicos,
dos investimentos, da renda e do próprio status de capital desencadeou um
efeito cascata ao longo dos anos. De 1970 a 2010, o Rio de Janeiro apresentou
a maior perda de participação no PIB nacional, entre todas as capitais dos
estados brasileiros -- queda de 59,1%. Os setores mais atingidos foram a indústria e o setor financeiro e bancário. O Rio passa a se ver dependente do setor
de serviços e da indústria extrativa (petróleo), que tampouco garantiram a
estabilidade da região. O próprio petróleo é volátil no mercado internacional, e o estado fluminense perdeu a maior parte dos royalties oriundos dessa
commodity, desde a aplicação da Lei 12.858/2013, que redistribuiu os recursos
a estados e municípios não produtores.
O desproporcional desemprego observado no Rio de Janeiro foi um movimento, sobretudo, de fora para dentro. Tanto a transferência da capital para
Brasília quanto a fusão dos estados da Guanabara e do antigo estado do Rio de
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Janeiro não geraram compensações locais. A economia e a estrutura empregatícia do município e estado do Rio foram severamente impactadas. A recuperação
econômica alavancada pela alta do petróleo nos anos 2000 e 2010 foi logo
arrestada pela crise que irrompeu em 2015. Entre os 11 principais municípios
do país, o Rio teve o maior saldo negativo no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, entre 2015 e 2018. No último ano, enquanto São Paulo teve como
saldo mais de 58 mil empregos, Belo Horizonte 29 mil, e Brasília 16 mil, no Rio
foram apenas 706.
Segunda vidraça: o Rio de Janeiro já é bastante recompensado pela União.
Errado! Vigora a reduzida compensação tributária e financeira. Ao contrário do
que se tende a pensar, o Rio rende mais à União do que recebe de volta. Segundo
o economista Mauro Osório, se, por um lado, o estado do Rio de Janeiro apresenta
o 2a maior PIB do país, está apenas na 17a posição, em termos de receita pública
estadual per capita (dados do Ministério da Fazenda). Para se ter uma ideia, no
ano de 2016, o governo federal arrecadou no estado fluminense algo em torno
de R$ 130 bilhões, mas devolveu ao Rio e aos municípios apenas R$ 20 bilhões.
Para piorar, enquanto o estado não pode cobrar impostos relacionados à extração de petróleo -- pois a receita tributária do ICMS do petróleo não é obtida
pelo estado produtor, mas pelos consumidores -- também sofre com a perda dos
royalties. Um cálculo realizado em 2012 apurou que até 2020 a queda nas receitas fluminenses seria de R$ 77 bilhões. Ao mesmo tempo, entre 2006 e 2016, a

----------------------------------------------------------------------------------------2015
2016
2017
2018
2015-2018
----------------------------------------------------------------------------------------Municípios
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
----------------------------------------------------------------------------------------São Paulo
-140.227
-133.500
-14.621
58.357
-229.991
----------------------------------------------------------------------------------------Rio de Janeiro
-83.194
-138.168
-55.527
706
-276.183
----------------------------------------------------------------------------------------Brasília (DF)
-16.537
-28.843
342
16.937
-28.101
----------------------------------------------------------------------------------------Salvador
-35.527
-25.000
-3.696
6.033
-58.190
----------------------------------------------------------------------------------------Fortaleza
-22.983
-18.045
-3.698
7.911
-36.815
----------------------------------------------------------------------------------------Belo Horizonte
-68.779
-41.069
-3.099
29.330
-83.617
----------------------------------------------------------------------------------------Manaus
-37.830
-17.292
-890
4.905
-51.107
----------------------------------------------------------------------------------------Curitiba
-31.985
-20.962
-7.920
13.681
-47.186
----------------------------------------------------------------------------------------Recife
-37.948
-26.233
-5.464
-4.358
-74.003
----------------------------------------------------------------------------------------Porto Alegre
-18.628
-16.300
-9.607
1.355
-43.180
----------------------------------------------------------------------------------------Campinas
-15.813
-14.905
-837
4.973
-26.582
----------------------------------------------------------------------------------------Fonte: MTE-CAD. GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREG. - LEI 4923/65				
11 maiores regiões metropolitanas, considerando os municípios capitais.				
Saldo de emprego = Total de Admissão - Total de Desligamento em cada ano.				
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receita líquida estadual cresceu apenas 6,4%, descontada a inflação, bem aquém
do aferido no conjunto dos estados brasileiros, cuja alta foi de 37,4%.
E o que dizer das contrapartidas relativas à comum presença federal na segurança pública do Rio? Tampouco há compensação. Segundo dados do Ministério
da Justiça e Segurança Pública, de 2001 a 2018 os repasses federais ao Rio de
Janeiro foram, proporcionalmente, 3,6 vezes menores do que os realizados para
Brasília, no mesmo período. Inclusive, no que compreende ao quesito “Transferências Voluntárias”, mesmo a população de Brasília sendo 5,7 vezes menor do
que a do estado, recebeu maior soma de recursos federais diretos à segurança
pública.
Terceira vidraça: a densa burocracia do Rio já sustenta a capital e o estado.
Errado! Há um senso comum equivocado sobre o emprego público no Rio de Janeiro. O índice de pessoal ocupado na administração direta e indireta, segundo
dados do IBGE (2017), é de 1,7% no Rio de Janeiro, igual a São Paulo, enquanto
em Minas Gerais chega a 2,4% e em Brasília 6,1%. Num comparativo entre cidades,
compreendendo todo o funcionalismo público, no município do Rio a proporção
é de 18,64%, praticamente dentro da média nacional (18,32%), próxima do aferido
em São Paulo (15,94%) e distante dos números das cidades mais burocráticas do
país, entre as quais, João Pessoa (42,65%), Porto Velho (41,25%), Palmas (40,30%),
Brasília (38,45%) ou mesmo Florianópolis (34,37%).

----------------------------------------------------------------------------------------Transferências Voluntárias (2001-2018)
RJ
R$ 166.612.269,56
----------------------------------------------------------------------------------------Transferências por Convênios (2001-2018)
RJ
R$ 447.403.710,17
----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS
RJ
R$ 614.015.979,73
----------------------------------------------------------------------------------------Transferências Voluntárias (2001-2018)
DF
R$ 171.903.330,31
----------------------------------------------------------------------------------------Transferências por Convênios (2001-2018)
DF
R$ 209.814.340,07
----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS
DF
R$ 381.717.670,38
----------------------------------------------------------------------------------------			
----------------------------------------------------------------------------------------IBGE RJ (População: 17.159.960 pessoas)
RJ
17.159.960
----------------------------------------------------------------------------------------RJ - Verba federal (R$)/habitante para
Segurança Pública (2001-2018)
RJ
R$ 35,78
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBGE DF (População: 2.974.703 pessoas)
DF
2.974.703
----------------------------------------------------------------------------------------DF - verba federal (R$)/habitante para
Segurança pública (2001-2018)
DF
R$ 128,32
----------------------------------------------------------------------------------------Fonte: Portal Transparência; Ministério da Justiça e Segurança Pública, SENASP/SENASP. Planilha de Transferências
Voluntárias 2001-2018 referente às transferências voluntárias e a partir de Convênios e Contratos de Repasse
realizados pela SENASP ao estado do Rio de Janeiro e ao Distrito Federal, no período de 2001 a 2018.

98 pedrada

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

No ranking de estados pelo número de habitantes por servidor estadual,
segundo dados do IBGE para o ano de 2012, o Rio de Janeiro ocupava a 21a posição, com um servidor para cada 72,55 habitantes, seguido por São Paulo (73,47
habitantes/servidor), enquanto o primeiro posto é do Distrito Federal com um
servidor para apenas 19,38 habitantes. No Sudeste, Espírito Santo (57,55 habitantes/servidor) e Minas Gerais (59,75 habitantes/servidor) também superam o
Rio nesse quesito.
Portanto, a percepção sobre o Rio, enquanto cidade e estado burocráticos,
é indevida. Primeiro, confunde-se a presença de instituições, empresas e órgãos
públicos federais na cidade -- em parte o que não pôde ser transferido para
Brasília -- com uma ideia de gigantismo estatal. Porém, quanto ao número de
funcionários públicos estaduais, o Rio tem o menor quantitativo do Sudeste.
A compensação em servidores federais não implica atuação local, pois naturalmente ela é nacional. Em segundo lugar, o fato do Rio ainda ser sede de empresas, órgãos e autarquias federais não pode ser confundido com ser sede do poder
nacional, este foi deslocado para Brasília. O alinhamento direto entre o Rio de
Janeiro e a política federal não acontece, seja por barganha, pressão ou constrangimento, dado que a União está bastante alijada desse centro demográfico.
Quarta vidraça: a violência e criminalidade são problemas exclusivos do
Rio de Janeiro, e que o próprio estado deve resolver por si próprio. Errado!
A origem da crise de autoridade pública no Rio é produto de uma sucessão de
fatores que se avolumam e dilapidam a atuação mais importante dos governos
estaduais: assegurar um mínimo de justiça e civilidade. Na maior parte dos estados e países há uma expectativa de autoridade -- o que poderíamos chamar de
“autoridade inacabada” -- que em lugar algum é perfeita, mas vigora a crença
de que o aparato público poderá estabelecer a segurança. No caso do Rio de Janeiro, por outro lado, a descrença social é tamanha que já se pode considerar a
deterioração da expectativa de autoridade, sendo limitadíssima ou inexistente
a confiança de que o comando público local estabeleça a paz.
Em nenhuma outra parte do país, como no Rio, organizações criminosas, de traficantes de drogas e milicianos dominam de modo tão amplo e profundo -- territorialmente, politicamente e culturalmente -- o espaço urbano. No estado há 843
áreas dominadas por facções criminosas. Trata-se de um ecossistema criminoso que
corrói o próprio processo democrático-eleitoral: o tráfico e a milícia detinham, às
vésperas das eleições de outubro de 2018, cerca de 300 currais eleitorais no Rio.
Tal domínio é realizado com a conivência e participação de órgãos e agentes
públicos, fazendo com que de fato o Rio de Janeiro tenha se tornado um “estado
mexicano”, em que o crime articula suas ações com políticos, membros do Judiciário e policiais corruptos. Não à toa a revelação do ex-ministro da Justiça,
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Torquato Jardim, em outubro de 2017: “O comando da PM no Rio é acertado com
deputado estadual e crime”.
Esse gênero de declarações parece não causar mais tanto espanto. Percebe-se
uma espécie de naturalização do problema, sendo costume pensar no Rio como
Meca de desleixo e impunidade. É um fenômeno que se torna incontrolável por
parte dos órgãos de segurança pública locais nos anos 1980 e se agiganta na
virada para os 1990, atingindo índices muito superiores à média nacional (ver
quadro).
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------A taxa de homicídio no Rio de Janeiro já era bastante superior à média
brasileira em 1980, sendo 29,9 homicídios por 100 mil habitantes na capital
e região metropolitana, 26,1 para todo estado fluminense, 13,6 se considerarmos apenas o interior do estado do Rio e a taxa de 11,7 no Brasil.
Depois de uma queda até 1984, há um crescimento das taxas de homicídio
muito superiores ao resto do país. Em 1995 a capital e região metropolitana
atingem a incrível taxa de 70,6 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto o estado chega a 61,9, o interior 35,6 e a média nacional foi de 23,8. Os
números da capital, do estado como um todo, do interior e a média nacional,
só se tornam parelhos a partir de 2010. Porém, a partir da crise de 2015 a
criminalidade e violência voltam a subir no Rio de Janeiro (entre 2015 e
2016, por exemplo, o Rio de Janeiro teve o segundo maior aumento nacional, depois do Amapá, no índice de Mortes Violentas Intencionais, segundo
o FBSP (2017). Um dos resultados mais graves desse aumento foi acentuar
algo que já acontecia desde a década de 2010, mesmo antes da crise, a proliferação da sistemática do crime sobre o interior fluminense, o domínio de
traficantes e milicianos em regiões que até então pacatas. (Fonte: SIM/SVS/
MS, 2010, publicado em WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012. Os
Novos Padrões da Violência Homicida no Brasil. Rio de Janeiro : Instituto
Sangari, 2012. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/
mapa2012_rj.pdf. Acesso em: 7 nov. 2017>>)
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pode-se apontar pelo menos quatro motivos que fazem do drama da violência
no Rio de Janeiro uma preocupação nacional. Primeiro, os problemas não resolvidos na capital e região metropolitana elevam as taxas de homicídio de
todo o estado e impactam na média nacional. Segundo, mesmo quando as médias
-- da capital e do interior -- se igualaram a do resto do país, a partir de 2010,
é notória a transformação na mancha criminal e na ocupação das organizações
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criminosas: espraiadas para municípios do interior, como Angra dos Reis, Paraty, Macaé, bem como nos adjacentes ao Rio: como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.
Terceiro, ainda que todo o país tenha passado por crises econômicas entre os
anos de 1980 e 1990, são avassaladores os índices de criminalidade no Rio, que
em termos absolutos e proporcionais, são superiores aos registrados no resto do
país. Quarto, o efeito mimético que o Rio exerce sobre o resto do país, sendo a
imagem de entrada e saída do Brasil, para bem e para mal, para o Carnaval ou
para o caos. A própria organização criminosa mais robusta do país atualmente,
o PCC, cuja origem são os presídios paulistas, teve como referência o Comando
Vermelho -- oriundo da penitenciária de Ilha Grande, no litoral fluminense.1
Da insuficiência estadual à proliferação das missões de GLO
Além dos dilemas legais para uma plena execução da segurança pública por
parte das unidades federativas brasileiras, observa-se o esgotamento fiscal de
boa parte dos estados.2 O mesmo acontece com os municípios.3 Resta, portanto, à
União uma atuação que soa quase como salvífica, dado o desequilíbrio federativo nacional. Contudo, a União não conta com uma polícia preventiva, em que este
seja o caráter principal.4 E as Forças Armadas?... Tampouco são polícias.
Constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, as Forças
Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, destinadas primordialmente à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, mas também, quando incitadas por qualquer desses poderes constitucionais, agem para
a garantia da lei e da ordem. Primordialmente, não caberia às Forças Armadas
atuarem na segurança pública. No entanto, pelas razões fatalmente conhecidas
-- acerca das limitações dos estados e municípios -- operações de Garantia de Lei
e da Ordem (GLO) têm se tornado cada vez mais comuns.
Uma missão de GLO é conclamada por ordem expressa da Presidência da República (art. 15, LC 97/1999), quando se averigua o esgotamento das forças ordinárias de segurança pública, nos casos de graves situações de perturbação da
ordem pública. É curioso que por mais de uma década, desde a Constituição de
1988, as missões de GLO estavam sem regramento infraconstitucional preciso.5
Talvez o legislador não esperasse que esse instrumento seria tão usual.
Vale ressaltar que nem todas as atuações das Forças Armadas no âmbito civil público foram de GLO, mas no que compreende “missão de GLO”, o Ministério
da Defesa calculou que foram 135, entre 1992 e 2019.6 A classificação das GLOs
feita pelo Ministério compreende cinco categorias: violência urbana, greve da
Policia Militar, segurança de eventos, garantia da votação e apuração, e outras (operações referentes a questões indígenas, segurança de instalações de
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interesse nacional etc.).7 Exceto as missões de GLO a partir da Greve da Polícia
Militar de um estado ou outro, as ocorrências mais graves são as de “Violência
Urbana”. Pois na categoria “Eventos” de modo geral as atuações foram preventivas, e no âmbito das Eleições o Exército costuma atuar para assegurar o
processo democrático constitucional. Já nos casos classificados como “Outras”,
vigora uma demanda de ação nacional, como no atendimento aos refugiados venezuelanos em Roraima.
O conjunto das missões para Garantia da Lei e da Ordem empregadas para superar situações de “violência urbana” são as situações que mais escapam de uma
responsabilidade nacional, justamente por se tratar da circunscrição urbana e
localizada, onde em as organizações estaduais de segurança pública deveriam
ser responsáveis. Porém, não é o que acontece, e, sobretudo no Rio de Janeiro, que
se tornou o mais receptível a esse tipo de operação. Das 23 ocasiões aferidas de
“violência urbana”, desde 1992, 11 se deram no Rio. Impressiona não só por ser
quase a metade de todo o país, mas também pelo fato de terem sido as mais longas e frequentes. No mapeamento de todas as ações de segurança que contaram
com as Forças Armadas, como 41% das operações no estado do Rio se destinaram
ao combate aos grupos armados de traficantes de drogas.8
Das GLOs à Intervenção Federal: o Rio como vitrine?
O reiterado emprego de operações de GLO no Rio de Janeiro atingiu um patamar de esgotamento. As declarações desencontradas entre membros do governo
estadual, polícias e oficiais das Forças Armadas acusavam que a estratégia
de ação federal sob o comando estadual precisava ser superada.9 Com efeito, o
Decreto n. 9.288/2018, de Intervenção Federal (IF) na segurança pública do Rio
de Janeiro, datado de 16 de fevereiro de 2018, previsto para durar até 31 de
dezembro do mesmo ano, foi uma espécie de evolução e superação das missões de
GLO. Depois de uma série de crises de violência -- arrastões no carnaval, assaltos, incapacidade das forças policiais em aplacar a onda de crimes -- e isso
em meio a uma operação de GLO que já vigorava desde julho de 2017, o governo
federal do então presidente Michel Temer (MDB) decide ir além e intervir na
segurança pública carioca.10
É certo que motivos políticos-eleitorais pesaram na decretação da IF, antes
de ideias alinhadas a uma tentativa de solucionar o problema concreto do Rio
de Janeiro.11 No entanto, o fato é que a medida foi executada e reconfigurou a
relação entre União e estados. Afinal, tratou-se de um fato novo na história
recente. E, no caso do Rio de Janeiro, outros cenários federativos ainda mais
ousados foram postos na mesa de discussão: o Ministério da Justiça de então
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chegou a cogitar a federalização completa da cidade carioca.12 Mas por fim se
decidiu por uma IF sui generis no estado, pois restrita à segurança pública.
Apesar da IF ter se tornado um patamar avançado das GLOs, é pertinente
estabelecer que são medidas bem diferentes, em termos jurídicos e administrativos. Nas operações de GLO é mantida uma regularidade constitucional a
respeito dos estados, não há alteração na ordem do poder. Ou seja, nas missões
de GLO os agentes federais estão sujeitos às estratégias do comando estadual
da segurança pública. Por sinal, esse era um dos motivos de indisposição nas
Forças Armadas, pois na prática é como se a instituição ficasse à reboque de um
agente político estadual, que de fato havia se mostrado incapaz de agir com
seus próprios meios. No fundo, uma missão de GLO produz um contrassenso, por
manter a mesma estrutura de poder nos estados. A IF, pelo contrário, inverte
essa posição hierárquica. A nomeação de um interventor federal substitui o governador estadual, então chefe último da segurança pública local. Ou seja, no
caso do Rio de Janeiro o Interventor Federal nomeado, o General Walter Braga
Netto, substituiu o então governador Luiz Fernando Pezão no que tange a pasta
da segurança pública.
Vale a pena considerar, ao contrário do que a mídia perpetrava, que a intervenção jamais foi “militar”. O fato de o Gabinete de Intervenção Federal (GIF/
RJ) ser formado quase que completamente por oficiais do Exército não desfez
o caráter civil da medida, pois todas as nomeações foram feitas pelo poder
civil constituído. Assim, é um erro chamar a IF no Rio de “Militar”. Até porque
se trata de uma competência da União, elencada no art. 21 da CF/88. Depois de
conclamada pelo presidente, passa pela anuência do Congresso Nacional.
A IF no Rio foi um fato inédito no Brasil desde a redemocratização. Depois
do Rio em fevereiro de 2018, a mesma medida foi empregada no caso da crise da
entrada de imigrantes venezuelanos em Roraima. O ponto fundamental da radicalidade da IF é que ela interrompe reformas no país. A reforma da Previdência
não foi votada em 2018 porque o Rio estava sob intervenção federal. É que a
CF/88 (art. 60 §1°) não permite que uma Emenda Constitucional seja votada enquanto perdure uma IF. A ideia é que algo muito grave ao conjunto da federação
está em curso, fazendo com que todo o país seja mantido em estágio de atenção.
O que a intervenção federal fez e o que deixou de fazer?
Terminada a IF na segurança pública do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro
de 2018 os balanços ainda estão sendo feitos, mas os legados e aquilo que não
foi cumprido já se tornou objeto de discussão. O GIF havia apresentado quatro
objetivos principais, demarcados no Plano Estratégico, e que apenas parcialmente
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foram atingidos: 1) “Reduzir as mortes em decorrência da atividade policial”; 2)
“Agir contra os crimes financeiros a fim de estrangular a correlação do tráfico
e milícia com o sistema político” -- a iniciativa da IF a esse respeito foi a constituição, junto ao Ministério Público Estadual (MPE), de um laboratório, dentro da
sede da Polícia Civil, para detecção de lavagem de dinheiro, numa força-tarefa
com o intuito de perseguir o lastro do dinheiro manchado pelo crime; 3) “Atuar
no sistema prisional do estado” -- em julho de 2018 o complexo prisional fluminense detinha 51 mil presos, num sistema que comportava 29 mil. Inicialmente a
IF promoveu a redistribuição dos presos, o que abriu seis mil novas vagas; e, 4)
“Desarticular a corrupção que corrói as polícias do estado do Rio de Janeiro”.13
Acerca dos resultados aferidos, primeiramente cabe observar alguns dados a
respeito dos índices de violência e criminalidade, que permitem medir o impacto
da IF. O Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão do governo estadual, apurou
que entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018 houve diminuição em diversos índices, tais como: 32% no roubo de cargas; 15% no roubo de veículos; 5,9% no roubo
de rua; 23% nos homicídios dolosos, 18% na letalidade violenta (homicídio doloso,
latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente
do Estado). Por outro lado, houve aumento de 38% nas mortes em ações policiais.14
Fato este que acaba sendo consequência da maior presença da autoridade pública
sobre áreas deflagradas pela criminalidade, amplificando os conflitos.15
Em segundo lugar parte dos resultados mais significativos da IF se deu em
termos de gestão. Um dos principais eixos foi a manutenção da institucionalidade, reforçando a gestão e a autoestima das organizações de segurança pública
do Rio de Janeiro. O Plano Estratégico apresentado pelo GIF explicitava um
ideal integrador ao projeto das gestões das secretarias de governo. O sucesso do
projeto só teria efeito se “todas as instituições dos diversos níveis de governo
participarem em suas esferas de atribuições”.16
As resistências internas à IF foram constantes, desde a primeira medida de
maior impacto tomada pelo GIF: a interrupção da cessão de policiais da Polícia Miliar a outros órgãos, como a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) e ao Tribunal de Justiça (TJ). Os números eram chocantes, até o
final de fevereiro de 2018 mais de três mil homens estavam cedidos. No caso da
Alerj, a dívida com a Polícia Militar chegava a R$ 68 milhões, e a da prefeitura
era de R$ 35 milhões.17 Para uma polícia sucateada, com baixo efetivo, tanto esse
dinheiro era bem-vindo como de pronto o retorno dos policiais aos batalhões.
A mudança nos bastidores das polícias também impactou um dos carros-chefes
da antiga gestão da segurança pública estadual. O GIF promoveu a reestruturação e fechamento de determinadas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).
Fora constatada uma anomalia, UPPs maiores do que os batalhões da própria
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circunscrição. Em boa medida era a prova de um fracasso operacional, fundado
na inversão do caráter organizacional. Ainda assim, foram mantidas e aperfeiçoadas as UPPs que trouxeram resultados satisfatórios. Outra ação polêmica da
IF foi a imposição do fardamento e a diminuição do efetivo de policiais da ativa trabalhando nos programas “Segurança Presente”, que se resumem a medidas
de cooperação entre órgãos públicos e privados para incrementar a segurança
em determinados bairros do Rio e em Niterói.
A proteção jurídica dos profissionais de segurança pública também foi objeto de preocupação dos interventores. O então secretário de Segurança Pública,
general Richard Nunes, sugeriu que os casos em que agentes fossem atacados
por bandidos, e atuassem contra os mesmos, deveria ser assinalada a “legítima
defesa policial” e não mais dentro do índice de “homicídios em decorrência de
intervenção policial” (o antigo “auto de resistência”).18 E para proteger os membros das Forças Armadas que atuavam no Rio de Janeiro, a IF conseguiu, junto
ao Ministério Público Militar (MPM), que qualquer suspeito que atirasse contra
esses agentes seriam investigados pela prática de crime militar. Já em 2017 a
Lei 13.491 transferira a competência dos crimes dolosos, cometidos por integrantes das Forças Armadas contra civis, para a Justiça Militar, assegurando maior
previsibilidade jurídica aos militares.
Administrativamente, a IF permitiu que a máquina estatal do Rio de
Janeiro, relativa à Pasta da segurança pública, fosse movimentada. Foi possível utilizar o último concurso de policiais militares, de 2014, para a
convocação de 400 novos aspirantes. Esse concurso venceria em 2018, e se não
fosse pela IF provavelmente seria perdido. O reposicionamento de policiais
também foi uma medida enfatizada pelo GIF: 3 mil PMs oriundos de UPPs foram redistribuídos, e cerca de 2 mil afastados por licença-médica tiveram
seus casos reavaliados.
A possibilidade de destravar as amarras burocráticas e financeiras era
um desafio inerente à IF. Desde julho de 2017 o Rio se encontrava sob Regime
de Recuperação Fiscal (RRF),19 amarrado em diversas restrições quanto a gastos correntes, processos licitatórios, aquisições, contratações, concursos, entre
outras. Daí que sem a IF nem mesmo os recursos financeiros poderiam ter sido
endereçados ao estado, por se encontrar privado da obtenção de novos empréstimos junto a União.
Quanto ao que a IF deixou de fazer, há quatro pontos marcantes:
1) A IF foi incapaz de apresentar os resultados da investigação sobre o
assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL), e de seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido em 14 de março de 2018. Os interventores saíram de cena
sem a descoberta dos culpados pelo crime que chocou o país;
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2) O índice de policiais mortos, cuja marca é recordista em todo o país,
manteve-se alto. Embora menor do que nos anos anteriores, o número de policiais
assassinados em 2018 foi de 94.20
3) O insucesso na continuidade de políticas públicas. O GIF não conseguiu
garantir junto ao novo governo estadual eleito a manutenção dos projetos
implementados pela IF. Ainda que estivessem cientes de que isso poderia acontecer, é inegável o desperdício de material, disposição e recursos públicos numa
ação emergencial que pode não ter sequência.21
4) Desburocratização e despolitização. A IF tampouco conseguiu vencer completamente esses entraves ao funcionamento dos órgãos de segurança pública e
da Justiça. Havia uma expectativa de que a IF pudesse romper com um clientelismo eleitoral que gera dividendos a traficantes e milicianos, mas a própria
previsão de fim do decreto para dezembro de 2018 e a impossibilidade de ações
em todas as frentes permitiram que o crime mantivesse seus tentáculos sobre
o processo político, ainda que seja difícil medir o real impacto da atuação
interventora nessa questão.22 Quanto ao desafio burocrático, o próprio GIF foi
consumido em emaranhados administrativos, num contexto que pouco pôde contar com o funcionalismo local, dado o sucateamento da administração pública
estadual. O maior impacto a esse respeito foi no emprego da verba federal
disponibilizada, que se não bastasse o retardo a partir de Brasília, todas as
ações precisavam passar por rigorosos ritos administrativos, devido ao RRF que
estava imposto ao estado fluminense. Foi apenas a partir de 11 de julho de 2018
que o total de R$ 1,2 bilhão pôde ser utilizado.23 Em oito meses o GIF informa
que conseguiu empenhar 97,62% desse total.24 Algumas aquisições e processos licitatórios continuam para além de 31 de dezembro, sendo acompanhados por uma
equipe de transição entre o GIF e o novo governo estadual. Contudo, perdura
uma crítica entre policiais civis e militares, de que a maior parte do orçamento
foi destinado às próprias Forças Armadas, ressarcidas pela IF.
Por fim, resta saber o que a opinião pública achou da IF no Rio de Janeiro.
Diante de um ambiente de caos e insegurança, a medida foi desde o início bem-vinda. Uma pesquisa em março de 2018 demonstrou que 92% dos moradores do
Rio de Janeiro sofriam diversos medos: de serem atingidos por bala perdida, de
serem feridos ou mortos em assalto ou de ficarem no meio de um tiroteio entre
policiais e bandidos, enquanto 84% temiam que sua casa fosse invadida ou roubada. Assim, 76% da população carioca disse apoiar a IF25.
Três meses antes do encerramento da IF os índices de aprovação popular
seguiam altos: 72% dos moradores queriam inclusive prorrogar a intervenção.26
Em suma, aquilo representava o otimismo do carioca a respeito do trabalho dos
militares interventores na segurança pública, algo raro num estado marcado
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por descontinuidades administrativas e corrupção dos órgãos públicos.
E para os brasileiros de modo geral, o que significou a intervenção no Rio
de Janeiro? É possível arriscar que o grau de confiança sobre as operações foi
maior, pois estavam sob responsabilidade de um ente federal e, sobretudo, de
interventores identificados como membros do Exército Brasileiro. As Forças
Armadas estão entre as instituições mais confiáveis do país, ao contrário da
imagem deteriorada da autoridade pública estadual do Rio de Janeiro. É até
natural que a visão nacional não seja a mais simpática quanto aos políticos,
magistrados e policiais estaduais cariocas. O sucesso de filmes como Tropa de
Elite I e II, a sucessão de reportagens policiais nos canais de TV, a prisão de
todos os governadores vivos eleitos, e o reiterado envolvimento de agentes
públicos com a criminalidade, são combustíveis da descrença sobre a seriedade
do estado do Rio de Janeiro.
Qual o destino da IF e da segurança pública do Rio: vitrine ou vidraça?
A frustração no enfrentamento da criminalidade no Rio de Janeiro é fruto
de uma anomalia, que atinge de modo crucial o funcionamento da segurança
pública, e nos leva a uma questão de fundo: o caráter do estado fluminense (ou
carioca[?]).27 Mesmo observando a imprescindível atuação da intervenção para
permitir a injeção de recursos no Rio de Janeiro, o fato é que o problema central não é propriamente financeiro -- até porque se trata do segundo maior
polo econômico do país, e embora os investimentos na pasta da segurança pública tenham diminuído nos últimos anos, pelo menos entre 2015 e 2016 o gasto per
capita era quase o dobro de São Paulo e Santa Catarina, por exemplo.28
O ponto nodal da crise é estrutural. O estado do Rio de Janeiro não se
comporta como uma província regular, as intervenções federais se tornaram habituais, sem maiores resistências dos políticos locais e foram bem quistas pela
população. Volta e meia o Rio é exposto como drama nacional. Na contracorrente
assiste-se a um vai e vem de medidas que ora estão sujeitas ao plano federal,
ora migram para o plano estadual. Nessa gangorra, recursos públicos, práticas
institucionais, execução de políticas públicas, e, sobretudo, pessoas, são perdidas. Agentes públicos honestos se tornam vítimas, assim como o povo carioca se
torna refém dessas alternâncias.
Nas eleições estaduais de outubro de 2018 ambos os políticos que ingressam
no segundo turno revelaram a vontade de que os militares permanecessem em
2019. Porém, na proposta eleitoral do candidato vitorioso, Wilson Witzel (PSC),

