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o óbito

em vida
Uma epidemia de degeneração
cerebral

U

m tsunami varrerá a memória
de boa parte da população
mundial nos próximos anos.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) prevê uma epidemia global
de Alzheimer nas próximas décadas. A instituição calcula que esta doença aniquilará
cérebros de 152 milhões de pessoas em
2050. Hoje, no Brasil, são quase 1,2 milhão
de pessoas nessa situação. A maioria não
sabe, pois sequer foi diagnosticada. No
mundo, o exército dos sem memória já soma
35,6 milhões de recrutas involuntários. Uma
pessoa com Alzheimer cai numa espiral de
decrepitude: as funções neurológicas vão
se degradando até o sistema colapsar, de
maneira irreversível. Não há cura para esse

mal, que redefine o limiar entre a vida e a
morte neste século XXI. As expectativas
não são nada positivas, tendo em vista a
pífia evolução de pesquisas.
Para piorar, a doença tende a ser característica de países pobres ou em desenvolvimento.
Sim, justamente aqueles locais com sistema de
saúde deficitário e com baixa capacidade para
lidar com uma doença complexa e que exige
tratamento multidisciplinar. As estimativas
são aterrorizantes: o número de casos na
Europa aumentará 90%. Na América do
Sul, 350%. Não é mera obra do acaso.
Cidadãos de nações ricas estudam mais
e conseguem acumular uma considerável
reserva cognitiva ao longo da vida. Na
prática, isso quer dizer que o cérebro enabril • maio • junho 2019
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velhece com mais vigor, resistindo melhor
a lesões degenerativas. As mentes dos
países pobres, desolados pelos baixos
índices de escolaridades, não. Tornam-se
assim, presas mais fáceis para a doença.
A enfermidade afeta de maneira progressiva as capacidades de atenção,
memória, habilidades cognitivas e comportamentais. O que conhecemos de forma
generalista como Alzheimer é uma das
patologias abarcadas no guarda-chuva da
demência. Os contratempos que sufocam
os doentes desse mal começam já na etapa
do diagnóstico, que geralmente é tardio. Por
ironia do destino, a confirmação da doença
só chega após a morte, por meio de um exame microscópico do tecido cerebral. Antes,
a investigação é apenas clínica. O médico
conclui que um paciente tem demência
quase que intuitivamente, após interpretar
resultados de avaliação neuropsicológica e
analisar exames de sangue e de imagem,
como tomografia e ressonância magnética
do crânio. Confirmada a doença, é hora de
notificar a família. Mais dificuldades.
Na medicina, a diagnose oficial é demência senil. Mas a palavra “demência”
traz consigo um estigma que ninguém quer
carregar. O médico Fabio Porto, doutor pela
USP e especializado em Neurologia Cognitiva, relata que sentenciar que um paciente
tem demência soa como uma bomba aos
ouvidos de familiares: “Quando falamos em
demência, o choque é imediato. O termo é
logo associa à loucura, insanidade. Nos primeiros casos em que diagnostiquei, vinha a
negação imediata: ‘Não pode ser isso, minha
mãe está lúcida’. Hoje me policio para não
pronunciar essa palavra”.
Como se fizesse alguma diferença no
quadro, as pessoas preferem dizer que
seus pais têm Alzheimer à demência.
Na psicologia, essa prática é chamada
14 Nekrós
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de coping. O vocábulo de origem inglesa conceitua o conjunto de estratégias
cognitivo-comportamentais utilizadas pelo
ser humano para administrar situações de
frustação e esgotamento. E será preciso
administrar muito estresse ao longo de 8 a
12 anos de jornada, que é o período médio
em que a pessoa convive com a doença.

A

percepção dos familiares é de
que a doença avança rápido.
Mas geralmente a pessoa já
está doente há tempos, só
que ninguém percebeu. A confusão dos
sintomas iniciais da enfermidade com o
processo de envelhecimento padrão é o
principal fator que leva a um diagnóstico
tardio. Em geral, as famílias acreditam que,
com o passar dos anos, é normal um idoso
esquecer onde colocou algum objeto ou o
nome de uma pessoa. Há um senso comum
de esquecimento “é normal da idade”. Apenas com o agravamento da situação é que
os parentes costumam procurar geriatras
em busca de um remédio para memória.
Na consulta seguinte, recebem a pedrada
do médico: doença de Alzheimer. É preciso
tempo para digerir a notícia. Por sua vez, o
protagonista da história, o doente, muitas
vezes sequer entende que acabara de receber uma sentença de morte em vida. Ou,
se percebe, não sofrerá por muito tempo:
esquecerá logo depois.
A perda de memória costuma ser o
sintoma mais conhecido dessa patologia.
Mas os estragos são vastíssimos. O paciente começa esquecendo onde deixou
a chave do carro e, no estágio final, está
imóvel numa cama, sem reconhecer o
ambiente ou rostos de seu núcleo familiar.
Não fala, não se locomove, tem incontinência urinária e fecal e mal consegue se
alimentar. Na prática, o paciente se torna

algo como um zumbi, um morto-vivo. Os
médicos preferem chamar esse quadro
pelo antisséptico nome de “Síndrome de
imobilidade”.
Patologia do esquecimento

Só o esquecimento, por si, não configura
um quadro de demência. Tecnicamente, demência é uma espécie de viagem sem volta:
uma condição que afeta cronicamente o sistema cognitivo humano. Cognição, a grosso
modo, é o que distingue o homem de uma
bactéria: memória, atenção, linguagem,
noção espacial, habilidade social. Se apenas uma área é afetada, sem repercussão
funcional, o paciente é diagnosticado com o
quadro de Comprometimento Cognitivo Leve
(CCL). Em tese, ganhou uma passagem de
volta para o mundo normal.
Já a alteração em pelo menos duas
das funções cognitivas dos idosos costuma indicar um quadro de demência senil.
Isso leva necessariamente a alterações no
comportamento do doente. A soma das
alterações cognitivas e comportamentais
gera um desvio funcional. Hoje algumas
pesquisas no campo da neuropsiquiatria
geriátrica sugerem que o CCL nada mais
é que uma fase pré-demência. O liminar
entre a vida plena e a morte lenta. Ou o
último suspiro de uma mente pré-colapso.
Por ironia do destino, as pessoas sequer
costumam ter conhecimento de que têm
um esquecimento patológico que pode
evoluir para um quadro sério de perda total
de autonomia e consciência da realidade.
Se o soubessem, poderiam ao menos
aproveitar melhor o tempo que lhes resta.
A função social da memória

O processo de registro dos fatos
vivenciados e selecionados como importantes ainda não é totalmente conhecido
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pelo homem, sendo objeto de várias
investigações. A medicina explica que
esse mecanismo se baseia em sinapses
(ligações eletroquímicas) que conectam
o vivido e experimentado pelos sentidos
à área cerebral onde se dará o registro.
Pesquisas na área das ciências biológicas
indicam que, antes que o registro se processe, um importante filtro seletivo atuará
separando o que deve se retido
daquilo que será descartado. Esse
filtro é moldado por fatores culturais
de uma dada sociedade.
No filme “Brilho eterno de uma
mente sem lembranças”, de Michael
Gondry, o personagem interpretado
por Jim Carrey (Joel Barrish) procura
a empresa Lacuna Inc. para um serviço bastante peculiar: apagar lembranças
ligadas à sua ex-namorada. O rompimento
amoroso é o mote para uma verdadeira
jornada pela memória. A certa altura do
filme, Joel Barrish percebe o quanto suas
lembranças são valiosas – apesar de sofridas – e se arrepende. Tem um início então
uma luta contra os técnicos da Lacuna
Inc. encarregados de apagá-las. O serviço
oferecido pela Lacuna Inc. é parecido com o
que as proteínas Fosfo-tau e Beta-amiloide
fazem no cérebro dos doentes de Alzheimer. As diferenças são: ninguém pediu pelo
serviço, não é possível interrompê-lo, nem
escolher que lembranças serão eliminadas.
Memória e esquecimento são faces
da mesma moeda que a humanidade
vem jogando para o alto ao longo de sua
existência. Uns dizem que dariam tudo
para esquecer momentos de infortúnio que
viveram. Outros gostariam de lembrar para
sempre cada detalhe dos instantes mais
aprazíveis de suas trajetórias. É humanamente impossível conseguir lembrar-se
de tudo, pessoal ou coletivamente. Mas
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é possível, prova o Alzheimer, se esquecer
de praticamente tudo.
Na obra “A memória coletiva”, o sociólogo francês Maurice Halbwachs liga a
capacidade de lembrar de fatos à criação
de alicerces afetivos de uma comunidade.
A mente do coletivo só existe porque é formada, a cada momento, pela recordação
de cada pessoa que compõe determinado

Os contratempos
que sufocam os doentes
de Alzheimer começam já
na etapa do diagnóstico,
que geralmente é tardio
grupo social. Assim, pontos de referência
utilizados pelos indivíduos para evocar
seu próprio passado necessitam de apelo
à memória dos outros, e vice-versa. Esse
processo se vale de palavras e ideias
tomadas emprestado do meio em que o
sujeito vive e se ampara em pontos de referência pré-determinados pela sociedade.
Para Halbwachs, ainda que se pense que a memória individual é aquela
construída apenas por uma pessoa, suas
lembranças são constituídas por construções coletivas. O pacto social é esse.
Quando um membro deixa de contribuir
para a construção da memória coletiva,
esse acordo é rompido. É o que acontece
com aqueles acometidos pela doença de
Alzheimer.
Gatilhos da agressividade

Nas fases inicial e moderada da doença,
são comuns episódios de agressividade exacerbada, depressão e outros distúrbios de
humor. Principalmente no começo, quando
o paciente ainda mantém uma certa lucidez.
abril • maio • junho 2019
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Instintivamente, ele luta para se adequar à
realidade que estranha, ao mesmo tempo
em que tenta fugir dessa estranheza e
reconstruir um cenário que lhe seja familiar.
Não basta muito para irritar alguém
que sofre com o mal de Alzheimer. Episódios banais como uma mudança na
decoração da casa ou um determinado
prato podem desencadear momentos de

Um senil que sofre de
demência será, ao menos
uma vez, encontrado vagando
por alguma rua,
sem chegar Aonde planejou
extrema irritação. O doente vive um descontrole emocional, geralmente desencadeado por uma necessidade não suprida.
As palavras começam a lhe fugir da boca.
Já lhe falta a capacidade de articular os
neurônios e verbalizar o desconforto. A
pessoa pode ter fome, sede, medo ou até
mesmo saudade de um ente que morreu.
Só que não consegue expressar o que
sente e recorre a instintos básicos. Ameaçada, reage com agressão. Comumente
direcionadas a familiares, que é com quem
costuma lidar no cotidiano.
Balancear desejos do doente às expectativas de sua família é uma das grandes
barreiras que atravancam os cuidados
paliativos dessa enfermidade. Às pessoas
com demência, alerta a OMS, têm sido
negados direitos humanos básicos, tanto
em suas casas quanto em centros de assistência a idosos. A entidade aponta que,
ainda que lúcidos, esses indivíduos não
costumam ser envolvidos nos processos
de tomada de decisão a respeito de seu
cotidiano. Seus desejos e preferências
16 Nekrós

para os cuidados são habitualmente ignorados. É como se deixassem de existir
para seu próprio núcleo familiar.
Por dentro da mente que se apaga

Especialistas em neurologia cognitiva
explicam que a manutenção de uma rotina
é fundamental para a qualidade de vida
de quem tem Alzheimer. A explicação é
físico-química. A demência senil
é resultado do acúmulo progressivo de duas proteínas – a Beta-amiloide e a Fosfo-tau. Juntas,
elas vão impedindo a sinapse
entre os neurônios. E são essas
ligações eletroquímicas (sinapses)
as responsáveis por conectar o
que o organismo sente e vivencia
à área cerebral onde se dará o registro
dessas experiências.
No cérebro humano, a região com
maior predisposição para concentrar a
Beta-amiloide e a Fosfo-tau é o hipocampo.
É essa área que processa o novo. Logo,
quem tem Alzheimer simplesmente não
lida bem com novidades. Tudo o quer, para
lhe garantir o mínimo de conforto mental,
é contar com uma rotina conhecida. Isso
lhe traz uma certa dose de tranquilidade
e segurança, no meio do caos que sua
vida parece ter se tornado. Mudanças
no ambiente desencadeiam um processo
de stress e reações agressivas. O quadro
geralmente é administrado com a prescrição de remédios psiquiátricos, como
antipsicóticos.
O hipocampo também é a parte do
cérebro que usamos para armazenar memórias recentes. E é por isso que, quem
sofre de Alzheimer não consegue se lembrar de fatos que aconteceram há pouco
tempo ou registrar novos aprendizados.
Ao passo que, na fase moderada, não se
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esquece de eventos do passado, dos quais
gosta de falar, pois se sente confortável
nesse espaço temporal. Acaba por se
tornar alguém repetitivo e monotemático.
Não faz ideia do que aconteceu no dia anterior, mas discorre com segurança sobre
um fato de décadas atrás. E terá prazer
em relatá-lo quase que diariamente. Até
a fase moderada, o paciente ainda está
lúcido, mas sua memória recente saiu para
nunca mais voltar.
Os apagões de memória e lucidez
também explicam os desvios comportamentais. É como se a mente do paciente
de Alzheimer começasse a passear pelas
décadas, em movimento pendular. Num
dia, acorda e saudará o cônjuge pela
manhã normalmente. Noutro, acordará e
se assustará ao não reconhecer o rosto da
pessoa com quem divide a cama. Não faz
ideia de quem seja. Acabará lembrando
antes do sol se pôr.

U

m senil que sofre de demência será, ao menos uma
vez, encontrado vagando
por alguma rua, sem chegar
aonde planejou originalmente. Vai acordar
num dia no apartamento em que trabalhou
a vida toda para comprar, virar para o parceiro e dizer: “Quero ir para minha casa”.
Sua referência de lar em algum momento
será o local onde passou a infância. Por
mais que a família – nesse momento um
bando de desconhecidos – tente lhe provar
que aquele lugar estranho é sua casa, não
acreditará. Muito provavelmente, tentará
fugir. Os familiares percebem, assim, que
o doente já não pode mais ficar sozinho,
precisa de supervisão em tempo integral.
À medida que o tempo – este, um
dos grandes inimigos de quem tem Alzheimer – avança, progridem também as
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dificuldades para realizar atividades até
então tidas como prosaicas. Fazer comida,
preparar um café ou uma transação bancária tornam-se missões impossíveis. E vai
piorar. Até a fase moderada da doença, é
comum a memória ir e voltar. Essas idas e
vindas tornam-se cada vez mais frequentes. Até um dia em que a memória se vai.
De vez. Para nunca mais voltar. Entramos
na etapa avançada da demência.
Um marco desse estágio é o momento
em que a pessoa não consegue se vestir
de maneira adequada. Escolhe um pijama
para ir ao casamento da sobrinha. Num dia
de verão no Rio, circula num grosso casaco
de lã. Aos poucos, passa a querer usar a
mesma roupa todos os dias. Não lembra
mais de tomar banho e, pior, não consegue
se banhar sozinha. Ainda vai piorar.
A fase aguda é heterogênea. A doença
vai avançando a ponto da pessoa já não
conseguir se locomover direito. Movimentos simples tornam-se dificultosos. A fala
e a capacidade de deglutição ficam muito
restritas. Há dificuldade até para engolir.
Não vai demorar muito para perder a
capacidade de se expressar. O quadro se
agrava, chega o momento em que o doente
não tem forças e coordenação motora para
levantar da cama. Entramos já na reta final.
Cérebro vivo

Um erro comum ao se pensar na mente
do paciente de Alzheimer é imaginar que
o cérebro vai morrendo. Não, ele está
muito vivo, apesar de ter cada vez mais
proteínas assassinando seus neurônios, e
conquistando, nessa trágica batalha, novas
regiões cerebrais. À essa altura do processo degenerativo, o córtex do cérebro – a
Rainha do nosso jogo de xadrez mental – foi
tomado. Esta é a região responsável pelas
funções mais complexas que um humano

pode desempenhar, como pensar e sentir
emoções. É o centro do entendimento e da
razão, o que nos faz ser quem somos. Sem
ele, o indivíduo, em sua essência, morreu.
Mas o corpo continua vivo.
Apesar de estar sob ataque, o cérebro
continua regendo o funcionamento dos
órgãos. O coração continua bombeando
sangue, o pulmão recebe ordens para
separar o oxigênio do gás carbônico do ar,
o estômago digere o alimento, manda a
energia para o restante do organismo e expele o excesso pelo intestino. O corpo não
adoece com o ataque das proteínas. Nem
o coração para de bater por causa delas.
Logo, ninguém morre por ter Alzheimer. Não diretamente. O que mata são
as complicações advindas da doença. A
causa de morte mais comum é a pneumonia aspirativa. O paciente em estado
avançado não aspira e tem muita dificuldade para engolir alimentos. A comida
acaba se desviando para as vias aéreas,
para no pulmão, em vez do estômago. E
surge infecção pulmonar.
Infecção urinária é outra causa mortis
comum. Na fase avançada, o paciente passará os dias numa cama, usando fraldas,
que acumulam urina e também bactérias.
Estará incapacitado de articular pensamentos. Começará a sentir dor ao urinar, mas
não conseguirá relatar esse sofrimento a
seu cuidador ou parentes. Estes só perceberão algum sintoma quando a infecção
estiver avançada. Avançada demais para
ser contida. O silêncio trágico diante da
morte é a sina dos que tiveram o infortúnio
de se encontrar com essa impiedosa senhora chamada Alzheimer. Um dos males
que acometerá milhões de mentes neste
século em que vivemos.
Kelly Nascimento
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Ok, Darwin,
você venceu
Considerações sobre a libitina
pós-bacteriológica

C

ada vez que alguém ingere
um comprimido antibiótico
em algum lugar do mundo,
a humanidade dá um passo
em direção à morte. O aparente paradoxo
explica a gênese das superbactérias,
micróbios que aprenderam a “hackear”
medicamentos em favor da longevidade
de sua espécie. Silenciosamente, enredam
uma das pandemias mais graves que o homem terá de enfrentar nos próximos anos:
a infecção fatal. Em 2050, esses micro-organismos invisíveis matarão mais que
o câncer. Uma estimativa fúnebre projeta
10 milhões de óbitos. O mais apavorante é
que quase nada vem sendo feito para deter
essa ameaça. Trata-se de mais um débito
da indústria farmacêutica com a sociedade:
mais uma vez, os gastos com pesquisa
estão muito aquém da necessidade.

Em 2019, esses micro-organismos serão responsáveis pelo desaparecimento de
700 mil humanos, segundo a Organização
das Nações Unidas (ONU). A nova epidemia mudará a forma que os seres humanos
se relacionam com suas enfermidades.
Costumamos pensar hospitais como locais
de cura. Afinal, foram criados com esse
propósito. Então, quando se tem uma
doença mais séria, as pessoas correm para
seu centro médico de confiança. Como se
fosse a única salvação possível. Com as
superbactérias, não será. A disseminação
em massa desses serezinhos transformará
ambulatórios mundo afora em campos de
concentração do futuro.
Caminhamos para um cenário em
que, em 2050, circular por corredores de
emergências será tão arriscado quanto ter
transitado nos arredores da usina nuclear
abril • maio • junho 2019
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de Chernobyl nos dias seguintes à fatídica
explosão do reator 4. É que hospitais são
os locais favoritos desses micróbios, o
ambiente propicia sua multiplicação e
o consequente contágio em massa de
humanos. Ter uma infecção hospitalar
será mais comum que bocejar. Só que
não haverá remédio capaz de curar esse
processo infeccioso.

de “agentes patogênicos prioritários” resistentes aos antibióticos – um catálogo
de 12 famílias de bactérias que representam a maior ameaça para a saúde humana.
A relação destaca a ameaça de bactérias
do tipo gram-negativas (as que possuem
uma parede de peptidoglicano mais fina)
resistentes a múltiplos antibióticos. Elas
têm capacidades inatas de encontrar
novas formas de resistir ao tratamento
Guerrilha microbiana
e repassar a habilidade adiante para seu
A revolução bacteriana que está em grupo de guerrilheiras invisíveis.
curso é silenciosa. Os micro-organismos
Uma das superbactérias com maior
adquirem resistência quando expostos incidência mundial é a Klebsiella Pneumoparcialmente aos antibióticos. O tama- niae Carbapenemase. Chamada de KPC
nho apego do homem ao medicamento pelos íntimos – ou melhor, por médicos e
colocou sua existência a perder. O mau pesquisadores –, ela é uma das veteranas
uso desse tipo de remédio resulta numa entre as mutantes com superpoderes
espécie de treino para guerra. As bacté- contra humanos. A medicina tomou conherias conhecem, de antemão, as armas cimento do risco representado em 2000,
do inimigo – no caso, nós, humanos – e com um caso nos Estados Unidos. Sucespreparam sua defesa. Seus soldados, os sivas mutações genéticas lhe conferiram a
genes, ativam o mecanismo de contra- robustez necessária para permanecer imu-ataque: a mutação. As bactérias sobre- ne ao ataque de diversos antibióticos – noviventes repassarão a seus descendentes tadamente aos carbapenêmicos. “Por sua
esse upgrade evolutivo. Essas deixam de potência e amplo espectro de ação, estes
antimicrobianos foram considerados a ‘última linha’ para o
tratamento de infecções graves,
A imunização
principalmente aquelas associade todas as crianças
das às Infecções Relacionadas
do mundo seria a kriptonita
à Assistência à Saúde (IRAS)
que levaria à derrota
que é a terminologia utilizada,
das superbactérias
de maneira mais apropriada,
para se referir ao que antes
ser sensíveis aos princípios ativos dos denominávamos ‘infecção hospitalar’”,
antibióticos, que passam a se tornar cada explica Claudio Penido, médico assistente
vez mais agressivos e tóxicos ao corpo da Comissão de Controle de Infecção
humano. E inócuos: já existem bactérias Hospitalar do Hospital das Clínicas da
resistentes até mesmo a esses medica- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
mentos de última geração.
da Universidade de São Paulo (FMRP-USP).
Recentemente, a Organização Mundial
Eram eles, os carbapenêmicos, a úlda Saúde (OMS) publicou a primeira lista tima fronteira de escudos que protegiam
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as células humanas de sucumbirem a
uma infecção hospitalar. Dotados de um
espectro abrangente de ação contra micro-organismos, eram opção preferencial no
tratamento de processos de contaminações polimicrobianas graves. É o caso de
septicemia na região do abdômen, por
exemplo. A KPC se esconde em desde lugares óbvios a outros nem tão imagináveis
assim. Pode estar no solo e na água. Em
frutas e cereais. E também nas fezes. Sua
maior concentração se dá no ambiente
hospitalar. Os hospitais são as “raves”
dessas bactérias.
Crianças, idosos, pessoas debilitadas,
com doenças crônicas e imunidade baixa ou
submetidas a longos períodos de internação
são os alvos preferenciais. A transmissão se
dá por meio do contato com secreções de
outro paciente, previamente infectado. Uma
vez instalada no organismo de sua presa,
a KPC escolhe seu repertório fatal. Pode
começar com uma infecção urinária ou uma
pneumonia como aperitivo. Segue com uma
infecção sanguínea como entrada, que culmina no prato principal: quadro de infecção
generalizada, muitas vezes, mortal. Nem
precisa de sobremesa. Passa para a próxima
vítima. A KPC não age sozinha nesse mortífero esquema. Integram esse esquadrão
da morte velhas conhecidas dos médicos:
a Acinetobacter spp, os Enterococcus Faecalis e Faecium, a Staphylococcus Aureus
(MRSA) e a Streptococcus Pneumoniae.
Elas não atacam só os enfermos.
Segundo estudo do Centro de Controle
e Prevenção de Doenças dos Estados
Unidos (CDC, na sigla em inglês), um em
cada dez infectados repassam os germes
para pessoas saudáveis que circulam pelos
hospitais – visitantes, médicos e enfermeiros. Por estarem saudáveis, esses novos
hospedeiros não adoecem de imediato.

INTELIGÊNCIA

Mas isso não necessariamente é uma boa
notícia. Essas pessoas tornam-se portadores silenciosos de doenças, repassando
adiante as bactérias assassinas.
Talvez o pulo do gato – ou melhor, da
bactéria –, esteja no truque de transformar
o homem em seu próprio algoz. O corpo
humano é o veículo que transportará esses micro-organismos pelo mundo afora.
Germes com uma vida sem fronteiras.
Nesse sentido, a globalização é um dos
fatores que impulsionaram a difusão desses micróbios. Há registro de casos de
bactérias resistentes originárias da Índia
e que chegaram à Grã-Bretanha graças ao
turismo de ingleses ao país de Mahatma
Gandhi. Assim, essas viagens expandem
para países ricos problemas decorrentes da
pobreza em diferentes regiões do planeta.
É mais comum, em nações pobres, que
pessoas não cheguem a completar os
tratamentos por falta de recursos, o que
facilita o surgimento de resistências.
Labirinto infeccioso

Há uma corrente de pesquisadores
que acredita que as vacinas podem ser o
caminho para deter a resistência bacteriana. A recomendação é: mais agulhas,
menos comprimidos. A premissa é que um
grande número de doenças bacterianas
hoje tratadas com antibióticos podem ser
liquidadas por meio de campanhas massivas de vacinação. A imunização de todas
as crianças do mundo seria a kriptonita que
levaria à derrota das superbactérias. Entre
os defensores dessa teoria está o diretor
de Saúde do Banco Mundial, Tim Evans.
A saída para esse labirinto infeccioso
passa também pela gestão precisa de
antibióticos. Um estudo realizado pela
Sociedade Espanhola de Médicos de Atendimento Primário (Semergen) recomenda a

adoção, em nível global, de um Programa
de Otimização do Uso de Antibióticos. A
instituição fez uma pesquisa anônima com
120 médicos da Grande Barcelona para
saber o motivo da banalização do remédio.
Entre as justificativas está a insistência do
paciente, que tem meios de conseguir o
medicamento, mesmo sem receita.

O

s sanitaristas envolvidos na
busca por solução questionam as dosagens padrão
recomendadas pelos colegas médicos. Eles recomendam que a
dose passe a ser calculada levando-se em
consideração características particulares
do doente (como peso, altura e ritmo de
absorção do organismo). A tecnologia
também pode ser uma aliada nessa batalha. Espera-se que a inteligência artificial
auxilie a monitorar a quantidade do princípio ativo necessitada em cada momento,
adequando a dosagem em tempo real.
Outra frente de ação deve ser voltada
à indústria de proteína animal. As fazendas
de criação de bois, porcos e frangos são
verdadeiros parques de diversão das
bactérias. A alta concentração de animais
por metro quadrado facilita as infecções
que requerem um uso frequente e maciço
de antibióticos. Os animais criados para
serem abatidos também recebem dose
extra do remédio para ganharem peso de
maneira acelerada, chegando mais rápido
às prateleiras dos supermercados. Essa
banalização do uso acaba funcionando
como uma vacina para os micróbios, que
se familiarizam com o princípio ativo que,
em tese, deveria acabar por extingui-los.
Um estudo realizado na China, publicado
na revista PNAS, dá a dimensão do problema. Cientistas identificaram cem genes
que forjam a resistência aos antibióticos
abril • maio • junho 2019
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em bactérias encontradas no esterco e no
solo de diversas fazendas de criação de
suínos. Nesses locais, a presença desses
genes era entre 192 e 28 mil vezes superior à encontrada em granjas onde não se
utilizavam antibióticos.
O fardo das doenças infecciosas em
humanos e animais será agravado não só
pelo uso indiscriminado ou indevido de
medicamentos. A ONU lista outras razões
que se somam às principais. São elas:
insuficiente acesso à água potável; falta
de saneamento básico; más condições
de higiene em unidades de cuidados de
saúde, no campo, escolas, habitações e
comunidades; prevenção insuficiente de
infecções e doenças; desigualdades no
acesso a vacinas e meios de diagnóstico;
sistemas frágeis de saúde; e falta de tratamento adequado de lixo. Esse é o mosaico
da tragédia que nos aguarda.
Força-tarefa antibacteriana

São necessários esforços adicionais,
investimentos e incentivos para desencadear um processo de inovação de
medicamentos antimicrobianos, meios de
diagnóstico, vacinas e instrumentos de tratamento de resíduos, alternativas seguras
e eficazes aos antimicrobianos e práticas
alternativas, assim como investigação operacional e investigação sobre a implementação na área da saúde humana e animal.
Há muitas pessoas em todo o mundo que
ainda não têm acesso a antibióticos. Uma
componente essencial da resposta mundial
à resistência antimicrobiana passa justamente pela garantia ao acesso equitativo
e financeiramente comportável a agentes
antimicrobianos de qualidade e o seu uso
responsável e sustentável.
A Organização Mundial da Saúde
alertou sobre a necessidade “urgente” de
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novos antibióticos contra 12 famílias de supermicróbios perigosos para o ser humano,
como o Streptococcus pneumoniae sem
sensibilidade à penicilina e o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Segundo
a entidade, mais de 20 novos tipos de
antibióticos foram desenvolvidos até os
anos sessenta. Desde então, apenas três
novos chegaram ao mercado. Não é nada
frente ao tamanho do desafio. Tanto que o
último a ser desenvolvido foi “hackeado”
pelas bactérias em apenas um ano.
Mais assustadora que a proliferação
das superbactérias, é a falta de investimento em Pesquisa & Desenvolvimento
(P&D), que poderiam levar à criação de
superantibióticos. Nessa guerra contra as
bactérias, a indústria farmacêutica parece
ter escolhido o lado errado do campo de
batalha. Em comunicado à imprensa, Marie-Paule Kieny, subdiretora-geral da OMS
para Sistemas de Saúde e Inovação, fez
um apelo: é preciso investir em P&D para
responder às necessidades urgentes de
saúde pública mundial. “A resistência aos
antibióticos está crescendo, e estamos
ficando sem opções de tratamento. Se
deixarmos as forças do mercado sozinhas,
os novos antibióticos que precisamos mais
urgentemente não serão desenvolvidos a
tempo”, reforçou.
Pesquisadores da área de Saúde afirmam que, para os laboratórios, não é
economicamente interessante sintetizar
novos antibióticos: o investimento é alto
e o preço final para o consumidor é baixo.
Além de serem usados por um curto período de tempo (no máximo, oito dias), o
que reduz a rentabilidade do produto. Pautados pela visão de mercado, avaliam ser
mais interessante concentrar esforços em
medicamento para enfermidades como o
câncer, mais caros e de uso prolongado.

Outra explicação para o aparente descaso
é o fato de os antibióticos terem uma absorção comercial muito lenta. Assim, normalmente não oferecem aos laboratórios
uma receita significativa até pouco antes
do vencimento da patente. A resistência
crescente das bactérias também pode
resultar na descontinuação das vendas
antes que as receitas máximas sejam alcançadas – o que, até o momento, significou a falência de muitas empresas menores. Hoje há quase um consenso sobre
a necessidade de mudança nos modelos
de criação e distribuição de antibióticos e
as falhas de mercado que nos levaram a
esse status quo. Uma das sugestões que
estão na mesa seria aumentar o prazo de
duração de patentes, a fim de garantir que
eles pudessem ver os produtos recuperarem alguns dos custos de P&D.

P

ara sensibilizar a indústria e os
ricos espalhados ao redor do
globo, a ONU calculou o estrago que os supermicróbios têm
potencial para promover no PIB mundial.
“Os danos econômicos de uma resistência antimicrobiana descontrolada só são
comparáveis ao choque provocado durante
a crise financeira mundial de 2008-2009,
como resultado de uma despesa com os
cuidados de saúde que aumentou drasticamente, do impacto sobre a produção
de alimentos e rações, comércio e meios
de subsistência e do aumento da pobreza
e das desigualdades”, alerta o relatório
do Grupo de Coordenação Interagências
contra a Resistência Antimicrobiana,
divulgado em abril deste ano. Até 2030,
a resistência antimicrobiana poderá levar
24 milhões de pessoas à pobreza extrema,
devido a aumentos com os gastos de saúde
e a prejuízos para os sistemas alimentares.
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Nos países de rendimentos mais elevados, um pacote de intervenções simples
para combater a resistência antimicrobiana
podia pagar-se a si próprio, devido a custos que seriam evitados. Nos países de
rendimentos mais baixos, são necessários
urgentes investimentos adicionais, embora
ainda relativamente modestos. Se esses
investimentos e a ação sofrerem ainda mais
atrasos, o mundo vai ter de pagar bastante
mais no futuro, para poder lidar com o desastroso impacto da resistência antimicrobiana

para que o sistema imunológico do doente
reagisse sozinho.
A humanidade deve a um médico escocês os anos extras de vida proporcionados
pelo advento dos antibióticos. O desalento
de ver milhares de soldados morrerem
durante a Primeira Guerra Mundial, por
feridas infectadas, somado à sensação
de impotência por não poder salvá-los, fez
com Alexander Fleming se envolvesse em
pesquisas que culminariam com a criação,
em 1941, da penicilina – o primeiro antibiótico do planeta. O feito é
considerado uma das mais
vitais descobertas da história
para os laboratórios,
humana. Hoje, a maioria dos
não é economicamente
antibióticos disponíveis em
interessante sintetizar novos
farmácias ao redor é feita a
antibióticos: o investimento é alto
partir de duas fontes – subse o preço final é baixo
tâncias liberadas por bactérias ou produzidas por fungos.
descontrolada. O problema também tem
A menos que o mundo tome urgenteimpacto na produção de alimentos, onde o mente uma atitude, a resistência antimicroaparecimento de bactérias e microrganis- biana irá ter um impacto desastroso dentro
mos resistentes pode prejudicar a criação de uma geração. Doenças comuns, como
de animais e outros setores agrícolas.
infecções respiratórias, urinárias e também
infecções sexualmente transmissíveis,
Adeus, longevidade
estão se tornando cada vez mais difíceis
Ao lado de vacinas e medidas sanitá- de serem tratada. Por enquanto, não há
rias básicas, os antibióticos pavimentaram muito que o cidadão comum possa fazer.
o caminho que alongou a jornada do Talvez aprender com quem viveu na época
homem sobre a Terra. Se a ameaça das su- em que as bactérias representavam uma
perbactérias não for atacada, voltaremos ameaça real à perpetuação da espécie
a uma época em que as pessoas perdiam humana na Terra. Um dos precursores
suas vidas devido a uma infecção em uma nas pesquisas sobre esses temíveis seres
pequena cirurgia.
invisíveis foi o francês Louis Pasteur. Ficou
É que o homem já não se lembra. Mas tão impressionado com suas descobertas
há quase oito décadas, um corte ou até que deixou de cumprimentar as pessoas
um arranhão podia se tornar uma sentença com o tradicional aperto de mão. Tudo para
de morte. Bastava alguma bactéria con- evitar contaminação. Talvez devamos todos
taminar a área para gerar uma infecção. ser paranoicos. Pelo bem da Humanidade.
Aos médicos, não restava muito mais que
providenciar cuidados paliativos e torcer Kelly Nascimento
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Afogando em
algoritmos
O fenecimento por exclusão
digital

O

mundo caminha com velocidade em direção à digitalização das interações entre as
pessoas, impingindo novas
dinâmicas sociais. Nessa sociedade de
hábitos ressignificados, o “like” é o novo
aperto de mão. Na contramão desse fluxo
estão os indivíduos com mais de 65 anos.
Hoje mais da metade da população mundial
está online. No Brasil o índice da conectividade sobre para 64,7%. Mas a maior parte
dos que estão offline é idosa. Se estar
conectado é o novo normal, os mais velhos
estarão condenados a definharem solitários
nos porões do esquecimento da coletividade. E eles serão metade da população
brasileira em idade produtiva a partir de
2060, segundo projeções da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Enfrentarão, portanto,
sérias dificuldades para interagir com seus
colegas mais novos e usar as ferramentas

necessárias para atingir um desempenho
mínimo e continuarem empregados. A
tecnologia empurrará aqueles que ainda
funcionam no modo analógico ao limbo
da reclusão virtual. Um jeito moderno de
deixar de existir: o óbito digital.
Nos cinco primeiros meses de 2019,
enviamos cerca de 19 trilhões de e-mails,
53 bilhões de tuítes e 450 milhões de
posts em blogs. O cálculo é do Fórum
Econômico Mundial. A cada dia, o botão
“like” do Instagram recebe 4,2 milhões de
cliques, pelas contas da agência de marketing digital Omnicore. Definitivamente,
trata-se de um novo mundo. Com regras,
funcionalidades e dinâmicas que os milhares de desconectados desconhecem. No
livro “The Attention Merchants: The Epic
Scramble to Get Inside Our Heads”, Tim
Wu, professor da Universidade Columbia,
afirma que o vício moderno de manter os
olhos grudados em telas de vidro portáteis
abril • maio • junho 2019
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é regido por um mecanismo chamado de
sistema de comportamento operante.
A definição é baseada no behaviorismo radical – campo filosófico da análise
de hábitos, postulado pelo psicólogo
Burrhus Frederic Skinner. Ele acreditava
na possibilidade de controlar e moldar a
conduta humana a partir de situação de
interação de seres entre si e também com
o ambiente. Em um de seus mais célebres
experimentos, provou que os pombos se
tornam viciados em bicar um determinado botão que expele sementes, mesmo
sem saber quando as sementes serão
expelidas. São os chamados sistemas de
recompensas variáveis, os mesmo que
os algoritmos implementam nas redes
sociais. Máquinas caça-níqueis operam
sob a mesma lógica.
Os estímulos gerados por recompensas
variáveis são considerados por psicólogos
como os mais viciantes. As mentes dos
nativos digitais – termo criado pelo escritor
norte-americano Marc Prensky para definir
pessoas nascidas a partir de 1990 e com
amplo acesso a tecnologias – operarão,
cada vez mais, regidas por essa lógica.
Como os pombos, estarão a todo momento
clicando em botões das redes sociais à
procura de recompensas. Hoje a maior
plataforma desse universo é o Facebook,
espécie de praça virtual onde se reúnem
2,3 bilhões de pessoas por dia. O crescimento da empresa de Mark Zuckerberg
foi exponencial. Em 2008, eram apenas
100 milhões de usuários. Um ano depois,
a plataforma passou a contar com o botão
“like” e passou a atrair, por trimestre, entre
50 a 100 milhões de pessoas.
Os códigos sociais nesses ambientes
são complexos. Em alguns, como o Twitter,
é liberado interagir e comentar post de pessoas que você não conhece. Já em outras,
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como Instagram, esse comportamento não
é bem visto pela maioria dos usuários. A
dinâmica de encontros e interações dessa
praça virtual não é arbitrada por humanos,
mas por algoritmos que efetivamente
determinam quem pode ver qual material.
Além de criar as normas, a inteligência artificial por trás desses algoritmos também
tem a prerrogativa de mudá-las, sem que
os usuários necessariamente sejam informados disso. Há muitas diretrizes secretas.
História, stories

Posto, logo existo. Se vivesse nesses
tempos de hiperconectividade, René
Descartes certamente adaptaria sua frase
célebre aos novos modos pós-modernos.
As interações nas redes sociais não ditam
apenas sua experiência naquela plataforma
virtual. Passaram, desde sua massificação,
a significar e transmutar a experiência de
vida real. Compartilhar fatos e momentos
do cotidiano via foto, texto ou vídeo tornou-se imperativo nesse século XXI. Socializar,
conectar e compartilhar são uma espécie
de Santíssima Trindade do Sapiens Conectus – essa espécie que tem o celular como
extensão do próprio corpo.

A

ssim, a existência, ou melhor,
o reconhecimento dela, se dá
por meio do “like”, novo mecanismo de validação social.
A obsessão pelo “like” – simbolizado como
um coração vermelho no Instagram e no
Twitter e um polegar para cima no Facebook – tem mudado a forma com que as
pessoas se veem e se relacionam. Isso foi
demonstrado por um estudo da Universidade da Califórnia focado em adolescentes
entre 13 e 18 anos. Quando os meninos
visualizaram uma foto compartilhada nas
redes e que alcançou muitos “like”, houve

mais atividade cerebral na área relacionada à recompensa, que trabalha a sensação
de prazer. Ou seja, ao ver uma foto com
muita interação, os adolescentes sentem
a necessidade de fazer parte disso. Se a
mesma imagem (ou uma parecida) for
compartilhada sem muito sucesso nas
reações, os meninos tenderão a ignorá-la.
Este efeito químico aumenta quando a foto
com tantos “like” é sua.
Em “Pape Satàn Aleppe”, o filósofo Umberto Eco tangencia a necessidade humana
por reconhecimento social em tempos de
internet: “O ser humano, para saber quem
ele é, precisa do olhar do outro, e quanto
mais ele ama e admira o outro, mais ele se
reconhece (ou acho que ele se reconhece).
Se em vez de apenas um outro eles são 100
ou 1.000 ou 10.000, muito melhor, você se
sente completamente satisfeito”.
Em seus experimentos na área de psicologia, Burrhus Frederic Skinner desenvolveu um aparelho fechado, que continha
uma barra ou chave que um animal pode
pressionar ou manipular de modo a obter alimentos ou água como um tipo de
reforço. Colocou no compartimento um
rato privado de alimento. Com o passar do
tempo, o roedor se comportava de maneira
aleatória. Quando se aproximava de uma
barra, Skinner introduzia uma gota d’água
na caixa através de um mecanismo, e a
cobaia a bebia. As próximas gotas eram
apresentadas quando o rato se aproximava um pouco mais da barra. As outras,
quando encostava o nariz na barra. Depois
as patas. E assim em diante até que o rato
estava pressionando a barra dezenas de
vezes até saciar completamente sua sede.
Assim, as redes sociais funcionam como a
caixa de Skinner, onde o “like” é o fator de
condicionamento operante de seus bilhões
de usuários.
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Conectividade = visibilidade

Estar conectado o dia todo às redes
sociais parece ser o novo normal para jovens
e adultos hoje em dia. Corações vermelhos
e polegares para cima têm grande peso em
um comportamento que, para esse segmento da população, já foi naturalizado. Para as
novas gerações, não há grande diferença
entre a vida considerada “real” – aquela
em que o indivíduo sai de casa, caminha
pelas calçadas, dá bom dia aos vizinho
que encontra pelo caminho até chegar ao
bar em que marcou de encontrar com os
amigos da época da faculdade – da virtual,
esta em que você pega o celular, abre seu
aplicativo favorito, sai disparando bom dia
para os contatos que pipocam ao longo do
seu feed de notícias, até clicar no grupo
da sua turma dos tempos da faculdade e
interagir intensamente com seus membros.
Aliás, a vida virtual torna-se, cada vez
mais, regra. Encontros presenciais, exceção. E, se não houver uma grande reviravolta nos costumes sociais, a tendência é
que isso se intensifique. A realidade deixou
de estar exclusivamente definida pelo espaço que nos circunda. A tecnologia digital
abriu, para aqueles que falam sua língua,
fendas no tecido do tempo. É possível
coexistir em mundos distintos, levados
ao extremo por gadgets como óculos de
realidade virtual. A vida no espaço físico
coexiste com a digital por meio de telas.
O smartphone é o portal mágico que abriu
dimensões de multipresença, permitindo
estar “aqui e lá” ao mesmo tempo. O
espaço é fluido, próprio da modernidade
líquida de Zygmunt Bauman.
O descompasso se dá pelo fato de que,
para a faixa populacional acima dos 60
anos, os considerados idosos, isso não faz
tanto sentido. Com efeito, eles são como
anfíbios nesse ecossistema. Conseguem
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respirar o ar na terra digital, mas têm a
memória da vida nos rios da era offline. Por
terem nascido nessas águas, não vieram
com as ferramentas de exploração de solo
online originais de fábrica. Seu pulmão ainda é analógico. É preciso fazer um esforço
para respirar os novos ares advindos desse
universo digital.

O

gap tecnológico se tornará
social. Hoje já lidamos com
a primeira geração 100%
digital. Chamada de alfa, é
formada pelas crianças nascidas a partir
de 2010. Para elas, modos e costumes
do mundo analógico – como ligar para
desejar feliz aniversário – não fazem sentido: são parte de um passado distante.
A tecnologia, acessada majoritariamente
via smartphones, é uma extensão de seu
corpo e pontua toda sua forma de conhecer e interagir com o mundo.
O mundo atual testemunha o convício
de sete gerações. A grandiosa é formada
pelos que cresceram durante a Grande
Depressão de 1929. Seus filhos são da
Baby Boomers (1943-1964) e da geração
silenciosa (1925-1942). Seus netos são da
X (1960-1970) e Y (1980-1990). Seu bisnetos são as gerações Z (1990-2009) e a Alfa
(a partir de 2010). O relacionamento entre
esses grupos á se dá com alguns ruídos.
Os bisavós se comunicam por cartas, as
mães da geração X sofrem porque gosta
de receber chamadas dos filhos da turma
Y. Estes, por sua vez, mandam áudios de
WhatsApp abominavelmente longos para
os jovens da Geração Z, que não curtem os
mesmos games da molecada alfa.
A cada semana, mais de 2,5 milhões
de alfa chegam ao planeta. Projeções de
especialistas em crescimento populacional
indicam que, em 2025, o grupo alcançará

mais de 2 bilhões de pessoas. Já os idosos
serão 1,1 bilhão. Segundo a Organização
das Nações Unidas, em 2020 o número de
pessoas com 60 anos ou mais ultrapassará
o de crianças menores de 5 anos. Então, o
mundo terá se tornado uma Torre de Babel
em que nativos e imigrantes digitais terão
de se esforçar para manter ativados seus
laços sociais, em que pese a distância tecnológica que os separará. Nesses novos
tempos, a conexão será mais importante
que a comunicação por si. O meio se
sobreporá à mensagem.
O pesquisador Pablo Mancini, professor
do Mestrado Internacional em Comunicação e Jornalismo Digital da Universid
Mayor, do Chile, define assim este momento: “a realidade parecerá uma ficção binária
narrando um mundo divido entre nativos e
imigrantes – que, no entanto, revela um
conflito de gerações com impacto sem
precedentes sobre os hábitos sociais”.
O psicólogo Roberto Balaguer, professor da Universidade Católica do Uruguai,
pontua que, se antes as gerações eram definidas a partir de acontecimentos históricos ou sociais importantes, hoje são delimitadas pelo uso de determinada tecnologia.
Uma das principais transformações que se
apresenta entre a conectividade e a mente
dos mais jovens é a condução do corpo à
multipresença, o que significa para o corpo
a conexão e como isso afeta sua autoimagem. Conectar-se implica desmaterializar
o corpo, dissolver seus limites naturais e
gerar movimentos de navegação e fusão,
com repercussões ainda inexploradas na
mente infanto-juvenil.
Essa realidade hiperconectada é enquadrada por Balaguer numa tríade de conceitos
formados por: hipocorpo – corpo – hipercorpo. Esses três elementos formam um
contínuo que vai desde a multipresença da
abril • maio • junho 2019
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conexão (hipercorpo), a vivência normal de
um corpo finito, material e, finalmente, a posterior experimentação do “hipocorpo”, como
sentimento de perda frente à desconexão.
Os avanços tecnológicos propiciam
uma junção homem-máquina, em que o
aparelho celular é uma espécie de prótese
que permite mergulhar no admirável mundo
novo dos bytes. Nesse contexto, o corpo
é mero suporte que permite a conexão
mental com a rede. “Muito se tem falado
da imobilidade do corpo nesta nova era,
saturada de tecnologia. A viagem pelas
redes é uma espécie de utilização mcluhaniana da tecnologia como uma prótese do
corpo, uma extensão do sistema nervoso,

de ficar de fora do mundo, relegados ao
vácuo do esquecimento.
Novas dinâmicas sociais

O fenômeno da onipresença traz consigo importantes consequências nas dinâmicas sociais até então estabelecidas. A
noção de vínculos é profundamente modificada com o advento da tecnologia. A tela
do celular passa a permitir que o indivíduo
saia para o mundo sem ter que colocar os
pés fora de casa. Cada vez mais, a socialização é feita de modo contínuo por meio
das redes e a mais diversas tecnologias
disponíveis por meio de apps (WhatsApp,
Messenger, direct Message, e-mails, Telegram). Aí temos uma diferença
substancial entre as gerações de
nativos e de imigrantes digitais.
A barreira mais significativa
Essa hiperconectividade vem
QUE os não usuários
transformando de maneira radienfrentam ao se conectar É A
cal as relações sociais. Aquela
crença de que eles
vida que parte da realidade em
não são capazes de fazê-lo
que as pessoas se ligam, se
esbarram na rua e dizem bom dia
capaz de ultrapassar os limites individuais, e se convidam para o almoço de domingo
os limites corporais e transcender frontei- após se esbarrarem na padaria pela manhã
ras. Se o lema da sociedade industrial era será cena de filme de ficção.
“o movimento se mostra andando”, na
Quando a internet surgiu, há pouco
sociedade pós-industrial é: “o movimento mais de 30 anos, foi recebida com otimisse mostra clicando”, avalia Balaguer.
mo pujante. Naquele tempo, acreditava-se
Zygmunt Bauman acreditava que o que a novidade teria a missão primordial de
Facebook, o Instagram e todas as pla- garantir o acesso à informação, aproximar
taformas que conectam virtualmente se pessoas e fortalecer democracias. Depois
baseiam na necessidade de não estarem de casos de fake news, bolhas sociais e
sozinhos e no medo de rejeição. E o que casos incitação ao ódio nas redes sociais,
acontece com os milhares de cidadãos que sabe-se que não é bem assim.
não têm acesso à essa festa pós-moderna
De todos os segmentos populacionais
de ode ao ego? Pesquisador da cybercultu- impactados pelo fenômeno de “likes” e
ra, Steve Jones defende que “quando não outras na forma de se relacionar pós-redes
nos conectamos estamos infinitamente sociais, não há dúvidas: o que mais sofre
distantes. A desconexão, portanto, expõe são os idosos. Relegados, em sua maioria,
os indivíduos à não existência, à sensação ao limbo do mundo offline, as pessoas com
28 Nekrós

I N S I G H T

mais de 60/65 anos observam sua rede de
proteção social ser corroída clique após
clique. Pois são as principais vítimas do
fenômeno chamado de exclusão digital.
A exclusão social pode ser entendida
em relacionar termos como a (in)capacidade de participar da vida da comunidade, o
que afeta a qualidade de vida do indivíduo,
bem como a coesão da sociedade. Esta
compreensão da exclusão social pressupõe a exclusão digital, uma vez que tem
sido demonstrado que o engajamento
com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é um pré-requisito para
a participação igual e plena na sociedade.
Os pesquisadores Amit Schejter, Orit
Rivka, Ben Harush e Noam Tirosh definem
exclusão digital como uma desigualdade
que limita o acesso e a capacidade de usar
as TICs, vistas como essenciais à participação plena na sociedade. A forma como
esse banimento social é definido mudou.
Antes, limitava-se a verificar o acesso à
internet e à falta dele. Hoje o conceito
abrange noções mais refinadas, como
a forma com que se usa e a habilidade
de interações efetivas. A literacia digital
está no cerne da questão. À medida que
as interações se tornarem cada vez mais
digitais, o significado de inclusão digital
evolui. A exclusão se tornará menos sobre
se você está online ou offline e mais sobre
quais atividades online se realiza e como.
No estudo “The role of digital exclusion in social exclusion”, da Ipsos, os
pesquisadores Chris Martin, Steven Hope
e Sanah Zubairi se dedicam a mapear as
causas e barreiras por trás do problema. “A
exclusão social é um processo complexo e
multidimensional processo. Envolve a falta
ou negação de recursos, direitos, bens e
serviços e incapacidade de participar nas
relações e atividades normais, disponível
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para a maioria das pessoas em uma
sociedade, seja em termos econômicos,
sociais, culturais ou arenas políticas. Afeta
tanto a qualidade de vida dos indivíduos,
seu patrimônio e a coesão da sociedade
como um todo”, escrevem.
A barreira mais significativa que os
não usuários enfrentam ao se conectar é
a crença de que eles não são capazes de
fazê-lo. Algumas atitudes negativas em
relação à internet foram identificadas no
estudo. Basicamente, estão relacionadas
a uma falta de confiança em tecnologias
digitais, percepções de sentir-se velho demais para interagir nas redes sociais, bem
como falta de domínio do universo online.
Outras diferenças foram identificadas
em termos de atitudes em relação ao uso
da internet. Por exemplo, menos de um
terço das pessoas com mais de 65 anos
estava interessada em acessar a internet.
Entre as razões para não se conectarem,
uma preferência para comunicação face a
face foi citada, bem como medo e falta de
confiança nas TIC e nos custos.
Pertencer a um bairro, podendo contar com amigos e interagir com pessoas
reais ainda faz toda a diferença para os
membros de gerações mais velhas. No
fundo, as gerações mais velhas, em geral,
não acham que a tecnologia seja assim
tão positiva, pois praticamente eliminou
o contato visual e empobreceu a forma
com que as pessoas se comunicam. O
pensamento comum é que “se comunicar
usando aplicativos não é socializar; é se
esconder atrás de um telefone”.
E isso tem impacto direto na saúde
mental desse grupo. Um estudo realizado
pelo Phoenix Center mostra que a depressão é 20% menor em adultos aposentados
que usam a internet que reflete os efeitos
da participação digital, particularmente o

uso de redes sociais em saúde mental e
bem-estar. No entanto, a literatura também
destaca o potencial de impacto negativo
de uso da internet em saúde mental, por
exemplo, se as interações online substituírem as “olho no olho”.