algo atingia crucialmente a continuidade do Plano Estratégico implementado pelo GIF: a extinção da Secretaria de Estado de Segurança (SESEG).29
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Por um momento titubeada, a medida foi implementada a partir de 2019 e
atingiu em cheio a espinha dorsal da intervenção, levando a crer que parte do seu legado, pelo menos em matéria gerencial, poderia ser desfeito.
A extinção da SESEG representa o desfazimento do modelo administrativo
planejado pelo GIF em 2018. Em substituição, a aposta do governador eleito
é de elevar o status do alto comando das polícias e a criação de um Conselho
de Segurança Pública.
Não se sabe se a extinção da SESEG foi o único motivo que provocou
rusgas entre Witzel e os militares das Forças Armadas, especialmente os
que compunham o Gabinete de Intervenção.30 Mas as escolhas do governador
eleito -- ao se cercar de pessoas vinculadas ao ex-governador Anthony Garotinho, apoiar tacitamente um deputado do PT (André Ceciliano) à presidência da ALERJ, e se desfazer do trabalho dos militares que formam parte do
núcleo duro do Planalto -- incidiram à indisposição do próprio presidente
Jair Bolsonaro (PSL) com relação ao governador fluminense.
O cenário, portanto, é o de um novo governo estadual, com medidas experimentais, inovações que vão de encontro a um processo que fora então bem
executado, e que se depara com os mesmos dilemas de crise na segurança pública e insuficiência de recursos. O estado ainda permanece em recuperação
fiscal, e segue sendo o mais endividado do país.31 Dos 7 quesitos que o Tesouro Nacional observou sobre a crise fiscal e administrativa dos estados,
o único que se encaixa negativamente em todos eles é o Rio de Janeiro.32 É
difícil pensar em qual será o destino do estado fluminense sem o apoio da
União, como também acontece com os demais estados mergulhados em dívidas.33
A diferença é que o patamar de ações sobre o Rio de Janeiro já foi alterado, de subsequentes missões de GLO a uma IF -- bem recebida e, em boa
medida, bem-sucedida. Nesse ínterim o Estado brasileiro aportou pessoal,
recursos e energia sobre o Rio. O que ficará disso, mais um motivo para que
se transforme em vidraça, motivo de vergonha e desilusão nacional? Ou, se
as medidas foram empregadas no sentido de transformação, de ter o Rio como
referência nacional, como vitrine, vale à pena deixar que as conquistas
escorram pelo ralo? Compensa, em termos de administração pública, gestão
de recursos, gestão de riscos, fazer quebras tão bruscas no exercício de
políticas públicas?
O autor é co-coordenador do Curso de Tecnológo em Segurança Pública e Social UFF-CEDERJ
luchoramiro@gmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------Notas de rodapé
------------------------------------------------------------------------------------1. AMORIM, Carlos. CV-PCC: A Irmandade Do Crime. Record : Rio de Janeiro, 2003. Vale a pena observar o diálogo
entre João Cezar de Castro Rocha e Eduardo Matos de Alencar, mediado por Marco Bahe, no Podcast “Bipolar”,
episódios 4.1 a 5.2, em que é levantada a hipótese sobre uma mimesis que vai do militante revolucionário Carlos
Mariguella, passa pela erige do CV e incide na origem e transformação do PCC. Acessível em: <<https://podcastbipolar.com>>
2. Ainda que não exclusiva, segundo a Constituição Federal de 1988, a função primordial da segurança pública
recai sobre os estados. Nessa matéria prepondera a atuação estadual, ao passo que nas demais áreas a concorrência
da União e dos Municípios é mais assídua. No entanto, o próprio paradigma constitucional brasileiro não deu aos
estados competência legislativa para que pudessem atuar sobre suas especificidades. Por exemplo, um estado não
pode alterar uma regra da Lei de Execuções Penais, como para agir de modo mais incisivo contra milícias ou fações
criminosas que atuam particularmente em determinado estado. Isso até seria possível se aquilo que está no art. 22,
parágrafo único da CF/88 fosse aprovado. Nesse dispositivo há uma previsão para que Lei complementar autorize
os estados a legislar sobre temas específicos, em matérias relacionadas no caput do artigo -- que se referem a
assuntos privativos da União. Porém, o Congresso Nacional nunca aprovou Lei complementar nesse sentido. Quiçá
pelo preconceito existente no Brasil, de que delegar competência legislativa significa perder poder.
3. Na segurança pública os municípios compartilham das mesmas dificuldades dos estados, na verdade elas são
maiores: escassos recursos e atrofiamento legal sobre matéria penal. Mesmo a proliferação de Guardas Municipais
em diversas cidades do país, não é capaz de aplacar a crise de violência, ainda que na prática, por conta da
grave realidade, muitas delas atuem concorrentemente com polícias estaduais. Legalmente, a função das forças
municipais é no máximo patrimonial (art. 144, §8o, CF/88). O Brasil é um dos raros países em que o município não
está inserido constitucionalmente na segurança pública, com atuação extrapatrimonial. Isso gera uma série de
dúvidas. Por exemplo, a respeito do poder de “polícia” dos agentes municipais ou o debate sobre a permissão de
portarem ou não arma de fogo -- tema que foi inclusive objeto de plebiscito em alguns municípios do país, como
em Niterói (RJ) no ano de 2017.
4. A Força Nacional de segurança pública, criada pelo Ministério da Justiça em 2004 nem mesmo se caracteriza como
uma “polícia”, embora tenha adquirido tais funções ao longo dos anos. Ainda assim é uma instituição com precária
base constitucional. Já a Polícia Federal é uma polícia judiciária da União.
5. Foi só em 1999 que a Lei Complementar 97 foi aprovada, dispondo normas de organização, preparo e emprego
das Forças Armadas. A lei sofreu diversas alterações, e um Decreto de 2001 (n.3.897) foi feito para fixar melhores
diretrizes ao emprego dos militares nas ações de GLO.
6. A primeira teve lugar no Rio de Janeiro, com a ECO-92, quando autoridades mundiais estiveram presentes nesse
evento sobre o ecossistema do planeta. A última apurada no relatório foi acionada em Roraima em outubro de
2018, com duração prevista até março de 2019, cujo intuito era o de contribuir com a proteção das instalações e
das atividades de acolhimento dos refugiados venezuelanos. Informações obtidas no website do Ministério da Defesa, a 3 mar. 2019. Acessível em: <<https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem>>.
7. É oportuno mencionar a discussão profícua no meio militar quanto ao emprego recorrente de missões de GLO,
que leva em conta o aspecto da banalização das Forças Armadas, retirando o foco sobre a atribuição primordial
da instituição: defesa nacional, preparação para qualquer ameaça de guerra. Este é um dos argumentos que pode
ser encontrado no trabalho do coronel Ricardo Freire, da Escola Superior de Guerra (ESG). FREIRE, R.. O conceito
de Defesa na União de Nações Sul-Americanas. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. Programa de Pós-graduação em Estudos
Estratégicos da Defesa e da Segurança, INEST - Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, 2017.
8. GODOY, Marcelo. “Rio demanda mais Exército; tráfico é principal causa”. Estadão. 02 jan. 2018. Acessível em:
<<https://brasil .estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,rio-demanda-mais-exercito-trafico-e-principal-causa,70002135827>>
9. O quid pro quo entre o governo federal e o do estado do Rio de Janeiro ficou mais evidente em setembro de 2017.
Embora o então governador Luiz Fernando Pezão fosse do mesmo partido do ex-presidente Michel Temer (MDB), a
ranhura na relação se deu pelo modo como o governador relutou em pedir o apoio das Forças Armadas para apaziguar a onda de violência que teve lugar especialmente na favela da Rocinha, a partir da disputa entre líderes
de facções pelo domínio do tráfico de drogas. A respeito da relutância de Pezão, ficou marcada a frase do então
ministro da Defesa em visita ao Rio: “Vamos fazer uma DR” (BOERE, N.. “Jungmann sobre Pezão: “Vamos fazer uma
DR””. O Globo, 21 set. 2017, acessível em: <<https://oglobo.globo.com/rio/jungmann-sobre-pezao-vamos-fazer-uma-dr-21851920>>). Também nesse dia o jornal O Globo trazia outra matéria retratando as falhas de comunicação que
davam o tom da crise da segurança no estado (WERNECK, A.. “Crise da segurança no estado também é marcada por
falhas na comunicação“. O Globo. 21 set. 2017, acessível em: <<https://oglobo.globo.com/rio/crise-da-seguranca-no-estado-tambem-marcada-por-falhas-na-comunicacao-21849743>>).
10. A motivação do decreto de 16 de fevereiro de 2018 teve como fulcro o art. 34, III da CF/88: “defesa da ordem
pública”, tendo sido consultado o Conselho da República (art. 90, I da CF/88) e o Conselho de Defesa Nacional
(art. 91 par. 1º II da CF/88). Nos dias seguintes houve tentativa de impedir a IF por parte do PSOL, o deputado
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Ivan Valente (PSOL-SP) ingressou com um Mandado de Segurança, com pedido de liminar, para suspender a votação
do decreto 9.288 na Câmara dos Deputados. O ministro Celso de Mello, do STF, não acolheu o pedido e argumentou
pela não interferência judicial. Na Câmara o Decreto de IF foi aprovado por 340 contra 72, em 20 de fevereiro.
No Senado foram 55 favoráveis contra 13 contra e uma abstenção. CALDEIRA, César. “Intervenção Federal ou Intervenção General?” em Insight Inteligência. Ano XXI, n. 82, jul/ago/set., 2018, pp. 60-78.
11. Esse foi um dos argumentos que levantei em artigo publicado no dia seguinte ao decreto. RAMIRO, l. “Intervenção Federal no Rio de Janeiro: o tiro eleitoral do governo Temer”. Amálgama. 17 fev. 2018. Acessível em: <<https://
www.revistaamalgama.com.br/02/2018/intervencao-federal-no-rio-de-janeiro-o-tiro-eleitoral-do-governo-temer/>>.
12. O furo foi apresentado pelo ConJur, que teve acesso a documentos internos do Ministério da Justiça, nos
quais consta que o governo estudou uma proposta de emenda à Constituição para federalizar a cidade do Rio de
Janeiro. RODAS, S. “Antes da intervenção, o governo Temer estudou transformar Rio em território federal”. Conjur
- Consultor Jurídico. 16 jan. 2019, acessível em: <<https://www.conjur.com.br/2019-jan-16/antes-intervencao-temer-estudou-transformar-rio-territorio>>
13. RAMOS, Carlos Eduardo De Franciscis; OLIVEIRA E SILVA, Abner de; SANTOS, Leonardo Sanches. Plano Estratégico do Gabinete de Intervenção Federal - 2018. Rio de Janeiro, 2018.
14. Informações completas podem ser obtidas pelo próprio ISP e ainda nos canais de mídia oficiais abertos pelo
GIF/RJ, tais como: <<http://www.intervencaofederalrj.gov.br>>.
15. Esse foi o diagnóstico do próprio ministro da Segurança Pública na ocasião, Raul Jungmann, ao afirmar que
o aumento do número de tiroteios no Rio de Janeiro indica que há uma “reação” ao “processo de mudança” em
curso no estado. Extra: “Para Jungmann, aumento da violência no Rio é ‘reação’ ao ‘processo de mudança’”. 26 abr.
2018, acessível em: <<https://extra.globo.com/casos-de-policia/para-jungmann-aumento-da-violencia-no-rio-reacao-ao-processo-de-mudanca-22631208.html>>
16. RAMOS, Carlos Eduardo De Franciscis; OLIVEIRA E SILVA, Abner de; SANTOS, Leonardo Sanches. Plano Estratégico do Gabinete de Intervenção Federal - 2018. Rio de Janeiro, 2018.
17. Na segunda semana, IF promove a interrupção da cessão de policiais a outros órgãos. Gazeta do Povo: “Interventor quer a volta de mais de 3 mil policiais e agentes cedidos”, 23 fev. 2018, acessível em: <<https://www.
gazetaonline.com.br/noticias/brasil/2018/02/interventor-quer-a-volta-de-mais-de-3-mil-policiais-e-agentes-cedidos-1014120231.html>>
18. O intuito era retirar a pecha de “homicida” para o policial que estivesse atuando em confronto, na defesa da
própria vida e contra a ameaça coletiva por parte de bandidos. BOTTARI, E.; OUCHANA, G. “Dados de crimes terão
legítima defesa do policial”. O Globo, 1 set. 2018, acessível em: <<https://www.marinha.mil.br/sinopse/dados-de-crimes-terao-legitima-defesa-do-policial>>
19. Plano de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro, conforme Decreto Federal n. 9.109, de 27 de julho de 2017, que
regulamenta a Lei Complementar n. 159/2017.
20. Dos 94 policiais assassinados em 2018 no Rio de Janeiro, 32 morreram em serviço, segundo dados do ISP, acessível em: <<http://www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html>>. Sobre detalhes de cada policial vítima da violência ver
o blog “Pauta do Dia - Jornalismo Policial”, acessível em: <<https://robertatrindade.wordpress.com/estatistica-de-policiais-mortos-e-baleados-2018/>>.
21. Praticamente na metade do período de duração da IF num artigo publicado na Revista Amálgama traço
um panorama sobre os destinos possíveis da IF. RAMIRO, L. “Receita para um legado”. Amálgama, 05 ago. 2018,
acessível em: <<https://www.revistaamalgama.com.br/08/2018/intervencao-federal-rio-de-janeiro-receita-para-um-legado/#_ednref5>>.
22. A respeito da previsão de que a Intervenção Federal no Rio de Janeiro pudesse constranger as relações
espúrias do tráfico de drogas e de milicianos, a partir do domínio territorial de amplas áreas, com o processo
eleitoral, de modo a direcionar votos e formar um verdadeiro clientelismo. RAMIRO, L.. “A intervenção federal
terá impacto sobre as eleições no Rio de Janeiro?”. Proveitos Desonestos, 24 ago. 2018, acessível em: <<http://
proveitosdesonestos.com.br/2018/08/24/a-intervencao-federal-tera-impacto-sobre-as-eleicoes-no-rio-de-janeiro/>>.
23. Num primeiro levantamento o Interventor avaliou que seriam necessários 3,1 bilhões apenas para quitar as
dívidas com fornecedores e colocar os salários em dia. Tal avaliação era tida como inaceitável para as autoridades financeiras da União. O ministro Meirelles estimava obter cerca de 1 bilhão. No Diário Oficial de 28 de março
de 2018 a MP 825/2018 abriu crédito extraordinário de R$ 1,2 bilhão à Presidência da República para despesas
da IF. Três eram as justificativas do pedido: (i) aquisição de meios, serviços e pessoal para as condições mínimas
de execução da IF; (ii) superar a situação de grave dificuldade vivida pela população do Rio de Janeiro; (iii)
impossibilidade de se antever o grave comprometimento da ordem pública. A base jurídica recaia sobre um dispositivo da própria, onde é prevista “a abertura de créditos extraordinários somente para atender a despesas
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública” (art. 167, par.
3º)” (CALDEIRA, op. cit., 2018:68-69).
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24. Detalhamento da destinação de recursos. GIF/RJ. “Intervenção Federal chega ao fim com empenho de 97,5%
dos recursos”, 03 jan. 2019, acessível em: <<http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases/intervencao-federal-chega-ao-fim-com-empenho-de-97-62-dos-recursos>>.
25. A pesquisa foi realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em março de 2018. Nessa mesma
enquete, a questão seguinte àquela que demandava sobre o apoio à IF, era um tanto quanto capciosa. Aos 76%
que apoiavam a medida interventora, o FBSP perguntou se “acham que a presença do Exército não fez diferença
alguma na segurança da cidade” [grifo nosso]. No caso 69% afirmaram que sim, que as operações anteriores foram
inócuas. O ponto é que a formulação dessa pergunta impõe uma contradição com a primeira. Encara-se o passado
das ações federais no Rio de Janeiro igualando missões de GLO com a IF de 2018, quando são situações bastante
diferentes, conforme explicado neste artigo. A abordagem da pesquisa alavancou notícias que traziam mais confusão do que esclarecimento ao leitor, como no caso do jornal Folha de São Paulo: FRANCO, L.; BARBON, J.. “Maioria
no Rio aprova intervenção federal mas não vê melhora na cidade”. Folha.UOL, 25 mar. 2018, acessível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/maioria-no-rio-aprova-intervencao-federal-mas-nao-ve-melhora-na-cidade.shtml>>.
26. Dados aferidos pelo Datafolha. O otimismo quanto a IF era maior no interior do estado, em que 75% queriam
a permanência da IF, enquanto na Região Metropolitana, 74%. Já na capital atingia o percentual de 68%, em que
também era maior o índice dos que não queriam a prorrogação do decreto, 25%. ESTARQUE, M. “72% dos moradores do
estado do Rio querem prorrogar intervenção federal”, 7 set. 2018, acessível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2018/09/72-dos-moradores-do-estado-do-rio-querem-prorrogar-intervencao-federal.shtml>>.
27. O tema da crise do Rio de Janeiro e da necessidade de rearranjo estrutural a fim de que se crie um 2o Distrito
Federal no Rio foi trabalhado em pelo menos três edições da Insight Inteligência: nos números 76 e 78, com artigos
de Christian Lynch, e, no número 80, num ensaio de Luiz Ramiro.
28. O estado do Rio de Janeiro foi o que mais reduziu gastos com segurança pública desde 2015. Em três anos o
corte foi de R$ 888 milhões, uma queda de 9% de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (DIAS, M.; CARNEIRO,
M. “Governo quer usar tributo sobre salário para pagar intervenção no Rio”. Folha.UOL, acessível em: <<https://
www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/governo-quer-usar-tributo-sobre-salario-para-pagar-intervencao-no-rio.shtml>>). Ainda assim os investimentos são altos, se observados na média nacional, e o eram ainda maiores
antes da crise. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2017), publicado pelo Fórum Brasileiro de segurança
pública, atestou que em 2015 o investimento total estadual com segurança pública no Rio de Janeiro foi de R$
9,4 bilhões, só menor que o de São Paulo (R$ 12,2 bilhões); em 2016 o Rio investiu R$ 9,1 bilhões e São Paulo 10,9
bilhões. Em termos proporcionais, relativo à população, o Rio de Janeiro só ficou atrás do Amapá na aplicação de
recursos na segurança pública, entre os anos de 2015 e 2016, com R$ 570,99 e R$ 550,60 respectivamente, em despesa
per capita estadual (anual). Nos dois estados com os menores índices de violência, Santa Catarina e São Paulo,
esse índice foi de R$ 330,39 (2015) e R$ 315,67 (2016) no estado catarinense, e R$ 275,65 (2015) e R$ 245,69 (2016) na
província paulista.
29. Plano de Governo de Wilson Witzel, coligação “Mais Ordem, Mais Progresso” (PSC-PROS), Governo do Estado do Rio
de Janeiro - Eleições 2018, protocolado no TSE, acessível em: <<http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/
oficial/2018/BR/RJ/2022802018/190000612301/proposta_1534218285632.pdf>>.
30. Por parte de membros do governo Witzel e agentes das polícias, a crítica aos interventores era por conta da
disputa por cargos a partir de 2019, já que a manutenção da SESEG poderia garantir aos militares na reserva
postos no novo governo. Porém, por parte do GIF, o argumento era o de que a extinção da Secretaria preocupava
pelo fato de conturbar os progressos administrativos conquistados pela IF, como assinalou o então Secretário da
pasta, Gen. Richard Nunes em pronunciamentos nos meses de novembro e dezembro de 2018. SALVIANO, M.. G1. “‘Eu não
faria’, diz Richard Nunes sobre decisão de Witzel de extinguir Secretaria de Segurança”, 21 nov. 2018, acessível
em <<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/21/eu-nao-faria-diz-richard-nunes-sobre-decisao-de-witzel-de-extingir-secretaria-de-seguranca.ghtml>>.
31. Os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apontam o Rio de Janeiro como o estado mais endividado do
Brasil, com 232% da Divida Consolidada Líquida acima da Receita Corrente Liquida (RCL), relativa a 2016. Os demais
estados que também sofrem de forma análoga são o Rio Grande do Sul (213%), Minas Gerais (203%) e São Paulo (175%),
da RCL respectivamente. Publicações Sistema FIRJAN. Pesquisas e Estudos Socioeconômicos, Conjuntura Econômica,
abril/2017. Acessível em: <<https://static.poder360.com.br/2017/04/A-situa__o-fiscal-dos-estados_FIRJAN-2017.pdf>>
32. Os 7 quesitos do questionário de avaliação sobre a situação financeira dos estados brasileiros, foram os
seguintes: (1) “Cortou investimentos?”; (2) Parou/Atrasou obras?; (3) Atrasou salários?; (4) Tem problema de caixa
para o 13º?; (5) Atrasou fornecedor?; (6) Decretou calamidade?; (7) Avalia decretar calamidade?. O único estado
a responder “Sim” para cada uma das questões foi o estado do Rio de Janeiro. As informações foram obtidas do
Infográfico elaborado pelo portal G1, em 11 nov. 2016, a partir da seguinte fonte: Siconfi/Tesouro Nacional/
Secretaria de Fazenda dos estados. Esse mesmo material do G1 apresentou que, segundo agências de classificação
de risco financeiro (Fitch Ratings; Standard & Poor’s; Moody’s), o Rio de Janeiro apresentava em 2016 os piores
indicadores, sendo o único marcado como estado de “Risco alto de inadimplência e baixo interesse”.
33. Em 2018 a União honrou R$ 4,8 bi em dívidas de estados e municípios, sendo que só o Rio de Janeiro cobriu
83,5% desse total de garantias. Folha de São Paulo, 15 jan. 2019. Acessível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2019/01/uniao-honra-r-48-bi-em-dividas-de-estados-e-municipios-em-2018-alta-de-188.shtml>>.
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Reconhecimento facial
Regular,
banir ou
punir?
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Em dezembro de 2018 o presidente da Microsoft, Brad
Smith, escreveu um blog post que ganhou repercussão internacional. Sua mensagem era clara: chegou a hora de se regular
o uso e implementação de tecnologias de reconhecimento
facial. “Governos precisam adotar leis para regular esse tipo
de tecnologia [...] e a indústria precisa adotar medidas que a
torne mais responsável no processo de desenvolvimento”.1 De
acordo com Brad, se o reconhecimento facial seguir o mantra
do Vale do Silício de “move fast and break things” (avançar e
quebrar coisas), é possível que direitos fundamentais sejam
profundamente fragilizados nesse processo.
Ao longo de nossas vidas, aprendemos a classificar o que
é um carro, uma casa, um sofá e uma comida. Aprendemos a
identificar objetos, pessoas e emoções. Para isso, nossa mente
guarda lembranças de diferentes rostos, corpos e traços e,
conforme interagirmos socialmente, redefinimos as fronteiras
do que é familiar, estranho, reconhecível e irreconhecível. Desde
o início da década de 1960, cientistas e pesquisadores buscam
compreender como codificar esse aprendizado e desenvolver
métodos para a determinação de padrões para reconhecimento
facial. Por meio de aprendizado em máquina, os algoritmos automatizam o acesso a registros faciais, reconhecem e traçam
relações entre diferentes categorias de rostos. O software ou
tecnologia de reconhecimento facial pode servir tanto no processo de identificação estática ou em movimento, ou seja, de
“pessoas parecidas com você” em uma foto (opção de “marcar”
no Facebook) ou na gravação de vídeos em câmeras de CCTV.
Quase 60 anos se passaram desde os primeiros passos da
automação do reconhecimento facial e nos encontramos em
uma encruzilhada junto com autoridades públicas e empresas
que desenvolveram, comercializaram e/ou implementaram
essa tecnologia.
Diferente dos anos 60, vivemos em um mundo no qual
Internet, smartphones, sensores, banda larga são uma realidade para muitos (mas ainda longe de ser uma realidade para
todos). Fala-se da Indústria 4.0, de computadores quânticos,
inteligência artificial, computação na nuvem e capacidades de
processamento e armazenamento de dados sem precedentes.
Por outro lado, seja impulsionado pelas revelações de Snowden
em 2013, Cambridge Analytica em 2017, ou diversos casos de
vazamento de dados e/ou uso inadequado de dados pessoais,
o entusiasmo tecnológico é acompanhado por crescentes preocupações com a proteção de dados, privacidade, transparência
114 múltipla escolha
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e liberdade de expressão. Se em algum momento chegamos a
achar que o mundo virtual era separado do real, essa imagem
já virou história.
O debate sobre a regulação do reconhecimento facial é
incipiente, e a sua implementação é exploratória e experimental. Conforme veremos, o reconhecimento e registro de
faces depende de, pelo menos, três processos: (i) expansão
das capacidades de processamento, coleta e armazenamento
(ex: data centers) de dados, (ii) disseminação de sensores e
dispositivos (smartphones, tablets, roteadores, câmeras e
atuadores) e (iii) aprimoramento de algoritmos de inteligência
artificial. Por um lado, essas dinâmicas marcam um contexto
favorável para o surgimento de novos modelos de negócio baseados em dados, marketing individualizado, e aprendizado em
máquina. Por outro, fornecem um cenário atraente para países
e autoridades públicas buscando soluções para segurança,
gestão de riscos e autenticação.

A

introdução do Face ID no novo IPhone X para autenticação de identidade,2 a apreensão de nove
suspeitos pela Metropolitan Police no Reino Unido3
em um teste de reconhecimento facial, a instalação
de câmeras com essa tecnologia para controle de
fraudes em gratuidades de Bilhete Único (desde 2012),4 ou a
implementação de reconhecimento facial para detecção de
suspeitos e criminosos nos shows da Taylor Swift são apenas
alguns exemplos da diversidade de setores e finalidades pelas
quais essa tecnologia é empregada. Em grande parte dos casos
o indivíduo não tem conhecimento sobre a coleta dos dados,
tampouco sobre o seu compartilhamento, armazenamento e
associação com outras bases.
Ao passo que a precisão dos algoritmos aumenta (sendo
capaz de determinar raça, gênero, emoções e idade), os erros,
preconceitos, finalidades, usos e expectativas dos benefícios
trazem sérias preocupações sobre a instauração de um sistema
de vigilância sem precedentes. E este sistema de vigilância se
sustenta em práticas de ordenamento, classificação e identificação. No Brasil ainda carecemos de um debate público e
acessível sobre o tema, no entanto, a aplicação da tecnologia de
monitoramento precede o debate. Esse é o caso, por exemplo,
da mais recente notícia sobre a utilização de reconhecimento
facial pela Polícia Militar no Rio de Janeiro para monitorar zonas
turísticas durante o Carnaval.5
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Nesse cenário, reflexões fazem-se necessárias para se
compreender os impactos do reconhecimento facial dentro de
um país com uma população diversa (composta por negros,
indígenas, brancos, pardos), economicamente desigual e com
diferentes graus de entendimento sobre o uso de tecnologias
de informação e comunicação. Devemos perguntar: o que os
algoritmos estão aprendendo no processo de monitoramento?
Qual é o propósito da implementação dessa tecnologia? Quais
direitos estão sendo colocados em xeque?
O crescente interesse de países nos benefícios esperados
do uso de reconhecimento facial é acompanhado por uma
(ainda incipiente) discussão sobre privacidade e proteção de
dados. Esse foi o caso, por exemplo, da decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo, em 2018, proibindo o uso de reconhecimento facial pela empresa ViaQuatro para fins de publicidade
por violar o direito constitucional à intimidade e à vida privada,
6
o direito à informação e à liberdade de escolha. Regulações
como a General Data Protection Regulation (GDPR) europeia e
a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira buscam categorizar
diferentes tipos de dados pessoais, criar salvaguardas
para indivíduos e especificar o uso devido e indevido desses dados.7 De 2015 a 2017 o número
de leis de proteção de dados passou de 109
para 1208, e princípios como minimização de
dados, finalidade de uso e consentimento
gradualmente se consolidam como jargão
comum em diferentes regiões.
No entanto, o contexto atual também é
marcado pelo pouco conhecimento sobre o
impacto e benefício dessa tecnologia, alta
oferta e comercialização e implementação
por múltiplos setores (bancos,
lojas, transportes). A ausência
de uma reflexão crítica
sobre o tema e de um
debate público sobre os
usos e consequências
do reconhecimento
facial pode aumentar
clivagens sociais,
resultar em práticas
de monitoramento
e policiamento
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discriminatório, enfraquecimento de direitos constitucionais e
instauração de um sistema de vigilância em massa. Neste breve
ensaio, busco apresentar três perspectivas para a regulação do
reconhecimento facial. Contudo, meu objetivo é o de situar e
contextualizar essa discussão em um panorama histórico de
tecnologias de medição e organização de dados, apontando
para os riscos da sua implementação. Dessa forma, espero que
possamos compreender que, para além da coleta de traços, o
reconhecimento facial integra um conjunto de tecnologias de
monitoramento e vigilância que organiza e classifica pessoas
e direitos.
Mito ou Verdade? Novo ou Velho?

O uso de sistemas e tecnologias de reconhecimento facial
não é algo inteiramente novo, tem raízes em práticas históricas
de medição e identificação de indivíduos. Há séculos o Estado e
diversas instituições buscam aprimorar formas de medir, arquivar
e acessar informações sobre indivíduos de forma eficiente.
Documentos de identidade, fotografias e assinaturas são apenas
alguns exemplos de tecnologias de identificação que
precedem a expansão de redes computacionais.9
Em meados do século XIX, a polícia britânica começou a contratar fotógrafos para o registro de
infratores. Nesse contexto, a foto servia como
um meio de conectar o corpo e a identidade do
indivíduo e como um mediador no processo de
construção de verdades. Sendo assim, a foto se
torna uma tecnologia de caráter constitutivo na
construção da evidência (se a pessoa é ou não
quem ela diz ser; ou se é infratora ou não).10 Outras técnicas como a frenologia, a datiloscopia
(identificação humana por meio do estudo de
impressões digitais) e a antropometria (técnicas para
medir o corpo humano
e suas partes) também
ganharam destaque,
mas nenhuma conseguiu atingir alto grau
de implementação
mundial.
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nicas enquanto utensílios neutros e apolíticos, bem como
facilitadores de eficiência no processo de identificação merece
atenção. Historicamente, técnicas como a frenologia – que
busca inferir características, personalidade e caráter a partir
do estudo do crânio – resultou em sérios aprofundamentos
no determinismo racial na África do Sul durante a atuação do
Império Britânico no início do século XIX.11 Servindo, também,
para sustentar maior controle, desigualdade e vigilância de
uma determinada categoria de corpos. Hoje, a discriminação
racial e de gênero permanece um desafio latente no debate
sobre ética, imparcialidade, transparência e prestação de
contas no contexto de tecnologias de reconhecimento facial e
entre outras baseadas em big data, aprendizado em máquina
e algoritmos.
O reconhecimento facial combina técnicas de medição
de traços com a coleta, organização e correlação de dados
biométricos. No início do século XIX o registro fotográfico se
tornou prática comum pela polícia para identificar suspeitos e
criminosos. Agora, o reconhecimento facial se apresenta
como tecnologia de precisão para a identificação de
familiaridades, características e emoções derivadas da “assinatura facial”. Isso é perfeitamente
possível, pois o registro facial é único para
cada indivíduo (dado biométrico). De acordo
com Gates,12 a biometria é a expressão
mais moderna de se resolver a mediação
da identificação de pessoas por meio da
implementação de técnicas estatísticas. O
argumento, nesse caso, é de que a coleta
do dado biométrico permite que a pessoa
possa ser identificada pelo que ela é e
não pelo que ela tem (cartão, carteira de
identidade, token) ou sabe (senha,
data de nascimento e outras
informações).13 Transfere-se
a mediação entre identidade e indivíduo de um
objeto para um sistema
de reconhecimento
automatizado.
Dessa forma, podemos nos questionar:
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Se esses sistemas e metodologias estão sendo desenvolvidos
desde 1960, por que só estão ganhando escala agora?
A implementação do reconhecimento facial depende dos
seguintes facilitadores:
Capacidade de se quantificar (ou “dataficar”14) um ambiente, de forma que esses dados possam ser tabulados,
analisados e referenciados: Os primeiros passos da literatura
sobre reconhecimento de face datam do final da década de
60 e início da década de 70.15 Nesse período, pesquisadores
desenvolveram as metodologias de medição e reconhecimento
de padrões de face manuais (pattern recognition) passando,
pouco depois, para uma nova fronteira de processos automatizados. O reconhecimento por intuição humana (fotografia) é
substituído pelo reconhecimento baseado em metodologias
de aferição métrica que, por sua vez, finalmente atingem a
automação da identificação por máquinas, softwares e sistemas de inteligência artificial.
Maior capacidade de armazenamento de registros: Em 1999,
o programa Face Recognition Technology (FERET) do
Laboratório do Exército dos EUA foi um dos primeiros a fornecer uma grande base de dados para a
condução de testes com algoritmos para reconhecimento facial.16 Hoje, diversas companhias
coletam indiscriminadamente esses dados.
Um dos braços de pesquisa do Facebook,
Dense Pose, coletou mapas de mais de 50
mil indivíduos com o objetivo de atingir o
reconhecimento “ao vivo” e 3D de diferentes pontos do corpo humano. Dessa
forma, avançando no reconhecimento
de gestos corporais integrado ao
registro facial. Dono da maior base
de dados faciais do mundo, o
Facebook implementa reconhecimento facial desde 2010
e tem aprimorado seus
algoritmos desde então,
chegando a uma precisão
de 97% de acertos em
identificação.17
Refinamento de
classificações de pessoas e determinação
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de correlações:18 Complementar ao processo de medição e
quantificação, a inteligência artificial presente nos softwares de
reconhecimento facial também tem por finalidade a classificar
traços (gênero, raça, idade) e categorizar de acordo com o
objetivo da atividade automatizada. Ao cruzar o software com
bases de dados, esses sistemas abrem espaço para a criação de
novas “listas negras”. A empresa Faception chega a argumentar
que seus algoritmos são capazes de determinar a diferença
entre uma empreendedora, uma acadêmica, um terrorista e
uma pessoa “psicologicamente desequilibrada”.
A aproximação e normalização dessas tecnologias como
coadjuvantes do dia a dia da governança da segurança pública,
dos meios de transporte, das cidades, de redes sociais, e de
dispositivos inteligentes estabelece um sistema de vigilância
baseado em práticas de ordenamento e ordem social.19 A
modificação de câmeras CCTV identificação “ao vivo” de
pessoas traz profundas questões sobre o cerceamento de
direitos, tal como a privacidade, liberdade de expressão, livre
manifestação, acesso à informação e o direito de ir e vir. O
mais recente caso do sistema de crédito social da China é
uma expressão da forma com a qual o reconhecimento facial
(e entre outras tecnologias) é aplicado de forma autoritária
para fins de controle social.