S

omos levados a pensar que,
com a crescente digitalização
da sociedade, todos acabarão
por ser online, e assim a exclusão digital simplesmente desaparecerá. A
tendência é exatamente o oposto acontecer.
Os pesquisadores alertam para o fato de que
a tecnologia digital está continuamente se
desenvolvendo e deixará cada vez mais as
pessoas para trás. A rede social que você
domina hoje deixará de ser cool amanhã e
será esvaziada. Cairá em desuso. Em seu
lugar, virá um nova com mil funcionalidades
e truques que você desconhece.
Mesmo para aqueles que estão engajados com as tecnologias existentes, o ritmo
em que a tecnologia se desenvolve coloca
demandas significativas para aprender
novos comportamentos e habilidades constantemente. Aqueles que foram criados em
um mundo digital ainda vão atingir esses
obstáculos ao longo do tempo e encontrar
novas tecnologias mais difícil de adotar –
especialmente depois de deixar o mercado
de trabalho. Não há como escapar da morte
digital. Um estudo da Universidade de Cambridge e da Royal Society of Public Health
vasculhou o impacto das redes sociais na
saúde mental do homem moderno: afetam
a autoestima e geram ansiedade. Um dos
sentimentos mais intensos é o medo de ficar fora dela. Como disse Fernando Pessoa,
morrer é só não ser visto.

Kelly Nascimento é diretora da Insight Comunicação
kelly.nascimento@insightnet.com.br
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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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O dia
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Riscos
existenciais
e decisões
morais no
tormentoso
século XX
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A aniquilação, em escala industrial,
de populações civis no século XX,
desafia o entendimento humano sobre
a natureza das decisões morais. Na
década de 40, em particular durante
a Segunda Guerra Mundial (2ª GM) e
no pós-guerra imediato, foi possível
observar situações especialmente
paradoxais quando analisamos
os processos e os discursos
que legitimaram o extermínio de
populações civis em larga escala.
Não só os ataques propriamente
ditos, mas o uso ostensivo de
munições incendiárias e mais tarde
de artefatos nucleares implicava a
clara e deliberada opção de causar
mortes horrendas e sofrimento
inominável entre não combatentes,
o que nos causa estranhamento,
especialmente quando tais ataques
foram perpetrados por democracias
liberais. Neste artigo a literatura e
o cinema de ficção científica serão
utilizados como fio condutor para as
discussões sobre arbítrio moral. São
realizadas comparações entre obras
de diferentes épocas (1940 e 1951),
buscando identificar e descrever
os contextos de seus diferentes
tempos históricos, com ênfase nos
eventos relacionados à 2ª GM e ao
desenvolvimento da bomba nuclear
norte-americana. No final deste
trabalho propõe-se uma explicação,
ainda como hipótese, para o paradoxo
moral.
Estados Unidos, outubro de
1940. A ilustração colorida na capa da
“Astounding Science-Fiction” trazia
a um homem vestido de macacão
laranja e botas de cano longo, numa
posição de manequim de vitrine. A
figura parecia um “príncipe valente”
do futuro, com seu corte de cabelo
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estilo cogumelo, à frente de um fundo
de anteparas metálicas, válvulas e
painéis de controle luminosos. O
Príncipe Valente propriamente dito, de
Hal Foster, havia estreado pouco mais
de três anos antes. Ficção científica e
fantasia haviam conquistado espaço
na cultura pop desde a década de
20, e seu veículo preferencial eram
os livretos de contos e histórias em
quadrinhos, impressos em papel
jornal.
O conto “Farewell to the Master”
constava daquela edição, mas sem o
destaque que a capa pouco inventiva
dera, alternativamente, à história
“Slan!” de A. E. van Vogt (EMORY
UNIVERSITY, 2019). O lançamento
discreto não antecipava o futuro
sucesso da prosa envolvente e
compassada de Harry Bates (19001981), como base para o roteiro de “O
Dia em que a Terra parou” de 1951.
O filme começa com um objeto
voador não identificado, muito veloz,
ingressando na atmosfera terrestre.
Detectado pelos radares, seu destino

foi traçado para a Costa Leste dos
Estados Unidos. A narrativa se segue
com o objeto pousando na capital
norte-americana e exibindo seu
formato de disco e silhueta prateada
no gramado de Elipse Park.
Cercado por tropas, imprensa e
curiosos, o disco se abre para a saída
de um alienígena vestido com traje
espacial e capacete. Ele saúda os
presentes:
– Nós viemos visitá-los em paz e
com boas intenções.
Logo ele retira da roupa um
artefato, pouco maior que uma
lanterna, que passa a empunhar.
Um dos soldados, temendo que o
estranho dispositivo fosse uma arma,
atira e atinge o recém-chegado no
ombro. O incidente revela que o
visitante não está sozinho. Enquanto o
astronauta ferido jaz sobre o gramado,
um robô humanoide sai da nave e
revida o ataque, atingindo as armas
humanas com raios, fazendo-as
desaparecer.
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O visitante das estrelas, de
aparência humana, é levado para o
hospital e se recupera rapidamente.
Lá ele revela o seu nome: Klaatu.
Vestindo um terno roubado da
lavanderia, ele foge do hospital e
circula insuspeito pelas ruas de
Washington na busca de abrigo e
de um encontro com os líderes da
Terra. Ao longo do filme sua missão
se torna mais clara, assim como
sua crítica à violência e à estupidez
humana (que embora seja por ele
conhecida desde muito tempo,
teria passado dos limites com o
surgimento das armas nucleares).
No final, após dar sinais dos seus
imensos poderes, ser perseguido e
morto pelos humanos e ressuscitado
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pelo seu robô (Gort), Klaatu dá o
seu recado aos líderes mundiais –
não da política, mas da ciência, os
únicos que aceitaram reunir-se para
ouvi-lo: os seres humanos devem
abdicar da violência como forma de
solução dos seus conflitos; se não
o fizerem, a Terra será destruída por
uma força de robôs superpoderosos,
responsáveis por garantir a segurança
no Universo. Segundo Klaatu, não
se trata de abdicar da liberdade, mas
apenas da “liberdade de agir de forma
irresponsável”.
Em uma cena anterior do filme,
Klaatu se refere com desdém à Guerra
Fria como um conflito “mesquinho”,
de segunda. De fato, é difícil explicar
como nações se põe em marcha
para planejar, construir e tornar
operacionais mecanismos capazes

de destruir a vida humana em escala
planetária, a custos astronômicos.
Quando o conto original foi
publicado, o mundo experimentava os
horrores da Segunda Guerra Mundial.
Os bombardeios a populações
civis se tornaram corriqueiros. Na
estratégia alemã, esta iniciativa se
manifestou por meio dos ataques
aéreos aos centros urbanos britânicos,
resultando em mais de um milhão de
casas destruídas (OVERY; IMPERIAL
WAR MUSEUM [GREAT BRITAIN],
2009, p. 49) e 60.500 civis mortos
(CHURCHILL, 2002, p. 224) ao longo
da guerra. Em maio de 1940, ainda
antes dos ataques à Grã-Bretanha, a
cidade de Rotterdam foi bombardeada
para forçar a rendição dos holandeses.
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Em agosto daquele ano Albert
Einstein (1879-1955) alertara o
presidente Franklin Roosevelt (18821945) quanto à possibilidade técnica
de se produzir grande quantidade de
energia a partir da fissão do átomo
de urânio. A carta, de duas páginas,
urgia por apoio à comunidade
científica nacional, controle das
jazidas de urânio e monitoração das
pesquisas em curso na Alemanha.
Ainda segundo Einstein, a reação em
cadeia da fissão do urânio “levaria
também à construção de bombas, e
é concebível – embora muito menos
certo – que bombas extremamente
poderosas de um novo tipo possam
ser construídas.” (EINSTEIN, 1939)
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A carta, datada de 2 agosto,
foi entregue dois meses mais
tarde, logo após a invasão alemã
da Checoslováquia. O principal
conselheiro científico do presidente
Roosevelt, o engenheiro e político
Vannevar Bush, permaneceu cético
sobre a hipotética capacidade
destrutiva do átomo. Relatos de
cientistas alemães que fugiram
para a Inglaterra o fizeram mudar
de opinião. Disseram não haver
defesa contra tal artefato e que
a única solução possível era tê-lo
antes dos nazistas. Convencido,
Bush passou a apoiar fortemente
o programa de desenvolvimento
da bomba nuclear a partir de 1942
(ELLSBERG, 2018). O cientista
americano Robert Oppenheimer
(1904-1967) foi designado para a
liderar o programa. Homem afável,

físico respeitado e amante de átomos
e literatura, Oppenheimer engajouse na consecução do projeto desde
os seus primeiros dias para, na sua
visão, conter a ameaça nazista (BIRD;
SHERWIN, 2005).
O século XX havia produzido
uma geração de físicos teóricos e
experimentais cujo legado redefiniria
as bases do campo, viabilizando
aplicações técnicas até então
restritas ao campo da especulação.
O conhecimento por eles produzido
assentou o substrato do qual se serviu
a empreitada norte-americana – o
projeto “Manhattan”. Mas não só o
conhecimento foi útil – as relações
entre os notáveis foram igualmente
importantes na constituição de uma
rede de cooperação e reflexão, capaz
de formular e resolver problemas
teóricos e práticos de imensa
complexidade.
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O epicentro do projeto foi uma
vila especificamente construída
para abrigar os cientistas e suas
instalações. Localizada no deserto
do Novo México, Los Alamos foi
aberta em março de 1943. Em pouco
mais de um ano contava com 3.500
pessoas; no verão de 1945 já eram
4.000 civis e 2.000 militares labutando
em 37 prédios, incluindo instalações
para processamento de plutônio,
laboratórios, escritórios, paióis e
uma fundição (BIRD; SHERWIN,
2005, cap. 13). Embora os números
impressionem, Los Alamos era
apenas um nódulo de uma rede
bem maior de produção científica
e industrial que chegara a envolver
65.000 pessoas trabalhando em 30
localidades espalhadas pelos EUA e
Canadá (SIRACUSA, 2015, p. 16).
Para a concepção preliminar da
bomba, os cientistas se debruçaram
sobre um desastre de grandes
proporções ocorrido na cidade costeira
de Halifax (Canadá) durante a Primeira
Guerra Mundial. No início de 1917, o
Almirantado britânico se convencera
da necessidade de agrupar os navios
mercantes em comboios escoltados
por navios de guerra, a fim de
minimizar os riscos de afundamento
por submarinos alemães (KEEGAN,
2000). Isso impôs, por outro lado, o
adensamento do tráfego marítimo em
proporções atípicas, estressando a
capacidade de coordenação e controle
das chegadas e partidas e do trânsito
de navios por trechos mais estreitos
dos canais de acesso. Halifax não era
exceção, já que o Canadá era aliado
dos norte-americanos e britânicos, e o
porto estava fortemente engajado no
esforço logístico da guerra.
Na manhã do dia 6 de dezembro
de 1917, um navio francês, o Mont
Blanc, e um navio norueguês, o IMO,

38 fogo!

INTELIGÊNCIA

colidiram enquanto se cruzavam em
um dos estreitos. T. Joseph Scanlon
(1933-2015), jornalista e importante
pesquisador na área de desastres,
descreve o que se seguiu após o
acidente marítimo, no que se tornaria
o pior desastre da história do país:
“O Mont Blanc transportava
gasolina de aviação e explosivos, e
a colisão o incendiou. Vinte minutos
depois da colisão, ele explodiu com
um sétimo do poder da primeira
bomba atômica. Houve 1.963 mortos
e 9.000 feridos. O extremo norte
da cidade ficou em ruínas ou em
chamas. Os navios no porto foram
danificados, tanto pela explosão como
por um tsunami que ela criou. O
rebocador, Hilford, foi alçado em seis
metros e caiu em destroços sobre as
docas. Comunicações e transporte
foram interrompidos. O corpo de
bombeiros perdeu seu pessoal sênior,
incluindo o chefe. A busca inicial e o
resgate foram feitos pelas famílias,
vizinhos e visitantes, depois por
grupos organizados às pressas. As
vítimas foram despejadas em casas
de médicos, onde os médicos se
esforçavam para ajudar, apesar de
seus próprios ferimentos. Os hospitais
ficaram superlotados; os pacientes
podiam ser encontrados no chão,
debaixo das mesas, até mesmo,
apesar do tempo frio, do lado de fora
nos degraus.” (SCANLON, 1997,
p. 151, tradução nossa)
A partir do desastre de Halifax,
estimando que uma bomba nuclear
alcançaria de duas a três vezes a
potência da explosão, Oppenheimer
dirigiu as pesquisas para a concepção
de um artefato com esse nível de
potência, pequeno o suficiente
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para ser usado militarmente. (BIRD;
SHERWIN, 2005, cap. 13). Mais
tarde consolidou-se a opção de
usar plutônio, o que implicava na
necessidade de obtê-lo a partir do
enriquecimento de Urânio 238. Tal
feito tornou-se possível por meio do
comissionamento do primeiro reator
nuclear do mundo em 1942, trabalho
dos cientistas Leó Szilárd (18981964) e Enrico Fermi (1901-1954)
(ELLSBERG, 2018, p. 27).
Em maio de 1945 a Alemanha se
rendeu. Isso, em tese, teria resultado
na interrupção do projeto ou pelo
menos no redirecionamento de seus
esforços. Todavia, se por um lado o
regime nazista havia sido derrotado,
por outro os EUA se encontravam
numa guerra inclemente contra o
Japão desde 1941. O Japão, além de
ter atacado ferozmente possessões
americanas no Pacífico, invadira
boa parte das colônias e países
independentes do Sudeste Asiático,
numa campanha que incluiu terríveis
violações do direito humanitário,
perpetradas contra populações civis e
prisioneiros de guerra.
Após a derrota da Alemanha,
as discussões se dirigiram, em
decorrência, ao uso potencial da
bomba contra o Japão. Nesse
momento, nenhum protótipo havia
sido testado, mas os impressionantes
avanços técnicos indicavam que, em
breve, a bomba se tornaria realidade.
O presidente Franklin Roosevelt havia
falecido e a administração Truman se
via em meio aos movimentos finais (e
brutais) da guerra no Pacífico.
Reproduzindo a estratégia do
bombardeio massivo utilizado contra
as cidades alemãs, forças americanas
atacaram a cidade de Tóquio no dia 9
de março de 1945. Trezentos e trinta e
quatro aeronaves B-29 decolaram das

ilhas Marianas carregando bombas
incendiárias Mk47 de 100 libras (182
por aeronave) e M69 de 6 libras (1.520
por aeronave) e algumas bombas
explosivas para deter o trabalho das
brigadas de incêndio (SELDEN, 2007).
O conceito desse tipo de operação
militar havia sido testado com sucesso
pela primeira vez na campanha
britânica contra a Alemanha em
1943, durante o bombardeio à cidade
de Hamburgo (SELDEN, 2007). A
ideia por trás desse tipo de ataque
era mobilizar e potencializar efeitos
físico-químicos de combustíveis e
explosivos em proveito da destruição
de vastas regiões urbanas e seus
habitantes, numa espécie de
“tempestade de fogo”.
“Todos morreram na área dentro
do círculo de fogo, alimentados
por ventos provenientes de todas
as direções, a até 150 quilômetros
por hora. Aqueles em abrigos
morreram de asfixia, se não de calor.
O carbonato de cálcio no cimento
se decompõe e a areia de silicato
no concreto pode derreter a esta
temperatura, fazendo com que os
edifícios entrem em colapso. O
asfalto derreteu e os bombeiros
ficaram presos; seu equipamento
atolou na rua, impedindo que eles
se movessem. Pessoas fugindo das
chamas ficaram igualmente presas
no asfalto e se tornaram tochas
flamejantes. O calor irradiado em si,
sem a chama visível, era tão intenso
que atravessou as barreiras contra
incêndio e as ruas, espalhando o fogo
dentro dessa zona da morte. Cerca de
quarenta e quatro mil civis morreram
em Hamburgo.” (ELLSBERG, 2018,
p. 247, tradução nossa)
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Em Tóquio a “tempestade
de fogo” consumiu as vidas de
aproximadamente 97.000 pessoas
e feriu 125.000 (SELDEN, 2007, p.
8), sem que, a despeito da ampla
publicidade dos ataques, tal estratégia
suscitasse discussão pública (BIRD;
SHERWIN, 2005). Nas palavras de
Oppenheimer:
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“‘Eu me lembro do Sr. Stimson
[o secretário de guerra] dizendo para
mim’, observou Oppenheimer mais
tarde, ‘que ele achava chocante que
não houvesse protestos pelos ataques
aéreos que estávamos realizando
contra o Japão, que no caso de
Tóquio levou a uma perda de vidas
tão extraordinariamente pesada. Ele
não disse que os ataques aéreos
não deveriam ser realizados, mas
ele achava que havia algo errado em
um país onde ninguém questionava
isso...’” (BIRD; SHERWIN, 2005,
cap. 12, tradução nossa)
Em maio de 1945, um comitê de
assessoria sobre o uso da bomba foi
montado e após discussões entre civis

e militares, incluindo Oppenheimer,
ficou decidido que a bomba deveria
ser usada para fins militares contra
o Japão, descartando-se alternativas
como demonstrações de força ou o
lançamento em áreas desabitadas
do país (BIRD; SHERWIN, 2005).
Liderados por Leó Szilárd, parte dos
cientistas envolvidos no projeto se
opuseram decididamente contra
a linha de ação aprovada. Seus
esforços, contudo, foram parcialmente
neutralizados pela atuação habilidosa
de Oppenheimer.
Em 6 de julho de 1945, seguindo a
concepção inicial do projeto (plutônio),
a primeira bomba nuclear do mundo
foi testada. A explosão liberou o
equivalente a 21.000 toneladas de
TNT, superando as estimativas iniciais.
Um olhar atento revela, contudo,
uma faceta muito mais sombria do
experimento. Antes do teste havia
incertezas sobre a amplitude das
consequências de uma explosão
daquela magnitude. Entre as hipóteses
estavam: (1) a destruição de uma
enorme parcela do Estado do Novo
México, incluindo as instalações de
teste e toda a equipe de cientista e (2)
a ignição de toda a atmosfera terrestre
decorrente de uma reação em cadeia
de combustão do nitrogênio, gás
que compõe 78% da composição da
atmosfera (BIRD; SHERWIN, 2005,
cap. 13). Essa informação nunca
chegou ao presidente; a possibilidade
de que um teste extinguisse, por
asfixia, toda a vida consciente no
planeta Terra foi levantada e aceita por
uma fração exígua da humanidade,
representada pelo pequeno grupo
de cientistas sêniores do projeto
(ELLSBERG, 2018, p. 282).
Em 6 de agosto de 1945, seguindo
os planos concebidos antes do teste
de julho, uma bomba nuclear foi
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lançada contra a cidade de Hiroshima,
matando instantaneamente entre
80.000 e 140.000 pessoas e ferindo
outras 100.000 (SIRACUSA, 2015,
p. 22). Três dias depois uma outra
bomba foi lançada contra a cidade de
Nagasaki, ceifando a vida de outras
24.000 e ferindo 23.000 (SIRACUSA,
2015, p. 24). A primeira bomba utilizara
urânio enriquecido e não havia sido
testada previamente; sua construção
era considerada mais simples, levando
os cientistas a crerem que as chances
de detonação eram altas. A segunda
obedeceu à concepção inicial do
projeto (bomba de plutônio).
Um Inventário da Brutalidade

Na Europa, o resultado combinado
da aplicação titânica de forças
destrutivas pelos grandes atores
(Alemanha, Grã-Bretanha, Estados
Unidos e União Soviética), promoveu
o esfacelamento de vastas redes
sociais, econômicas e culturais. Os
números são tão altos que chegam
a desafiar os limites da credulidade.
Em torno de 36,5 milhões de pessoas
morreram; entre elas 19 milhões de
civis (JUDT, 2008, p. 52 e 53).
As regiões sob o domínio da União
Soviética suportaram a maior parte da
destruição, lá perecendo 27 milhões
de pessoas (LOWE, 2017, cap. 2). Os
civis mortos somaram 16 milhões,
cabendo uma ressalva importante: 5
milhões de pessoas morreram nos
territórios ocupados pela Alemanha
ou URSS que pertenceram à Polônia
(JUDT, 2008, p. 53). Antes do início
da guerra esse país foi objeto da
repartição pactuada entre as duas
potências por meio do tratado secreto
de Molotov-Ribbentrop. O acordo de
não-agressão, assinado em 23 de
agosto de 1939, repartiu a Europa
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oriental em duas áreas de influência
– Finlândia, Estônia, Letônia, partes
da Polônia e Romênia para a URSS
e Lituânia e parte da Polônia para a
Alemanha – concerto político que foi
assistido por um tratado adicional, em
que os soviéticos se comprometeram
a fornecer combustível, alimentos e
matéria-prima para a Alemanha nazista
(OVERY; IMPERIAL WAR MUSEUM
[GREAT BRITAIN], 2009, p. 20 e 21).
Com esse alerta, é oportuno
perceber que a 2ª GM teve início
com invasões conduzidas tanto pela
Alemanha quanto pela União Soviética,
respeitando-se a partilha dos espaços
acordada pelo tratado. Somente em
1941 a Alemanha romperia o pacto
com a URSS e iniciaria a grande
ofensiva oriental, mobilizando 3
milhões de soldados ao longo de
um front de 1.600 quilômetros
(SMITHSONIAN INSTITUTION., 2006,
p. 138). Neste front ou em decorrência
dele, morreram a maior parte dos
civis em território soviético, com o
peso maior recaindo sobre a Ucrânia
(entre 7 e 8 milhões de pessoas,
cerca de 1/5 da população do país)
(LOWE, 2017, cap. 2). A Alemanha
seria responsável ainda pela barbárie
meticulosamente perpetrada contra
judeus e ciganos, que resultou na
morte respectivamente de 5,7 milhões
e 221 mil pessoas.
Na Ásia as atrocidades contra
populações civis começaram mais
cedo. Alguns autores consideram que
a eclosão da 2ª Guerra Sino-Japonesa
posicionaria em 1937 o início da 2ª
GM, época em que Alemanha e Itália
já se punham em armas apoiando
o General Franco na Guerra Civil
espanhola (movimento que não é
considerado parte do conflito, mas um
prelúdio das hostilidades).

A então complexa, ambígua e
volátil rede de relações internacionais
chinesas é bem ilustrada pelo curioso
percurso histórico dos filhos de
Chiang Kai-shek (líder da China), na
década de 30. No verão de 1939, seu
filho mais novo, Chiang Wei-kuo, se
encontrava entre as fileiras do exército
alemão após dois anos de instrução
militar no país; um meio-irmão havia
passado 12 anos na URSS, era casado
por lá e já contava até mesmo com
um nome russo (HARMSEN, 2018,
Prefácio). Peter Harmsen, historiador
dedicado à pesquisa sobre o conflito
na Ásia, esclarece o momento em
que a nascente aliança nipo-germânica
desloca a China para a esfera de
influência dos Estados Unidos:
“A história de Chiang Wei-kuo
era um reflexo de como os laços
sino-alemães haviam crescido nos
anos 1930, quando a indústria de
armamentos da Alemanha estava
exportando grandes quantidades de
equipamento militar para o regime
nacionalista chinês, cujo esforço para
construir um grande exército moderno
foi também assistido por um corpo de
experientes consultores alemães. A
assistência provou ser particularmente
útil desde 1937, depois que a guerra
em larga escala estourou entre a
China e o Japão. Em 1939, no entanto,
a Alemanha tornava-se cada vez mais
amigável com o Japão e se distanciava
do regime de Chiang. Como resultado,
a presença de Chiang Wei-kuo estava
começando a parecer deslocada;
e quando ele passou por Berlim a
caminho da fronteira polonesa e
visitou a embaixada da China, recebeu
novas ordens: ele deveria viajar para
os Estados Unidos para treinamento
militar lá.” (HARMSEN, 2018, Prefácio,
tradução nossa)
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Nos primeiros 40 anos do século
XX, a industrialização do Japão e sua
ascensão como potência regional
suscitou conflitos armados contra a
Rússia e a China e comerciais contra
os EUA, na busca por matérias-primas,
mercados e território (recursos que
as potências ocidentais, por sua vez,
obtinham de vastas possessões
coloniais). De 1904 a 1905 o Japão
lutou e venceu a guerra russojaponesa, tornando-se a primeira
nação asiática a derrotar um país
europeu num conflito armado.
Essa vitória conteve as pretensões
expansionistas da Rússia e garantiu ao
país o controle de parte da Manchúria
e da Coreia. A monarquia russa mais
tarde cairia na Revolução de 1917.
Contra uma China dividida, às
voltas com disputas intestinas, o
Japão se engajaria militarmente
desde os primeiros anos da década
de 30. Entre 1937 e 1938 as
campanhas ganharam maior vulto
com a ampliação do controle japonês
da região norte da China, incluindo
a captura de Pequim e uma grande
ofensiva ao longo do rio Yangtze
(SMITHSONIAN INSTITUTION., 2006,
p. 130).
Ao analisar o que aconteceu na
cidade de Shanghai, Peter Harmsen
adotaria a expressão “Stalingrado
no Yangtze” em analogia à longa e
sangrenta batalha entre a Alemanha
e URSS, que ocorreria cinco anos
mais tarde na Europa às margens
do rio Volga (HARMSEN, 2013).
Maior metrópole da China à
época, conhecida como “Paris do
Oriente”, Shanghai sofreu os efeitos
combinados de forças navais, fluviais,
terrestres e aéreas em combate;
subindo o rio, a execução sumária
e o estupro em massa, colocariam
a cidade de Nanjing no mapa das
inomináveis barbáries japonesas; os

42 fogo!