E

ssas tecnologias não só mediam a relação entre
identidade e corpo, mas também entre direitos e finalidades, podendo ser utilizadas para fortalecê-los ou
introduzir novas dimensões de autoritarismo, controle
e vigilância estatal. A acadêmica Shoshanna Zubboff
chama esse contexto de “capitalismo de vigilância”, no qual
passamos de um modelo de produção em massa caracterizado
pela linha de produção Fordista, onde o indivíduo aceita um
modelo padrão, para um mercado individualizado (ex: Fitbit)
com inferências individualizadas (monitoramento do status
de saúde física). Nesse caso, os dados operam como moeda
de troca para marketing direcionado, serviços personalizados
e promessas de que essas tecnologias invariavelmente irão
proporcionar maior segurança, aprimoramento do combate
a fraudes e entre outros benefícios. Em um contexto democrático é fundamental que o Brasil e outros países ponderem
os objetivos, finalidades e resultados esperados da coleta do
registro facial vis-à-vis as consequências e os impactos para
o exercício de direitos.
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Caminhos (im)possíveis?
Punir

A China capturou a atenção internacional desde que anunciou seu plano de desenvolver um sistema de crédito social
em 2018. Idealizado em 1990 e fundado em 2014, o plano já
começou a ser implementado em diferentes cidades, tal como
em Rongcheng, na província de Shandong, mas o governo tem
por meta lançar o sistema nacional de crédito a partir de 2020.20
O reconhecimento facial é apenas um dos componentes dentro
do Sistema de Crédito Social Chinês, no entanto, opera como
um poderoso mecanismo para o controle, rastreamento identitário (ID-Linked Codes) e censura. Nesse contexto, cidadãos
são deixados às suas próprias escolhas, sem ter conhecimento
sobre os contratos e licitações assinadas entre o governo e
empresas de tecnologia. Ademais, o sistema estabelece um
histórico centralizado comportamental que opera como uma
bússola moral, favorecendo os “bons” e punindo os “maus”.
Conforme métricas de comportamento, são designadas e as
punições calculadas, o Sistema ganha robustez nacional.
Existem limitações para esse processo. A instauração de
um sistema de vigilância ubíqua requer uma infraestrutura
integrada e granular. Atualmente, o país possui 170 milhões de
câmeras, e ainda espera mais 400 milhões. A capacidade de
processamento e correlação de milhares de rostos ao mesmo
tempo ainda é uma tarefa desafiadora, apesar dos avanços.
Este é o caso do Face++, plataforma da empresa Megvii, que
já facilitou a apreensão de mais de 4.000 pessoas, mas ainda
não consegue fazer em escala – dependem da determinação de
onde e quais pessoas a polícia gostaria de identificar.21
Banir

Legisladores municipais de São Francisco já propuseram
o banimento do uso de reconhecimento facial. Atualmente o
estado de Washington e o de Massachusetts também estão
considerando adotar essa posição. O argumento, nesse caso,
parte do ponto de que a coleta da assinatura facial de uma
pessoa prova-se um dado com alto grau de sensibilidade. O
reconhecimento facial é altamente intrusivo, pois, diferente de
outras formas de coleta biométrica, esse extrai o dado à distância. Não requer que você se dirija ao DETRAN, por exemplo, para
tirar a habilitação nem em nenhuma repartição pública. Outra
preocupação se refere ao o risco de falsos positivos e falsos
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negativos em processos de identificação. Em 2018, a polícia
do Reino Unido foi altamente criticada ao afirmar que não tinha
problema utilizar um software com 92% de falsos positivos,
tendo apreendido mais de 450 pessoas em poucos meses.22
Por mais que esse posicionamento possa ser interpretado
como radical, seu princípio norteador é de que a tecnologia não
pode ser empregada na ausência de um debate público e do
conhecimento sobre as taxas e riscos de falsos positivos. Sua
capacidade de precisão e potenciais benefícios setoriais não se
sobrepõem ao debate sobre direitos e proporcionalidade do uso.
Regular

Em meados de 2018, a Microsoft recomendou que o governo
dos Estados Unidos tomasse um posicionamento proativo para
regular o uso de reconhecimento facial. Propuseram uma lista
de princípios, tais como não discriminação, transparência,
prestação de contas, consentimento e vigilância legal (lawful
surveillance). Relatórios de organizações como o AI Now Institute argumentam que qualquer regulação para reconhecimento
facial deve proteger o interesse público.
Este é talvez o mais desafiador e complexo dos cenários,
pois vai de encontro com a interpretação de o que é “apropriado”, “ético”, “proporcional” e “consensual”. Indivíduos deveriam
poder recusar práticas de coleta de seus registros faciais, seja
para o uso comercial ou para fins de segurança pública. De
acordo com centros de pesquisa e organizações da sociedade
civil, a regulação, nesse caso, deve abarcar tanto o setor público
quanto o privado. Escolas e universidades já estão implementando a tecnologia no Brasil, seja para controlar a presença
de alunos ou para evitar fraudes. Se o indivíduo for criança ou
menor de idade, cabe considerar qual o lastro digital que se
está construindo ao utilizar essas tecnologias sem que sejam
optativas e consensuais. Deve-se questionar, também, qual
tipo de regulação é desejável. O Projeto de Lei 9736/2018, por
exemplo, acrescenta dispositivo à Lei de Execução Penal para
incluir a previsão de identificação por reconhecimento facial de
custodiados. Em um contexto de centralização de RG, CPF e
dados biométricos previstos no novo Documento Nacional de
Identificação, a ausência de parâmetros claros sobre a finalidade, uso, segurança (no armazenamento) e compartilhamento
de dados, podem acabar perpetuando um sistema de vigilância
sem mecanismos de fiscalização.
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E o Brasil?

Assim como em outros países, o Brasil enfrenta um momento decisivo. Regular, banir ou punir é a questão. A implementação de reconhecimento facial deve ser acompanhada de
um debate e uma reflexão cautelosa (e crítica) sobre o tipo de
sociedade que se está construindo.
Também se faz necessário contextualizar o debate sobre
o reconhecimento facial dentro das realidades regionais e
nacionais. Em uma população diversa e marcada por profundas
desigualdades sociais, econômicas e culturais, o reconhecimento facial, enquanto uma prática de classificação, pode acabar
perpetuando e aumentando as clivagens de nossa sociedade.
Isso se prova mais preocupante, uma vez que grande parte dos
erros de identificação atinge, especificamente, negros, mulheres, trans e jovens (sendo mulheres negras as mais afetadas).23
Novas metodologias de aprendizado buscam diversificar a base
de dados para que o software aprenda a reconhecer com mais
precisão raça e gênero. Ainda incipientes, essas respostas ainda
não atendem ao fato de que não se trata somente da precisão
da foto, mas da discriminação ou tendência que se cria em um
contexto no qual 61% da população carcerária são compostos
por negros e pardos,24 por exemplo. Sem conscientização, debate público, princípios, estratégias e diretrizes sobre a coleta,
processamento, utilização e compartilhamento do registro
facial abre-se espaço para uma vigilância invisível, intrusiva,
desproporcional e sem respaldo legal.
A autora é coordenadora dos projetos na área de Segurança e Liberdades
Digitais do Instituto Igarapé e pesquisadora do Núcleo Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval.
louise.marie.hsd@gmail.com
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O

programa eleitoral do candidato a presidente Jair
Messias Bolsonaro (PSL-RJ) – “O Caminho da Prosperidade” – destacou o endurecimento na política
criminal e lançou o lema “sufocar a corrupção”.1 Na
“Agenda de 100 Dias de Governo”, o presidente eleito
incluiu entre as metas prioritárias a ação 15: PL Anticrime que
“pretende reduzir pontos de estrangulamento do sistema de
justiça criminal”. E, por fim, a mensagem do presidente Jair
Bolsonaro ao Congresso Nacional, lida pela deputada Soraia
Santos (PR-RJ) no dia 4 de fevereiro afirma: “O Governo
brasileiro declara guerra ao crime organizado. Guerra moral,
guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem
medo de criminoso. A eles sejam dadas as garantias da lei e
que tais leis sejam mais duras” (BRASIL, 2019).
Em fevereiro de 2019, o ministro da Justiça e Segurança
Pública Sergio Moro apresentou ao Congresso um conjunto de
propostas legislativas sobre o combate à corrupção, ao crime
organizado e crimes violentos.
O foco desta análise é a montagem da agenda governamental
da União em relação à política criminal na prevenção e repressão
de organizações criminosas e no seu exercício do poder de
“governança extralegal”.
O significado da abordagem sobre “governança extralegal”
merece um esclarecimento inicial2 (LAMPE, 2016, p. 261292). É usada para destacar a concentração e o uso do poder
de maneira que se assemelha mais a uma gestão de caráter
governamental do que a atuação numa atividade criminosa
em algum mercado ilícito, como venda de artigos contrabandeados, drogas, prostituição ou jogos. É uma criminalidade
que detém poder político e se mantém através do desvio das
instituições. Seu traço distintivo é uma aliança entre elites
122 bagdá
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delinquentes, empresariais, políticas e altos escalões da
burocracia do Estado.
Revela-se quando se estabelece o controle continuado de
territórios por grupos pesadamente armados, sendo possível
assujeitar os moradores e instituições públicas e privadas que
atuem na área, ou se manifestam na capacidade de se exercer a
liderança criminal dentro e fora dos presídios, estabelecer organizações criminosas que podem movimentar armas, drogas, cargas
roubadas em conluio com autoridades que têm o dever de contê-las
e reprimi-las. Está presente ainda nos esquemas de corrupção que
assegurem para a organização criminosa o controle de amplos
seguimentos da administração pública, além das polícias, do
Ministério Público, do Judiciário, Tribunais de Contas e das Forças
Armadas. A “governança extralegal” desafia, assim, a noção de
que o Estado mantém o monopólio do uso legítimo da força num
dado território e que todos estão submetidos às suas leis. Um
exemplo de estrutura criminosa que estabelece uma conexão entre
o submundo criminal e as elites políticas, além de mantém grupo
de políticos em sua organização, é a Máfia Siciliana (CALDEIRA,
2016). No estado do Rio de Janeiro as milícias despontam como
uma ameaça nesse sentido: uma forma de poder abertamente
criminal com representação parlamentar, assegurada, em parte,
por seu controle territorial.
Porém, esta governança ilícita pode estar operando no setor
empresarial ou financeiro. Um exemplo: se, e quando, agências
reguladoras, conselhos de dirigentes, instituições financeiras administradoras de carteiras ou de investimentos atuam na gestão
fraudulenta ou temerária de fundos de recursos de regime próprio
de previdência social (RPPS) de municípios, estados, do Distrito
Federal ou da União. No final de 2018, apenas os servidores
estaduais e municipais já acumulam R$ 148,3 bilhões aplicados
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no mercado financeiro para pagar futuros benefícios (SETTI,
RIBEIRO, 2018). Este enorme montante de capital e baixa
fiscalização efetiva têm gerado fraudes que causam enorme
dano social. Essas fraudes se tornaram alvo crescente de
operações da Polícia Federal.3
A delimitação do problema central se justifica devido ao
forte impacto negativo desse padrão de criminalidade organizada (macrocriminalidade) sobre a confiança nas instituições
republicanas. Pesquisa do Datafolha indicava que partidos,
Congresso e Presidência eram as instituições menos confiáveis
do País quatro meses antes das eleições (OPINIÃO, 2018).
Existem ações penais em curso ou condenações por corrupção
envolvendo: três ex-presidentes da República (Michel Temer –
MDB, Luiz Inácio Lula da Silva – PT e Fernando Collor – PROS);
dois ex-chefes da Casa Civil (José Dirceu e Antonio Palocci,
ambos do PT), três ex-presidentes da Câmara dos Deputados
(João Paulo Cunha – PT, Eduardo Cunha – MDB e Henrique
Eduardo Alves – MDB); um ex-presidente do Senado (Renan
Calheiros – MDB); um ex-secretário de governo da Presidência
da República (Carlos Marun – MDB). No plano dos estados
da federação, o Rio de Janeiro se destaca. Foram presos 15
ocupantes de cargos de primeiro escalão do governo Sérgio
Cabral/Fernando Pezão (2015-2018) no período novembro de
2016 a de novembro de 2018, quando se iniciou a Operação
Boca de Lobo (RESENDE, 2018). Por outro lado, a criminalidade
de rua e a desordem urbana (microcriminalidade), que são
o alvo principal de policiamento, não estão no centro desta
análise de política de segurança pública.
Esta análise oferece três hipóteses sobre a nova elite
política e dirigente que resultou das eleições de 2018, com a
intenção de analisar a formação da política criminal.
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Primeira, houve circulação de elites políticas. Uma “nova
elite” política está se configurando no início de um ciclo de
poder curto, ou longo, na direção política e administrativa do
Estado. Devido à importância para o estudo da política de segurança pública em relação a organizações criminosas, o estudo
valoriza as arenas do Executivo e Legislativo na federação.
Pareto (1968) mencionou a importância das várias elites,
concentrando-se principalmente na elite política, a qual dividiu
em dois grandes grupos: os leões e as raposas. Os leões seriam
aqueles que fariam o uso da força para governar e as raposas
seriam os políticos sagazes, que se serviam da sua astúcia
com o mesmo fim. Características “leoninas” estão presentes
no movimento sociopolítico de militância nas redes sociais, e
nas ruas, mas também na liderança do clã de Bolsonaro como
indicadores de uma tendência à intolerância, ao enfrentamento
e à belicosidade em setores da “coligação bolsonarista”.
Porém, a coligação é bem mais ampla que esse polo ativista. Inclui oficiais militares da reserva, a maioria do Exército, que
ocupam a chefia de oito ministérios, além do vice-presidente
general Hamilton Mourão. São ao menos 130 militares no
início de março de 2019 no governo Bolsonaro ocupando
cargos estratégicos na Administração Pública (MONTEIRO,
2019, p. A4). Outro protagonista da articulação é o próprio
ministro Sergio Moro, que desfruta de amplo apoio nacional
e internacional e que expressa expectativas e demandas de
movimentos anticorrupção do eleitorado e de segmentos
de corporações como a Polícia Federal, Ministério Público e
Judiciário, entre outros. Outro protagonista da articulação é
o ministro da Economia Paulo Guedes, que concentra poderes
e apoios para conduzir, entre outras tarefas, uma polêmica
reforma da Previdência. Por fim, porém não menos importante,
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estão os empresários religiosos evangélicos, como o pastor
Silas Malafaia, que afirmam valores e projeto de poder da
“bancada evangélica” (DIP, 2018).
É nesse ponto que se apresenta a segunda hipótese: essa
articulação política é provisoriamente classificada – do ponto
de vista da extensão da integração estrutural e a extensão do
consenso de valores – como uma “elite desunida” (HIGLEY,
2011, p. 766-767). O tipo de elite desunida caracteriza-se por
um desacordo relativamente ao valor das instituições políticas
e pela não adesão a nenhum código de comportamento. Pode
estar presente em uma coligação política como agentes antissistema, que em dadas condições de grave crise optem por
soluções políticas autoritárias. Ou seja, onde existem elites
desunidas podem existir deslocamentos repentinos e violentos
dentro da coligação (autogolpe). Elites desunidas também
podem sofrer com vários processos e transformarem-se em
elites ideológicas, conduzidas por propagandistas e ideólogos
engajados na articulação.
A terceira hipótese nesta análise vislumbra que a chamada
legislação “anticrime” provavelmente será aprovada – com
modificações de parlamentares. Pesquisa CNT/MDA indicou
que 62% dos entrevistados apoiavam o conjunto dos projetos
(POLÍTICA, 2019). Essa consulta inicial evidencia a existência
de apoio social, constatado nas eleições, por sentenças judiciais mais longas, punições severas e encarceramento crescente. As questões a serem vistas, no decorrer do trabalho,
voltam-se ao alcance e avaliação da eficácia dessas inovações
no combate à “governança extralegal”.
Na primeira seção da análise, examina-se a pertinência da
legislação proposta e suas diretrizes políticas para o enfrentamento
da criminalidade dos poderosos. A segunda aborda as partes inte124 bagdá
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ressadas na formulação dessa agenda de política criminal e suas
propostas. Nas conclusões, há um breve resumo da trajetória da
análise e uma recomendação sobre a prioridade na escolha das
reformas legislativas do governo federal.
A legislação proposta

Devido à importância que o texto original das propostas,
que causarão polêmicas quanto à sua constitucionalidade e
adequação técnica-jurídica, a cautela impõe que se faça a
transcrição de parte das medidas.
1. Alteração do conceito de organização criminosa
A busca de uma noção de organização criminosa apropriada
ao contexto brasileiro e orientada por padrões internacionais
encontra-se presente na mudança sugerida no art. 1º, § 1º da
Lei 12.850/2013.4 Este parágrafo passaria a conter três incisos.
A novidade seria o reconhecimento penal de organizações
criminosas que:
Art 1º.................. § 1º...........
III - Se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo
associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle
sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica, tais
como: a) o Primeiro Comando da Capital; b) o Comando Vermelho;
c) a Família do Norte; d) o Terceiro Comando Puro; e) o Amigo dos
Amigos; e f) as milícias ou outras associações como localmente
denominadas.

Essa indicação de importantes organizações (facções do tráfico
de drogas, por exemplo) encontra inspiração na legislação italiana. A manutenção dos vínculos com as organizações dentro
do sistema penitenciário passa a trazer consequências graves.
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2. Agravamento do regime de execução penal para líderes e
integrantes de organizações criminosas armadas:
2.a. Início o cumprimento da pena em estabelecimentos penais
de segurança máxima.
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3.2. As novas regras estão no art. 3º:
Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança
máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da
segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que

§ 1º A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança

tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena

máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será

em estabelecimentos penais de segurança máxima.

em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes
características:

2.b. Vedação a progressão de regime de cumprimento de pena,
de livramento condicional e outros benefícios

I - Recolhimento em cela individual;
II - Visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos

§ 9º O condenado por integrar organização criminosa ou por crime

somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório,

praticado por meio de organização ou associação criminosa não

com o máximo de duas pessoas por vez, além de eventuais crian-

poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter

ças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone,

livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver

com filmagem e gravações;

elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo

III - Banho de sol de até duas horas diárias; e

associativo.

IV - Monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive
correspondência escrita.

3. Novas regras do regime de cárcere duro
Seguem as propostas que alteram a Lei 11.617/2008 que
dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Essas regras
facilitam o ingresso de presos no “regime de cárcere duro”,
propiciam seu isolamento – particularmente com relação às
visitas – maior monitoramento e controle interno. A medida
visa restringir a comunicação de mensagens das organizações
criminosas com seus membros no exterior através de parentes
e amigos.

§ 2º Os atendimentos de advogados serão previamente
agendados, mediante requerimento, escrito ou oral, à direção
do estabelecimento penal federal.
§ 3º Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima
deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório
e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna
e da segurança pública, vedado seu uso nas celas.
§ 4º As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como
meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso
no estabelecimento.
§ 5º As gravações de atendimentos de advogados só poderão

3.1. Fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou
infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal
podem dar origem às transferências.

ser autorizadas por decisão judicial fundamentada.
§ 6º Os diretores dos estabelecimentos penais federais de
segurança máxima ou o Diretor do Sistema Penitenciário Federal
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3.3. Aumento do período de estadia no regime do cárcere duro

5. Medidas para endurecer o cumprimento das penas de
presos contumazes ou que participem de organizações criminosas. Deve-se negar liberdade provisória e o regime inicial
da pena é fechado.

Art. 10. § 1º O período de permanência será de até três anos,

§ 5º No caso de condenado reincidente ou havendo elementos

renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente

probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada

pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência

ou profissional, o regime inicial da pena será o fechado, salvo

e se persistirem os motivos que a determinaram.

se insignificantes as infrações penais pretéritas ou de reduzido

poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no
inciso II do § 1º por meio de ato fundamentado.

potencial ofensivo.

4. Alterações na Lei dos Crimes Hediondos – Lei 8.072/1900
4.1. Restrição à progressão de regime: morte da vítima
Art. 2º. § 5º A progressão de regime, para condenados

6. Regime inicial fechado para crimes de peculato, corrupção
ativa e passiva.

pelos crimes previstos neste artigo, se dará somente após o
cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena quando o resultado
envolver a morte da vítima.

4.2. Restrições às saídas dos presos: as saídas temporárias
serão, via de regra, proibidas.
§ 7º Ficam vedadas aos condenados, definitiva ou provisoriamente, por
crimes hediondos, de tortura ou de terrorismo:

7. Execução após condenação em segunda instância como
regra. Esta diretriz proposta é condizente com o entendimento
atual do Supremo Tribunal Federal. Mas aguarda-se um próximo
julgamento sobre o assunto, provavelmente em abril de 2019.
Justifica-se como medida mais eficaz contra impunidade e
corrupção. Avalia-se que essa diretriz teve impacto positivo no
aumento de colaborações premiadas nos casos de corrupção.

I - Durante o cumprimento do regime fechado, saídas temporárias,
por qualquer motivo, do estabelecimento prisional, exceto nas
hipóteses de que trata o art. 120 da Lei nº 7.210, de 1984 - Lei
de Execução Penal, ou para comparecer em audiências, sempre
mediante escolta; e
II - Durante o cumprimento do regime semiaberto, saídas temporárias, por qualquer motivo, do estabelecimento prisional, exceto
nas hipóteses de que trata o art. 120 da Lei nº 7.210, de 1984

8. Aprimoramento de mecanismos de investigação de organizações criminosas, como o do Banco de Perfis Genéticos,
do Banco Nacional dos Perfis Balísticos e do Banco Nacional
de Perfis Genéticos, além da criação do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. E prevê a atuação de
agentes policiais disfarçados em investigações envolvendo
ações de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e de armas.

- Lei de Execução Penal, para comparecer em audiências, sempre
mediante escolta, ou para trabalho ou para cursos de instrução
ou profissionalizantes.
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nº 4.737/1965).
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Esse projeto de lei, encaminhado em separado, para diminuir
a resistência de setores do Congresso, estabelece o crime,
com pena de dois a cinco anos, podendo ser aumentada em
até dois terços se houver participação de agentes públicos
na prática criminosa. Seus efeitos não alcançam condutas
do passado. Parte dos inquéritos abertos no STF com base
na delação da Odebrecht, por exemplo, investiga caixa dois.
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da Previdência, a prioridade da atenção política e congressual
nos primeiros 60 dias do governo Bolsonaro.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem doar, contribuir ou fornecer

1. A polêmica mudança sobre legítima defesa em confronto
armado
A politização das propostas encaminhadas no chamado “pacote anticrime” não ocorre homogeneamente. Aquela que recebeu
mais destaque – e que acarretou mais polarização na mídia e na
política – não foi citada acima como pertinente para a estratégia
de iniciativas contra a governança ilegal: a ampliação das hipóteses
de legítima defesa envolvendo policiais em serviço ou militares
atuando na segurança pública nas operações de Garantia da Lei
e da Ordem (GLO) que altera o art. 25 do Código Penal.5

recursos, valores, bens ou serviços nas circunstâncias estabe-

Parágrafo único. Observados os requisitos do caput, considera-se

lecidas no caput.

em legítima defesa:

Art. 350-A. Arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar
qualquer recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral.
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui
crime mais grave.

§ 2º Incorrem nas mesmas penas os candidatos e os integrantes

I - O agente policial ou de segurança pública que, em conflito

dos órgãos dos partidos políticos e das coligações quando

armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta

concorrerem, de qualquer modo, para a prática criminosa.

e iminente agressão a direito seu ou de outrem; e

§ 3º A pena será aumentada em 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),

II - O agente policial ou de segurança pública que previne agressão

no caso de algum agente público concorrer, de qualquer modo,

ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática

para a prática criminosa.

de crimes.