INTELIGÊNCIA

números são imprecisos, mas estimase que morreram 300.000 pessoas no
total (LAI; RAVA, 2017).
O que aborrecia Klaatu?

Segundo Klaatu, a Terra já vinha
sendo observada fazia um tempo. O
que mais ele poderia ter visto (além
da 2ª GM) que pudesse justificar o
ultimado contra os seres humanos?
Bem, aos roteiristas não faltariam más
impressões sobre o comportamento
da humanidade entre 1945 e
1950, mais do que suficientes para
adensar a composição e a convicção
messiânica do personagem. Em
primeiro lugar, o monopólio atômico
dos EUA caiu por terra em 1949,
ocasião em que a URSS testou com
sucesso o seu primeiro artefato
nuclear – ficaram assentadas as bases
para um possível holocausto global.
Em segundo lugar, as disputas pelo
controle e reorganização dos espaços
político-econômicos na Europa e
na Ásia levaram à construção do
chamado “mundo bipolar”, sob a
égide da atrição permanente entre os
EUA e a URSS – fenômeno que se
manifestou logo após a rendição da
Alemanha, com o bloqueio soviético
de Berlim.
Klaatu poderia, por outro lado,
ser mais crédulo na capacidade das
democracias ocidentais em defender
a liberdade, a paz e o direito à vida,
assim como um outro alienígena
fizera anos antes, engajando-se (nos
quadrinhos) contra os japoneses – o
Super-Homem (GLEN, 2016). Bem,
os bombardeios aliados contra as
populações civis japonesa e alemã
resultaram em 1,5 milhão de mortos,
mais de dois milhões de feridos

e 16 milhões de desabrigados ao
longo de todo o conflito (HEWITT,
1983). Apostar as fichas no Ocidente
provavelmente não daria muita
credibilidade ao personagem e até
mesmo atentaria contra a ideia dele
como embaixador de civilizações
avançadas e, portanto, muito mais
inteligentes.
Richard Overy, historiador britânico
e autor de extensa bibliografia sobre
a 2ª GM, se detém igualmente
sobre o que considera “O mais
impressionante paradoxo moral dos
anos de guerra”, a disposição de
Estados liberais de se engajarem no
assassinato deliberado de centenas de
milhares de civis inimigos por meio de
ataques aéreos (OVERY, 2006, cap. 9).
Sobre isso ele conclui:
“Considerações sérias foram às
vezes dadas ao uso de armas químicas
e biológicas. Havia pouca evidência
de escrúpulos morais nas discussões
sobre o uso de armas atômicas. Esse
paradoxo pode ser explicado em parte
pela escolha deliberada feita pelas
democracias ocidentais para salvar as
vidas de suas próprias populações,
recorrendo a soluções tecnológicas,
em vez de estratégias com altas
perdas de mão de obra. A bomba
atômica foi a expressão suprema
da dependência da tecnologia para
infligir danos insustentáveis, enquanto
reduzia as perdas das democracias a
virtualmente zero. O uso da tecnologia
produziu uma distância entre aqueles
que planejaram e executaram ataques
e as próprias vítimas. Um exército
terrestre ocidental nunca teria entrado
em Hamburgo e matado quarenta
mil pessoas. O bombardeio permitia
uma espécie de distanciamento
moral, evidente na linguagem que o
cercava.”(OVERY, 2006, cap. 9,
tradução nossa)
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A hipótese explicativa deste
trabalho é outra: em vez de
distanciamento moral, tal paradoxo só
seria possível por meio de delegação
moral. O distanciamento, na verdade,
seria um artifício necessário para
prevenir empatia entre contendores.
Supõe-se que, a partir dessa mesma
crença, as grandes lideranças
nacionais acreditassem que a
existência das nações se sustentava
por meio de uma arquitetura de
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A Hipótese Moral

delegação moral, formada pelas
instituições e pelos indivíduos. Assim,
proteger essa arquitetura e destruir
a arquitetura do outro era central na
estratégia da guerra. Tal hipótese,
se verdadeira, permite reunir num
mesmo arcabouço elucidativo as
iniciativas de proteção de populações
civis próprias (defesa civil) e os
bombardeios estratégicos contra as
populações inimigas.

Tal como proposto em
“Fragmentos para uma Sociologia
dos Desastres”, considera-se nesta
análise que a sociedade humana pode
ser mais bem modelada como um
ecossistema de inteligências coletivas,
como nações, empresas, famílias e
comunidades religiosas, formadas
por seres humanos e seus artefatos
tangíveis (construções, ferramentas,
dispositivos) e intangíveis (linguagem,
valores, normas) (MARTINS, 2018).
abril • maio • junho 2019
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Essas inteligências coletivas,
especialmente as maiores, permitiriam
a associação de diversas inteligências
individuais num esforço coordenado,
capaz de compreender e solucionar
problemas muito mais complexos e
alcançar objetivos mais ambiciosos, ao
longo de períodos mais alongados de
tempo. Esses entes biopsicossociais
podem ter, ao contrário dos homens,
séculos de vida, tal como o Império
Romano, a China, países ocidentais
como Portugal, Inglaterra, França
e comunidades religiosas como
o Cristianismo, o Budismo e o
Islamismo. No mundo moderno
podemos elencar até mesmo
empresas, como companhias de
petróleo, fabricantes de automóvel e
vinícolas.
Um primeiro alerta se faz
necessário. O uso corriqueiro do
termo “inteligência” está comumente
associado à impressão que as
pessoas têm sobre a qualidade
da ação consciente de alguém,
medida pela sua capacidade de
solucionar problemas e de mobilizar
conhecimento para a lidar com
situações novas. Para este artigo,
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inteligência não é isso; trata-se,
alternativamente, da propriedade que
alguns sistemas exibem (biológicos
ou não) de realizar escolhas. Realizar
escolhas não necessariamente implica
em resultados melhores. Um bom
número de processos biológicos é
automático e me preocuparia bastante
ter que, por exemplo, voluntariamente
comandar o meu coração para que ele
batesse, ou o intestino para que ele
digerisse os alimentos.
A inteligência é um fenômeno
recente na história evolutiva,
produto de um alto nível de
complexidade. Fazer escolhas
implica necessariamente em dispor
de mecanismos de formulação de
opções e predição dos resultados da
ação escolhida. A inteligência não é
possível sem a memória, pois o futuro
precisa ser depreendido a partir do
passado. Também não é possível
sem a consciência de si mesma, pois
a ação no mundo se dá por meio das
capacidades que aquela inteligência
possa mobilizar.
Portanto, memória, história,
futuro, consciência e decisão estão
intimamente ligados e não podem
ser dissociados na investigação
dos fenômenos da inteligência.

A teorização e o levantamento
desses fenômenos, assim como
o mapeamento dos processos
que lhe dão corpo, tem ocupado
pesquisadores de campos como
a psicologia social, a psicologia
organizacional, a antropologia cultural,
as neurociências cognitivas e as
neurociências sociais.
Não é propósito deste trabalho
inventariar as diversas contribuições
desses campos e seus afastamentos/
aproximações. A estratégia aqui é
demonstrar a validade da arquitetura
de delegação moral como conceito
operacional útil para a compreensão
de comunidades, mercados,
organizações e Estados-Nação como
inteligências coletivas, a fim de
justificar a pertinência da hipótese
apresentada.
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A Primeira Inteligência

Na história evolutiva a possibilidade
de escolha não surgiu “do nada”.
Ela emerge como uma propriedade
nova em “plataformas” orgânicas
reguladas por sistemas automáticos
sofisticadíssimos, que nos esforçamos
ainda hoje para compreender. A
inteligência se tornou possível a
partir do surgimento de células
especializadas, os neurônios e glias,
mas que certamente não produziram
comportamentos inteligentes de
forma imediata; produziram, sim,
circuitos de coordenação ágeis entre
diferentes partes de um mesmo
organismo multicelular, como patas,
tentáculos e cílios, mormente a
serviço da locomoção (DAMÁSIO;
MOTTA, 2011).
Portanto, é possível estimar
uma sequência provável de
desenvolvimento dos organismos
multicelulares até o nascimento
da inteligência: (1) a constituição
de comunidades de células
especializadas, coordenadas
pela comunicação físico-química

proporcionada pelo transporte
de substâncias, sob a égide da
autorregulação e da autopoiese,
capazes de se multiplicar, exibir
comportamento reativo e sincronismo
com fenômenos externos, tais como
mudanças sazonais de temperatura,
pH e umidade; (2) sobre essas
estruturas, a constituição de um
grupo particular de células capazes
de proporcionar coordenação pela
propagação/supressão de impulsos
elétricos, ainda em proveito de
comportamentos reativos e/ou
sincrônicos; (3) a capacidade de se
locomover e explorar o ambiente
certamente proporcionou vantagem
competitiva aos organismos equipados
com neurônios, favorecendo a
reprodução de seres dotados de
redes neurais, progressivamente
maiores e mais complexas; (4) em
algum momento essas redes neurais
passaram a exibir novas propriedades,
como a memória e a capacidade (a
partir dela) de reconhecer padrões e

criar um “campo de expectativas”;
nesse momento é possível supor que
essa consciência rudimentar fosse
um mero espectador dos processos
automáticos (como quem assiste a
um filme tentando prever o que vai
acontecer nas cenas seguintes, mas
sem controle do protagonista); (5) Em
algum momento essa rede interneural
sofisticada (no ser humano, o cérebro)
se tornou grande e eletricamente
poderosa o suficiente para interferir
nos processos automáticos que
controlavam o movimento e o
processamento dos sensores.
Nesse último passo teria surgido
a primeira forma de escolha, a única
possível – o não. Explicando melhor:
todo o repertório de ações até esse
momento era coordenado e disparado
por processos automáticos. Isto
significa que, para essa forma de
consciência essencial, a inibição de
uma ação automática era a única
expressão possível de arbítrio.
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Mais tarde o crescimento e
complexificação da rede interneural
levaria, no caso do homo sapiens, ao
pensamento simbólico, à linguagem,
à estética, à empatia e a todas essas
propriedades que somos capazes
de exibir de forma tão peculiar. Mas
tudo isso assentado nas lógicas
do automático/arbítrio, sendo o
arbítrio uma camada processual
construída por sobre o automático,
cumprindo o papel de modular
as respostas automáticas e criar
novas possibilidades além daquelas
produzidas pura e simplesmente
pela evocação de comportamentos
previamente experimentados ou
imitados (DAMÁSIO; MOTTA, 2011;
KAHNEMAN, 2011).
Tipos de Decisão Moral

A partir dos referenciais das
neurociências cognitivas, é possível
depreender dois tipos de decisão
moral num sistema inteligente: (1) a
decisão relacionada ao julgamento
do futuro desejado (o que estou
buscando alcançar é bom ou ruim?),
que chamaremos de moral visionária;
e (2) a decisão relacionada ao
julgamento das ações propriamente
ditas, na capacidade delas de
ajudarem ou atrapalharem, em maior
ou menor grau, o alcance do futuro
desejado (o que estou fazendo ou
pretendo fazer é bom ou ruim para o
alcance do resultado desejado?). Este
chamaremos de moral executiva.
O que as primeiras exibições
fugazes de inteligência provavelmente
experimentaram foi o arbítrio
apenas na moral executiva. A visão
de futuro buscada e desejada
teve provavelmente como fonte
o atendimento dos desejos de
níveis anteriores de complexidade,
preexistentes ao nascimento
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da inteligência. Um futuro bom
seria, entre outras coisas, manterse respirando, estar alimentado,
hidratado, termicamente confortável
e ser um parceiro reprodutivo bem
sucedido.
Muitos autores consideram que
o aumento da capacidade cognitiva e
a socialização caminharam de mãos
dadas, num processo de coevolução
(VAN BAVEL; CUNNINGHAM, 2010).
Se isso for verdadeiro (julgo que sim),
é possível inferir que a capacidade que
tenha se ampliado mais foi a moral
executiva, em proveito da melhor
mobilização e coordenação social a
serviço das visões de futuro comuns.
A partir desse momento, as visões
de futuro basais ganharam um verniz
adicional, uma camada de significados
sobre fenômenos como a vida, a
morte, a reprodução e a alimentação,
entrelaçando-se para formar um todo
biopsicossocial. Outras visões de
futuro foram adicionadas em virtude
das exigências impostas pela vida
social. Além de alimentado, abrigado
e protegido, tornou-se igualmente
necessário ser aceito, acolhido,
respeitado, admirado, leal e belo.
Essa conclusão dialoga com Piaget
(1896-1980) na percepção de que
os homens de fato alcançam muito
pouca autonomia na vida adulta,
praticamente permanecendo fiéis
aos modelos (heteronomias) que os
grupos sociais utilizam para moldar e
adequar o comportamento de seus
partícipes.
A hipótese adicional que levanto
é a seguinte: o ser humano sofre de
uma hipertrofia da capacidade moral
executiva em relação à capacidade
moral visionária. Essa hipertrofia

teria contribuído imensamente
para a explosão de complexidade
da sociedade humana, na medida
em que permitiu que inteligências
individuais fossem mobilizadas em
arquiteturas de delegação moral,
onde suas capacidades cognitivas
foram canalizadas para execução de
planos maiores, em grandes coletivos,
permanecendo a determinação da
“visão de futuro” restrita a alguns
poucos elementos centrais da cadeia
de liderança.
Dessa forma, imensas máquinas
sociais de destruição e morte
puderam ser postas em marcha,
mesmo contrariando princípios morais
particulares, como a preservação
da vida. Autores da biografia mais
premiada de Oppenheimer, Kay Bird e
Martin Sherwin nos apontam de forma
imensamente esclarecedora que:
“Em contraste com as pessoas
em Chicago, os cientistas de Los
Alamos, trabalhando freneticamente
para testar o modelo de bomba de
implosão de plutônio o mais rápido
possível, tiveram pouco tempo para
pensar sobre como ou se seu artefato
deveria ser usado contra o Japão.
Mas eles também sentiram que
podiam confiar em Oppenheimer.
Como observou o biofísico do Met
Lab, Eugene Rabinowitch, um
dos sete signatários do Relatório
Franck, os cientistas de Los Alamos
compartilhavam um ‘sentimento
difundido de que podemos confiar
em Oppenheimer para fazer a coisa
certa’”. (BIRD; SHERWIN, 2005,
cap. 13, tradução nossa).
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Farewell to the Master

Na época da publicação da
“Astounding Science-Fiction” (1940),
a era nuclear e os bombardeios
estratégicos contra a Alemanha e
Japão não tinham se iniciado. O
que Klaatu, então, exigira dos seres
humanos?
No conto original de Harry Bates,
a chegada da nave alienígena em
Washington é contada como parte de
um passado distante. Quando chegou
à Terra, o visitante nada conseguiu
dizer além de “Eu sou Klaatu e esse
é Gnut”. Alvejado por um fanático
religioso, Klaatu morreu e foi enterrado
sem que fosse possível saber qual era
sua missão e as intenções do primeiro
contato. O robô que o acompanhava
(Gnut) cessou seus movimentos no
instante do assassinato e nunca mais
voltou a se mover.
Com receio de sofrer represálias
de uma civilização mais avançada,
o governo realizou um funeral com
honras extraordinárias e construiu,
à época, um mausoléu para Klaatu.
Uma ala adicional do Museu da cidade
foi construída a partir da extensão do
prédio principal. No tempo corrente
da narrativa, o robô estático e a nave
(ambos feitos de material inescrutável)
ocupam este espaço numa exposição
permanente aberta ao público.
No mausoléu, junto ao corpo de
Klaatu, jazem as gravações tentando
demonstrar que a morte dele foi
acidental.
Nosso herói é Cliff Sutherland, um
jornalista que percebe uma pequena
diferença entre duas fotografias
corriqueiras do robô Gnut, indicando
que (pasmem) ele havia se movido. Na
trama, permeada de suspense, Cliff
faz investigações e busca respostas.
Tudo termina com uma demonstração
espetacular de força, quando Gnut sai
do museu em direção ao mausoléu,

abre a cripta e apanha as gravações.
Durante a confusão Cliff habilmente
consegue ingressar no interior da
nave, descobrindo que lá dentro há
um outro Klaatu – um clone, que
após um curto e comovente diálogo
desfalece. Ainda com o segundo
Klaatu nos braços, ele se dirige ao
robô:
“Gnut”, disse ele sério, segurando
cuidadosamente o corpo flácido em
seus braços, “você deve fazer uma
coisa para mim. Ouça com atenção.
Eu quero que você diga ao seu mestre
– o mestre ainda por vir – que o que
aconteceu com o primeiro Klaatu foi
um acidente, pelo qual toda a Terra
está imensamente arrependida. Você
fará isso?”
“Eu sei disso”, o robô respondeu
gentilmente.
“Mas você promete contar ao
seu mestre – apenas estas palavras –
assim que ele chegar?”
“Você entendeu mal”, disse Gnut.
Ainda gentil, ele calmamente disse
mais quatro palavras. Quando Cliff
as ouviu, sua visão ficou turva e seu
corpo dormente. Ao se reestabelecer
e retomar a consciência, percebeu
que a grande nave havia desaparecido.
Assim, de repente, não estava mais lá.
Ele deu um passo ou dois atrás.
Em seus ouvidos, como grandes
sinos, ecoavam as últimas palavras de
Gnut. Nunca, em toda uma vida, ele
teria desvendado aquele segredo.
“Você entendeu mal”, dissera
o poderoso robô. “Eu sou o
mestre.”(BATES; SINE, 2008, cap. 1,
tradução nossa).
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Nossa vida
está ligada
à vida de
cada gaúcho.
Uma relação histórica de proximidade e confiança
que se reforça a cada gol narrado. Em cada fato
que cobrimos e debatemos com coragem
e energia. Em cada experiência única vivida
em um show. E até mesmo quando alguém
discorda da opinião de um dos nossos colunistas.
Evoluímos assim. Toda vez que fazemos
parte da vida de milhões de pessoas,
nos tornamos mais plurais e curiosos.
E é essa conexão diária com quem vive
aqui que nos ajuda a crescer cada vez
mais fortes. Lado a lado, o Grupo RBS
e os gaúchos, sempre juntos.
#agentevivejunto

Saiba mais sobre a campanha em:
agentevivejunto.com.br
abril • maio • junho 2019
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A gente vive junto.
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o bem
QUE OS ricos
não
fazem
EDUARDA LA ROCQUE

depoimento a L uiz C esar F aro e K elly N ascimento

Economista

As reformas que estão sendo priorizadas no Brasil deveriam levar em
consideração acima de tudo a questão distributivista. Entendo a necessidade da
reforma da Previdência, mas também entendo as críticas. O que não entendo
é a ausência de propostas alternativas. Acho que reforma da Previdência não
deveria prescindir de uma reforma tributária, correndo em paralelo. Temos
que pensar a justiça do sistema como um todo. Então, é preciso levar em
consideração também a tributação sobre os dividendos, o imposto sobre a
riqueza, o percentual de gravame sobre heranças e por aí vai. Não é para
pagar a conta da alta aposentadoria de professores universitários e juízes
aposentados. É uma questão de justiça distributivista mesmo. Os ricos pagam
muito pouco imposto no Brasil. Os professores e juízes aposentados, assim
como os parlamentares e militares, têm privilégios sim, muitos. Aliás, em todo
o setor público as regras corporativistas vão se espraiando pelo executivo,
legislativo e judiciário num sistema que se autoalimenta e torna a administração
pública no Brasil muito cara, além de extremamente ineficiente. Afinal, a conta
era da viúva. Mas a viúva morreu, e ficaram os esqueletos (o Estado está
quebrado) à mostra e agora temos que repactuar politicamente as nossas
prioridades enquanto sociedade. Com um custo político altíssimo.

abril • maio • junho 2019

51

I N S I G H T

Voltando à questão dos juízes e professores
universitários: eles são os novos “vilões” da sociedade.
Assim como já foram decretados todos os artistas, tendo
ou nunca usado a Lei Rouanet. Temos que entender que,
em ambos os casos, as pessoas (sim, porque há pessoas
por trás das estatísticas) só reagiram aos incentivos
existentes na sociedade. Na minha época, a elite bem
formada em economia, ou em direito, ou em qualquer
outra profissão, podia escolher fazer um concurso para
juiz, professor universitário ou ir, dentre outras opções,
para o mercado financeiro ou de consultoria jurídica. Ao
fazer o concurso, a pessoa teria uma progressão de salário
e se aposentaria com um valor alto, de final de carreira.
Os que optaram por ficar no “mercado”, como eu, nunca
se preocuparam com sua aposentadoria, absolutamente
irrelevante perto das fortunas que acumularíamos. Eu
ainda fiz doutorado e não aproveitei toda a bonança, mas
os meus colegas da PUC ganharam tanto dinheiro, que
suas mulheres, inteligentes, formadas em engenharia,
economia, direito, muito pouco trabalharam. A maior parte
administra seus próprios fundos ou de terceiros, fazendo
gente muito rica ficar cada vez mais rica, com muito
pouca contribuição para a sociedade, nem mesmo para
a economia. Não acredito mais nos artigos acadêmicos
com os quais fui catequizada sobre o valor que o mercado
financeiro tem para a sociedade. Sim, deixei de ser
neoliberal. Quando a gente vê a pobreza, a falta de
oportunidades nas classes mais “baixas”, é impossível não
se aproximar da esquerda. Mas isso não significa que eu
não acredite na economia de mercado.
Mas voltando à reforma da Previdência, uma parte
substancial da elite não depende de aposentadoria, pois
constituiu fundos de investimentos e tem sua previdência
privada. Essa gente nem é um passivo da Previdência, pois
nunca contribuiu ou não vai pagar o tempo necessário para
reaver sua aposentadoria. Meu pai ficava falando que eu
tinha que contribuir para a Previdência e me preocupar com
meu pecúlio. Mas eu poupei dinheiro, fiz meu “fundo de
aposentadoria” em investimentos, em fundos no mercado
ou comprando imóveis. Claro que tive mérito, mas muito
mais privilégios. Me sentia uma pária da sociedade no
período em que eu fiquei vivendo de renda.
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Estas pessoas, “do mercado”, em geral bilionárias,
formadores de opinião, são as que mais criticam o juiz
aposentado receber um salário de mais de R$ 50 mil
(também sou contra), sem atentar para os seus próprios
privilégios – não, não é só mérito! E quando se faz a conta
do presente valor da contribuição do juiz, ele vai ganhar
ao longo da vida muito menos dinheiro e contribuir muito
mais para o sistema previdenciário do que a maior parte
dos advogados sócios de escritórios ou administradores
de recursos, que fazem muito pouca contribuição para
o sistema tributário e previdenciário. O sistema público
pressupõe a solidariedade e a justiça – os mais ricos
deveriam pagar mais, mas nossas leis são extremamente
regressivas. Deveríamos começar por corrigir isso.