10. Projeto de lei complementar propõe a competência da
Justiça Federal para julgar crimes comuns conexos com
eleitorais, devido à complexidade das matérias e a existência
de mais recursos na Justiça comum.
Processo decisório legislativo e as propostas
contra “governança extralegal”

O conjunto de propostas selecionadas acima estão na
agenda institucional, e disputam com as propostas da reforma

Essa promessa de campanha do candidato Jair Bolsonaro
encontra grande apoio em setores policiais e militares. Somente
no estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Comando Militar
do Leste (CML) foram realizadas quarenta (40) ações com a
participação de militares, preponderantemente do Exército, no
período entre 30 de maio de 1992 (ECO RIO) a 4 de junho de
2018 (lockout das empresas de transporte por caminhões).
Em várias localidades há efetiva, e provável, situação de
enfrentamento com fuzis e outras armas pesadas. Em 2018, no
janeirO • fEvereiRo • março 2019 127

I N S I G H T

período da intervenção federal na área de segurança pública,
que aconteceu ao mesmo tempo de uma operação de GLO,
foram registrados 8.613 tiroteios (disparos de armas de fogo)
– mais que o total dos registros do ano anterior: 5.993. A média
de tiros por dia passou de 16 em 2017, para 27 durante os 319
dias do período de intervenção em 2018 (INTERVENÇÃO, 2018).
Outra modificação apresentada para o Código de Processo
Penal permite que delegados deixem de prender em flagrante
policiais que cometem crimes, caso considere que o fato se
enquadra em alguma das excludentes de ilicitude.
Art. 309-A. Se a autoridade policial verificar, quando da lavratura
do auto de prisão em flagrante, que o agente manifestamente
praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput
do art. 23 do Código Penal, poderá, fundamentadamente, deixar de
efetuar a prisão, sem prejuízo da investigação cabível, registrando
em termo de compromisso a obrigatoriedade de comparecimento
a todos os atos processuais, sob pena de revelia e prisão.

Por fim, a proposta do Executivo permite ao juiz a redução
pela metade ou mesmo não aplicar a pena a um agente de
segurança pública se “o excesso decorrer de escusável medo,
surpresa ou violenta emoção”.6
Essas modificações serão discutidas no Congresso Nacional em que a polarização política está presente. Porém,
constata-se que as mortes em confronto com a polícia estão
crescendo. Em 2017, foram 5.159 – em comparação a 2013,
quando foram registrados 2.212 homicídios por intervenção
policial (em serviço e fora de serviço) (FBSP, 2018, p. 26).
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multifacetado. Envolve inúmeros atores individuais e grupos
de interesse que colaboram, ou competem, para influenciar os
tomadores de decisão legislativa. A trajetória política recente
da “legislação anticrime” mostra a participação desses atores
mais relevantes (insiders) e grupos de pressão periféricos
(outsiders) (PAGE, 1999, p.208).
2.a. Atores relevantes (insiders)
Nesta seção apresentam-se atores relevantes e influentes
no processo de tomada de decisão. Têm algumas características. Primeira, são indivíduos ou grupos que têm contato ou
acesso direto a pelo menos um ministro do governo. Assim,
são mantidos informados sobre as providências sob exame,
podem oferecer colaborações informais sobre seu mérito e
são formalmente consultados sobre o assunto. Segunda, um
ator relevante (insider) nunca será o último a saber sobre uma
medida de importância em sua área. Em regra, influem nas
fases iniciais da preparação das políticas públicas. Terceira, as
perspectivas e considerações dos atores relevantes, de fato, são
capazes de moldar aspectos da política pública. Não é um ator
relevante aquele rotineiramente “consultado” cujas sugestões
são ignoradas. É, portanto, indispensável que o “insider” possa,
pelo menos às vezes, influenciar a formação da política pública.
Quando o juiz federal Sergio Moro aceitou o convite para
ser ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo
Bolsonaro destacou sua missão:
Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda
anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição,

2. As partes interessadas e o processo de tomada de decisão
O processo de formação de política criminal é complexo e
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últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior
(FERNANDES, T.; CARAZZAI, E.; RANGEL,2018).

A menos de uma semana do primeiro turno das eleições, o
juiz Moro havia tirado o sigilo da delação do ex-ministro Antonio
Palocci que cita o presidente Lula (G1 GLOBO, 2018). Este
ato foi visto como prejudicial para a campanha de Fernando
Haddad (PT). Ainda assim, foi uma surpresa o seu ingresso
no novo governo. Tornou-se um ministro poderoso; um dos
protagonistas da “elite desunida”.
A ideia geral é resgatar parte das propostas das 10 Medidas contra
a Corrupção do Ministério Público, também utilizar; e já falei com
o representante do Brasil da Transparência Internacional, o sr.
Bruno Brandão, resgatar, utilizar em parte, essas propostas que
foram formuladas pela sociedade civil organizada, Transparência
Internacional e Fundação Getúlio Vargas, principalmente, são as
novas medidas contra a corrupção. A ideia é que essas reformas
sejam propostas simples e possam ser aprovadas em um breve
tempo (BRANDT, AFFONSO, 2018).

Os projetos legislativos têm a colaboração de vários indivíduos que participaram das reuniões com o ministro Moro, e
que ainda não foram citados publicamente. A divulgação em
fevereiro de 2019 incluiu inúmeras apresentações com esclarecimentos e pedidos de apoio e sugestões para governadores
e secretários de segurança estaduais, aos deputados federais
da Frente Parlamentar de Segurança Pública, aos senadores,
membros do Judiciário no CNJ e outros grupos. A partir das
conversas com os parlamentares optou por colocar a criminalização do caixa 2 em um projeto a parte, que foi também
encaminhado no dia 19 de fevereiro ao Congresso Nacional.
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O ministro Moro escolheu os governadores como uma das
partes interessadas nos projetos devido a sua articulação com
as unidades federativas regionais e sua suposta capacidade
de influenciar os deputados federais e senadores que são
formalmente os tomadores das decisões sobre as matérias.
A “coligação bolsonarista” tem forte base na federação.
Durante o período eleitoral, 12 dos 27 governadores vitoriosos
se apresentaram como aliados do candidato Jair Bolsonaro. Os
três maiores colégios eleitorais apresentaram candidatos que o
apoiaram: Rio de Janeiro com o ex-juiz Wilson Witzel (PSC), São
Paulo com o empresário Doria (PSDB), Minas Gerais com o empresário Romeu Zena (NOVO) e Rio Grande do Sul com Eduardo
Leite (PSDB).7 Na reta final do primeiro turno houve inclusive uma
campanha de “voto útil” para vencer o candidato lulista de imediato,
que deslocou votos de candidatos críticos do PT, para Bolsonaro.
O PSL triunfou com candidatos a governador em três estados:
o bombeiro militar Comandante Moisés em Santa Catarina, o
empresário Antonio Denarium (Roraima) e o policial reformado
Coronel Marcos Rocha (Rondônia). São considerados parte da
aliança bolsonarista os governadores eleitos: no Paraná, Ratinho
Junior (PSD); em Goiás, Ronaldo Caiado (DEM); em Mato Grosso,
Reinaldo Azambuja (PSDB); em Mato Grosso do Sul, Mauro Mendes (DEM); e no Amazonas, Wilson Lima (PSC) (PITOMBO, 2018).
A oposição a Bolsonaro se concentrou no Nordeste, onde
foram eleitos quatro governadores petistas: Rui Costa (BA),
Camilo Santana (CE), Wellington Dias (PI) e Fátima Bezerra (RN).
E onde também se localizam outros governadores considerados
“não alinhados” como Paulo Câmara (PSB), em Pernambuco; João
Azevedo (PSB), na Paraíba; Flávio Dino (PC do B), no Maranhão;
e Belivaldo Chagas (PSD), em Sergipe. Dos dez estados com
mais elevado número de homicídios, seis estão no Nordeste,
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onde a atuação de facções criminosas violentas, ligadas ao
tráfico internacional e nacional de drogas disputam territórios
e controle sobre o sistema prisional, conforme foi ilustrado nos
ataques de janeiro de 2019 no Ceará. Aqui está um desafio
político à articulação federativa para o combate à criminalidade
organizada. Os governadores foram consultados por Sergio Moro
no momento inicial do processo político de encaminhamento dos
projetos anticrime ao Congresso Nacional. Na reunião do dia 4 de
fevereiro estiveram presentes doze governadores, inclusive dois
petistas (Rui Costa – BA e Camilo Santana – CE) e secretários
de segurança pública. O ministro buscava apoio e sugestões; os
governadores queriam recursos, principalmente.
A Casa Legislativa onde se inicia a tramitação dos projetos de
lei ordinária e lei complementar é Câmara dos Deputados. Por isso,
entre os participantes da “coligação bolsonarista” que merecem um
perfil preliminar está o PSL, legenda que se transformou no segundo
maior partido da Câmara dos Deputados ao se tornar o principal
instrumento da disputa eleitoral de 2018. Na eleição de 2014, o
partido elegeu um deputado; com a migração dos bolsonaristas
chegou a 8 deputados antes das eleições. Após a disputa tem, no
início de fevereiro, 52 deputados que compõe uma bancada mais
jovem (entre 30 e 40 anos) e com mais militares (15 vezes mais!)
que as demais. São 25% de militares. Apesar do grande número
de militares, o PSL ainda tem mais empresários que a média
dos outros partidos e um número menor de parlamentares que
não se declaram “políticos de ofício” (MENEGAT, 2019). Quanto
à desigualdade de raça e gênero, o partido está na média dos
restantes. Porém, 90% dos deputados nunca ocuparam um cargo
eletivo. O PSL conta com o maior número de “influenciadores” (12
ao todo) no Facebook, e a líder em interações – a deputada Joice
Hasselmann (SP) que obteve 13,7 milhões de compartilhamentos
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entre 1º de novembro de 2018 e 10 de janeiro de 2019 (BARROS,
COUTO, GUIMARÃES, 2019, p. 9).
No caso do Senado a situação é diferente. O PSL elegeu
quatro senadores, sendo dois – Flávio Bolsonaro (RJ) com 4,2
milhões de votos (31,6% dos votos válidos) e o Major Olímpio
(SP) com 8,8 milhões de votos (25,81%) – recordistas nacionais. Foram eleitas ainda as senadoras juíza Selma Arruda (MT)
e Soraya Thronicke (MS).8
A ênfase na representação institucional dada até agora precisa
ser relativizada na articulação da liderança política em ascensão,
visto que houve uma grande atuação das redes sociais na campanha eleitoral que talvez se prolongue até a arena parlamentar. Isso
ocorreu durante a disputa para a Presidência do Senado, quando a
pressão das redes sociais organizadas demandava a não eleição
do senador Renan Calheiros. E, o discurso de diplomação do
presidente no TSE apontou para esse aspecto de conexão direta:
As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das
práticas do passado. O poder popular não precisa mais de intermediação, as novas tecnologias permitiram uma relação direta
entre o eleitor e seus representantes (SIQUEIRA, 2018).

Numa análise que prioriza as mudanças na agenda governamental em política de segurança pública, convém alertar que o
clamor das ruas e das redes sociais pode fortalecer a sensação
de urgência e emergência na deliberação legislativa.
Outra parte interessada é a Frente Parlamentar da Segurança
Pública (FPSP) – chamada no debate político de “bancada da bala”.
Organizada pelo policial militar Capitão Augusto (PR-SP) obteve 247
assinaturas de deputados em 4 de fevereiro de 2019. A bancada
do PSL-RJ tem quatro deputados oriundos da Polícia Militar: dois
sargentos, um cabo e uma major. Um delegado da Polícia Civil e
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outro da Polícia Federal. E um subtenente do Exército. A legenda
do PSL apoiou sua formação com seis assinaturas. E dez outros
deputados fluminenses contribuíram também para seu registro.
Deputados do PSOL, PT e PC do B não assinaram o requerimento.
No Senado, dos dois senadores eleitos no estado do Rio de Janeiro,
Flávio Bolsonaro (PSL) é considerado uma liderança desse grupo.
Por último, uma observação provisória sobre a base de apoio
da “coligação bolsonarista” no Congresso Nacional. Primeiro,
existe uma promessa eleitoral de Jair Bolsonaro de negociar com
as chamadas “bancadas temáticas” e não reproduzir o modelo de
obtenção de apoio em troca de cargos e recursos. É indispensável
aguardar as votações mais importantes para testar a viabilidade
dessa inovação. Até fevereiro, o número de políticos que participam da administração de ministérios também é pequeno (27%)
comparada aos governos Temer (93%) e segundo governo Lula
(86%) (BITTENCOURT, 2019, p. A2). Porém, o presidente reeleito
da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) já atua efetivamente como
articulador da reforma previdenciária junto aos governadores.
Dessas negociações podem resultar acordos de “toma lá dá cá”
entre o governo federal e governadores em busca de recursos, que
enfraquecem a restrição aos pedidos clientelistas de parlamentares. Há alguma expectativa também de negociação de cargos e
verbas com líderes partidários para aprovar matérias de interesse
do governo no Congresso. Segundo, é uma regra de experiência
parlamentar que o governo precisa de pelo menos a sustentação
de 130 deputados e negociar apoio de outros deputados neutros
para obter aprovação de projetos de lei ordinária (CF art. 47),9 que
é o caso da legislação anticrime preponderantemente.
O DIAP divulgou um estudo (DIAP, 2019, p. 14-15), em fevereiro
de 2019, que faz uma avaliação inicial do apoio ao executivo. A
futura base é classificada em três grupos: a) apoio consisten-
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te, b) apoio condicionado, e c) oposição. No primeiro grupo,
estarão os partidos mais à direita do espectro político e de
visão conservadora (PSL, PP, PR, DEM, PSD, PTB, PRB, Podemos, PSC, PHS, PRP e DC); no segundo, os partidos mais ao
centro do espectro político (MDB, PSDB, SD, PPS, Novo, Pros,
Avante, Patriota, PMN e PTC); e, no terceiro, os partidos mais
à esquerda do espectro político (PT, PSB, PDT, PCdoB, PSol,
Rede, PV e PPL). De acordo esse levantamento preliminar do
DIAP, considerando os critérios acima, o presidente teria apoio
consistente na Câmara de 256 deputados, apoio condicionado,
de 117, e 140 de oposição. Caso esse alinhamento partidário
se confirme nas votações a serem feitas, o governo Bolsonaro
teria votos suficientes para aprovar leis ordinárias e medidas
provisórias. Entretanto precisaria buscar votos entre os chamados “partidos do centro”, para os classificados como apoio
condicionado, para aprovar leis complementares e emendas
à Constituição. A proposta de reforma da Previdência a ser
ainda clarificada está nesse segundo caso. Daí a urgência na
construção da articulação política parlamentar e a definição
nas prioridades da pauta de votação.
A parte interessada mais evidente na aprovação dos projetos anticrime seria o próprio presidente Jair Bolsonaro, em
conjunto com seus três filhos (Flávio, Eduardo e Carlos). Houve
uma vitória eleitoral significativa em outubro de 2018 (em toda
a federação), que deu certa legitimidade à pauta nacional de
combate à corrupção e ao crime organizado.
Jair Bolsonaro teve 57,7 milhões de votos (55% dos válidos),
que chegam perto do recorde de Lula na reeleição em 2006
– 58,2 milhões de votos. A votação do presidente eleito corresponde a 39,23% do total do eleitorado habilitado a votar em
2018. Ele venceu em 17 estados; Haddad, em 9. Nas capitais,
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o placar foi 23 a 3. Em outras palavras, na divisão por regiões,
venceu em todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
e em todas as capitais dessas três regiões, além das do Norte.
Haddad ganhou no Nordeste, onde teve a maior parte dos
votos em 3 das 9 capitais e em 8 dos 9 estados. Ciro Gomes
triunfou apenas no Ceará e sua capital. Pela primeira vez em
30 anos, o PSDB não participou do segundo turno.
O estado do Rio de Janeiro é o berço político do ex-capitão
paraquedista Jair Bolsonaro.10 No primeiro turno da eleição
presidencial de 2018, no estado inteiro, Bolsonaro (PSL) obteve 59,79% dos votos válidos (5.107.735 votos). Em segundo
lugar, ficou Ciro Gomes (PDT) com 15,22% dos votos válidos
(1.300.292). Em terceiro, Fernando Haddad (PT), com 14,69%
dos votos (1.255.425).11 No município do Rio, a mesma ordem
de preferência do eleitor prevaleceu: Bolsonaro obteve 58,29%
dos votos válidos, contra Ciro Gomes com 19,49%. O candidato
lulista teve 12,02%. Existe uma sinalização do eleitorado de se
querer uma alternativa à polarização da “coligação bolsonarista”
versus lulista. Mas constata-se também um realinhamento
político-partidário que se revela na vitória eleitoral do prefeito
Marcelo Crivella (PRB) em 2016 e uma persistente “guerra
cultural” (ALONSO, 2019, p. 52-70), que se expressa inclusive
no Carnaval de blocos de rua e escolas de samba.
O presidente Bolsonaro continua a usar as redes sociais
constantemente. Porém, o foco de suas mensagens não está
na promoção das prioridades da agenda institucional. Levantamento do jornal Estado de São Paulo, indica que entre 1º de
janeiro e 6 de março de 2019, Bolsonaro enviou 515 tuítes.
Desses, apenas duas eram sobre o “pacote anticrime”; cinco
mensagens de incentivo à reforma da Previdência. As postagens revelam que se “tratou 10 vezes mais sobre ideologia
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do que da reforma da Previdência” (MONTEIRO et al, 2019). O
setor de comunicação está atualmente dividido em três grupos:
“o do porta-voz, general Otávio do Rêgo Barros; o de amigos
de Carlos Bolsonaro (de onde partiria a maioria dos ataques
na internet); e o da Secretaria de Comunicação, vinculada ao
ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos
Santos Cruz (MONTEIRO et al, 2019).
A divulgação de imagens obscenas por Bolsonaro na
terça-feira de Carnaval gerou reações negativas, nacionais e
internacionais, e constrangimento entre grupos da “coalizão
bolsonarista”. Esse episódio exemplifica o impacto perverso
de uma “elite política desunida” – em desacordo relativamente
ao valor das instituições políticas e pela não adesão a nenhum
código de comportamento – para a governabilidade e avanço na
agenda institucional. Outra frase inapropriada foi divulgada no dia
7 de março para militares do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de
Janeiro: “Democracia só existe se as Forças Armadas quiserem”
(NOGUEIRA, 2019). É possível que notas oficiais venham a relativizar a expressão, reinterpretá-la ou apontar alguma distorção
por parte da imprensa. O aspecto crucial do pronunciamento está
na tendência a incentivar a polarização política como instrumento
de governo – que na hipótese deste trabalho estão presentes
nas incoerências ou contradições internas da nova elite política.
Os militares são integrantes importantes da “coligação
bolsonarista”, estão em posições-chaves no governo federal
e “partes interessadas” nas reformas propostas. A eleição
vitoriosa do presidente Jair Bolsonaro foi realizada com a participação do general Hamilton Mourão (65 anos), na reserva do
Exército desde fevereiro de 2018, com contato bastante recente
com as tropas. Em junho de 2018 assumiu a presidência do
Clube Militar, antes de ser convidado para ser vice-presidente
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em agosto. É filiado ao PRTB. Tem se destacado por suas
entrevistas à imprensa e declarações que, às vezes, enfrenta
os segmentos ideológicos ultraconservadores nos costumes e
antiglobalistas na política externa. É uma liderança pública em
ascensão que tem forte presença na mídia.
As nomeações para compor a elite dirigente são importantes.
Aqui daremos importância apenas à nomeação de militares. O primeiro escalão do governo federal se distingue pela atuação de militares em cargos estratégicos. Até o dia 18 de janeiro de 2019 eram
18 generais e 11 coronéis da reserva, mas a participação vem
crescendo (VALENTE, 2019). O Correio Braziliense constatou em
levantamento atualizado até o dia 13 de janeiro que:
Somados, os recursos dos novos ministérios e secretarias chefiados por militares chegam a R$ 170 bilhões. O valor é maior do
que as pastas da Saúde (R$ 129,8 bilhões), Educação (R$ 121,9
bilhões) e Justiça (R$ 47,6 bilhões). Os integrantes das Forças
Armadas ocupam as chefias do Gabinete de Segurança Institucional (general Augusto Heleno); Defesa (general Fernando Azevedo
e Silva); Infraestrutura (capitão Tarcísio Gomes Freitas); Ciência
e Tecnologia (tenente-coronel Marcos Pontes); Minas e Energia
(almirante Bento Albuquerque) (FERRARI, CAVALCANTI, 2019).