OS RICOS PAGAM
MUITO POUCO
IMPOSTO
NO BRASIL
Não é só uma questão de justiça, mas também econômica.
A única forma de voltarmos a crescer é através de políticas
redistributivas. A propensão marginal a consumir das
classes mais baixas é muito maior. Agora temos que
distribuir o bolo para fazê-lo voltar a crescer.
Por outro lado, a intocabilidade do direito adquirido
tem que mudar, até por uma questão demográfica.
Quebramos, não temos meios para prover todos os direitos
que a Constituição de 88 nos “garantiu”. E as leis estão
totalmente defasadas com relação ao mundo de hoje – as
leis trabalhistas, por exemplo, se mantidas, tendem a
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acabar com o emprego. As mudanças vão além das
questões referentes à aposentadoria. Uma pessoa
de 60 anos não é idosa o suficiente para ter vaga
especial. E não vai ter vaga especial para todo mundo.
Temos que adaptar nossas leis e regras em função
do aumento da expectativa de vida e envelhecimento
rápido da nossa estrutura demográfica – é toda
uma mudança cultural civilizatória que deve ser
feita. A reforma da Previdência não pode ser vista
separadamente de todas essas variáveis. Embora
considere um absurdo manter as aposentadorias de
tempo integral, com juízes e parlamentares ganhando
R$ 50 mil, também é preciso levar em consideração
que boa parte da elite antecipou esses fluxos,
porque não tinha uma regra de aposentadoria. É um
desperdício pagar
R$ 40 mil para um juiz aposentado, mas é também
um desperdício todas as mulheres dos meus colegas,
formadas em engenharia, que nunca trabalharam na
vida desde os 20 e poucos anos porque os maridos
ganhavam uma enormidade de dinheiro.
Acho que a minha geração, de alunos brilhantes
de economia da PUC, contribuiu muito pouco para
a sociedade e pagou muito pouco imposto, pelo
menos no Brasil. A elite fala que paga muito imposto.
É a apropriação pela pessoa física do discurso
da elevada carga tributária. Mas essas pessoas
pertencentes a uma classe abastada pagam muito
pouco imposto por aqui. Essas pessoas têm recursos
em toda parte do mundo, participam da elite em
qualquer lugar do mundo e, na sua maior parcela,
dão pouca contribuição para o país. Uma geração
muito individualista, e isso está mudando nas
novas gerações, que têm um senso muito maior de
coletividade. A juventude me traz esperança.
Grande parte desse grupo, indiferente às mazelas
da sociedade, chegou fácil ao seu status. Muita gente
acumulou dinheiro fácil. A minha geração foi muito
afortunada. Eu ainda fui fazer um doutorado. Mas há
uma turma que saiu da graduação e foi direto para
o mercado financeiro ganhar uma imensidade de
dinheiro. Isso não é só mérito. É mérito e privilégio.
Todo mundo que estava ali na hora certa – e teve
condições na base para chegar ali – se deu bem pra
burro. Por isso, acho que o país precisa ter um sistema
abril • maio • junho 2019

55

I N S I G H T

tributário muito mais justo e progressivo. Mas a questão
da qualidade do gasto público também é dura, não é? O
grupo mais conservador então reclama que não aceita
um imposto sobre riqueza porque os recursos serão mal
gastos; irão para pagar a aposentadoria inchada do juiz
etc. Eu não sou a favor de um Estado inchado, porque ele
entra em uma espiral de crescimento. E o resultado é a
necessidade de um controle cada vez maior do Ministério
Público, de forma absolutamente ineficiente. É preciso
parar com isso. Mas também não sou a favor de um
Estado mínimo. Da mesma forma que é preciso critério
redistributivo, é necessário que o tamanho do Estado
seja bem menor do que o atual. Dessas duas coisas eu
sei. Agora, como? Vamos ter de discutir. Para início de
conversa, os ricos têm de pagar muito mais imposto do
que pagam no Brasil.
Acredito que uma solução seria o estímulo aos fundos
patrimoniais geridos pela própria elite. Mas é preciso criar
um sistema de regras e aferições. Confesso que estou um
pouco desiludida com a liberdade concedida nas chamadas
ações de responsabilidade corporativa. A elite é bastante
hipócrita. Os ricaços gerem os fundos e somente querem
gastar dinheiro incentivado. Eles pegam esses recursos,
públicos, e gastam em marketing institucional. Então acaba
sendo uma má utilização do dinheiro público. Não se trata
de uma crítica à gestão privada que, em geral, tende de
fato a ser mais eficiente do que a administração pública.
Você ajusta isso colocando metas corretas e métricas de
avaliação, porque normalmente a qualidade dos gastos
sociais dos institutos privados é péssima. Portanto, você
precisa dirigir para as atividades mais carentes e criar
critérios de aferição. Você quer diminuir a violência?
Pois bem, você começa a pactuar as metas, usando
sempre a evidência empírica e o bom senso de que é
muito mais eficiente prevenir do que remediar. Armar
a população é, comprovadamente, a pior medida. Para
além da agenda de direitos humanos, pensando no médio
e longo prazos, a única forma eficiente (e justa, claro!)
de conter a violência é gerar alternativas de renda e
desenvolvimento para as nossas periferias, não encarcerar
e matar a juventude negra.
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Dá para conectar o setor privado, a sociedade civil e a
academia, sendo que estas duas têm um papel fundamental
na fiscalização dos gastos. Há bons modelos pelo mundo.
O incentivo às doações que é feito nos Estados Unidos é
um bem. Não que eu concorde com os adeptos de que os
Estados Unidos são a referência de capitalismo social. Muito
pelo contrário, é um sistema muito perverso para os mais
vulneráveis. Mas existem iniciativas que funcionam. O modelo
de financiamento da gestão do Central Park, assim como
de outras áreas públicas. Lá se tem a prática de as pessoas
doarem horas do seu tempo livre para o trabalho comunitário.
Nos EUA você é um sujeito inferior se tem milhões no banco e
não participa de nenhuma atividade comunitária.

Os ricaços
gerem os fundos
e somente
querem gastar
dinheiro
incentivado
Considero que o BNDES e outros órgãos de fomento
– estamos fazendo isso com o BANDES, no Espírito Santo –
tem um papel fundamental em “uma nova economia social”,
digamos assim. Em vez de financiar basicamente o setor
privado, ele tem que financiar as prefeituras com técnicas
de qualificação de gestão. Há um pouco dessa iniciativa no
programa de modernização da administração tributária, que
é um projeto do BID para os municípios. Mas, como o nome
diz, a ação está restrita à área tributária. Se você qualificar
o município, não só em termos de capacidade fiscal
mas como também de qualidade de gasto. Uma melhor
infraestrutura nos municípios cria um ambiente propício
ao florescimento dos negócios. O BNDES poderia deixar
o mercado financiar o grosso dos investimentos do setor

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

abril • maio • junho 2019

57

I N S I G H T

empresarial e fazer um grande programa de capacitação
para investimentos dos estados e prefeituras. O foco seria
a tecnologia de processo e capacitação do capital humano,
que são a infraestrutura básica. O banco tem um corpo
técnico muito qualificado. E poderia interagir também com
os institutos de pesquisa independentes dos governos.
Minha tese é que você pode melhorar muito a qualidade

tenho simpatia
por todas
essas ideias
que buscam
associar
o capital
ao trabalho
da gestão pública se você transformar os institutos de
pesquisa – a exemplo do Instituto Jones dos Santos Neves,
no Espírito Santo, do qual eu participo – em órgãos do
Estado e não do governo. Nas três esferas de poder, eles
devem se reportar ao prefeito, governador ou presidente,
mas também à sociedade. É o controle da sociedade que
evitará a sobreposição do interesse político e fiscalizará
o cumprimento de metas e a divulgação de informações
procedentes.
A priori, tenho simpatia por todas essas ideias que
buscam associar o capital ao trabalho, que são políticas
distributivistas, sem que os recursos passeiem pelo cofre
do Estado. Eu era jovem nos anos 80, quando o debate e
as experiências de pulverização da propriedade através da
ampliação da base acionária tiveram seu apogeu. Havia
os casos de remuneração com ações, funcionários com
o controle da empresa e sindicatos com participação no
capital e vaga no conselho de administração. Um dos
mentores desse pensamento era o Peter Drucker, que tinha

58 partilha

INTELIGÊNCIA

o conceito do “socialismo invisível”, cujos agentes eram os
fundos de pensão. Mas acho que o mundo mudou muito.
Antes eu pensava que a luta de classes era um fenômeno
ultrapassado, que estávamos em outra etapa da divisão
social. Mas vi que existe, sim, a luta de classes. Por isso,
estou um pouco pessimista em relação a essas alternativas
colaborativas entre capital e trabalho, fruto da pura
espontaneidade. Também penso que não faz mais sentido
manter uma CLT, dos anos 1930, quando há um mercado de
trabalho completamente novo.
A organização desses vetores em prol de uma sociedade
mais justa passa pelo associativismo. Todo mundo tem que
ser sócio. Eu tenho um sítio lá no norte do Espírito Santo.
Estou tentando transformá-lo em uma pousada, em que o
caseiro, por exemplo, passaria a ser sócio e empreendedor.
Não é simples, porque ele é empreendedor, mas não é
dono. Não deveria levar a família para desfrutar do lazer do
ambiente, a não ser em ocasiões especiais. Então, a cultura
é diferente. São adequações complexas. Todo mundo vai ter
que aprender essa nova lógica societária. Existem também
ações de congregação das elites, que permitem uma gestão
eficiente dos recursos e contribuição restrita à rentabilidade
do capital. As elites mantém seu capital rendendo menos,
mas rendendo.
Andei escrevendo artigos para a Revista RI propondo
a criação de Fundos de Investimento Socioambiental;
seria uma forma dos ricos contribuírem. Esse seria um
instrumento para reduzir, pelo mercado, o esgarçamento
da sociedade. Mas onde esse dinheiro deve ser aplicado
e como avaliar se o retorno socioambiental está sendo
correto? Nesse ponto entram os indicadores holísticos. Eu
uso umas mandalas para demonstrar o número de variáveis
que precisam ser contempladas. Há a econômica, a
ambiental e a social, que não podem brigar entre si.
Nós, no governo do Espírito Santo, estamos tentando
montar um Indicador Sintético de Prosperidade, que
inclui como um dos seus fatores o Índice de Progresso
Social (IPS), desenvolvido por pesquisadores de Harvard
e MIT, entre eles, Michael Porter. Trata-se de um índice
socioambiental do território (uma cidade ou um bairro) –
implantamos no Rio (veja em ipsrio), com o objetivo de
guiar um plano de metas para sociedade no longo prazo,
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mas não deu 100% certo. O índice continua sendo usado
para identificar áreas de maior vulnerabilidade, onde
investimentos devem ser feitos, mas não como guia de
longo prazo.
No Espírito Santo estamos construindo uma métrica
para guiar o desenvolvimento regional nas 10 microrregiões
definidas no Estado. É uma construção permanente.
Estaremos sempre buscando o indicador perfeito. A maior
parte das avaliações de impacto da política pública faz a
análise de determinados projetos de forma isolada; mas
está tudo integrado, acho que a melhor forma de medir os
resultados é através de uma avaliação integral das políticas
no território.
Esses indicadores são importantes para medir os
resultados das aplicações a fundo perdido. Mas há também
o modelo dos fundos patrimoniais, que o BNDES está
tentando implantar. Nessa alternativa, o investidor reserva
um montante de recursos e aplica no fundo, só gastando
a cada ano a rentabilidade gerada sobre o principal, que
é mantido. Pode, por exemplo, gastar os juros com o
propósito de diminuir a taxa de homicídio no Complexo
da Maré, no Rio. Mas você usa o índice com uma meta
específica: calcular o retorno social da sua rentabilidade no
fundo patrimonial. Esse modelo poderia estar sendo usado
para reconstrução do Museu Histórico Nacional.
A ideia é criar um instrumento de mercado para as
pessoas que estão acumulando dinheiro. O problema é
que as melhores intenções sempre encontram um cipoal
burocrático pela frente. A Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), por exemplo, não quer regulamentar os fundos
socioambientais. Ficou com um pé atrás desde a confusão
com o Fundo 157, há décadas, que eram aplicações
incentivadas. A parte dos juros aplicada no projeto social
teria alguma isenção. Não faz sentido tributar como
rendimento um benefício que será destinado à sociedade.
É nesse ponto que a CVM empaca. Ela olha a proteção do
investidor. Não quer problema tributário, com advogado etc.
E os ricos, chamemos assim, ficam com medo de cair na
malha fina.
Esses nós da regulamentação acabam atrapalhando um
mecanismo eficiente de captação e aplicação dos recursos,
com medição dos retornos. A gente já tem leis suficientes
para estimular essa colaboração, permitindo a doação
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direta em vez de pagar imposto. Isso podia ter sido feito
com a repatriação de capitais, por exemplo. Uma parte dos
recursos iria para os fundos socioambientais.
É muito importante que se estimule a criação de
institutos independentes de pesquisa e políticas públicas.
No Instituto Jones dos Santos Neves, estamos tentando
tornar a instituição o mais independente possível. Ele é uma
autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento. Os órgãos independentes envolveriam a
academia, criando uma base geoestatística e integrando
todos os bancos de dados. Assim, seria possível firmar
metas e buscar os núcleos mais necessitados com
algum critério de prioridade. Hoje há políticas para todas
as minorias, mas não para os moradores das favelas.
Os institutos de pesquisa dariam sustentação para as
aplicações dos recursos financeiros em projetos sociais.
Eu fiz umas contas com o pessoal do BNDES, lá pelos idos
de 2009/ 2010, tomando como base a indústria de asset

as melhores
intenções
sempre
encontram
um cipoal
burocrático
pela frente
management, no Brasil. Aplicamos um pequeno percentual,
tipo 0,1% da rentabilidade. Chegamos a valores absurdos
de tão grandes. A dificuldade de se criar um imposto social
está na volatilidade desse capital, que simplesmente iria
para outro país. O Brasil deveria participar ativamente das
discussões sobre a criação de um imposto comum mundial
sobre a riqueza. É preciso empenho para se conseguir
avanços nessa área.
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Quando eu estava no Instituto Pereira Passos tentei
criar o Fundo Rio de Desenvolvimento. Conversei com o
BNDES, a Coca-Cola e o Governo do Estado do Rio. Aí os
problemas começaram. A Coca-Cola internacional vetou a
participação da subsidiária porque eu tinha sido do governo.
Foi nesse momento que idealizamos o Pacto do Rio, uma
PPP6 (Parceria Público-Privada entre seis poderes) –
público, privado, terceiro setor, organizações de pesquisa,
organismos internacionais e a população. Surgiu, então, a
ideia de criarmos o IPS. Nós víamos que existiam recursos
para o investimento social. A Shell, por exemplo, investiu
milhares de reais para fazer um campo de futebol no Morro
da Mineira. Levou até o Pelé lá. E o que ficou lá? Na favela,
não ficou nada. O campo funcionou algum tempo. Mas o
negócio humano vai se esvaindo. Não fica nada na planta.
E não há registro nenhum do retorno social.

A ideia das PPPs
controladas
por seis
poderes era
exatamente
para evitar
que um interesse
se superpusesse
aos demais
Por ocasião da Copa do Mundo, no Brasil, a nossa
ideia da PPP6 parecia que ia decolar. Aproveitamos a
pressão dos organismos internacionais em função da Copa
e pelas Olimpíadas, leia-se o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), Banco Mundial, Unicef, Unesco,
para tentar um choque de eficiência no investimento social.
Colocamos junto o setor público, as empresas privadas,
ONGs, a academia etc. Tentamos pactuar com toda essa
gente. Mas, de um lado, se tinha um governo de direita, no
caso o PMDB; de outro, as ONGs, que representavam as
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esquerdas, metendo o malho em tudo. A academia também
discordava entre si. E o governo queria divulgar os números
favoráveis e guardar os desfavoráveis.
Nessa época começamos também a discutir com o
ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso, que mostrou
interesse em estimular o projeto. Fizemos três planos
de desenvolvimento sustentável, chamados Pacto de
Manguinhos. O primeiro tinha o modelo de uma “lista
de Papai Noel”. Elencamos tudo o que a comunidade
queria. As demandas iam até a criação de um hospital de
excelência no local. Mas, gestão pública não é atender lista
de desejo. Além do mais, há muita coisa que funciona no
setor público. Não é sair trocando tudo. É preciso entender
por que não está funcionando. A Comlurb, por exemplo,
funciona em algumas comunidades e não em outras. Temos
que entender o motivo disso acontecer. Para isso é preciso
criar métricas e pactuar onde é mais importante intervir,
e o que é prioritário para se investir. A ideia das PPPs
controladas por seis poderes era exatamente para evitar
que um interesse se superpusesse aos demais. As ONGs,
por exemplo. Há muitas ONGs trabalhando com base em
pesquisa séria, mas também existem outras lucrando muito
com a miséria. Com todos se fiscalizando ao mesmo tempo,
o sistema tende a reduzir as distorções.
Mas a essência dos projetos de investimentos sociais
é a criação de centros de informação qualificada. É fácil?
Não, porque tem a questão da governança. Mas a ideia é
que funcione como um mecanismo integrador. Já existe um
monte de pesquisas feitas. É preciso descentralizar cada vez
mais, para os estados, para os municípios, para os bairros.
Buscar os dados de perto.
Agora, quem coordena todo esse sistema? Acho
que precisa ser um instituto de pesquisa independente,
vinculado ao governo, mas controlado pela sociedade.
Nós prototipamos a ideia e iniciamos a experiência no Rio.
Está tudo registrado na internet. Fizemos o IPS Rio quando
eu estava no Instituto Pereira Passos. Na minha gestão,
realizamos um mapeamento da situação das favelas. São
32 regiões esquadrinhadas e diferenciadas com as cores
amarelo, vermelho e verde, conforme a classificação dos 12
indicadores que compõem o IPS. Fizemos uma discussão
participativa para definir os critérios dos indicadores.
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Três deles são básicos, que poderiam ser chamados de
pétreos: nutrição, morte infantil e taxa de homicídios. É uma
metodologia do Michael Porter, criada há 15 anos. É uma
forma de medir o grau de necessidade humana básica das
regiões. Pode-se dizer: eu quero melhorar 20% na Pavuna,
mas preciso alocar uns 5% na Zona Sul. Tudo fundamentado
em índices, dados de saúde, mortalidade infantil etc. Você
vai iluminando a sua gestão de recursos e fazendo uma
matriz de responsabilidade. É como o mapa de riscos e
fatores do mercado financeiro.
Continuo usando os sistemas que fiz para o setor
financeiro. Em vez de indicadores de retorno da aplicação,
são de retorno socioambiental. Nós montamos uma
matriz de instrumentos, fatores, projetos, indicadores e

É a sociedade
que vai colocar
o governo para
fazer o que
ela precisa
responsáveis por cada uma das áreas no território. Acredito
que o IPS tem uma utilidade notável na regulação das
relações dos governos estaduais e das prefeituras com as
unidades demandantes de recursos. Ele pode disponibilizar
os critérios quantitativos e objetivos para uma discussão
em bases menos subjetivas. Então, conversa-se com um
prefeito que vai atender a região com transferência de
recursos para um hospital, porque o indicador de saúde
está baixo. Na outra região, prioriza-se a educação, porque
o indicador está apontando uma necessidade maior nessa
área. Em paralelo, criam-se Conselhos em microrregiões
para interagir com o instituto independente, para
descentralizar cada vez mais, até produzir indicadores para
bairros. E, a cada dois anos, os indicadores são revistos.
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Entendo que os políticos não queiram dar transparência a
certas fragilidades, mas essa é a briga. Por isso, falo em “take
over” pela sociedade. É a sociedade que vai colocar o governo
para fazer o que ela precisa. Isso só é possível com base em
informação qualificada.
Os empresários hoje estão se voltando para os
investimentos, principalmente em ciência. Estão pagando
bolsa para cientistas e matemáticos, com potencial de se
transformarem em nomes reconhecidos internacionalmente.
Eles financiam pesquisas que podem ser disruptivas. Isso
é bom? É bom. Mas e os critérios? Existe empresário que
considera relevante o investimento só na primeira infância.
É bom? É bom. E o que vai fazer com os jovens? Se não tomar
conta deles, a violência vai acabar com todo mundo.
O interessante é que todas essas propostas de capitalismo
social estão no Milton Friedman. Eu fui reler o Friedman,
tem muito subsídio sobre a redistribuição de renda, fundo
de pobreza etc. A nossa filantropia, digamos assim, é muito
ruim. Vejo o que esses personagens riquíssimos estão
fazendo com o dinheiro, e é tudo gasto fiscal e marketing
institucional. Então eles usam dinheiro público para pagar
os custos dos andares chiques dos edifícios que eles estão
comprando em São Paulo. No meio disso, mostram uma figura
que saiu da favela e foi direto para Harvard. Todos batem
palma. E os outros milhões de reais oriundos de redução de
impostos que foram destinados para esse tipo de ação? Qual
a avaliação de impacto dessas políticas? Eu estou escrevendo
sobre indicadores de prosperidade há mais de 10 anos.
Acredito nesses instrumentos de mercado para ação social
da iniciativa privada. É preciso aumentar a produtividade
desses investimentos. É preciso acabar com a violência em
tal região, acabar com o roubo, tudo bem. Mas que se use a
métrica certa, porque senão a iniciativa acaba sendo somente
a resposta a uma exigência das elites preocupadas com a
segurança no seu bairro.
A autora é diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves
eduarda.larocque@ijsn.es.gov.br
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á pelo menos cinco anos o mundo,
tal como o conhecíamos desde
1989, parece ter ficado de ponta-cabeça. Nacionalismo xenofóbico, antiglobalismo, conservadorismo reacionário, populismo de direita, guerra cultural e
fake news são algumas das expressões
que aludem a este estranho planeta em
que passamos a viver. É possível ter uma
visão global do que se passa? Transformações estruturais são de difícil explicação, dada à multiplicidade de fatores
que para elas concorrem; quanto mais
quando se trata do presente (afinal, do
passado, quando não se entende, se inventa). Temos a sensação geral de mu-
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dança, sem, porém, conseguir identificar
nada além dos fragmentos daqueles diversos fatores, espalhados pelos campos da economia, da política, dos costumes, da religião, das ideologias. A coisa
se torna ainda mais complicada quando
se trata de compreender a especificidade do que se passa no Brasil no conjunto do mundo, sabendo de antemão que
as correntes gerais que vão na ordem do
“universal” não se reproduzem da mesma forma em toda parte. A especificidade da trajetória particular de cada país
existe e conta na análise. Mas Insight Inteligência resolveu aceitar o desafio de
tentar oferecer um painel geral de toda
essa vasta transformação, recorrendo a
um formidável time de analistas da mais
alta qualidade, todos com uma noção geral do que se passa, mas com diferentes
especialidades, reunidos em uma mesa-redonda. Foram convocados para essa
grave missão, além do próprio editor da
revista, o cientista político, historiador e
jurista Christian Lynch; o jornalista Pedro
Doria, especialista em política e mídia;
Paulo Henrique Cassimiro, doutor em
ciência política e especialista em teoria
da democracia; Gabriel Trigueiro, historiador e especialista em política americana; e Marcelo Valença, doutor em relações internacionais e professor adjunto da Escola de Guerra Naval . A reunião
desse time ao longo de três fascinantes
horas de discussão permitiu esboçar, a
partir do mosaico formado pela preciosa
e inteligente contribuição de cada um,
uma fotografia desse estranho e pavoroso novo mundo, que a revista Inteligência oferece agora ao seu leitor.
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Christian Lynch. Nessa mesa redonda vamos discutir um dos mais complicados temas atuais, que me parece ser a ascensão
da extrema direita na esteira da sensação
generalizada de “decadência do Ocidente”,
para me valer do título do livro célebre de
Oswald Spengler. Trata-se de um assunto
tão complexo, que julguei por bem reunir
especialistas de áreas tão complementares como tecnologia, mídias sociais, teoria
política e ideologia, análise de conjuntura, história e pensamento política, além de
geopolítica. Acho que com esse time será
possível apanhar o touro à unha, ou pelo
menos começar a arranhá-lo. Faço aqui algumas considerações iniciais, contendo hipóteses gerais, não necessariamente definitivas ou exaustivas, com o fito único de
servir de introdução e insumo ao nosso debate. Parto da premissa de que a ascensão
da extrema direita representa um efeito rebote ou ressaca da globalização iniciada na
década de 1980 e escancarada depois da
queda do muro de Berlim. Foi uma época de
grande otimismo com a queda das barreiras comerciais e de hegemonia de um discurso universalista (hoje denunciado como
66 endemia
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DI
“globalista”), durante o qual se acreditou
no fim das diferenças entre as nações e na
possibilidade de uma espécie de estado de
direito mundial.
Pois bem. A ressaca da globalização começou em 2001 e teve três causas principais.
A primeira foram os atentados terroristas de
11 de setembro e aqueles que se seguiram
nos Estados Unidos e na Europa – em Londres, Paris, Madri e outras cidades. Esses
atentados foram interpretamos pelo público conservador como uma ameaça à “civilização cristã ocidental” por parte do Oriente

Médio, lugar do “islamismo”, do “terror árabe”. A segunda causa foi a ascensão da China como grande potência comercial, como
concorrente direta dos Estados Unidos e da
União Europeia, patronos da globalização,
e a estabilização da Rússia pós-comunista
com o regime de Putin. A consolidação de
dois atores concorrentes à hegemonia militar da OTAN e econômica do bloco americano e europeu, com uma agenda geopolítica
própria, reforçou a noção de uma “ameaça
oriental” à “civilização ocidental” e requentou os repertórios paranoicos da Guerra Fria.
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A terceira grande causa da ressaca da globalização em que estamos vivendo foi, creio,
a crise econômica mundial renitente que vivemos desde 2008. O resultado acumulado
assumiu a forma de uma violenta reação à
globalização e às mudanças sociais por ela
provocadas, no sentido de derrubar fronteiras, quebrar hierarquias, aumentar a circulação de pessoas de diferentes origens culturais e da falta de controle sobre o capital
internacional. A perda relativa da importância das antigas potências ocidentais passou
a ser atribuída ao enfraquecimento da cultura cristã e das identidades nacionais, que
funcionariam como um meio de coesão e força. A política progressista hegemônica sob
a globalização, liberal ou socialista, igualitária e libertária, passou a ser responsabilizada
por grande parte da população como ideologicamente responsável pelo “enfraquecimento do ocidente”.
Em termos de impacto político, a ressaca
da globalização e a sensação de “declínio
do Ocidente” provocaram quatro fenômenos. O primeiro deles foi uma reação ideológica conservadora, de sabor anti-iluminista,
na forma de uma utopia regressiva, crente
na possibilidade de retorno ao período imediatamente anterior à globalização, através
de ações voltadas para a defesa aos “valores ocidentais”: a) cristianismo (contra o islamismo ou o ateísmo), b) o nacionalismo
(contra o universalismo ou “globalismo”), c)
o americanismo (contra o elemento chinês
e o russo). O segundo fenômeno foi o movimento de extrema direita que, sustentando
a pauta cristã, nacionalista e americanista,
se voltou de modo intolerante contra as políticas “progressistas” de planejamento econômico e pautas de defesa das minorias, denunciadas como “comunistas”. O terceiro, a
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organização da nova ideologia ultraconservadora em um contexto de massas, em termos
comunicacionais, assumiu a forma de uma
“guerra cultural” contra elementos muito díspares, todos identificados como ameaçadores: Rússia, China, esquerda identitária, universalismo, islamismo etc.
Em quarto e último lugar, diante do fato de a
extrema direita contrariar a orientação liberal da imprensa tradicional, foi preciso para o
movimento por ela capitaneado apelar para
meios alternativos de comunicação. No passado, regimes de extrema direita suprimiam

a liberdade de imprensa pela censura e impunham a propaganda do regime pelo rádio
e pela televisão. Atualmente, durante da impossibilidade de amordaçá-los pelos métodos
antigos, eles recorrem ao emprego da tecnologia da mídia alternativa como máquina de
propaganda, acusando a imprensa tradicional
de veicular fake news. Trata-se de um mecanismo de inversão pela qual, na onda da chamada “pós-verdade”, vende-se como mentirosas informações cientificamente validadas
como o caráter esférico da Terra, o aquecimento global, ou a construção social das diaBRIL
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ferenças de gênero ou etnia, acusadas de não
passarem de “ideologia”. Ou seja, a ideologia
reacionária passa a ser veiculada como expressiva de uma “realidade”. Através de mensagens enviadas por robôs através de Twitter, WhatsApp ou Facebook, a propaganda da
extrema direita legitima para o seu público a
possibilidade de viver em uma realidade alternativa, acreditando que os inimigos da “civilização ocidental” estejam coligados em uma
vasta conspiração voltada para a destruição
do seu estilo de vida tradicional.
O fato de a reação conservadora se processar em contexto democrático origina o quarto elemento para o qual gostaria de chamar
atenção: o chamado “populismo de direita”,
política de exploração do ressentimento público através de medidas de grande impacto
simbólico. Entram aqui aquelas de distribuição
de armas para a população civil, construção
de um muro entre o México, expulsão em
massa de imigrantes, combate ao “marxismo cultural”, elogio da ditadura, ataque aos
tribunais e às humanidades etc. Não faz mal
que a maior parte de tais ações bombásticas sejam depois revertidas ou inutilizadas:
seu anúncio já basta para saciar a sede de
sangue dos ressentidos.
Essa onda ultraconservadora chegou ao Brasil
na esteira da anarquia gerada pela crise de legitimidade política provocada pelos escândalos de corrupção que desmoralizaram o establishment político da nova república, somada
à profunda crise econômica provocada pelo
governo Dilma. O ex-capitão e deputado federal reacionário Jair Bolsonaro catalisa o voto
de protesto nas eleições de 2018. De modo
análogo ao que acontece nos demais países
que se imaginam ameaçados pelo avanço do
inimigo comunista ou islâmico, o estado calamitoso do Brasil é explicado pela extrema
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direita a partir de bases puramente ideológicas, como decorrente da hegemonia de um
suposto “marxismo cultural” de socialistas, social-democratas e liberais, que seria estranho
à verdadeira cultura brasileira, marcada pelo
bom senso de um povo naturalmente dotado
de bom-senso conservador.
Na condição de ideólogo mais proeminente
da ala mais radical do movimento conservador mais radical, o filósofo Olavo de Carvalho lhes fornece a interpretação do Brasil
que explicaria a decadência ética e cultural
da nação, provocada pela infiltração comunista geral a partir da década de 1950, e que
o teria levado à progressiva desnaturação de
sua essência cultural cristã e ibérica pelo estatismo, pelo igualitarismo e pelo globalismo.
A despeito de seus problemas particulares,
inserido também no “Ocidente” e dependente de sua herança cultural, o Brasil estaria
sujeito às mesmas ameaças representadas
pelo espectro da descristianização provocada
pelo ateísmo, pelo islamismo, pela infiltração
chinesa ou russa. Também é Olavo o principal “tradutor”, por assim dizer, das técnicas
de marketing do governo Trump, desenvolvidas por Steve Bannon para a cúpula bolsonarista radical.
Por fim, é preciso considerar, entretanto, que
cada país é diverso do outro; que a onda conservadora apresenta características particulares em cada país. Pergunta-se: até que ponto
a narrativa da “ameaça à civilização ocidental” calha ao Brasil? A ameaça esquerdista
da Venezuela de Maduro é um tigre de papel. Nós não competimos com a China como
player global, nem sofremos uma imigração
maciça. O que temos de real é mudança de
regime político, provocada pelo exaurimento
da situação da esquerda, a perda de credibilidade do presidencialismo de coalizão pra-
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ticado nos últimos tempos, a renitente crise econômica, e o emprego do Judiciário e
do Ministério Público como mecanismos de
“cassação” da classe política da Nova República; isto é, o tenentismo togado da nossa
“revolução judiciarista”. Quanto a Bolsonaro, será de fato um equivalente brasileiro de
Trump, Orbán ou Duterte? Ou é um falso Bonaparte? Um deputado radical de baixo clero
que teve uma janela histórica para se apresentar como o oposto de “tudo isso que está
aí”? Enfim, este me parece ser o panorama
geral do que estamos vivendo hoje. Busquei
pintá-lo em linhas muito gerais e provisórias,
de forma que ele servisse de aperitivo e provocação para o nosso debate.

Causas da ressaca
da globalização
Paulo Henrique Cassimiro. Esse ressentimento tem uma característica interessante. O mundo que se construiu nas democracias liberais no pós-guerra é o mundo estabilizado em torno de partidos de centro-esquerda e centro-direita. Esse sistema político se acertou de uma forma muito razoável.
Os partidos passaram a se intercalar no poder, estabelecendo uma política quase monótona. O Partido Social Democrata da Espanha, o PSOE, o Partido Socialista na França
e o Partido Democrata da Itália tinham uma
certa passividade diante de certos elementos, como a garantia de direitos humanos
e de alguns direitos sociais básicos. Existia
um espaço limitado para disputa. Havia direitos mínimos e uma concepção mínima de
Estado que estava pacificada. Isso morre nos
anos 80, sobretudo a partir da onda Thatcher
e Reagan. O que dá uma sobrevida a essa
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Esse novo mundo de produção econômica
precarizou no Primeiro Mundo três grupos
fundamentais, que vieram a formar o público da nova direita. O primeiro tem a ver com
a globalização e as diversas crises econômicas: são os imigrantes ou refugiados. Na Síria,
pessoas que eram de classe média tiveram
sua vida destruída, de modo que precisaram
emigrar. Muitos dos que foram para Europa
são profissionais liberais e professores de
universidade. Não se trata do velho imigrante, ou do pobre africano que vai para Europa.
Eles chegam repentinamente a um país novo
sem conhecer os códigos e sofrem imediata
perda de status. O segundo grupo é formado por filhos e netos de operários que haviam
ascendido à classe média. Esse emprego não
existe mais. O terceiro grupo para o qual eu
chamaria atenção são os universitários. Ter
um diploma universitário era garantia de se
viver como classe média, de ascensão social.
Essa garantia desapareceu: em todos os países ricos ou em desenvolvimento há uma legião de pessoas com diplomas universitários
que estão dirigindo Uber. Portanto, acho que
esses três grupos formam o eleitorado dessa
nova direita e ajudam a explicar movimentos
aparentemente tão confusos e distantes. O
junho de 2013 no Brasil, os jaquetas amarelas na França, os indignados na Espanha, o
pessoal do Brexit... É difícil saber o que eles
querem porque são grupos distintos que se
misturaram. Nessa mudança de base econômica, eles foram postos para fora, mas não
entendem esse processo direito. Sentem somente seus efeitos nefastos, o mal-estar, que
transborda na forma do ressentimento a que
o Christian se referiu. São em geral jovens,
brancos, cujas famílias vêm das classes médias urbanas. Trata-se da primeira geração
em décadas que está olhando para frente e

estabilidade é o fato de que o rearranjo dos
Estados com as reformas ditas neoliberais
coincide com o momento de uma onda de
crescimento econômico na Europa, que tem
a ver com a tecnologia, informática etc. Porque, de fato, o neoliberalismo levou as economias a se reanimarem, a despeito do custo social por ele gerado.

Pedro Doria. Eu acrescentaria outros dois
pontos que me parecem importantes. Creio
que o marco inicial dessa era é 1968 e não a
globalização. Até então, temos aquele cenário
construído pela Segunda Guerra; um mundo
no qual o conservadorismo sério e sisudo de
presidentes como de Gaulle e um Eisenhower
ainda são relevantes. A partir de 69, começamos a ter, de fato, uma mudança cultural no
Ocidente, com o avanço do processo de liberalização social. A economia está estável e o
mundo começa a olhar para o negro, o pobre,
o homossexual. Toda essa agenda identitária
nasce ali. De repente, as sociedades começam a deixar de se ver como homogêneas
e passam a se perceber como formadas por
diversos grupos, que passam a ser identificados, acolhidos e bem tratados. É claro que
o começo é bacana e depois começa a vi70 endemia

rar essa coisa maluca de politicamente correto radical. Hoje, quando vemos o discurso
dessa nova direita, ela está essencialmente
falando de 1968. Por outro lado, há também
um componente econômico extremamente
importante: estamos saindo da Era Industrial.
Não devemos chamar o que estamos vivendo de quarta Era Industrial, e, sim, algo do
mesmo tamanho daquilo que aconteceu entre 1750 e 1790. Na era industrial, a riqueza
parou de ser construída nos campos, pelos
latifundiários e aristocratas, e passou a ser
construída nos galpões dentro das cidades.
Agora, a gente tem o mundo das empresas
de trilhão de dólares, e a riqueza não é produzida em fábricas.
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dizendo: “Eu vou ter uma vida pior do que a
dos meus pais”. Esses são os ressentidos.
Eles olham em volta e falam: “O que mudou?
Eu olho para o governo e eles estão preocupados com negros, gays, o diabo a quatro, e
eu, que teoricamente sou um privilegiado, não
estou vendo privilégio nenhum! Eu só estou
me ferrando.”
Gabriel Trigueiro. Há um ponto curioso digno de lembrança nos Estados Unidos feito
pelo Pedro. A formatação da política americana é bem demarcada entre liberais e conservadores. O cineasta Michael Moore, por
exemplo, sempre foi erroneamente classificado como sujeito de esquerda. Mas, naquele filme “Roger & Me”, parece já presente a
lógica do slogan trumpista do “Make American Great Again”. Dar educação, comprar
carro, ter uma casa com cerquinha branca,
viver o sonho americano sendo operário de
chão de fábrica, isso exprime a nostalgia de
uma América industrial pujante que não existe mais. O argumento do trumpismo é todo
pavimentado nesse sentido, saudoso de um
comunitarismo que não existe mais. Se na
década de 1960 é quando emerge de fato
a nova esquerda de reflexão universitária no
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EUA, é também por esse período que surge o
movimento conservador moderno de William
Buckley, fundador da National Review, e de
Russell Kirk. O gabinete do Nixon forma toda
a atual geração de liderança republicana. O
Trump, com muita frequência, foi interpretado assim: “A imprensa não viu chegar” ou “A
esquerda não viu chegar”. É verdade, mas a
história tem de ser contada em outra chave:
“A direita não o viu chegar”. Quando ele estava no processo das eleições primárias do
Partido Republicano, todo mundo riu dele e,
no entanto, o sujeito passou como um trator
sobre todos os outros candidatos. Na década de 1990, tivemos um balão de ensaio do
que viria a ser o trumpismo com a candidatura do Peter Buchanan, que já fazia campanha contra a globalização. Àquela altura, nenhum conservador sonharia falar isso. O que
dava tônica no Partido Republicano era o reaganismo e o neoconservadorismo em matéria de política externa. Na década de 1990, o
Bill Clinton já dizia que a era do governo grande acabara e não fazia sentido usar o argumento antiglobalização. Agora a ressaca da
globalização já produziu efeitos concretos e
se tornou possível apelar a ele. O que é irônico no movimento conservador americano

CAL

é que a grande era dourada na América dos
anos 50 foi criada por democratas. Estamos
falando da América decorrente do New Deal
ou da Great Society, de Lyndon Johnson. A
direita é nostálgica e quer recriar algo na sua
essência democrata...

A democracia
iliberal e a
internacional
direitista
Gabriel Trigueiro. Basicamente, se a gente
olhar a experiência recente dos EUA, no fim
das contas, o trumpismo é mais bem compreendido se nós entendermos que ele é o
efeito de um processo de dilatação democrática e não de retração democrática. Uma das
grandes pautas da nova esquerda americana,
da esquerda universitária, na década de 60
consistia na ideia de que o Partido Democrata, o mais afinado com os ideais e valores de
esquerda, por mais que seja imperfeito, era
altamente hierarquizado e oligárquico. Uma
das grandes agendas da New Left nesse momento era passar uma série de reformas no
Partido Democrata, no processo decisório dos
candidatos que vão competir nas primárias.
Em algum momento o Partido Republicano
também mimetizou esse processo, fez reformas semelhantes. No final das contas, a
gente só consegue entender como alguém
como Trump ascendeu do jeito que ascendeu, foi justamente porque toda a estrutura partidária ficou muito menos rígida, muito mais flexível e muito mais democrática.
Paulo Cassimiro. Vamos sair um pouco dos Estados Unidos e ir para a Europa.
Esses movimentos que a gente chama de
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populistas por falta de nome melhor são não
apenas parte da democracia, mas também
algo diferente da democracia. Na Polônia,
Hungria e Inglaterra, já há intelectuais de
extrema direita reivindicando a ideia de democracia iliberal. Usado incialmente contra
o Orbán na Hungria, ele absorveu o conceito e tornou-se abertamente seu defensor.
A rede internacional da nova extrema direita do mundo, cujo principal embaixador é
o Steve Bannon, está assumindo aos poucos essa categoria de democracia iliberal
ou antiliberal.
Pedro Doria. Tenho muita dificuldade de
entender o que é uma democracia não liberal. Se é democracia, tem de ser liberal.
Há uma patologia comum das democracias
desde o século XIX: diante de uma situação
de crise, o tempo e os mecanismos institucionais de deliberação da democracia liberal não funcionam. O tempo do parlamento,
da decisão pública, da barganha natural em
democracias, não funciona nos tempos de
crise, e aparecem as sugestões de saídas
emergenciais. Elas habitualmente apontam
para uma liderança fora do sistema, que representa certos valores de forma mais completa ou mais perfeita e que vai pretensamente corrigir o próprio sistema através de recursos excepcionais. O bonapartismo, a que o
Christian tem se referido, é uma forma dessa patologia democrática, assim como o jacobinismo, o fascismo e os populismos. O
perigo que vejo no termo reside justamente
no fato de que, através dele, a extrema direita suprime o Estado de direito e legitima
encaminhar a sociedade para uma tirania,
pretendidamente democrática por causa do
voto. Hugo Chávez deu o modelo de lenta
transição de uma democracia liberal para a
72 endemia
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iliberal, criando uma tirania através das eleições. Como poderíamos classificar isso? Um
jacobinismo de direita?
Gabriel Trigueiro. É exatamente nisso que
acredito. Se pegarmos o movimento conservador americano, que começa no pós-Segunda Guerra com o William Buckley, ele
basicamente se organiza como uma reação
menos à esquerda e mais contra o próprio
Eisenhower, visto como um republicano excessivamente fraco para lidar com a União
Soviética. O movimento conservador ganha
forma a partir da revista National Review,
que organizou todas as linhagens diferentes da direita americana em torno de uma
causa comum, e as tornou populares. Coisa
que era então fácil porque havia a União Soviética e a ameaça de expansão comunista.
No que diz respeito à democracia não liberal, me recordo muito do livro “A democracia na América”, do Tocqueville, quando ele
afirma que, se há uma determinada democracia organizada sem as devidas salvaguardas republicanas, a possibilidade de derivar
para a tirania da maioria é imensa. Se a democracia não for o tempo toda animada por
um determinado espírito de republicanismo
cívico, a consequência vai ser grave.
Paulo Cassimiro. Para Tocqueville, o principal fator catalisador dessa tirania democrática era a própria opinião pública. Quando a
opinião pública não está balizada pelas instituições republicanas, é grande o risco para
resvalar para o despotismo democrático. Ele
não usava o nome, mas era sobre o que hoje
chamamos populismo a que ele se referia.
Inteligência. O Abascal, o líder do VOX, o
fenômeno na Espanha como movimento de

extrema direita, tem uma definição interessante para democracia iliberal. Ele diz que ela
pretende restaurar a ordem natural. Um dado
interessante dessa “internacional direitista”
é a impressionante solidariedade entre esses diversos grupos e partidos reacionários.
Antigamente havia partidos nacionalistas de
direita que não se juntavam com partido de
extrema direita. Agora está tudo unificado.
Trump e Abascal estão usando os mesmos
bordões: “Façam a América grande novamente” ou “Façam a Espanha grande novamente”. O Bannon comprou um antigo mosteiro
de 1204 em Roma e está montando uma universidade de populismo. O Eduardo Bolsonaro já se apresentou para colaborar. É muita
conexão, não só pela internet. O Abascal foi
encontrar a Marine Le Pen, na França, o Matteo Salvini, na Itália, os líderes do partido polonês nacionalista. Não tem essa coisa de “o
Brasil não tem nada a ver com isso”, “os iranianos não têm nada a ver”. Todos se conectam. Eles utilizam esse sistema da CitzenGO,
o grupo fundado na Espanha, para promover
e espalhar petições com seus temas de interesse por todo o mundo. Nas eleições de
2018, aqui no Brasil, foi constatado um número anormal de mensagens nas redes sociais vindas do exterior, mais de quatro milhões. Seja como for, resta componentes de
especificidade em cada país. O Erdogan faz
parte da nova direita? O que ele tem a ver
com o cristianismo em defesa do Ocidente?
Paulo Cassimiro. A primeira internacional
comunista era isso também. Os partidos comunistas se organizavam nos países comunistas de forma diferente, mas existia uma
rede internacional. Seja como for, a gente teria de discutir se a Turquia foi realmente uma
democracia pluralista. Acho que nunca foi.
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Já a Hungria e a Polônia foram o melhor exemplo de crise do sistema socialista via sociedade civil, mas também os primeiros países
da nova Europa a aderir a regimes de extrema direita, por causa da crise econômica. Em
2014, já havia um movimento forte na Hungria contra a universidade centro-europeia,
cuja sede era lá, e que tinha professores e
pesquisadores do mundo todo, inclusive da
América Latina. Seu financiador era o George Soros, símbolo do globalismo húngaro e
grande inimigo do Orbán. No final do ano passado, o Orbán conseguiu expulsar a universidade centro-europeia de Budapeste, e ela
se mudou para a Áustria. Vejam que movimento interessante: ele está expulsando uma
universidade cosmopolita de Budapeste, enquanto está contribuindo para a instalação
de uma universidade populista nos arredores de Roma. É claro que são processos políticos diferentes, mas têm estratégias que
dialogam. Há construção de redes. O mais
fascinante disso é o seguinte. A social democracia fez água porque os custos do status de bem-estar ficaram inviáveis diante da
crise contemporânea do capitalismo. E a esquerda não conseguiu dar uma solução para
o retorno da social-democracia. Ela tem pro-
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curado alternativas que também flertam com
o populismo, como o Podemos, na Espanha.
Uma de suas grandes ideólogas é a cientista
política Chantal Mouffe, viúva do intelectual
socialista argentino Ernesto Laclau. Agora, a
Nancy Fraser, ideóloga dos democratas radicais nos Estados Unidos, também escreveu
um livro com uma defesa de um populismo
de esquerda.

que havia a exigência de que o líder fosse um
sujeito sensato. Quem estava no comando
do movimento nunca assumiu o discurso da
paranoia. Não me lembro de nenhum movimento radical moderno que tenha essa característica de encampar um discurso paranoico, absolutamente descolado da realidade, e usá-lo abertamente. É certo que Hitler
era paranoico, mas Mussolini tinha uma racionalidade em seu discurso.

A exploração
do medo pela
extrema direita

Gabriel Trigueiro. Não estou certo disso.
A história política americana é um contraponto ao seu argumento. A criação pelo
Roosevelt de um campo de detenção de
japoneses durante a Segunda Guerra Mundial é uma realidade em contexto de guerra.
Só que se a gente pegar sua consequência
em termos de restrição de liberdades civis e democráticas e o que havia de concreto, a discrepância é grande. Lembre-se
das décadas de paranoia anticomunista nos
Estados Unidos. E isso tudo foi encampado
oficialmente e aprovado com legislação
específica por maioria.

Pedro Doria. Tem um aspecto relevante que
a gente pincelou, mas no qual ainda não mergulhou. Um dos traços mais marcantes dessa nova direita é o fato de que ela constrói
todo seu discurso no entorno de uma visão
fictícia e paranoica do mundo, que o apresentava como prestes a se tornar vítima de
uma conspiração universal de uma seita,
como o Protocolo dos Sábios do Sião. Sempre que isso ocorria no passado, tratava-se
de um recurso clandestino, um escrito apócrifo. O discurso da paranoia era veiculado,
mas não era oficialmente encampado, por-
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Pedro Doria. Eu não tenho de forma alguma esse raciocínio estruturado, e o de-
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NOIA
bate sobre paranoia na política americana
gerou, entre outras coisas, um dos grandes
ensaios políticos dos últimos 50 anos. Sim,
a paranoia é um traço na política e é criadora de um mundo fictício no qual as pessoas estão dispostas a acreditar. Uma realidade paralela.

Gabriel Trigueiro. Encontro uma exemplificação do seu argumento relativo ao
Protocolo dos Sábios de Sião no uso que
o Olavo de Carvalho faz da existência do
Foro de São Paulo. Olavo pega algo que é
factualmente verdadeiro, mas ele jamais
apresenta um nexo de causalidade entre
a existência do foro e ações coordenadas
de líderes de esquerda, de líderes latino-americanos, voltadas para a implantação
do comunismo. Ele não demonstra isso em
nenhum momento.
Pedro Doria. O Olavo também conseguiu
construir recentemente uma narrativa nova
do regime militar, que a antiga direita não
contava, para legitimar seu enfrentamento
com a ala conservadora moderada, representada no governo Bolsonaro pelo Exército. Uma narrativa segundo a qual os bons lí-

deres civis da direita, como o Lacerda, conseguiram evitar o mal comunista; mas que,
na hora de assumir o Poder, teriam sido traídos pelos militares que, ingenuamente, permitiram a infusão gramsciana na estrutura
das universidades, da imprensa e da cultura. Vejam que história paralela espetacular.
Paulo Cassimiro. Um historiador chamado Léon Poliakov, russo e judeu, criou um
conceito que ele chamou de “causalidade
diabólica”, título de um de seus livros. Ela
consiste no seguinte: a partir de elementos
que existem, causas de determinados processos, é possível produzir uma racionalidade totalizante para explicar qualquer fato
histórico. Pegando o exemplo que o Gabriel
trouxe: o Foro de São Paulo existe. A partir dessa constatação, começa-se a explicar a totalidade de um contexto político,
produzindo relações de causalidade inexistentes. Por que Poliakov chama esse procedimento de causalidade diabólica? Exatamente porque ele permite explicar tudo,
como no cristianismo simplista o diabo explica tudo que não é visível. O diabo explica tudo que não é de causalidade aparente na mentalidade cristã simples. É o que o

filósofo Isaiah Berlin chamava de monismo
ideológico, a atribuição de um fator único
que explica toda a realidade.

Olavo de Carvalho
Inteligência. Como que a gente pode juntar essa discussão com a guerra cultural ou a
operacionalidade da guerra cultural? Como a
gente lida com a emergência dessa nova direita, com a exploração da paranoia dos ressentidos e derrotados da era digital e como
isso chega na mídia alternativa?
Pedro Doria. O discurso da guerra cultural
ecoa, e ecoa de formas diferentes em locais
diferentes do mundo, mas, no fim das contas,
a estrutura é a mesma porque está apontando para essas pessoas o que eles não têm
e que eles partiam do princípio que eles tinham direito a ter.
Marcelo Valença. Essa ideia da paranoia,
da tensão e do medo, indispensável na exploração do ressentimento público, é criada
graças à massificação da propaganda, que
estabelece a realidade para a audiência. A
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invasão de Granada, em 1983, foi isso. Algo
totalmente teatral, sem qualquer importância geopolítica, os Estados Unidos ainda
numa ressaca do Vietnã. Foi só um exercício de poder midiático. Com a internet, isso
se tornou muito mais fácil. A internet é o elemento capaz de unir dois idiotas que nunca
se encontrariam em condições normais. Há
uma inegável facilidade de se passar essas
mensagens todas. Mal ou bem, há uma espetacularização da política com truísmos
simples, com uma enxurrada de frases fáceis, confortáveis para todo mundo escutar
e em cima de questões contra as quais não
se tem como ir contra: proteção para família, valores, fé... Soluções simples para problemas complexos. Essa espetacularização
da política, esses truísmos simples permitem ao indivíduo enxergar que há outros se
sentindo mal como ele. No final da década
de 90, início de 2000, com o início dos blogs, havia textos, manifestos, argumentação
com início, meio e fim. Hoje, pensando em
termos de mídia social e do manancial de informações, não há tempo para se apurar quase nada; a informação é muito picada, muito
fragmentada. O americano médio na universidade consegue prender a atenção por dois
minutos na internet. Esses discursos fáceis,
essas frases feitas, as lives ajudam a cativar
essa postura contestadora porque são simples, inócuas, mas eficazes.
Pedro Doria. No início da internet, os blogs foram um espaço nos quais a esquerda predominou. A internet tem momentos
de centralização e descentralização. Quando chegamos em 1995, ela era centralizada
em grandes provedores, como AOL. A partir
dali houve a explosão da web comercial. A
internet se descentraliza e temos o período
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dos blogs, que vai até meados da primeira
década deste século. O que as redes sociais
fizeram a partir de então, os últimos 15 anos,
foi reconcentrar a Internet, centralizando os
usuários em uns poucos espaços. Tenho a
impressão de que, se existia um domínio da
esquerda no mundo da web descentralizada, ela meio que se perdeu no mundo das redes sociais da web centralizada. Temos não
apenas as redes abertas, como Facebook e
Twitter, como também redes fechadas. É o
caso, por exemplo, do GAB, a rede social da
direita americana, agora também ocupada
pela direita internacional. Jovens do mundo
inteiro, cada um na sua cidade pequena, lá
no seu porão, nos seus infernos particulares,
começam a se encontrar e formar uma direita extremamente agressiva, reacionária, racista, preconceituosa. A despeito de haver
também uma extrema esquerda, esses ultradireitistas têm um certo cinismo de que a
esquerda não é capaz. Pelo menos retoricamente, a esquerda se apresenta como pura
de coração, enquanto a garotada da direita
discute táticas de ação do seguinte tipo: “Que
mentira a gente terá de contar para emplacar nosso pensamento?”. Isso não é feio de
se fazer nessas redes sociais fechadas, já
que ninguém, vamos dizer assim, está vendo. De fato, ninguém sabia o que essa garotada estava fazendo ou lendo no início dos
anos 2000. Aí entra o Olavo de Carvalho. No
Brasil, tínhamos alguns poucos milhares de
garotos que estavam nesse ambiente, lendo esses temas e fascinado por eles. Mas
era um discurso voltado todo para a realidade dos Estados Unidos. Como disse o Christian, o que o Olavo faz é mostrar para esses
garotos como replicar aqueles discursos ultraconservadores em português; como adaptar aquela técnica para a política brasileira.