Ainda é cedo para verificar se esta presença de militares
influenciará indiretamente a aprovação de medidas como a
ampliação das hipóteses de legítima defesa de militares atuando na segurança pública nas operações de Garantia da Lei
e da Ordem (GLO).
Por último, houve manifestação positiva de grupos organizados como o Movimento Brasil Livre (MBL), através de
sua liderança parlamentar o deputado federal Kim Kataguiri
(DEM-SP), que já integram a “coligação bolsonarista”.
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2.b. Grupos de pressão menos influentes ou periféricos
(outsiders)
Esta categoria de análise não implica qualquer falta de
mérito ou incapacidade intrínseca de indivíduos ou grupos organizados. Significa que relativamente aos “atores relevantes”
situam-se à margem da elite política e dirigente estabelecida
num dado momento, por exemplo, após uma eleição por serem oposição, não terem participação no processo decisório
formal de uma política ou serem “antissistema”. Esses atores
mobilizam a opinião pública em arenas, como sindicatos
e universidades, e promovem manifestações públicas em
protesto ou para apresentarem suas demandas. Podem estar
presentes em institutos ou associações de reforma penal
(think-tanks) e divulgarem suas perspectivas amplamente em
redes sociais. E também fazem pressão política como lobistas,
assinam petições, fazem campanhas na mídia. É importante
salientar que essa classificação não é dicotômica. Trata-se
de um contínuo de posições entre os “insiders” e “outsiders”
relativas à influência efetiva no processo decisório.
Um exemplo pode esclarecer o significado empírico
dessa categoria de análise. Ilona Szabó é cientista política e
diretora do Instituto Iguarapé, que elabora e propõe políticas
de segurança pública. É frequentemente entrevistada por
canais de televisão e publicou, em 2018, o livro “Segurança
pública para virar o jogo”, com prefácio do ministro do STF
Luís Roberto Barroso. Ilona e Moro participaram de um debate
no Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro. No dia
27 de fevereiro, fez uma apresentação de sua metodologia a
Moro e ao secretário de Segurança Pública, general Guilherme
Teóphilo. Cinco dias antes, ela foi convidada pelo ministro
para integrar, como suplente, o Conselho Nacional de Política
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Criminal e Penitenciária (CNPCP). Até aqui temos a descrição
de uma “insider”, uma atora relevante que é consultada por
um ministro poderoso e convidada a participar de um Conselho
de sua área e interesse.
Após a publicação da nomeação para o CNPCP, começou
a circular a hashtag #ilonanão, que apareceu em 70 mil mensagens no Twitter entre quarta-feira e quinta-feira e alcançou
o primeiro lugar nos trending topics mundiais (ALEGRETTI,
CÂMARA, 2019). Era uma reação da “militância bolsonarista”
nas redes que não aceitavam a cientista política devido a suas
posições moderadas em relação a posse de armas. Em uma
dessas mensagens, Bene Barbosa, da ONG Viva Brasil, que milita pela liberação de armas, classificou Ilona como “inimiga do
governo” (ALEGRETTI, CÂMARA, 2019). Outro que protestou
contra a nomeação foi o senador Flávio Bolsonaro. O presidente
Bolsonaro telefonou para o ministro Moro e, em 24 horas após
a nomeação, o ato de nomeação foi revogado. No dia seguinte,
Ilona anunciou que sairia do Conselho Nacional de Segurança
Pública (CNSP), que faz parte do Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP), que entre outras atribuições supervisiona o
Plano Nacional de Segurança Pública (MAIZA, CARVALHO,
2019, p. 6). O vice-presidente general Mourão lamentou: “Eu
acho que perde o Brasil. Perde o Brasil todas as vezes que você
não pode sentar numa mesa com gente que diverge de você”
(CAMPOREZ, 2019). Essa divisão nas perspectivas políticas
dentro da elite política – em particular entre o presidente e o
vice-presidente – é uma das marcas dos primeiros meses de
2019. Em resumo: Ilona retém seu prestígio como especialista
e ativista na área de segurança pública, porém não é uma
“insider” da “coligação bolsonarista”.12
No início de março de 2019, as manifestações oficiais de
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importantes grupos organizados, como o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não estão disponíveis.
Um grupo de trabalho já foi constituído, porém só na terceira
semana de março serão amplamente divulgados e discutidos
os estudos sobre os projetos de lei “anticrime”.
Conclusões

O governo federal estabeleceu como prioridade em sua
agenda institucional um conjunto de projetos legislativos
encaminhados ao Congresso Nacional sobre o combate à
corrupção, ao crime organizado e crimes violentos. Até o
fechamento desta edição essas propostas não haviam sido
discutidas nas comissões, em primeiro lugar, da Câmara dos
Deputados. As polêmicas públicas ainda estão restritas, em
grande parte, à ampliação das hipóteses de legítima defesa de
policiais e de militares que atuam como agentes de segurança
em operações de GLO. E também à criminalização do caixa 2.
Na análise dos primeiros meses, tratamos a nova elite política e dirigente como a “coligação bolsonarista” – uma ampla
articulação de grupos díspares. Entre esses atores estão: o clã
Bolsonaro e seus aguerridos “militantes das redes sociais”;
o vice-presidente general Mourão e os militares que foram
nomeados para o alto escalão do governo e administração
pública; a articulação política eleitoral da legenda do PSL; o
grupo associado ao ministro da Justiça e Segurança Pública
Sergio Moro; o grupo recrutado pelo ministro Paulo Guedes
para gerir a reforma da Previdência; e a “bancada evangélica”,
principalmente. Os atores pertinentes ao estudo foram aqueles
que são “partes interessadas” relevantes para o processo
decisório dos projetos legislativos anticrime.
Esses atores políticos, sociais e corporativos são abor-
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dados, por hipótese, como uma nova “elite desunida”. Por
isso, a ênfase no estudo sobre as dificuldades em estabilizar
articulações legislativas indispensáveis, principalmente para
aprovar leis complementares e emendas constitucionais num
Congresso marcado pela polarização política e fragmentação
partidária. E o interesse em mapear as “partes interessadas”
em aprovar – com modificações – os projetos da “pauta
anticrime” do ministro Moro.
Ao contrário do que está sendo atualmente politicamente
encaminhado – prioridade para a reforma da Previdência, que
aprofunda divisões sociais e reações corporativas – o conjunto
de projetos de modernização e endurecimento penal parece
ter mais probabilidade de eventual aprovação. Há inclusive
maior probabilidade de apoio dos eleitores da “coligação bolsonarista” com seus objetivos. A mobilização necessária se
coaduna com o estilo das lideranças políticas e influenciadores
“bolsonaristas” das redes sociais.
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Por fim, o atual contexto econômico de estagnação
econômica e alto desemprego deve persistir em 2019. E,
consequentemente, agravar o conflito distributivo entre
corporações e grupos de interesses que compõem a coalizão
eleitoral vitoriosa com frustração de expectativas.
A alteração na composição da elite e seu estilo de governar são novidades que talvez não sejam acompanhadas de
consistência em torno de políticas públicas, administração
pública eficaz ou por lideranças experientes na gestão pública.
O equívoco na seleção de uma alternativa política estruturante,
por exemplo, de reforma da Previdência pode resultar em grave
instabilidade política. Ou mais, polarização política. É melhor
já ir se acostumando.
O autor é Professor da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
cesarcaldeira@globo.com

notas de rodapé
1. Prometeu que vai resgatar “As Dez Medidas Contra a Corrupção”, proposta pelo Ministério Público
Federal e apoiadas por milhões de brasileiros, e encaminhá-las para aprovação no Congresso Nacional.
2. A expressão é usada para designar uma área e conjunto de estudos criminológicos sobre “crime
organizado”.
3. Esse problema é abordado no ponto 10 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem
de Dinheiro (ENCCLA).

7. O candidato Ivo Sartori (PMDB) também apoiou Bolsonaro no segundo turno.
8. O PSL obteve a segunda maior bancada feminina na Câmara dos Deputados.
9. O quorum para aprovação de lei ordinária é de maioria simples que representa a maioria dos
parlamentares que estiverem presentes em uma determinada reunião ou sessão. A Câmara dos
Deputados tem 513 parlamentares.

4. § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

10. Nenhum dos candidatos a presidente que tiveram como berço político imediato o estado do Rio
de Janeiro chegou ao segundo turno da disputa presidencial nos últimos trinta anos. Até 2014, Jair
Bolsonaro teve votações expressivas como deputado federal. Foi o mais votado no estado em 2014
com 464.572 votos na legenda do PP. Em 2010, Bolsonaro (PP) obteve 120.646 votos, sendo reeleito
deputado federal pela sexta vez consecutiva. Foi o 11º mais votado.

5. Art. 25, caput - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

11. O Cabo Daciolo (Patriota) obteve mais votos válidos (2,47%) que o candidato do PSDB Geraldo
Alkmin (2,44%).

6. Mudança proposta no art. 23 do Código Processual Penal: § 2º O juiz poderá reduzir a pena até a
metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção.

12. Em solidariedade à saída de Ilona, o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato
Sérgio de Lima pediu para se desligar do CNSP.
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SE UMA CONEXÃO DE QUALIDADE
FAZ TODA A DIFERENÇA NA SUA VIDA,
IMAGINA NA DOS PESQUISADORES
QUE ESTÃO NA ANTÁRTICA.

A OI ESTÁ NA ANTÁRTICA
E leva até a estação da Marinha brasileira soluções de alta tecnologia
e conexão de qualidade. Tudo para aproximar quem trabalha lá
de quem fica aqui esperando por eles. E para ajudar o Brasil a ir
mais longe em suas pesquisas.
É a Oi fazendo mais por todos os brasileiros. Aqui ou em qualquer lugar.
OI.COM.BR
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Nahui Olin
Eclipse e solstício
Marcus Fabiano
Jurista e escritor
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epois de praticamente um século, ela é definitivamente recuperada do olvido como artista pioneira
do feminismo mexicano de projeção mundial.
Nahui Olin (pronuncia-se náui olín) desenvolveu
uma erótica crítica como poeta, pintora, dançarina,
atriz, caricaturista, compositora e modelo tanto de portraits e
nus fotográficos como de diversas representações pictóricas
de nomes como Jean Charlot, Diego Rivera e Gerardo Murillo.
Dado o caráter experimental e multidisciplinar das suas criações amalgamadas à própria biografia, é também comum que
hoje se lhe atribua a designação de performer.
Nahui Olin nasceu María del Carmen Mondragón Valseca,
em Tacubaya, Cidade do México, no ano de 1893, mas seria
educada em um internato de Paris. Carmen era filha do general
Manuel Mondragón, expoente militar da decena trágica de
Porfírio Díaz e provável executor do presidente Madero no período revolucionário. Precursora no uso de minissaias e cabelos
curtos cortados à navalha, ela seria hostilizada no México pelos
conservadores que menosprezavam as mulheres de costumes
liberais dos anos 1920. Eram as chamadas pelonas ou flappers,
jovens da classe média e das elites urbanas que escandalizavam a sociedade dançando foxtrote, usando vestidos de tubo
com panturrilhas à mostra, recusando o espartilho, fumando
em público e frequentando festas desacompanhadas.
Com 20 anos, em 1913, Carmen Mondragón casa-se com o
cadete Manuel Rodríguez Lozano, um aprendiz de diplomata três
anos mais novo e com grande vocação para as artes plásticas.
Retornando a Paris, o casal passa a exercitar-se em pintura e a
frequentar o seleto grupo integrado por Pablo Picasso, Georges
Braque, Henri Matisse e Diego Rivera. Com a eclosão da Primeira
Guerra Mundial, Carmen Mondragón muda-se com o marido para
San Sebástian, no País Basco, Espanha, onde tem seu único
filho. A criança viria a morrer logo e em circunstâncias jamais
esclarecidas, as quais até hoje levantam rumores e suspeitas
de infanticídio provocado por um ataque de fúria de Carmen.
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Ante a descoberta da homossexualidade de Lozano e sua
infeliz vida conjugal, ela retorna ao México e apaixona-se
pelo paisagista Gerardo Murillo, conhecido como Doctor
Atl (Doutor Água, em náuatle). Mestre de grandes nomes
como José Orozco e David Alfaro Siqueiros, Dr. Atl, mesmo
em situação de penúria, gozava de largo prestígio graças a
uma fulgurosa inteligência que ele fazia questão de repartir
em cursos e conferências. Dezessete anos mais velho que
Carmen Mondragón, eles manteriam, a partir de 1921, um
turbulento amor, responsável por profícua produção artística
de ambos, troca de cartas e atividade memorialística. É o
Doctor Atl quem batiza Carmen Mondragón como Nahui
Olin, nome que designa o quatro-movimento, de onde surge
o quinto sol na mitologia náuatle, uma representação cosmogônica encontrada em entalhes escultóricos e códices
pré-colombianos de tlacuilos.
Doctor Atl logo convida Nahui Olin para viver consigo no colossal e inativo Convento de la Merced, exemplar único do estilo
ibero-muçulmano colonial (mudéjar) que fora ocupado por ele a
fim de evitar sua demolição. No magnífico prédio abandonado,
o casal vive modestamente, mantendo uma vida de arte e
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entusiasmo sexual na imensidão deserta de um antigo espaço
religioso. O romance entre a dita mulher mais bela do México
e o brilhante pintor à beira da mendicância escandalizaria os
círculos menos cosmopolitas. Entretanto, esse relacionamento
não transcorreu de modo sempre pacífico. Certo dia, completamente nua, Nahui lutou com Atl e desferiu-lhe cinco tiros
com uma pistola, todos felizmente alojados no solo.
Durante as décadas de 1920 e 30, o trabalho poético de Nahui
Olin alcança níveis elevados na assimilação de abordagens futuristas, modernistas e proto-surrealistas, enquanto sua pesquisa
visual produz quadros capazes de incorporar diversos elementos
do muralismo a uma linguagem que certa crítica insiste em
qualificar apenas como naïf. Ela ainda aperfeiçoa sucessivas
hibridações entre o estilo art déco e temas telúricos da mexicanidade, protagonizando também ensaios fotográficos cuja
gramática corporal adianta em anos trabalhos como o de Leni
Riefenstahl. Desse período áureo, destacam-se as magníficas
séries de Edward Weston e Antonio Garduño aqui reproduzidas,
a respeito das quais Nahui reivindicava uma coautoria diretiva e
dramática que lhe desapassivava da condição plástica e inerte
de simples modelo em pose. Em 1925, após o fim do relacio-
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namento com Dr. Atl, Nahui Olin viaja para Hollywood com o
desenhista Matías Santoyo. Nos Estados Unidos, oferecem-lhe o estrelato de um filme que seria aceito e logo depois
abandonado, já após a seleção de fotos, por ser considerado
exageradamente explorador do fetiche da sua imagem. Bem
visto, tal episódio aponta evidências de um cioso controle sobre
a própria representação exercido por Nahui.
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O seu último relacionamento mais conhecido foi com Eugenio
Agacino, um capitão com quem empreendeu diversas viagens
náuticas pelo Caribe e Europa. Após seu amante morrer
repentinamente por um provável choque anafilático causado
por mexilhões, Nahui Olin mergulha em profunda depressão e
retira-se para a antiga casa familiar no centro da Cidade do México. Passaria então a sobreviver como professora de pintura
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em uma escola primária e com o auxílio de uma bolsa estatal
para produtores de arte. Era o princípio de seu longo eclipse.
Abandonada pela fulgurante beleza, Nahui passou a viver
entre dezenas de gatos recolhidos à rua, alimentando-se em
um banquete quinzenal que era seguido, no resto dos dias,
por refeições feitas em um asilo para mendigos. Aos poucos
sua presença notável foi tornando-se fantasmática. Circulam
relatos aterradores de uma Nahui Olin desorientada pelas
ruas da Alameda, vagando com o rosto excessivamente
maquiado, dando-se inclusive à prostituição. Sua memória
foi sendo paulatinamente mitigada da vida cultural mexicana
até desaparecer por completo. Abandonada e solitária, ela
morreu em Tacubaya, no início de 1978, aos 85 anos, sem
nenhum obituário na imprensa ou qualquer reconhecimento
significativo por seu trabalho.
Ignorada por longos anos, a figura de Nahui Olin passa por um
efusivo resgate graças ao trabalho iniciado por Tomás Zurián,
que, em 1992, recolheu criações dispersas e organizou uma
exposição reabilitadora de sua obra no Museu Diego Rivera. O
trabalho de Zurián iniciou-se a partir de uma foto encontrada
nos arquivos de Doctor Atl com a seguinte dedicatória: “Amor
eterno amor Atl, la palpitación de mi corazón es el sonido de tu
nombre que amo con toda la frescura de mi juventud, único ser
que adoro, moja los ojos de tu amada con el semen de tu vida
para que se sequen la pasión, que no ha de ser más que tuya.”
A irrupção de uma extravagante energia criadora, simultaneamente corporal e reflexiva, por certo dificultou a primeira
acolhida de Nahui Olin, tantas vezes descredenciada como
mera diva sedutora nos meios de uma vanguarda mexicana
altamente machista. Contudo, o poema “Es una coqueta”, abaixo transcrito, discute justamente sua perspicácia da condição
da coquette como mulher frívola dada ao flerte e habituada a
colecionar suspiros de cortejos levianos. Examinando alguns
estudos sobre sua vida, percebe-se que ela compreendia
perfeitamente como e quanto sua condição natural de beldade
lhe servia, embora jamais se resignasse a ser apenas isso.
Além de dona de um singular magnetismo erótico, o qual sabia
evanescente (não se conhecem fotografias dela em idade
avançada), a chamada “musa dos olhos verdes” não apenas
moveu paixões avassaladoras de homens e mulheres. Como
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artista, antecipou pesadas censuras ao patriarcado ibérico e
merecidamente hoje figura no panteão de “Las Siete Cabritas”,
obra da ensaísta Elena Poniatowska que, além de Nahui Olin
(1893-1978), arrola e discute trajetórias e criações de Frida
Kahlo (1907-1954), Pita Amor (1918-2000), com quem Nahui
manteve encontros lésbicos, María Izquierdo (1902-1955),
Elena Garro (1916-1998), Rosario Castellanos (1925-1974) e
Nellie Campobello (1900-1986).
Em 2017 entrou em cartaz “Nahui, la musa olvidada”, filme
de Gerardo Tort. E em setembro de 2018 encerrou-se, no
Museu Nacional de Arte do México, a exposição “Nahui Olin,
la mirada infinita”. Essa ampla ofensiva de retomada chegou
a entusiasmar os críticos a tal ponto que alguns chegaram a
predizer uma ultrapassagem do prestígio internacional de Frida
Kahlo. A sua obra poética publicada, cujas capas reproduzo
abaixo, é formada pelos seguintes volumes: “Óptica cerebral,
poemas dinâmicos” (1922), “Câlinement je suis dedans” –
“Carinhosamente estou dentro” (1923), “À dix ans sur mon
pupitre“ – “Aos dez anos sobre minha classe” (1924), “Nahui
Olin” (1927) e “Energía cósmica” (1937). Supõe-se ainda, e
com grande chance de acerto, existir uma quantidade razoável
de desenhos e textos dispersos de Nahui Olin em múltiplos
veículos e suportes a aguardar o levantamento por pesquisadores. Destaco aqui o seu último livro, “Energía Cósmica”. Nele a
autora questiona a teoria da relatividade de Albert Einstein em
versos, digressões técnicas e metafísicas que incorporam até
mesmo elementos do princípio da incerteza, formulado pela
mecânica quântica de Werner Heisenberg em 1927.

O

impacto da poesia de Nahui Olin no contexto modernista e revolucionário mexicano é surpreendente
por várias razões. E seguramente demandaria uma
exegese crítica bem mais detida do que a comportada pelo escopo dessa modesta apresentação.
Mesmo assim, cabe chamar atenção para o efeito contrapontístico provocado por uma terminologia científica que sugere
o empenho intelectual da autora em se manter à altura dos
mais complexos debates de sua época. Sem restar cativa de
uma subjetividade romântica ou exclusivamente passional, a
poeta ultrapassa o registro lírico para enfrentar o fascínio por
uma natureza já observada e sentida pelas lentes do conhecimento organizado.
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Assim, elementos de astronomia, ótica, eletricidade, física
nuclear, biologia e recorrentes interrogações sobre os estados da matéria não operam em seus versos como meros
estratagemas estetizantes. Ao contrário: indicam tomadas de
posição, mesmo que epistemologicamente discutíveis, em um
dramático momento de declínio da teoria do éter e ascensão
das físicas relativística e quântica, ressonando o epíteto que
ela formulara para definir a si própria: “amor, cerebro y carne”.
Sem síntese ou harmonia vislumbráveis, o gênio estético
de Nahui Olin suportou conviver entre extremos de ternura
e cólera. O seu traço leve e alegre, impregnado de infância
e das cores vivas de seu país, teve contrapartida na tensão
de uma assertividade literária ácida e contundente, por vezes
sombria e até mesmo mórbida. A sua inteligência precoce, ao
ser formada por uma educação de escol e pela experiência do
convívio alhures, precipitou uma apurada noção dos lugares
e funções da mulher nas sociedades tradicionais, algo que
se pode notar no formidável poema ¿Quién te agita?, escrito
por Carmen Mondragón ainda criança e recolhido por uma
professora assombrada com seus dotes literários (que me
pareceram, porém, amplificados em certa medida por alguma
revisão ulterior).
Encorajo os leitores dessa revista a contribuírem para que se
tire da sombra do esquecimento uma obra tão complexa e
relevante para a arte feita por mulheres na América Latina.
Selecionei a seguir uma mostra de seis poemas de Nahui Olin
que compõem um fragmento do largo espectro dessa extraordinária criadora que urge ser integrada ao cânone continuador
da linhagem rebelde de Sor Juana Inés de la Cruz, a Décima
Musa, alguém que por certo lhe trouxe os melhores precedentes em matéria de arrojo comportamental, estro e agudeza.
O autor é professor do Departamento de Direito Público da Universidade
Federal Fluminense (UFF).
marcusfabiano@terra.com.br
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SEIS POEMAS
DE NAHUI OLIN
***

EL PODER DE LOS IMBÉCILES

[Óptica cerebral. Poemas dinâmicos]
El oro es el perverso auxiliar que da poder a los imbéciles, a
los gobiernos, a los explotadores de sentimientos humanos
o poderes religiosos y desnudan de bienes materiales y
espirituales a los pobres que despojan de ese metal que
tan fácilmente se escapa de nuestras manos tan sólo para
nuestra manutención vital. Nacemos por una causa tan natural
como las plantas que viven de oxígeno, de jugos de la tierra
y somos máquinas del oro que nos permite vivir según lo que
poseamos, y somos superiores a las plantas y a los insectos,
con necesidades inferiores a ellos, creadas por nuestras
ambiciones, y somos pobres porque nos han hecho pobres los
que nos despojan de bienes materiales, de bienes espirituales,
y el oro es el poder de los imbéciles que venden a los pobres
aire, luz, pan o yerbas a precios locos, impuestos por sus
pervertidas ambiciones de poderes imbéciles. –
***

BAJO LA MORTAJA DE NIEVE DUERME LA IZTATZIHUATL
EN SU INÉRCIA DE MUERTE

[Óptica cerebral. Poemas dinámicos.]