Paulo Cassimiro. O que o Olavo faz não é
apenas recorrer ao que está acontecendo lá
fora para dar uma interpretação sobre a crise brasileira, mas inserir o Brasil na crise da
decadência do Ocidente. Ele faz o mesmo
que o Plínio Salgado e o Otavio de Faria faziam na década de 1930: argumentar que o
Brasil não tem especificidade; que sua crise
é resultado da crise geral. Com a salvaguarda, claro, que o Plínio e o Otávio eram muito
mais sofisticados.
Marcelo Valença. O Olavo de Carvalho conseguiu incluir o Brasil no “Ocidente ameaçado” através de uma hierarquização dentro do
que seria o Ocidente, a partir do que seria um
“não Ocidente”. Temos o “Eu” e o “Outro”.
Nós éramos originalmente o “Outro”, porque
latino-americanos. Nós não somos americanos nem europeus. Só que somos “outros”
mais próximos do “eu” euro-americano do
que os “outros” representados pelo mundo
árabe, euroasiático ou puramente asiático.
Dentro dessa escala, em que o islâmico é o
extremo oposto, nos encaixamos no discurso
conservador como uma versão moderada do
“outro”, próxima do “eu” representado pelos
países cêntricos e, dessa forma, nos encaixarmos nesse tal “Ocidente”. Isso torna possível
aos conservadores atuais brasileiros estabelecer um ponto de identificação com aquelas
pessoas distantes. A deputada federal Carla
Zambelli, por exemplo, soltou um vídeo em
que diz “Eu tenho passaporte italiano! O que
eu estou fazendo aqui?”. E ela passa a mensagem de que está “numa missão civilizatória”, alguém que veio de um ponto superior
da civilização ocidental melhorar a vida dos
brasileiros, que fazem parte de um ocidente subalterno, mas que também é ocidente.
Essas mensagens se pautam por jargão. São
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variações vulgarizadas de argumentos que orginalmente surgiram na academia e têm, na
sua origem, graus variados de sofisticação.
Gabriel Trigueiro. Eu andei relendo algumas
coisas do Olavo, sobretudo o que ele mesmo
classifica como a parte de maior importância de sua obra, produzida na década de 90,
como “A nova era e a revolução cultural”, “O
jardim das aflições” e “O imbecil coletivo”. A
experiência norte-americana já está ali como
grande referência para essa nova direita brasileira. Os Estados Unidos são o objeto principal dentro de “O jardim das aflições”, que
é basicamente um grande manifesto contra
a modernidade. Toda hora ele está fazendo a
dicotomia entre imanência e transcendência,
explicando como o secularismo é um mal. Ele
sustenta que já não haveria espaço nenhum
de oxigenação na política para além da ladainha iluminista. Só que, quando ele vai morar
na Virginia, ele descobre o fenômeno da Fox
News e das rádios, com todo aquele sotaque
populista de direita. Ele se encanta a partir de
então por esse negócio e começa em alguma
medida a mimetizá-lo e a vislumbrar a possibilidade de sua aplicação para o Brasil. Mas,
basicamente, as grandes influências positivas
para ele, do ponto de vista cultural, não são
americanas. São os grandes conservadores
da tradição europeia. Os Estados Unidos incialmente ocupam um lugar nada positivo
lisonjeiro na visão do mundo dele, pelo seu
pendor progressista.

A suja guerra cultural
Marcelo Valença. O problema com essa
guerra cultural passa por uma questão de
governança em um sentido mais amplo. O
78 endemia
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Estado moderno é uma resposta meramente satisfatória aos problemas apresentados
pela modernidade. A governança do Estado
– repressão, controle, autoridade e legitimidade – não consegue ser reproduzida em outros meios ou em outros campos. O meio digital é um ambiente sem lei, no qual a mentira pode ser feita porque não tem uma regra
moral. A moral é estabelecida pelo número
de likes que você tem. A sua legitimidade e
a sua aceitação vêm a partir da sua fan base.
Portanto, há outras formas de se constituir
a legitimidade e o poder nas redes sociais.
Então as fake news acabam sendo não uma
inversão de verdades, mas algo que vai contra a visão de mundo. Não há como apontar
o que é verdade ou mentira naquele meio.
Gabriel Trigueiro. Uma tradução melhor
é distorção. Porque a mentira é a simetria
oposta da verdade. As fake news não são
necessariamente uma mentira, mas uma
distorção da verdade.
Marcelo Valença. Eu iria mais além. Vamos
lembrar daquele diálogo do Luke Skywalker
com o Obi-Wan Kenobi sobre o Darth Vader:
a discussão sobre estar morto ou estar vivo.
Ali são duas verdades se digladiando, e nessa busca por verdade os dois estão falando
a partir de referenciais diferentes. Embora a
base tradicional de verdade no mundo seja
fática, ela também é valorativa. Obviamente eu vou puxar a corda para me enforcar
com um jornalista, como o Pedro Doria, do
meu lado. A imprensa não tem como acompanhar essa apuração porque ela vai se tornando descritiva. Ela está trabalhando com o
que está acontecendo. A mídia não tem mais
tempo de apurar, analisar, fazer um trabalho
investigativo mais forte.

Pedro Doria. Eu vivi uma experiência que
descreve perfeitamente essa situação. Eu
estava numa entrevista/debate com Ciro Gomes e em um determinado momento começamos a discutir a velha discussão – impeachment ou golpe. Eu acompanhei esse processo profundamente na época e o conheço
bem. Só que existe uma diferença entre jornalismo escrito e vídeo. No vídeo, só dispomos das ferramentas que estão na cabeça.
Quando se escreve, é possível voltar para a
redação, consultar, pesquisar. Pois bem. Em
certo momento, argumentei que a deposição da Dilma havia sido constitucional. Se a
Constituição estabelece que são os senadores os juízes, concordando-se ou discordando-se da decisão, dentro do aspecto legal, o
impeachment é constitucional. Portanto, não
houve golpe de Estado. O Ciro me desmontou
da seguinte forma: ele aproveitou o fato menor de que eu afirmara que a Dilma incorrera
em crime de responsabilidade fiscal, quando
o que a lei diz é crime de responsabilidade orçamentária. Respondeu que não havia crime
de responsabilidade orçamentária e sustentou que crime de responsabilidade se limita
a ações como trair o país, vender segredos
etc. Eu tinha certeza de que estava certo,
mas não tinha a Constituição na mão e, então, travei. O Ciro sabia, como político, que
eu agiria como jornalista, ao passo que ele
estava em jogo retórico de ganhar voto. No
dia seguinte, os eleitores do Ciro deitaram e
bordaram: aquele corte de vídeo estava circulando no Twitter, no Facebook, em tudo que é
grupo de WhatsApp. Eu havia sido “lacrado”!
Paulo Cassimiro. Situação essa que retira
do contexto o fato de que você e ele concordaram em 95% de todos os outros assuntos
durante duas horas de vídeo.
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Pedro Doria. Isso. No fim das contas, o
Ciro faltou com a verdade, porque afirmou
que nada do que a Dilma pudesse fazer em
relação ao orçamento poderia configurar
crime de responsabilidade. Ele explorou midiaticamente uma fragilidade da imprensa,
que eu não sei como resolver. Porque a internet meio que quebra esse negócio. Eu
fico preocupado porque a imprensa é um
dos bastiões do estado de direito, e se o liberalismo entra em crise, a imprensa também entra. Mas há um outro aspecto. Clay
Shirky, professor de jornalismo da Universidade de Nova York, escreveu um livro sobre internet, que no Brasil saiu com o título “Lá Vem Todo Mundo”. Ainda na época
dos blogs, ele fez uma observação muito
interessante. Ele pegou o estudo de uma
professora chamada Elizabeth Eisenstein,
que estudara os anos imediatamente posteriores à invenção da imprensa, nos séculos XV e XVI. Encontramos aí um paralelo
incrível com a invenção da internet. De repente, entra no espaço da cultura uma tecnologia que amplia barbaramente o acesso
à informação para um número barbaramente
maior de pessoas. Passou a haver nos séculos XV e XVI muito mais informação cir80 endemia

culando para pessoas ricas, para pessoas
de classe média, para a burguesia. A internet reproduziu o feito em escala planetária
e massiva a partir de 1995. De modo instigante, Elizabeth Eisenstein assinalou que
nunca houve tanta paranoia e conspiração
como nessa época, em torno de monstros
marinhos, sereias e mil e uma histórias fantasiosas. O Shirky está usando esse estudo da Eisenstein para falar de um fenômeno que ele previa que iria acontecer com
a internet. Assim como nas cidades europeias como Paris, Londres, Florença, Verona, que passaram a ter imprensa, houve
esse boom de lendas, estamos ainda nos
adaptando ao volume de informações que
circula nas redes sociais.

Paulo Cassimiro. Veja como o que você
diz encaixa perfeitamente no conceito da
“causalidade diabólica”. É que esse período
da invenção da imprensa coincide com a da
constituição do Estado moderno, a Renascença, quando os principados e repúblicas
estavam absolutamente conflagrados por
conspirações e assassinatos. Agora, há um
contexto político em que há conspirações,
intrigas, mas a mitologia popular eleva esses fatos a uma explicação causal do universal. A relação entre o que pode ser explicado de verdade e o uso político dessa
informação é o problema.

O governo Bolsonaro
e a questão militar
Inteligência. Nós estamos falando de guerra
cultural, de como o contexto euro-americano
influencia o resto do mundo. Mas nós, no Brasil, na periferia latino-americana, possuímos,
para além desse conservadorismo culturalista, o bom e velho conservadorismo estatista, o conservadorismo progressista do Brasil grande, de dom Pedro II, Getúlio Vargas e
Ernesto Geisel. Além dele, temos também
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Paulo Cassimiro. O Gabriel tem razão. O
sucesso eleitoral do Bolsonaro passa por
uma aliança entre o discurso conservador
nos costumes e um discurso liberal na economia. Ao passo que, no resto do mundo, o
conservadorismo de costumes está se aliando ao estatismo. Desde a globalização, pelo
menos, o discurso neoliberal havia sido aliado dos liberais que defendiam pautas politicamente progressistas.

a corrente conservadora que denominamos
neoliberalismo. Qual é a força dessa, não vou
dizer imitação, mas adaptação desse conservadorismo cultural global no Brasil, um país
que ainda não tem gente perdendo o emprego por causa do Vale do Silício? Como é
que esse fenômeno chega aqui? Como que
esses rios se chocam?
Gabriel Trigueiro. De fato, há aqui no governo Bolsonaro uma jaboticaba. O neopopulismo de direita, organizada teoricamente pelo
Steve Bannon, começa com aquela agenda
de nacionalismo econômico contrária ao neoliberalismo dos republicanos. Nesse sentido,
o atual nacionalismo econômico norte-americano, bancado pela extrema direita, se choca no Brasil com a política do Paulo Guedes,
que tem uma agenda da escola de Chicago?
De fato, o Bannon identificou publicamente a
fragilidade da coalizão bolsonarista, do ponto
de vista do que se faz nos Estados Unidos. O
Paulo Guedes não se encaixa no jacobinismo
direitista do figurino norte-americano.

Pedro Doria. O Reagan era amicíssimo do
Rock Hudson, com plena consciência de que
ele estava morrendo de Aids e que era gay e
tudo mais. De fato, o conservadorismo não
era uma bandeira. O conservadorismo dele
aparecia muito mais naquela coisa It’s Morning Again in America.
Paulo Cassimiro. O neoliberal não chega ser
tão conservador porque é individualista; então
se reserva o direito de mudar. Mas a hipótese absolutamente incomprovada que eu tenho
na cabeça é a seguinte: por que essa aliança entre conservadores e liberais é possível
sem tantos conflitos internos? Minha hipó-

tese é a de que essa aliança é possível porque o inimigo comum é o Estado. O Estado é
identificado pela extrema direita reacionária
como o aparelho ocupado pela esquerda desde
a redemocratização. O Estado foi identificado
pelos reacionários como um suporte institucional para a agenda de costumes da esquerda, do marxismo cultural, do “gayzismo”, como
eles chamam. E, para os liberais, o Estado é o
elefante branco na sala, o imenso problema
histórico do entrave que sufoca a sociedade.
Pedro Doria. O principal conflito dentro do governo Bolsonaro não é entre olavistas e liberais,
mas entre os olavistas e os militares. Porque
os militares representam o Estado e se sentem representantes do Estado, de quem são
profundamente orgulhosos. Esse fato se encaixa muito bem na teoria do Paulo. Os olavistas
querem destruir o Estado e os militares não
querem deixar. Eu vou entrar em um paralelo
que acho provocativo. O Olavo de Carvalho e
o Plínio Salgado têm pontos de semelhança
muito interessantes, especialmente a respeito da questão tático-estratégica. O que aconteceu ali entre 1937 e 1938, entre o golpe do
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Estado Novo e a Intentona Integralista? Houve
uma longa negociação, ao cabo da qual o Getúlio se recusou a conceder ao Plínio o posto de
ministro da Educação e da Cultura. O Plínio era
muito marcado pela experiência do fascismo
italiano e sabia da importância do sistema de
educação no processo de doutrinação para o
autoritarismo. Essa obsessão gramsciana do
Olavo é simplesmente fascinante, porque, de
todas as ideias de Gramsci, o Olavo só enxerga uma coisa: usar o establishment para doutrinar. Daí sua obsessão com o Ministério da
Educação. Mas, voltando aos militares, eles
são herdeiros do tenentismo. Um dos aspectos fascinantes do tenentismo é que nos anos
30 eles se meteram em tudo quanto era movimento político que existia no Brasil, com exceção do integralismo. No integralismo, não
teve nenhum tenente. Eu acho que tem um
componente estrutural, como se fossem duas
forças históricas que de vez em quando no
Brasil se encontram. Encontraram-se lá atrás
entre tenentes e integralistas e agora se encontraram entre o vice-presidente Mourão, o
ex-ministro Santos Cruz e Olavo de Carvalho.
Marcelo Valença. Os generais reformados
que estão no governo se cercaram de oficiais generais que são respeitados pela tropa e têm potencial para chegar a quatro estrelas. Eles estão sendo bem assessorados.
Paulo Cassimiro. O que eu tenho me perguntado nessas últimas semanas é qual é o
movimento possível dos militares que estão
no governo diante da incapacidade governativa de Bolsonaro. Os generais Heleno e Villas-Boas sabem que o Bolsonaro não conseguirá construir um governo estável; que ele
é cognitivamente incapaz de pensar estrategicamente. Que farão? Abandonar o gover-
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no em massa? Dar um ultimato ao Bolsonaro em uma sala fechada?
Inteligência. Talvez os militares não sejam tão
monolíticos quanto se imagina. O pessoal do
Clube Militar pensa de um modo, os militares
do Palácio do Planalto, de outro, que não é necessariamente o mesmo do Alto-Comando. E
há um aspecto que não se pode perder de vista. De alguma forma, quando entra no Palácio,
o militar é cooptado. O Heleno recebe o presidente às 8h30 e vai conversando com ele até
o fim do dia. Ele não sabe de nenhum Tweet,
de nada do que está sendo feito?
Pedro Doria. Os olavistas tinham uma expectativa de que resolveriam tudo via Twitter e via
WhatsApp, em uma espécie de bonapartismo
eletrônico. E eles descobriram que, via Twitter,
via WhatsApp, eles não conseguem mais do
que manter o próprio nicho de radicais ativado. A partir daí, perceberam a popularidade
do Bolsonaro caindo e decidiram que precisavam fazer o que o PT fez quando estava na
situação: construir uma “mídia alternativa”
distribuindo verbas publicitárias para blogs
como o Terça Livre ou o Reacionária. Em outras palavras, eles desejam usar a verba de
comunicação do Palácio para financiar uma
estrutura de imprensa paralela, exatamente
como aquela montada pela esquerda quando
estava no poder. Só que quem mandava nesse
dinheiro era o Santos Cruz, e ele não deixava,
alegando que “não vai gastar dinheiro público
falando bem do governo”. Acho que, assim
como era o caso do Santos Cruz, o Mourão
e o Villas Bôas também se sentem um pouco responsáveis por essa administração. E
há outro aspecto muito relevante: os generais do Palácio estão preocupadíssimos com
praças e o baixo oficialato. O baixo oficialato

é composto de bolsonaristas ingênuo. O Ciro,
por sinal, tem uma leitura muito interessante, freudiana, e me parece que faz sentido: o
Bolsonaro odeia o Exército.
Marcelo Valença. Sim! Ele foi expulso de lá.
Paulo Cassimiro. Assim como o Paulo Guedes odeia os neoliberais porque foi expulso
daquele círculo.
Pedro Doria. É um governo de ressentidos
também no seu topo.
Paulo Cassimiro. Assim como Ricardo Vélez Rodriguez e o Abraham Weintraub odeiam
a universidade.

Para onde vai o governo
Bolsonaro?
Pedro Doria. Não temos elementos para
saber aonde o governo vai por um motivo
muito simples: o Bolsonaro é um elemento
caótico. Tem uma questão fundamental que
a gente ainda não mapeou: essa rede que o
Ministério Público do Rio de Janeiro lançou
sobre a Assembleia Legislativa, pedindo 98
quebras de sigilos fiscal e bancário. Eles vão
encontrar obviamente uma quantidade abissal de irregularidades e crimes propriamente
ditos. Vão mapear todas as relações de corrupção e as ligações da família Bolsonaro com
a milícia. Em um ano, essas conexões todas
vão estar não apenas mapeadas, como parte
delas se tornará pública. Em algum momento, o Ministério Público vai chegar no Senado Federal e dizer: “Nós queremos prender o
senador Flavio Bolsonaro. O Senado libera?”.
E aí o Senado vai olhar para o Palácio do PlaaBRIL
A
bril • M
mAio
aio • J
jUNHo
unho 2019

83

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

BOI

COTE
vai sussurrar para ele: “Vamos colocar gente
na rua novamente”, por essa que é a única
ferramenta que eles conhecem: Twitter! Twitter! Twitter! Twitter! WhatsApp! WhatsApp!
WhatsApp! WhatsApp! Em algum momento,
talvez ele chegue a um limite e tente uma renúncia; não para tacar fogo, mas como Jânio,
para angariar autonomia popular.

nalto, lembrar dos maus tratos que sofreu, e
então será um Deus nos acuda. A ver o que
ocorrerá com o bolsonarismo.
Paulo Cassimiro. Mas o núcleo duro do bolsonarismo não vai mudar, mesmo que surjam
provas contra os Bolsonaro.
Pedro Doria. O que é o núcleo duro do bolsonarismo? Eu duvido que chegue a 5% dos eleitores brasileiros. O PT passou 30 anos construindo um partido em cima das bases getulistas, de sindicatos, do funcionalismo público.
Isso é sólido. De toda forma, eu acho que o
Bolsonaro termina seu segundo ano de mandato como um presidente fraco politicamente. No entanto, o Congresso não vai querer o
impeachment, que micou como ferramenta
depois do episódio da Dilma. A não ser que
exista uma demanda popular monstruosa, o
que não sei se irá acontecer. Tem gente ali no
entorno dele muito inteligente, capaz de enxergar a rápida evasão de popularidade. Alguém
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Inteligência. O problema é que o vice dele
não é o Jango. Não dá pra jogar essa carta,
porque o Mourão é justamente o presidente
da República mais responsável e moderado
que a maioria da opinião pública conservadora hoje deseja.
Pedro Doria. É verdade. O Mourão já entendeu no dia zero o que ele tinha de fazer.
Ele está se preparando, cercado de assessores. No caso de renúncia do Bolsonaro, o
Mourão faria um governo de centro direita
liberal, vai estabilizar o país.
Gabriel Trigueiro. Há indicadores suficientes
mostrando que, à medida que o tempo passa, o governo Bolsonaro está enfraquecendo.
Mas há uma distinção importante. A essa altura do campeonato, existe um fenômeno, o
bolsonarismo ou “bolsolavismo”, que é muito maior do que o Bolsonaro. Normalmente,
quando um político, chapa ou coalizão radical

começa a enfraquecer, a conclusão a que os
caciques chegam nunca é a de que pecaram
pelo excesso, mas pela moderação. E, então,
os radicais fazem um double down na mesa de
pôquer, apostando em mais radicalização. Então, se o enfraquecimento do Bolsonaro avançar, essa base vai dizer: “Ele sofreu todo tipo
de boicote do establishment e a gente precisa de um Bolsonaro ao dobro”. Isso me parece que é o mais factível.
Pedro Doria. Concordo que os bolsonaristas
tendem a fazer esse movimento e dobrar a
aposta. A questão é mensurar o que é quem
é esse núcleo duro do bolsonarismo. Eu tenho a impressão de que ele é muito pequeno. Bom, há também outro cenário: o Bolsonaro fica e faz-se o parlamentarismo branco.
Eu acho que existe essa hipótese. Ele pode
aceitar esse parlamentarismo branco, em
troca da preservação da imunidade parlamentar do filho senador, o Flavio Bolsonaro.
Paulo Cassimiro. Isso dá um roteiro de filme...
Inteligência: Já temos um título: “Causalidades diabólicas”!
gabrielromerotrigueiro@gmail.com
marcelo.valenca@gmail.com
phpcassimiro@gmail.com
pd@pedrodoria.com.br
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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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mário trilha
Músico e musicólogo

Ao ser entronizado em 1 de janeiro
de 1707, D. João V (1689-1750)
encontra o reino em guerra contra
a Espanha e a França, resultado da
aliança que seu pai, D. Pedro II (16481706), havia feito com o Imperador
da Alemanha e com a Holanda pela
sucessão do trono espanhol. Esta
posição beligerante e o isolamento
diplomático têm um custo econômico
e político bastante considerável para
o início da governação do jovem
monarca.
No entanto, o contexto da política
internacional e da econômia mudou
consideravelmente, no plano político,
com os acordos de paz, com a França,
em 1713, e com a Espanha, em 1715,
e, sobretudo, com a aproximação
política com a Santa Sé, que serviram
muito a romper o isolamento
diplomático que Portugal sofria desde
a Restauração. No plano econômico,
com a enorme quantidade de ouro
proveniente das Minas Gerais do
Brasil, que alteraria substancialmente
o estado das finanças do reino.
A aproximação diplomática
com a Santa Sé vem trazer uma
incontornável vaga de italianização
da vida artística portuguesa, e serve

também ao jovem D. João V de
ilustração estética de afirmação do
seu poder e papel predominante na
condução do estado. A edificação
da nova portaria de São Vicente de
Fora, com pinturas que ilustram a
diferença entre o seu pai e antecessor
no trono, D. Pedro II, rodeado por
uma nobreza representada com o
mesmo destaque que o rei, que é
neste caso um primus inter pares e
a representação do próprio João V
como rei absoluto. A Igreja Patriarcal,
as capelas de São Roque, a Igreja do
Menino Deus em Lisboa, a Biblioteca
Joanina da Universidade de Coimbra,
a transformação de antigos conventos
como Aveiro e Arouca, e sobretudo a
construção do convento de Mafra são
exemplos da pujança da arquitetura,
que é a representação do poder
joanino.
“O primeiro sinal deixou-o de
imediato expresso na nova portaria
de S. Vicente de Fora. Glorificando
a tomada de Lisboa, D. João V fez aí
lembrar a continuidade monárquica
em relação directa com o fundador,
Afonso Henriques, mandando pintar
em painéis de azulejo um programa
retratístico que reforçasse essa

imediata relação entre a casa de
Bragança e o fundador da monarquia
portuguesa. E lá estão os retratos de
seu avô, D. João IV, seu pai, D. Pedro
II e ele mesmo. Debaixo de cada um
desses retratos encontra-se uma
predela onde se faz uma sibilina leitura
do tom político de cada um desses
reinados, interessando sobretudo os
de D. Pedro II e do próprio D. João V.
No do pai, o soberano é representado
acompanhado por alguns senhores,
envolto por uma legenda que o
define como primeiro entre iguais.
Pelo contrário o filho representa-se
sozinho, com a significativa alusão
à célebre máxima de Cristo que diz
“a Deus o que é de Deus, a César
o que é de César”. Isto é, enquanto
o filho lê o reinado do pai como
um poder partilhado com a elite
aristocrática, entende-se a si mesmo
como um César solitário disposto
tão só a partilhar com Deus o seu
poder sagrado. Define-se assim,
um programa político. Mas em
simultâneo, apontam-se também
as linhas de um futuro programa
artístico, pois se faz cobrir a sala da
portaria com um magnífico tecto,
da autoria de Bacharelli, onde pela

da vida musical em Portugal
no século XVIII
abril • maio • junho 2019
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primeira vez se introduz por aqui a
cenografia barroca italiana, numa
pintura unitária em tromp-l-oeil, que se
afasta radicalmente da tradição ibérica
do tecto em caixotões.” (Matos,
2005:377)
Naturalmente, a música também
passaria por um processo semelhante,
que levaria à assimilação ao gosto,
práticas e modelos musicais italianos.
Tempo Joanino (1707-50)