Bajo la mortaja de leyes humanas, duerme la masa mundial
de mujeres, en silencio eterno, en inercia de muerte, y bajo la
mortaja de nieve– son la Iztatzihuatl,
en su belleza impasible,
en su masa enorme,
en su boca sellada
por nieves perpetuas, –
por leyes humanas. –
Mas dentro de la enorme mole, que aparentemente duerme,
y sólo belleza revela a los ojos humanos, existe una fuerza
dinámica que acumula de instante en instante una potencia
tremenda de rebeldías, que pondrán en actividad su alma
encerrada, en nieves perpetuas, en leyes humanas de feroz
tiranía.– Y la mortaja fría de la Iztatzihuatl se tornará en los
atardeceres en manto teñido de sangre roja, en grito intenso
de libertad, y bajo frío y cruel aprisionamiento ahogaron su
voz; pero su espíritu de independiente fuerza, no conoce leyes,
ni admite que puedan existir para regirlo o sujetarlo bajo la
mortaja de nieve en que duerme la Iztatzihuatl en su inercia de
muerte, en nieves perpetuas. –
***
ES UNA COQUETA
[Câlinement je suis dedans]
Es una coqueta
la que
pierde la cabeza
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la
que
va
como yo
sin
saberlo
gustándose
todas las veces
que la miran
ES
inútil
saber
que se
es
bella
y
linda
se tiene
sin cesar
que encontrar
a alguien
que se lo diga
y rediga
o que no le haya
dicho nunca
qué
linda
es
ES
una coqueta
la que
deja
de tener
el mismo
efecto
ella cambia
para encontrar
una nueva
manera
de gustar
de ser deseada
y aunque
todo el mundo
se voltee
para mirarla
ella
no está
cansada
de arrancar
deseos
al mundo entero
que
no la ha
mirado demasiado
dicho y redicho sin cesar
que es linda
como una coqueta
que hace perder la cabeza
al mundo entero
Dado que
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no son suficientes
las conquistas
LA COQUETA
irá
siempre
a buscar
a alguien
que le
diga
y
rediga
tú
eres linda.
***
EL CÁNCER QUE NOS ROBA LA VIDA
[Óptica cerebral: Poemas dinâmicos]
El cáncer de nuestra carne que oprime nuestro espíritu sin
restarle fuerza, es el cáncer famoso con que nacemos—
estigma de mujer—ese microbio que nos roba vida proviene
de leyes prostituidas de poderes legislativos, de poderes
religiosos, de poderes paternos, y algunas mujeres con
poca materia, con poco espíritu, crecen como flores de
belleza frágil, sin savia, cultivadas en cuidados prados para
ser transplantadas en macetas inverosímiles—arbustos
enormes, enanizados por mayor crueldad y sabiduría agrícola
que la de los japoneses—y flores marchitas de invernadero,
temerosas, tiemblan frágiles en la atmósfera pura-el sol las
consume, la tormenta de la lucha de la vida con sólo su rumor
las mata, y son víctimas de crímenes cínicos de poderes
legislativos, de poderes religiosos, de poderes paternos, y
esas víctimas cobardes paren, porque no tienen seguridad
de ellas mismas, generaciones de nulidades enfermizas. Mas
otras mujeres víctimas también de esos poderes y en las que
la carne impera, saltan por todo y van por el mundo con carne
temblorosa de deseos—cortesanas humilladas por leyes
gubernamentales—y aunque atormentadas por las mismas
pasiones, van otras, fanáticas, que azotan con religiones, y
amenazan, vulgares sus carnes podridas de pasiones y deseos
extinguidos...
Mas otras mujeres de tremendo espíritu, de viril fuerza, que
nacen bajo tales condiciones de cultivadas flores, pero en
las que ningún cáncer ha podido mermar la independencia
de su espíritu y que a pesar de luchar contra multiplicadas
barreras que mil poderes les imponen, más que el hombre a
quien le han glorificado su espíritu y facilitado sus vicios—con
esas multiplicadas barreras que mil poderes les imponen—y
desarmadas, con débil carne de invernadero, luchan y lucharán
con la sola omnipotencia de su espíritu que se impondrá por la
sola conciencia de su libertad—bajo yugos o fuera de ellos-y
la civilización de los pueblos y de los hombres hará efectivo el
valor de seres de carne y espíritu como ellos.
Mas las otras pobres flores-arbustos enanizados—traen
consecuencias del cáncer hereditario a las nuevas
generaciones y paren seres pequeños e intoxicados, sin fuerza
de espíritu, sin fuerza de cuerpo, que significan degeneración
universal—y el problema de la educación se yergue para crear
la fuerza que ha de sostener a seres enfermos del cáncer que
roba vida.—
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***
¿QUIÉN TE AGITA?
[À dix ans sur mon pupitre]
–¿Quién te agita, oh, espíritu mío? ¿Es el amor? Es la sed
feroz de comprender, de saber más hasta llenar el inmenso
vacío, hasta sobrepasarlo completamente. Tú amas, tú crees
amarlo todo y nada te basta. Quieres sumergirte en los
pensamientos de Pascal, Voltaire, Renan, Platón y Aristóteles
para saciar tu razón, para practicarla, para engrandecerla, para
animarla de una vida que le es necesaria, para demostrarle
que el pensamiento humano es infinito, que ella puede seguir
aprendiendo, sabiendo, sintiendo, razonando, que nada le
bastará, y que al final de mi carrera no habrá aprendido,
sabiendo lo que habría podido aprender. Quiero vaciar en mí
misma hasta los últimos jugos de las bellezas del arte de las
obras humanas; sí, quiero sentir lo que todos han sentido.
Después de haber aprendido hay que aprender siempre. Me
moriría de dolor si se me privara de esta vida intelectual, de
toda fuente de filosofía, poesía, juicio, estudio, razonamiento;
seguramente moriría disecada como una planta sin aire. –
***
RELATIVIDAD
[Energía Cósmica]
La relatividad del espacio y del tiempo que Einstein ha
comprobado matemáticamente y físicamente, y que
ha dejado satisfecho a los sabios y que yo aplaudo con
entusiasmo pero que difiere de mi modesto modo de
pensar—es que la relatividad que se le ha encontrado a
todo, nunca ha prescindido de nosotros mismos y hemos
sido el punto esencial para que puedan existir las cosas
y hacer una comparación entre ellas de movimiento o de
tiempo de velocidad o de aparente inmovilidad—entonces
nosotros mismos con el criterio que poseemos establecemos
la relatividad, es decir la relatividad en una de las pruebas
más eficaces de nuestra incomprensión de la totalidad del
universo, estamos en ella y no podemos darnos cuenta
de ella puesto que establecemos una relatividad donde
claramente se acusa nuestra incompetencia para estar en
ese momento preciso en la totalidad de las cosas.— Sí,
es admirable acusar y precisar de ese modo nuestras
imperfección; pero la relatividad del espacio acaso tendría
razón de existir si nosotros no existiéramos?— Nuestro error
que nos llevará siempre a cosas limitadas es el de aislar la
cosa y de no seguir la verdadera relación que en ese segundo
de impulso, movimiento, etc., hay en cada átomo de distinta
materia y que va bajo los rayos de la luz, las vibraciones
eléctricas inadvertidas para nosotros y el movimiento propio
de cada ser, elemento, o cosa proviniendo de un conjunto.—
Es cierto que la compenetración y comprensión del infinito
nos convertiría seguramente en el control de esa fuerza
inconsciente.— La Relatividad del espacio que yo concibo
con mi modesto criterio es la que permite a toda materia de
cualquier especie que sea, tener una evolución distinta pero
siempre dentro la enorme y terrible totalidad que nos aplasta,
nos nulifica.—
***
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A

unidade de sociedades plurais depende não
só do respeito a procedimentos imparciais
para a escolha dos governantes – eleições
livres, honestas e periódicas –, mas também da garantia de que os vencidos não
sejam subjugados e oprimidos. A minoria deve ser tratada
com dignidade, ter seus direitos respeitados e sua segurança
preservada, ainda que critique o governo escolhido pela
maioria. Se os governantes eleitos abusam do poder que lhes
foi conferido pelo voto majoritário, as cortes constitucionais
intervêm para preservar os direitos fundamentais, que são
elementos essenciais do pacto constitucional. Ao protegê-los,
o STF conserva a unidade em torno do estado democrático de
direito, mantendo íntegros o pluralismo e a diversidade que
enriquecem e qualificam a sociedade brasileira.
A unidade social também é objeto da retórica fascista. Mas
o fascismo pretende produzir unidade por meio da supressão
do pluralismo e da diversidade. Sua vocação é totalitária: a
unidade que persegue vai além da estrutura política básica
da sociedade, espraiando-se para a esfera da cultura e da
vida privada. A unidade política está diretamente associada
à homogeneidade cultural – no caso do nazismo, também à
homogeneidade racial. Quando Bolsonaro insistia, durante a
campanha eleitoral, em “unir o Brasil”, referia-se ao seu propósito de suprimir a diversidade, razão pela qual se contrapunha
às políticas de reconhecimento das diferenças de gênero, etnia
e orientação sexual. Observe-se, por exemplo, o que disse em
seu discurso de posse, proferido na Câmara dos Deputados:
“Convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na
missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a,
definitivamente, do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Vamos unir
o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição
judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando
nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras
ideológicas”.

Não é essa a unidade almejada pelo constitucionalismo,
mas a que pode ser obtida quando as divergências são processadas democraticamente, quando as identidades particulares
são respeitadas, quando os adversários são reconhecidos
como membros igualmente integrantes da comunidade
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política. É a unidade em torno da estrutura básica do estado
democrático de direito que permite que as disputas acerca dos
caminhos a serem seguidos pela comunidade se resolvam em
um ambiente de paz e cooperação social. A unidade política
concebida pela tradição liberal-democrática é não só diferente
da preconizada pelo fascismo; é o seu oposto: é a unidade
consubstanciada na adesão às instituições que protegem o
pluralismo e a diversidade.
As cortes constitucionais não atuam na esfera da política
ordinária, mas tão-somente na da política constitucional. Essa
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restrição material não é contingente: para se legitimarem como
garantidoras da unidade política, ao contarem com a adesão
tendencialmente consensual, devem se afastar da política
ordinária e das disputas facciosas. As cortes constitucionais,
integradas por juristas não eleitos, não são, por isso, aptas
a exercer “função representativa” de forma ampla. Devem
concentrar sua intervenção na preservação os elementos
centrais do sistema político-institucional.
Não é coerente com a tradição do constitucionalismo
democrático que as cortes constitucionais, ao analisarem
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a constitucionalidade das leis, decidam motivadas pelo propósito de atender às expectativas predominantes na opinião
pública. Seu compromisso primeiro é com a preservação da
institucionalidade. As instituições processam as pretensões
normativas que emergem da sociedade, moderando-as e
racionalizando-as. Legitimar a jurisdição constitucional pela via
da comunicação direta da Corte com as massas equivaleria a
criar uma espécie de judiciarismo plebiscitário, que é incompatível com o constitucionalismo democrático.1
Ao conter o arbítrio dos governantes, as cortes constitucionais também representam o povo, mas o povo em
sua unidade, preservando as condições que possibilitam a
cooperação social em ambientes de liberdade e pluralismo.
Assim delimitada, a “representação argumentativa”, a que
alude Alexy2, não é estranha à tradição do constitucionalismo, que sempre conferiu função representativa não apenas
a autoridades eleitas pelo povo, mas também a órgãos não
eletivos, incumbidos de preservar a unidade política vis-à-vis
o pluralismo predominante no meio social. Na Constituição
Francesa de 1791 e na Constituição Brasileira de 1824, por
exemplo, o Rei também exercia função representativa, ao
lado das respectivas assembleias. Mas a intervenção dos
monarcas era reservada para as ocasiões em que a unidade
social fosse ameaçada pela orientação facciosa dos grupos
políticos. No exercício do “poder neutro”, segundo a célebre
proposição de Constant, o Monarca devia atuar como “ser
superior às divergências de opiniões, cujo interesse maior é a
manutenção da ordem e da liberdade, intangível por todas as
paixões da condição comum.”
A preservação da cooperação democrática em um ambiente de pluralismo depende de instituições neutras, que,
ao não se identificarem com nenhum dos grupos divergentes,
são legitimadas pelo apoio de todos. Nas repúblicas contemporâneas, a esfera da neutralidade política é ocupada pelas
supremas cortes, ao lado de outras poucas instituições. Estas
só se inabilitam para o múnus de conservar a unidade, como
os monarcas nas monarquias constitucionais, quando tomam
partido nas disputas facciosas e se imiscuem nas contendas
políticas ordinárias.
A democracia constitucional tem apresentado sinais de
fadiga. O consenso em torno das instituições neutras, como
o sistema eleitoral e as cortes constitucionais, dissolve-se
em meio à crescente hostilidade política entre concidadãos:
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os grupos particulares passam a conceber os demais como
inimigos, não mais como adversários que, apesar das divergências, são reconhecidos como membros plenos da mesma
comunidade política. A crise da democracia, que se verifica
em todo o mundo (Cf., p. ex.: Levitsky e Ziblatt), também tem
lugar no Brasil, sob o governo de Bolsonaro. Seus elementos
centrais manifestam-se aqui com eloquência:
No contexto da democracia em crise, líderes políticos não reconhecem o resultado das eleições e põem em xeque a correção
do processo eleitoral. No Brasil, no curso das eleições, Bolsonaro
questionava a lisura do voto eletrônico e suscitava recorrentes
suspeitas de fraude eleitoral: “Não posso falar pelos comandantes
militares, respeito todos eles. Pelo que vejo nas ruas, não aceito
resultado diferente da minha eleição. (...) Em 2015, eu aprovei o
voto impresso, mas o Supremo derrubou. Não temos como auditar
o resultado disso. A suspeição estará no ar. Se você ver como eu
sou tratado na rua e como os outros são tratados, você não vai
acreditar. A diferença é enorme” (FSP, 28.set.2018).
Corroendo as bases da unidade social, os grupos políticos não
reconhecem seus adversários como dignos de igual respeito e
consideração, e os convertem em inimigos a serem combatidos, expulsos ou eliminados. Bolsonaro, durante a campanha,
referia-se a seus adversários como “bandidos” e oferecia-lhes
as alternativas do exílio ou da prisão: “A faxina agora será muito
mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão pra fora ou vão para a cadeia.
Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. (...)
Essa pátria é nossa. Não é dessa gangue que tem uma bandeira
vermelha. (...) Petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia.
Vocês não terão mais vez em nossa pátria. (...) Vocês, petralhada,
verão uma Polícia Civil e Militar com retaguarda jurídica para fazer
valer a lei no lombo de vocês. (...) Bandidos do MST, bandidos
do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo.
Vocês não levarão mais o terror ao campo ou às cidades.” (Extra,
21.set.2018).
A violência política, praticada por militantes, é tolerada e até
encorajada. Não há repressão a gangues armadas, milícias e
grupos paramilitares. Os governantes se recusam a condenar
atos de violência. Em alguns casos, apoiam-nos. Em 2003, por
exemplo, Bolsonaro fazia, no Plenário da Câmara de Deputados,
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apologia aos grupos de extermínio: “Quero dizer aos companheiros
da Bahia — há pouco ouvi um parlamentar criticar os grupos
de extermínio — que enquanto o Estado não tiver coragem de
adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender,
será muito bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia,
pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o
meu apoio, porque no meu estado só as pessoas inocentes são
dizimadas. Na Bahia, pelas informações que tenho — lógico que
são grupos ilegais —, a marginalidade tem decrescido. Meus
parabéns!” (Congresso em Foco, 13 out., 2018). Até hoje, manifestações com esse teor não foram renegadas.
A verdade é relativizada por meio de um duplo movimento. Por
um lado, as informações contrárias aos interesses dos grupos
autoritários são caracterizadas como fake news. Por outro lado,
produzem-se torrentes de notícias falsas para deslegitimar
adversários. O verdadeiro e o falso deixam de importar. O que
importa é a forma como a notícia, verdadeira ou falsa, relaciona-se
com os interesses do grupo político engajado na conquista ou na
preservação do poder. No Brasil, as fake news foram amplamente
utilizadas na desestabilização do Governo, entre 2013 e 2015, e,
sobretudo, nas eleições de 2018. A principal via de propagação
de fake news pela campanha de Bolsonaro foi o WhatsApp.
No contexto da campanha presidencial brasileira, em julho de
2018, o Whats App alterou o limite de contatos (indivíduos ou
grupos) para os quais as mensagens poderiam ser enviadas: cada
mensagem passou a só poder ser enviada para 20 contatos. Em
janeiro de 2019, o Whats App estabeleceu limites ainda mais
rígidos. Hoje, as mensagens só podem ser repassadas para
5 contatos. Além disso, também no contexto das eleições, o
Whats App baniu mais de 100 mil contas, justamente porque
serviam à propagação de fake news.
A crise da democracia dá lugar à formação de um estado policial,
em que as garantias dos cidadãos não são respeitadas. Processos
criminais são utilizados para inabilitar adversários para a vida
pública. O Estado se torna mais opaco, mas os particulares perdem a privacidade, submetidos a vigilância permanente. Já no
Governo, Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional projeto
de Lei Anticrime, que, dentre outras medidas, classifica, como
hipótese de excludente de ilicitude, a ação policial que produz a
morte de suspeitos armados. Com isso, a conduta policial deixa
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rada criminosa. Simultaneamente, o Governo editou o Decreto
n. 9.690/19, conferindo a um amplo rol de autoridades a prerrogativa de tornar secretos documentos públicos, restringindo, com
isso, gravemente, a efetividade da Lei de Acesso à Informação
(Lei nº 12.527/2012) – a sustação da medida foi aprovada na
Câmara de Deputados, e o Governo, após intensa crítica pública,
a revogou. O Estado concebido pelo Governo atual é mais violento
e menos passível de controle e responsabilização.

Esses elementos da crise do regime democrático são
identificados em países como a Hungria, a Polônia, as Filipinas e os EUA, de Trump. Não há dúvida de que podem ser
encontrados no Brasil de Bolsonaro de modo exemplar. Os
analistas têm enfatizado que a derrocada da democracia,
cada vez menos, é produzida por golpes de estado, em que
há a substituição do regime político por meio de ação armada
(Runciman).3 Nas democracias em crise, elementos autoritários vão, pouco a pouco, estabelecendo-se, e convivem
com instituições democráticas. O ponto já há algum tempo
é ressaltado pelos teóricos contemporâneos do estado de
exceção (Agambem, dentre outros). Medidas de exceção
são tomadas em um ambiente formalmente democrático. A
democracia se degenera progressivamente, e é mantida mais
como ritual simbólico, como espetáculo, que como prática
efetiva. No limite, o regime se converte em uma “democracia
de espectadores”.
Diante desse contexto de alto risco para a democracia, o
País necessita, mais do que nunca, de uma corte constitucional
comprometida com a proteção dos direitos fundamentais. Para
dar conta da tarefa, a Corte depende da força que o sistema
só confere às instituições incumbidas da preservação da
unidade política. A legitimidade para exercício dessa função,
como antes esclarecido, está diretamente associada à neutralidade que a magistratura deve manter relativamente aos
grupos plurais. O contexto torna ainda mais recomendável a
estrita observância de parâmetros metodológicos e institucionais típicos dos órgãos judiciários, que são diferentes dos
que regem a ação de parlamentares nas casas legislativas. A
imparcialidade na condução processual, a cerimônia respeitosa
dos rituais judiciários, a juridicidade na fundamentação das
decisões são elementos fundamentais para que a Corte se
legitime como poder neutro diante dos grupos políticos que
ora se antagonizam na vida pública brasileira.
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“A independência dos juízes é igualmente necessária para defender a constituição e os direitos individuais do efeito daquelas
disposições maléficas, que as intrigas dos homens mal intencionados ou a influência de alguma circunstância particular espalham
algumas vezes pelo povo, e que ainda que sejam bem depressa
destruídas por mais maduras reflexões e mais justas ideias,
tendem contudo a introduzir no governo inovações perigosas, e
a fazer oprimir o partido mais fraco.”

Os magistrados não precisam concordar com o mérito das
normas jurídicas para aplicá-las. Pelo contrário, o papel dos
magistrados que integram as cortes constitucionais é fazer
com que a Constituição incida, ainda que discordem do conteúdo da norma a ser aplicada. As preferências ideológicas dos
magistrados, naturalmente, sempre influenciam no processo
decisório. Mas é imperioso, hoje e sempre, evitar que predominem sobre o que determina o texto das normas: o decisionismo
é uma grave disfunção do sistema constitucional. Convém, a
propósito da independência da magistratura, lembrar da lição
de Hamilton, oferecida em o Federalista n. 48:

A metodologia jurídica contemporânea abre amplo espaço
para a criação judicial do direito. Hoje, é possível fundamentar
decisões por meio de argumentos baseados em princípios,
bem como por intermédio de argumentos pragmáticos ou
institucionais. O emprego desses argumentos não serve, porém, para legitimar decisões desprovidas de juridicidade, i. e.,
decisões simplesmente políticas. Para evitar que decisões
alheias ao direito sejam proferidas, a medida básica é respeitar
os limites textuais impostos pelos dispositivos constitucionais.
Interpretações constitucionais criativas, para se justificar a
opção por uma das possibilidades interpretativas a que se
abre um texto normativo, são plenamente legítimas. Mas
decisões judiciais contrárias ao texto expresso da Constituição
produzem inconformismo social justificado e afastam a Corte
da neutralidade inerente a sua elevada posição institucional.
Exemplo reprovável de decisionismo, encontrável na
jurisprudência do STF, provêm dos precedentes recentes
sobre a execução das penas de prisão a partir da decisão
de 2ª instância. O art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei
n° 12.403/2011, estabelece a necessidade do trânsito em
julgado da condenação para que ocorra o início do cumprimento de pena privativa de liberdade. A norma legal decorre
de interpretação do art. 5º, LVII, da CF/88, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória” . Como se observa, a interpretação veiculada no art. 283 do CPP - que permite o início
do cumprimento da pena apenas quando o réu é “considerado
culpado”, com o trânsito em julgado – é não só possível – o
que já seria suficiente –, mas obviamente razoável. Até pouco
tempo atrás, o STF entendia que era a única interpretação a
que se abria o texto normativo. Diante da redação do art. 5º,
LVII, da CF/88, não é possível sustentar, sem negar o óbvio,
que a lei seja inconstitucional. Ainda que se entenda que a
lei não veicula a melhor decisão de política criminal, não é
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possível negar que se cuida de interpretação possível, válida
e razoável do texto constitucional.
A vislumbrada “revolução judiciarista”, a que se refere
Lynch, em que o Judiciário assume a posição de vanguarda
moralizadora, não se coaduna com a função primordial de
um tribunal constitucional, que é preservar as instituições
do estado democrático de direito. Ao se tornar “vanguarda”,
atuando, por vezes, contra o texto expresso da Constituição, a
Corte se afasta de sua posição natural, de poder neutro, para
se expor às disputas facciosas que caracterizam aluta política
ordinária. De todos os problemas associados à caracterização
da Corte como “vanguarda”, o mais grave é enfraquecê-la e,
no limite, inabilitá-la para exercício de sua atribuição vital:
preservar a unidade política, moderando os excessos das
maiorias parlamentares e de governos de vocação autoritária.

O

Legislativo e o Executivo, no Brasil,
vinham promovendo, nas últimas duas
décadas, inúmeras inovações institucionais importantes para o enfrentamento
da corrupção. É de se mencionar, por
exemplo, a dignificação salarial dos servidores responsáveis
pela fiscalização tributária; a criação do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras - COAF; a instituição da Controladoria
Geral da União - CGU; a aprovação da Lei da Ficha Limpa (Lei
Complementar n. 135/2010); a edição da Lei da Transparência
(Lei n. 12.527/2011); a elaboração da Lei de Organizações
Criminosas (Lei n. 12.850/2013), em que se positiva, na forma atual, o instituto da colaboração premiada. O Judiciário
também deu contribuições importantíssimas, dentre as quais
a proibição do financiamento empresarial das campanhas
eleitorais, levada a termo pelo Supremo Tribunal Federal em
setembro de 2015 (ADI n. 4650).
O próprio Judiciário, porém, quando, ao se engajar em
cruzadas contra a corrupção, relativiza os limites textuais
da Constituição e das leis, agrava a crise da democracia.
É necessário restabelecer de modo vigoroso o conceito
segundo o qual não há virtude em decidir contra a lei, ainda
que, substantivamente, a decisão possa ser ovacionada pela
opinião pública, no âmbito d “democracia de espectadores”.
Os processos judiciais não podem ser encarados pelos magistrados como instrumentos para se operar reformas sociais. A
atitude apropriada para a magistratura é a da entrega imparcial
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da jurisdição, em conformidade com a Constituição e as leis:
uma vez entregue a jurisdição, passa-se ao processo seguinte, desapaixonadamente. Qualquer magistrado que conduza
processos judiciais como quem luta uma cruzada contra a
corrupção perde a imparcialidade para julgar e subverte o
desenvolvimento regular da persecução criminal.
O STF possui jurisprudência exemplar na proteção dos
direitos das minorias. O contexto atual é de forte ameaça a
direitos de negros, indígenas, LGBTs e de insegurança para os
opositores ao Governo. A caracterização da Corte como ativista
em matéria de direitos fundamentais, para deslegitimar sua
jurisprudência, não atenta para o fato de que a proteção das
minorias é função típica da jurisdição constitucional. Como
antes consignado, cabe-lhe, para preservar a unidade social,
em contexto de diversidade e pluralismo, preservar o pacto
constitucional contra o arbítrio de governos autoritários, escolhidos por maiorias eventuais.
Bolsonaro se elegeu bradando contra as minorias discursos
repletos de homofobia e racismo. O atual Presidente assume
como uma de suas principais tarefas combater o que descreve
como “marxismo cultural”.4 A utopia de Bolsonaro é fazer com
o Brasil volte a ser “semelhante àquele que tínhamos há 40,
50 anos atrás”. Cabe à jurisdição constitucional impedir que o
legado humanitário da Constituição Federal de 1988, assentado
no princípio da dignidade da pessoa humana, seja dissolvido
pela busca da unidade por meio da negação da diversidade e
do pluralismo. O papel da jurisdição constitucional é garantir
que todos os brasileiros, incluídos aqueles que cultivam identidades particulares ou defendem ideias dissonantes das ora
majoritárias, sejam tratados como dignos de igual respeito e
consideração.
O STF deve se preocupar, ademais, com a preservação da
consistência dos processos decisórios públicos no contexto
atual de “pós-verdade”. É trágico que políticas públicas se fundamentem em fake news, em preconceitos ideológicos vulgares, no combate a espantalhos teóricos, como o já mencionado
“marxismo cultural”. O processo deliberativo, no Parlamento
e nos órgãos do Executivo, deve se apoiar em informações
consistentes. Quanto a esse aspecto, a Emenda Constitucional
n. 95 – no geral, reprovável – veiculou inovação importante:
estabeleceu a exigência de que os projetos de lei que criem
despesas obrigatórias ou instituam renúncia de receita sejam
acompanhados de estudo de impacto orçamentário e finan-
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ceiro (ADCT, art. 113). No mesmo sentido, relativamente às
demais matérias, o Decreto n. 9191/2017 determina, em seu
artigo 32, VI, a necessidade de que o parecer de mérito que
subsidia a edição de atos normativos inclua “análise de impacto
da medida”. Não é possível, por exemplo, ampliar as hipóteses
de posse de armas de fogo, como fez o Governo, por meio
da edição do Decreto nº 9.685/2019, sem que se avalie, com
base em estudos conduzidos em conformidade com critérios
científicos, o impacto da medida na violência urbana. Decisões
dotadas de grande complexidade não podem ser tomadas sem
que se garanta a “confiabilidade das premissas empíricas”,
como sustenta R. Alexy.
Para preservar a consistência decisória, as cortes constitucionais vêm exigindo que o processo legislativo incorpore,
efetivamente, patamares suficientes de discussão sobre os
projetos de lei. É exemplar a jurisprudência da Corte Constitucional colombiana, que assumiu a função de garantir que ocorra
deliberação suficiente sobre os projetos de lei (Sentencia C-40,
de 2010). A Corte exige que as maiorias decidam de modo
informado, o que é salutar para se evitar que, não só nas
eleições, mas também no Parlamento, decisões importantes
sejam tomadas sob o império das fake news. No atual contexto, merece ser atualizada a antiga jurisprudência do STF
segundo a qual a Corte não deve intervir em matéria interna
corporis ao Parlamento. Como a Constituição determina que
o Congresso Nacional não apenas decida sobre os projetos de
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lei, mas também os discuta (artigos 58, § 2º, I, 60, § 2º, 64
e 65), o STF está legitimado para controlar a suficiência e a
consistência do processo deliberativo parlamentar: a hipótese
é de aplicação não de normas regimentais, mas de normas
constitucionais.
O economista e filosofo Friedrick Hayek emprega uma interessante analogia para justificar a supremacia constitucional.
Pedro, ao chegar sóbrio a uma festa, entrega as chaves de seu
carro a um amigo e pede que, ao final da festa, não as devolva
se perceber que ele está embriagado, mesmo que, então, manifeste insistentemente o desejo de tê-las restituídas. Também
o povo se auto-restringe, nos momentos constituintes, para
impedir que, em situações futuras de irracionalidade política,
corrompa as bases do pacto constitucional. O Brasil e outros
importantes países do mundo passam por momento de grande
irracionalidade política, em que o ódio divide a sociedade e
converte em inimizade política a relação entre adversários.
São incontornáveis as comparações do momento atual com a
primeiras décadas do século XX, que resultaram na ascensão
de regimes totalitários e na 2ª Guerra Mundial. O momento,
mais do que nunca, demanda uma Corte Constitucional comprometida com a preservação do pacto democrático em que
se assenta nossa unidade política.
O autor é professor de Direito Constitucional da UFF.
claudiopsneto@yahoo.com.br

NOTas de rodapé
1. A opinião pública, além de volátil, muitas vezes se forma em determinado sentido justamente pela ausência de debate em condições de igualdade entre os diversos pontos de
vista. A opinião pública, não raro, resulta apenas do somatório irrefletido de preferências
políticas pré-estabelecidas. Uma Corte Constitucional não pode simplesmente selecionar
quais elementos da opinião pública são positivos e quais são negativos e, a partir dessa
avaliação, anular normas produzidas pelos legisladores eleitos pelo voto popular.

é reduzir o decisionismo da atividade jurisdicional, e não pode, naturalmente, ser
empregada para ampliá-la.

2. É certo que as cortes constitucionais exercem a “representação argumentativa” do
povo (Alexy). Mas só é legitimo que o façam dentro de dois limites: (a) as cortes não
decidem volitivamente, submetendo-se a exigências de justificação bastante superiores
as que são impostas à deliberação parlamentar; (b) sua atuação circunscreve-se,
em rega, à garantia dos direitos fundamentais e à preservação dos procedimentos
democráticos. A noção de “representação argumentativa” serve não para equiparar
a função jurisdicional à legislativa, mas exatamente para distingui-las. O propósito

4. A proteção dos direitos das minorias é feita com base em doutrina que tem múltiplas
origens, mas é tributária, sobretudo, do liberalismo político, que também tem como um de
seus valores fundamentais a igualdade. A categoria fundamental do marxismo é a de classe
social: suprimidas as classes, todas as formas de opressão seriam superadas. As políticas
de reconhecimento das diferenças ganham força justamente no contexto pós-socialista,
após a queda do bloco soviético (Fraser). O marxismo é apenas uma, dentre muitas outras
teorias, com as quais a doutrina do reconhecimento das diferenças dialoga.

3. Os golpes de estado são rápidos e fulminantes. Em horas, os protagonistas do regime
anterior estão encarcerados, o novo regime já domina os meios de comunicação social, as
liberdades reconhecidas pela antiga ordem jurídica são revogadas ou suspensas.

janeirO • fEvereiRo • março 2019 157

As seis faces de

Lily
Gustavo Maia Gomes
Economista
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Maria José Salgado Lages
(1907-2003) – a Lily Lages, como preferia ser chamada – foi médica, feminista, deputada, professora e
escritora. Alagoana de nascimento, residiu, estudou ou fez carreira em Maceió, Olinda, Salvador e, sobretudo, no Rio de Janeiro. Além disso, conheceu o mundo, em muitas visitas ora curtas, ora longas. Não sei
se ela aprovaria ser identificada também como viajante, mas eu quis começar e terminar o presente tributo
pontuando exatamente esse aspecto de sua longa e produtiva vida.

Viajante 1
Aos 29 anos de idade, Lily Lages voltava de uma viagem à Europa, onde participara como a única
representante do Brasil no Congresso Internacional de Otorrinolaringologia (Berlim, 1936), no mesmo mês
e lugar em que aconteceram os icônicos Jogos Olímpicos, programados para propangandear mundo afora
as teses da superioridade racial ariana. (O negro americano Jesse Owens estragou a festa de Hitler, como
sabemos, mas essa é outra história.)
Lily não ficou apenas na Alemanha. Encerrado o encontro científico, visitou, em outros países, alguns
dos centros médicos mais importantes em sua especialidade. E também fez turismo, pura e simplesmente.
Foi a Praga, por exemplo, na então Tchecoslováquia, quando já eram evidentes as tensões políticas que
precederam a anexação dos Sudetos pelos nazistas (1938).
De volta ao Rio de Janeiro, disse ao O Jornal: “Praga é uma cidade ruminante. Vive de seu grandioso
passado. Contentam-se os guias com nos mostrar relíquias, castelos, igrejas seculares, tão pequeninas
que nos induzem a pensar como abrigavam tão grande ambição”. Porém, nem todos os lugares lhe deram
impressões assim tão pessimistas. De Paris, por exemplo, trouxe “a impressão de que aquele povo constitui
exceção na terra, vive de felicidades perenes, integrais”.1

Médica
Tudo isso ela viu quando já era médica reconhecida. Antes, enquanto criança e menina, estudara em
Maceió e em Olinda, na então recém-fundada Academia Santa Gertrudes, que ainda hoje está lá, no Alto
da Sé. Quando chegou a hora, a jovem anunciou que queria ser médica. Nas Alagoas dos anos 1920, a
pretensão assustou seus pais, José Gonçalves Lages (1879-1943), comerciante abastado, e Maria Salgado
Lages (falecida em 1966). Um amigo da família foi incisivo:
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– Compadre, não consinta. Seguir medicina materializa muito a mulher. Tive três colegas que até paletó
usavam.
Maria José encontrou alguém para lhe defender, e o pai terminou por concordar. Antes de 1950, não
havia ensino de medicina em Maceió, de modo que ela teve de mudar-se para a Bahia e matricular-se na
faculdade que funcionava e ainda funciona no Terreiro de Jesus, em Salvador, sendo logo depois seguida
por seu irmão José, também futuro médico. Ali, a alagoana, filha de um comerciante rico, porém, muito
conservador, iria se formar em 1931, defendendo a tese “Infecção focal e surdez”, com a qual (e mais as
notas altas obtidas ao longo de todo o curso) ganhou o prêmio Alfredo Britto.2
Não era pouca coisa: Alfredo Britto, além de médico e professor consagrado na Bahia, fora o responsável
por reerguer a Faculdade de Medicina, após o devastador incêndio de 1905. Na década de 1930, havia
na faculdade uma associação de alunos com seu nome; o anfiteatro no mesmo conjunto arquitetônico
se chama Alfredo Britto. Recorda Ib Gatto Falcão, também alagoano e médico, igualmente formado (um
pouco depois de Lily, embora) na Bahia: “Na via lateral da Escola, antigamente chamada Rua das Portas do
Carmo, há uma lápide de mármore, para a qual o professor Prado Valadares redigiu os seguintes dizeres:
‘Viandante, a Sociedade Acadêmica Alfredo Britto torna público que esta rua tem o nome do seu ínclito
patrono’. Acredito que esta inscrição ainda lá se encontre gravada na pedra”.3
De volta a Maceió, no mesmo ano da formatura, Lily instalou o consultório num prédio à Rua do Comércio, nº 231, a principal da cidade. Clinicava em caráter privado, mas, três vezes por semana, atendia
gratuitamente aos necessitados.4
Em 1938, foi viver no Rio de Janeiro. Alugou as salas 206 e 207 do Edifício Assicurazioni Generali (hoje,
Edifício Generali), na Avenida Rio Branco, 128. Ali, manteve seu consultório até, pelo menos, a segunda
metade dos anos 80. Tudo azul para ela? Nem tanto. Mesmo na maior e mais cosmopolita cidade brasileira,
não era fácil ser médica, ou exercer uma profissão liberal qualquer. Evidência disso – entre muitas outras
– é a seguinte: numa página de jornal em que advogados, engenheiros, médicos e dentistas, sobretudo,
ofereciam seus serviços à clientela, contei 93 nomes masculinos e somente um de mulher: Lily Lages, claro.5

Feminista
A alagoana foi, também, batalhadora das causas sociais e políticas ligadas às mulheres. Voltemos um
pouco no tempo. Como em outras partes do mundo, a principal reivindicação do movimento feminista tinha
a ver com o direito de as mulheres votarem e serem votadas. Isso foi alcançado, no Brasil, com o Código
Eleitoral de 1932. Mas, dez anos antes, no Rio de Janeiro, Bertha Lutz (1894-1976) e companheiras já
haviam fundado a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que, além de lutar pelo direito ao sufrágio,
também cuidava da educação feminina, da regulação das leis do trabalho e da proteção das mães e filhos
pequenos. A ideia frutificaria em Maceió onde, em 13 de maio de 1932, começou a funcionar a Federação
Alagoana, presidida por Lily Lages.
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Sobre isso, falando, em 1935, disse ela: “em Alagoas, o movimento feminista vem alcançando, nos
últimos anos, um êxito surpreendente. A Federação Alagoana pelo Progresso Feminino já conta com inestimáveis empreendimentos. Cumprindo um de seus objetivos – elevar o nível cultural da mulher –, vem
dedicando grande parte de suas atividades à causa da instrução. Mantém, diariamente, na sua sede, aulas
de português, francês, inglês, alemão, russo, escrituração mercantil, teoria musical e puericultura”, além
de conferências para promover o alistamento eleitoral feminino e iniciativas de conscientização quanto a
doenças como a hanseníase.6
Esse feminismo é diferente do que parece predominar nos dias atuais. “A feminista não é, nem quer ser
masculinizada”, disse Lili Tosta, da Bahia, como quem responde a suspeitas contemporâneas e futuras quanto
ao movimento. Ao que Lily Lages completou: “É justamente o contrário; é aquilo que, elevando mentalmente
a mulher, a torna colaboradora inestimável nas atividades que, até então, eram do outro sexo, a conserva
delicada, sensível, doce, sem perder nenhum dos encantos que a enriquecem e a fazem nobre de alma”.7
Mas era, também, o movimento feminista a que Maria José aderiu e ajudou a propagar, embasado por
um conjunto de ideias favoráveis ao progresso social: “Haja vista o analfabetismo, a zombar de todos os
esforços, envenenando as nossas esperanças, ameaçando o futuro do país”. Ou sua defesa da “distribuição
de merendas; inspeção de saúde, merecendo especial cuidado os exames do aparelho visual e auditivo, a
remoção de todas as causas que venham atrasar o desenvolvimento físico-psíquico da criança”.8
Sem o saber, ela já estava fazendo política.

Deputada
Como parte da acomodação que se seguiu à revolta paulista de 1932, Getúlio Vargas permitiu, ou foi
forçado a tanto, que se realizassem eleições no país e que o Congresso elaborasse uma nova Constituição.
Isso aconteceu em 1934. Figura já então conhecida em Alagoas, Lily Lages candidatou-se a uma vaga
na Assembleia Legislativa. Venceu com número expressivo de votos, tornando-se, assim, uma das três
primeiras deputadas estaduais eleitas no Brasil. Mas a experiência parlamentar da jovem médica feminista
haveria de ser curta. Em 10 de novembro de 1937, o mesmo Vargas implantou a ditadura do Estado Novo,
outorgou uma nova Constituição e impôs mudanças nas leis eleitorais. A Câmara e o Senado federais foram
fechados, assim como as Assembleias Legislativas.
Um ano antes, ainda como deputada, Lily havia feito o concurso para a livre-docência em otorrinolaringologia na Faculdade de Medicina da Bahia, tendo sido aprovada em primeiro lugar. Foi a primeira mulher a
conquistar tal distinção. Noticiou, então, um jornal do Rio de Janeiro, com certa dose de humor ou mordacidade: “A dra. Lily demonstrou saber onde tem o ‘nariz’, e não conhecer a medicina só de ‘ouvido’. Além
disso, provou que o progresso feminino no Brasil não é só ‘garganta’”.9
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Professora
Entretanto, tampouco a Bahia conseguiu reter a ex-deputada por muito tempo. Em 1938, como já
mencionei, ela estava no Rio de Janeiro, num meio profissional inteiramente dominado pelos homens.
Disputando espaço não apenas na profissão médica, mas também como docente na Faculdade Nacional
de Medicina, onde ingressou em 1942 e foi, primeiro, assistente e, depois, professora plena da cadeira de
Anatomia dos órgãos dos sentidos. Na área acadêmica, em 3 de março de 1975, Lily Lages conseguiu o
título de docente livre em Otorrinolaringologia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, após ter prestado o concurso no ano anterior e conquistado a titulação de doutora em medicina
com a aprovação da tese sobre a “Ozena”, nome de uma doença nasal crônica.10
Como funcionária pública, que também foi, passou 11 anos (1950-62) exercendo as funções de médica do então Distrito Federal, admitida por concurso público. Foi afastada, segundo o depoimento de sua
sobrinha Solange Lages Chalita (e de Roberto Campos Meirelles) por razões políticas, mas recuperou o
cargo, alguns anos depois.

Escritora
Lily Lages também foi escritora. De teses e livros médicos, por um lado, e de obras de pensamento
social ou literário, de outro. Claro que, para os leigos em medicina, os livros do segundo grupo são os mais
interessantes. Tenho em mãos apenas “Arthur Ramos e sua luta contra a discriminação racial” (1997). Outros
se atrasaram no percurso, mas chegarão. Como eu gostaria de falar com conhecimento de causa sobre
“A nova mulher e o problema da infância” (1933); ou sobre Beethoven no mundo do silêncio (escrito por
uma especialista em surdez!). A respeito de “Olhos e olhares” (1992), tenho, pelo menos, a opinião de um
crítico abalizado, Afrânio Coutinho: “A professora Lily Lages, ilustre otorrinolaringologista da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, acaba de publicar um livro precioso: ‘Olhos e olhares’. Trata-se de um estudo da
obra de Machado de Assis, Guimarães Rosa, Afrânio Peixoto, Estácio de Lima”.11
Em seu livro de 1997, Lily Lages não apenas destaca a importância de Arthur Ramos (1903-1949),
alagoano, médico e antropólogo, reconhecido como um dos maiores intelectuais brasileiros da primeira
metade do século XX, como se vale do pensamento dele para reafirmar suas próprias e antigas convicções
(dela, Maria José Salgado Lages), consolidadas desde o tempo da Federação Alagoana para o Progresso
Feminino: “Era Arthur Ramos um espírito despido de anacrônicos e bolorentos conceitos. Defendia com
ardor a inexistência de diferença social entre os sexos com a mesma veemência com que se rebelava
contra as diferenças raciais”.12
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Viajante 2
Em 1957, a Associação Médica Brasileira organizou uma excursão ao exterior. Quinze médicos, com
pessoas de suas famílias, formaram o grupo. Lily Lages, inclusive. Na volta, deu entrevista: “O Japão com
suas gueixas, seus templos e pagodes deixa-nos extasiados. Niko é um sonho, têm razão os japoneses ao
afirmarem que quem não conhece Niko não conhece a beleza. É realmente notável como um povo repetidamente fustigado por guerras e catastróficos terremotos possa conservar tanta serenidade no ambiente
e nos modos”. Ou, mais adiante: “Bangkok é um conto de fadas. Ali veem-se centenas de Budas, dando
aos templos característicos ares de mistério”.
Achou Calcutá, à primeira vista, uma decepção. “Nômades pululam pelas ruas e parques, esquálidos e
maltrapilhos. Não raro, banham-se em plena rua, dormem pelos cantos, ao relento, encolhidos, procurando
abrigar-se das intempéries. Vacas, para eles animais sagrados, passeiam livremente pelas ruas, obstruindo
o tráfego. (...) Quase não há mulheres nas ruas. Estão ainda sujeitas a primitivas leis: o casamento é contratado pelos pais e, às vezes, tornam-se viúvas aos dois ou três anos de idade”.
Por outro lado, “em verdadeiro paradoxo, Nova Delhi apresenta espetáculos completamente diferentes
dos de Calcutá. É uma cidade modernamente construída, limpa, alegre, cheia de vida, [embora] ali se encontrem ainda fortes vestígios de primitivismo asiático. Os garçons dos hotéis de luxo, que usam uniforme
branco com faixa de seda vermelha, ostentam comprida barba, andam descalços e sobre a cabeça trazem
vistoso turbante”.13
Observadora arguta.
gustavomaiagomes@gmail.com

NOTas de rodapé
1. O Jornal (RJ), 30/12/1936.
2. Solange Lages Chalita e Roberto Campos Meirelles, “Lily Lages”,
em http://www.aborlccf.org.br/imageBank/Lily_Lages.pdf, acesso em
10/3/2019.
3. Ib Gatto Falcão “A Faculdade de Medicina da Bahia na Década de 1930”,
Gazeta Médica da Bahia 2007;77: 1(Jan-Jul):37-49, disponível em http://
www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/62/56, acesso
em 10/3/2019.

7. Citado em Ana Alice Alcantara Costa e Rachel Soihet, “Transformando y
conservando: El sufragismo de Bertha Lutz”. Revista Feminismos, 1ª Edição,
jan-abr, 2013.
8. Jornal de Alagoas, 2/3/1933, apud Solange Lages Chalita e Roberto Campos
Meirelles, citado.
9. Correio da Manhã (RJ), 5/6/1936.
10. Solange Lages Chalita e Roberto Campos Meirelles, citado.

4. Solange Lages Chalita e Roberto Campos Meirelles, citado.

11. Afrânio Coutinho, “Olhos e olhares”, Jornal do Commercio (RJ), 29/3/1993.

5. Correio da Manhã (RJ), 30/4/1938.

12. Lily Lages, “Arthur Ramos”, Jornal Pequeno (Recife), 8/11/1949.

6. Diario de Pernambuco, 28/6/1935.

13. “A dra. Lily Lages dá suas impressões de viagem. Os japoneses têm razão:
quem não viu Niko não sabe o que é belo”. Correio da Manhã (RJ), 11/6/1957.

164 Tributo

OLHA QUEM TÁ COM TUDO:
O APP SULAMÉRICA AUTO.
Histórico de pagamento
e 2ª via de boleto.
Agendamento de serviços com
desconto: lavagem, reparos do
carro e outros.
Chamar e acompanhar
o guincho em tempo real.
Acompanhamento
de sinistro.
Baixe já o aplicativo e conte com
essas e muito mais facilidades

Peça SulAmérica para o seu Corretor.
A vida é imprevisível
e, acredite, isso é muito bom.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