O processo de assimilação de
modelos composicionais italianos
na música portuguesa começou na
primeira metade do século XVII, e
emergiu de modo inexorável nas duas
primeiras décadas do século XVIII.
Um exemplo representativo da
primeira utilização, em Portugal, de
modelos italianos de composição,
encontra-se na obra de João
Lourenço Rebelo (1610-1661). As
obras de Rebelo que chegaram até
os nossos dias encontram-se no livro
intitulado “Psalmi tum vesperarum
tum completarum, item Magnificat,
Lamentationes, et Miserere”,
impresso em Roma em 1657. A
maior parte da obra litúrgica de
Rebelo é tributária do estilo policoral
monumental de Veneza, na melhor
tradição de Giovanni Gabrielli
(1557-1612) e Claudio Monteverdi
(1567-1643).
Ao assimilar elementos do
que passaria posteriormente a
ser conhecido como barroco,
especialmente o livre tratamento
das dissonâncias preconizado pela
seconda pratica Monteverdiana.
Rebelo afastou-se esteticamente
de outros eminentes compositores
portugueses coevos, como Duarte
Lobo (1565-1646), Manuel Cardoso
(1566-1650) e Filipe de Magalhães
(1571-1652).
A consolidação dos modelos
italianos na produção musical barroca
em Portugal teve lugar nas primeiras
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décadas do século XVIII, e pode
ser constatada através de vários
indícios: Romanização do ritual e do
repertório da Patriarcal. Exclusão dos
vilancicos, considerados no período
joanino de carácter excessivamente
secular, da liturgia da Capela Real
em 1715-16 (Alvarenga 2002:186).
Abandono do canto chão local (171819) (Alvarenga 2002:186), como por
exemplo, do “Liber Processionum et
stationum Ecclesiae Olysiponensis”,
compilado por Duarte Lobo, publicado
em primeira edição no ano de 1607,
em prol do Rituale Romanum Pauli
Quinti. Presença, a partir de 1719,
dos castrati em Lisboa (Doderer,
Fernandes 1993: 69-146). Músicos
portugueses enviados a Roma ou
Nápoles, por D. João V e Dona Maria
Ana de Áustria (1683-1754), à custa
das rendas da Sé patriarcal, com a
finalidade de se aperfeiçoarem na
arte da composição, como António
Teixeira em 1716 ou 17, João
Rodrigues Esteves (1700-1751) em
1719, Francisco António de Almeida
(fl.1702-1752) pelo menos a partir
de 1722 (Brito 1989a:65), e Romão
Mazza (1719-1747) em 1733 (Mazza
1944-45:39). Grande atividade musical
patrocinada pelos Encarregados
de Negócios e Embaixadores
portugueses à Santa Sé. Execução
de serenatas Italianas a partir de
1719. (Brito 1989b:7) Interesse da alta
nobreza pela música, nomeadamente
italiana, ou de carácter italiano, como
podem atestar as dedicatórias de
edições musicais de grande relevo
a membros da família real, como
por exemplo, a belíssima edição dos
“Essercizi” de Domenico Scarlatti
(Londres, 1738), dedicada ao próprio
D João V, ou Jayme Té y Sagau (16841736) que dedicou a primeira parte
das suas cantatas humanas a solo
(Lisboa 1723), a Rainha D. Maria Ana,
e a segunda parte da mesma obra,
ao Infante D. António (1695-1757),
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irmão de D. João V, e da filha do Rei
D. Maria Bárbara (1711-1758), cravista,
aluna dileta de Domenico Scarlatti, que
iria ser honrada com a dedicatória do
Padre Giovanni Battista Martini (17061784), no 1º volume da sua Storia della
Musica (Bolonha, 1757) Contratações
emblemáticas de Domenico Scarlatti
(1719) e Giovanni Giorgi (1725).
Organização, por parte de estrangeiros
residentes em Lisboa, dos primeiros
concertos em casas particulares
(Chaves 1983). A partir de 1728,
substituição das Zarzuelas, pela ópera,
inicialmente em português e italiano,
e posteriormente só em italiano (Brito
1989a:65-66). Internacionalização dos
instrumentistas e cantores da Capela
Real Portuguesa.
A relação dos principais músicos
da Capela Real, referente ao ano
de 1728, publicada em 1732, por
Johann Gottfried Walther (1684-1748)
no “Musicalisches Lexicon oder
Musicalisches Bibliotec”, no verbete
consagrado a Portugal, constitui
um interessante panorama sobre a
proveniência dos músicos contratados
por D. João V:
Portugal. Verzeichniss der
Capellmeister und vornehmsten
Instrumentisten in der Konigl.
Portugiesischen Capelle zu Lissabon,
an.1728
Scarlatti, Capelmeister, ein Romer.
Joseph Antoni, Vice-Capelmeister, ein
Portugiese. (trata-se provavelmente de
Carlos Seixas).
Pietro Giorgio Avondano, erster
Violinist, ein Genueser.
Antonio Baghetti, erster Violinst, ein
Romer.
Alessandro Baghetti, zweyter Violinist,
ein Romer.
Johann Peter, zweyter Violinist, ein
Portugiese, aber von Teutschen
Eltern.
Thomas, dritter Violinist, ein Florentiner.
Latur, vierdter Violinist, und zweyter
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Hautboist, ein Frantzose.
Veith, vierdter Violinist, und erster
Hautboist, ein Bohme.
Ventur, Braccenist, ein Catalonier.
Antoni, Braccenist, ein Catalonier
Ludewig, Bassonist, ein Bohme
Juan, Violoncellist, ein Catalonier.
Laurenti, Violoncellist, ein Florentiner.
Paolo, Contra-Violinist, ein Romer.
Antonio Joseph, Organist, ein
Portugiese.
Floriani, Discantist, ein Castrat, und
Romer
Mossi, Tenorist, ein Romer
Es sollen wohl noch einst so viel
Instrumntisten in dieser Capelle
sich befinden; und die Anzahl der
Sanger sich auf 30 bis 40 Personen
belauffen, so mehrentheils Italianer
sind.
(Walther 1732:441)
O vice-mestre de Capela “Joseph
Antoni” e o organista “António
Joseph”, referidos por Walther, são
provavelmente a mesma pessoa,
possivelmente José António Carlos
de Seixas (1704-1742). No entanto,
em documentação compilada por
Kastner, e citada por d’Alvarenga
(Alvarenga 2002:175), Seixas aparece
como ex-organista da Sé de Coimbra,
actual organista da Igreja Patriarcal,
e professor particular de cravo, não
sido feita menção ao posto de vicemestre, ou organista da Capela Real.
“Foy V. Mag. Servido fazer mercê do
hab.º da Ordem de Cristo a Joseph
António Carlos de Seixas e de suas
provanças constou que o mesmo
Just.º servio de Organista na Sé de
Coimbra e o he hoje na S. Igre.ª P.al/
e que ensinava cravo nesta corte por
algumas casas” (Kastner 1947:148).
Podemos constatar, a partir da
lista de Walther, que a maioria dos
músicos e cantores da Capela Real
era proveniente da Itália, sobretudo
de Roma e Napóles, destacando-se a
presença de Domenico Scarlatti.
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Ainda que se tenha assistido ao
início da ópera e de outros subgéneros
do teatro musical, a produção de obras
para tecla solo, como as sonatas para
cravo ou órgão de Carlos Seixas e
obras para violino e baixo contínuo de
Pedro Lopes Nogueira (1686-c.1770),
o repertório musical no período
joanino é maioritariamente de carácter
religioso. Nesta época a música sacra,
inserida no contexto da teatralização
da devoção, que era a representação
sonora do projeto político de D. João
V. A música no teatro Eclesiástico
deve ser considerada como mais um
elemento constitutivo da obra de arte
total setecentista, quase à maneira
do Gesamtkunstwerk Wagneriano,
que prima pela estimulação sensorial
do espectador, que era subjugado
visualmente pela talha dourada,
pelos retábulos ricamente pintados,
estatuária, pelos paramentos
cravejados de pedras preciosas, etc.,
o olfato contentado com os melhores
incensos, e a audição maravilhada
com o aparato musical disponível.
É precisamente por isso – porque
– no imaginário coletivo português
a legitimação simbólica da ordem e
da autoridade estabelecidas, tanto
no âmbito civil como religioso, está
indissoluvelmente presa a esta liturgia
tridentina imponente – que D. João V
adotou como instrumento privilegiado
da afirmação simbólica do seu novo
poder absoluto a monumentalidade
espectacular da liturgia da sua Capela
Real e da Basílica de Mafra. Nessa
sua imagem híbrida de verdadeiro
rei-sacerdote, que é assumidamente
mais próxima da Cúria Papal do que do
paradigma laico instituído por Luís XIV
(Nery 2005:17-18).
Esta singular emulação do aparato
papal não passou desapercebida
entre seus pares absolutistas. A
conhecida anedota de Frederico II da
Prússia (1712-1786) acerca do carácter
excessivamente piedoso de D. João
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V não poderia ter sido mais explícita:
“les offices ecclésiastiques étaient
ses amusements, les couvents ses
édifices, les moines ses armées et les
religiuses ses maîtresses” (Droysen
1879-1939: Vol 22:65).
Os últimos anos do reinado de
D. João V, graças às aflições da
doença terminal que o acometeu
em 1742 e se prolongou até a sua
morte em 1750, foram ainda menos
favoráveis a qualquer manifestação
artística e musical de carácter profano.
Este melancólico período de asfixia
dos entretenimentos, só mitigado
pelo teatro eclesiástico, pode ser
constatado nos relatos epistolares
do compositor bolonhês Gaetano
Maria Schiassi (1648-1754), radicado
em Lisboa desde 1734 e da princesa
e futura rainha D. Mariana Vitória
(1718-1781). Schiassi em carta escrita
em Lisboa, datada de 1 de Maio
de 1747, dirigida ao padre Martini,
informa-o que “ Costi stà proibito tutti
i divertimenti à causa della maladia
del Rè che dal primo giorno che egli
diede un accidente proibi le feste
teatrali e danze e vuole che la gente
sia santa per forza. Le feste delle
Chiese è Oratorii non sono proibiti
onde di quello ne godo qualche parte
anch’io” (apud Brito 1989a:103).
Neste período, mais especificamente
em 1747, a Igreja Patriarcal absorve
recursos descomunais que, no que
concerne à música, se traduzem no
grande efetivo de pessoal: setenta e
um cantores italianos e portugueses,
quatro organistas, um compositor
italiano (trata-se provavelmente de
Giovanni Giorgi), um afinador de
órgãos e um copista (Castro
1763:189-193).
A princesa espanhola D. Mariana
Vitória ainda não completara onze
anos de idade, quando em 1729
contraiu matrimónio em Elvas, com
D. José que nesta altura tinha catorze
anos, e era Príncipe do Brasil, título
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que até 1822 era inerente ao herdeiro
do trono de Portugal. Mariana Vitória
tinha sido educada na corte francesa
e correspondia-se com os pais em
francês – ainda que numa ortografia
bastante fonética – as missivas que
enviou para sua mãe a rainha de
Espanha Isabel de Parma, no período
que corresponde a enfermidade de D.
João V, dão conta de uma atmosfera
na corte extremamente pia e triste,
sobretudo para uma amante da
música, como esta princesa.
“La faute de liberté se me fait tous
les jours plus sensible et je ne sait
pas come je pourois vivre si je vois
tant de plaisir pour la musique jatents
chaque jour car il lui deplait aussi et
quils me privent de ce divertissement
alors ce sera me desesperer tout a
fait.[…] nous pasons bien tristement;
car le deuille continue toujour avec la
meme riguer ce que tout le monde
trouve bien ridicule et ausi nous
navons aucune musique le jour de
gala ; seulement dans ma chambre je
done ma lecsion mais il ni a point de
serenate. […] Tout et auplus miserable
etat du monde le Roy ne a rien que
a la Patriarchal et la Reyne ne fait
rien […] pour que voies jusque ou
va l’impertinence de cette Cours ici
je des femmes elle feseit des petits
bales particulier ; la Reyne leur en
voie ordre que on en fit plus. Ausi jus
que asteur l’impertinence ne toit que
pour nous asteur elle et pour tout le
monde ces dames sons desesperes
mais el nia point de remede que la
paciense; ici nous avons asteur des
sermons tout les jours et nous navons
pas le divertisemens.” (apud Beirão
1936:224).
Neste melancólico retrato dos
últimos anos do reinado joanino, dado
pela princesa, onde até mesmo as
suas lições de cravo decorriam o mais
discretamente possível, e qualquer
música profana estava interdita, em
grande contraste com os primeiros
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anos de Mariana Vitória em Portugal,
quando se viviam tempos mais
felizes e propícios para a música de
entretenimento, nos quais a própria
Mariana Vitória cantava obras do
compositor e aventureiro Barão
d’Astorga (1680-1757) acompanhada
ao cravo pela Rainha D. Maria Ana de
Áustria (Beirão 1936:75).
Reinado de D. José. (1750-77)

Ao ser coroado rei a sete de
Setembro de 1750, D. José (17141777) iniciou um longo reinado
(1750-1777) que em alguns aspectos
concernentes a maneira de governar e
a vida social e musical da corte diferiu
significativamente da governação
do seu Augusto predecessor. Os
primeiros anos deste monarca (17501755), podem ser descritos pela
locução: O rei diverte-se: os anos
da ópera, utilizada pelo historiador
Nuno Gonçalo Monteiro, autor da
única biografia consagrada a este
monarca (Monteiro 2006). Embora
a figura histórica de D. José faça
parte da memória portuguesa,
esta foi sem dúvida obnubilada
pela do incontornável Marquês de
Pombal (1699-1782), seu valido que
é o personagem mais estudado e
debatido deste período.
“Não se pode afirmar que
D. José seja um dos muitos reis quase
desconhecidos na história de Portugal.
Contudo, o que dele se conhece
é, quase sempre, pela interposta
pessoa do seu ministro, Sebastião
José de Carvalho e Melo, perpetuado
e conhecido na posteridade pelo
título de marquês de Pombal. À
sombra do esquecimento em que
jazem sepultadas quase todas as
personagens da história portuguesa
a partir das figuras destacadas da
expansão dos séculos XV e XVI
escapou o valido do rei, por força
das celebrações economiásticas e
das críticas enfáticas que conheceu,
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dentro e fora de Portugal, quando
era ainda vivo. Será difícil, de
resto, encontrar outra personagem
portuguesa que tenha concitado tanta
atenção em vida.” (Monteiro 2006:8).
Se, no âmbito da governação
dos negócios inerentes à condução
do Estado, este monarca se
revelou abúlico, no campo dos
entretenimentos, nomeadamente
na caça e na música, mostrou-se
claramente mais decidido a exercer
o seu poder absoluto, cumprindo o
vaticínio de D. Mariana Vitória em
uma carta de 1745, dirigida a sua mãe
Isabel Farnese (1692-1766):
“Je crois que si son Pere vient a
mourir de que Dieu le delivre cela
changera bien de face puis que il
n’aime pas tant la patriarchal” (Beirão
1936:246). Passado o período de luto
pela morte de D. João V em 31 Julho
de 1750, já em Março do ano seguinte
D. José encarregou o futuro Marques
de Pombal, Sebastião José Carvalho
e Melo de contactar o embaixador
português em Roma, António Freire
de Andrade Encerrabodes (16991783), para que este desse curso a
negociação do contrato do castrado
Gioachino Conti (1714-1761), dito
Gizziello (Brito 1989ª:127-138).
Neste mesmo período, e até 1755,
foram contratados outros cantores
proeminentes, tais como os castrados
Manzuoli (1720-1782) e Caffarelli
(1710-1783), e o tenor alemão Anton
Raaf (1714-1797). D. José também
faz diligências para a contratação de
dois grandes compositores da escola
napolitana: Niccolò Jommelli (17141774) e David Perez (1711-1778).
A contratação de Jommelli não
vingou, tendo este compositor, cuja
música era extremamente apreciada
em Portugal, recebido uma pensão
régia aquando do seu regresso a
Nápoles em 1769, para que enviasse
todos os anos uma ópera seria e
uma buffa, assim como obras de
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música sacra para Lisboa. Este acordo
perdurou até a morte do compositor,
em 1774. No caso de David Perez, a
contratação não somente concretizouse, como durou vinte e seis anos
ininterruptos. Perez, além da sua
grande atividade como compositor, fio
diretor de música régio e mestre de
música de Suas Altezas.
A partir de 1751, o verdadeiro
centro das atividades desses
primeiros tempos do reinado de
D. José foi a construção da Casa
da Ópera. Esta nova orientação não
deixou de ser notada pela nobreza
mais próxima do rei, como o quarto
conde de Assumar, posteriormente
marquês de Alorna, que após uma
temporada na corte de Versalhes,
regressou a Portugal em 1746, e tal
como D. Mariana Vitória, vivenciou e
testemunhou em correspondências
o claustrofóbico final do reinado de
D. João V: em carta ao pai, o jovem
conde, com efeito, mencionou “os
nossos bárbaros costumes” e sobre a
falta de diversão e vida social na corte
afirmou: “não há divertimentos nem
sociedade e por essa razão – junto
com algum mau génio da Nação –
tudo é inveja e desunião e enfim tenho
Portugal por um país onde a gente é
absolutamente intratável” (Monteiro
2006:40). O jovem conde de Assumar
por ter vivenciado esta triste situação
na corte, reportou no início de 1751,
ao constatar que o novo monarca era
bastante favorável a um ambiente
mais leve e propício aos divertimentos,
nomeadamente a caça e a música:
“Continua o novo Rei na grande
curiosidade de caça e o valimento do
Marquês de Marialva moço contribui
para que Sª Majestade tenha as
mesmas inclinações. E por essa razão
joga a pela e tem tido grande aplicação
à solfa de modo que me parece que o
luto tão próximo da ocasião é o único
obstáculo a não haver ópera, mas já
El-rei tem dado partido a vários dos
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melhores músicos que há na terra e
dizem se tem mandado muitos outros
de Itália.” (apud Monteiro 2006:41).
O nobre vate não estava
equivocado, logo após o período do
luto, houve ópera, ou melhor, um
ciclo de espaços destinados a essa
finalidade, que teve o seu apogeu em
1755, com a inauguração da Ópera
do Tejo:
“De facto, logo no início do seu
reinado, D. José começou a organizar
um verdadeiro teatro de corte. Fez
contratar em Itália cantores como
o castrado Gizzielo e o tenor Anton
Raaff, um dos membros da família
Bibiena, Giovanni Carlo, como
arquitecto teatral, e David Perez como
director musical. Bibiena chegou a
Lisboa em 1752, tendo começado
a construir um teatro provisório no
paço da Ribeira, no Torreão da Casa
da Índia, o chamado Teatro do Forte
[…] a Casa da Ópera, modernamente
conhecida como Ópera do Tejo, junto
do Paço da Ribeira […], um teatro no
palácio de Salvaterra e ainda um teatro
mais pequeno na Quinta de cima da
Ajuda.” (Brito 1989a:112).
No entanto, este período de
caráter festivo e propício às artes,
e em particular à música, sofreu
um grande revés. No dia primeiro
de novembro de 1755 Lisboa foi
arrasada por uma terrível combinação
de desastres: um terremoto
violentíssimo, um maremoto que
lançou enormes ondas sobra a costa
e vários incêndios, um dos quais
consumiu o centro da capital. Esta
tragédia, para além das imensas
perdas patrimoniais e humanas, na
região de Lisboa, no Algarve e no
Marrocos, provocou uma profunda
alteração na consciência europeia,
“quer no plano científico relativo
à Natureza, quer no plano ético,
teológico e filosófico, no tocante
à origem e a natureza do Mal e do
sofrimento” (Moura 2005:7).
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Esta hecatombe foi alvo, por parte
da intelligentsia europeia de distintas
formas de reflexão, que deram azo
a uma grande produção literária dos
mais variados géneros: poesia, ficção,
ensaio filosófico, científico, religioso e
descrições jornalísticas. Destacam-se
neste contexto as reflexões sobre o
tema feitas por Voltaire (1694-1778),
quer as de carácter satírico incluídas
no Candide ou as de questionamento
filosófico e teológico do “Poéme sur
le desastre de Lisbonne”. A questão
abordada aqui por Voltaire é a prova
de que “o mal existe”, refutando
assim a proposição de Leibniz (16461716), já que não viveríamos, no
melhor dos mundos, como o filósofo
alemão tinha proposto. No “Candide”,
Voltaire descreveu Portugal como
um país católico obscurantista,
que como resposta ao terramoto
não encontra melhor solução que
a organização de um auto da fé.
Seguramente, este retrato ainda é
feito tomando por referência a visão
que a intelectualidade francesa e a
alemã tinham em relação ao reinado
de D. João V.
“Après le tremblement de terre
qui avait détruit les trois quarts de
Lisbonne, les sages du pays n’avaient
trouvé un moyen plus efficace
pour prévenir une ruine totale que
de donner au peuple un bel autoda-fé ; il était décide par les sages
de l’Université de Coimbre que le
spectacle de quelques personnes
brulées a petit feu, en grande
cérémonie, est un secret infaillible
pour empêcher la terre de trembler.
[…] Ils marchèrent en procession ainsi
vêtus, et entendirent un sermon très
pathétique, suivi de une belle musique
en faux-bourdon.” (Voltaire 1759: VI
Chapitre)
É notável a presença da música,
mais precisamente do falso-bordão
improvisado neste retrato satírico. Esta
prática ainda seria bastante verossímil
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em Lisboa nessa data, e Voltaire, que
tinha por referência a música presente
na liturgia francesa (onde esta prática
subsistiu até o século XIX), dava como
certo que em Portugal as cerimónias
da Inquisição fossem acompanhadas
desta forma.
O grande terremoto de 1755 foi
também um rude golpe para a música:
perdeu-se no mesmo dia a Real Casa
da “Ópera” (Ópera do Tejo), a Capela
Real da Patriarcal e a inestimável
colecção da biblioteca musical de
D. João IV, que estava no Paço da
Ribeira. A destruição da “Ópera”
do Tejo interrompeu por quase uma
década o cultivo desse género na
Corte. (Brito 1989a:88).
Após o terremoto, a música
sacra, componente fundamental
para a realização da festa religiosa
setecentista, passou novamente,
dada a destruição da Casa da
Ópera, a receber a primazia dos
investimentos régios, nomeadamente
aquela que era produzida na e para
uso da Patriarcal e da Capela Real.
Embora, mesmo durante os “anos da
ópera” de D. José, esta nunca tenha
perdido a sua grande relevância para
a representação do esplendor do
Estado.
No entanto, o estilo do “Barroco
Colossal” característico da música
sacra do período Joanino foi
substituído graças a influência
napolitana, principalmente Perez e
Jomelli que trazem uma linguagem
musical de expressão naturalista de
sentimentos, na qual o ouvinte se
identifica com os personagens sacros
como se estivesse na ópera (Nery
2005:25).
As vicissitudes da era pósterremoto, vieram, no caso específico
de David Perez, enfatizar a produção
de música sacra e didática. Este
compositor, que após ter tido a honra
de inagurar a Casa da Ópera com
o seu “Alessandro nell’Indie”, com
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uma faustosa produção recheada
de grandes estrelas internacionais
do canto e da cenografia, viu-se
subitamente privado, graças a esta
fatalidade, de qualquer possibilidade
de encenar uma nova ópera.
O tumultuado período pósterramoto conheceu as revoltas dos
jesuítas contra Pombal (1756/57),
os motins do Porto (1758) e o
atentado régio em 1758, o que não
constituiu um período especialmente
favorável para a música, sobretudo
a de caractér secular. A partir de
1759, quando, na prática, começou
o segundo consulado de Pombal,
e a nova estabilidade que com ele
advinda, propiciaram as condições
para um paulatino regresso, e
até mesmo desenvolvimento,
de condições favoráveis aos
entretenimentos.
Afastados os poderosos
adversários – os jesuítas –, humilhada
a alta nobreza com o processo do
Duque de Aveiro e dos Távoras, existe
agora, em Pombal, a consciência
política e governativa do contributo
a que deve concorrer cada sector
da sociedade para o bem comum,
este entedido como progressiva
aproximação ao nível organizativo
das instituições sociais e políticas
dos países da Europa Central (Real
2005:83).
Este período de estabilidade
viu surgir uma nova demanda
por concertos públicos, e
consequentemente um aumento da
produção de música instrumental.
Deste interesse comungavam D.
José, D. Mariana Vitória e as Infantas,
que ouviam e tocavam este tipo de
repertório durante os seus momentos
de lazer. Fora da esfera da corte
palaciana, sugiu também uma grande
apetência por concertos de música
secular. De acordo com Brito, a
primeira notícia detalhada de um
concerto público no
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século XVIII apareceu no
“Hebdomadário Lisboense” de 8 de
Novembro de 1766:
“Na Caza da Assembleia das
Naçoens Estrangeiras no fim da Rua
da Cruz onde mora Pedro António
Avondano.
Os dous Irmaons Domingos, e
Joseph Colla, de Nação Italianos,
únicos Virtuozos, e tocadores de
dous Instrumentos nunca ouvidos, de
duas cordas só cada hum, e chamado
Calascioncino e Calascione, com os
quaes tocam Solos, e Concertos de
sua composição, de maneira que
tiverão a honra de tocar na prezença
de Sua Magestade Fidelíssima, e
de muitos outros Monarchas, agora
farão ouvir a sua habilidade dando
hum grande Concerto publico na dita
Caza Terça Feira 11 do prezente mez.
Cantarà Joseph Rampini; e principiarà
às sete horas”. (Brito1989a:171).
Durante a última década do reinado
de D. José, a Orquestra Real, ou Real
Câmara (como passou a ser intitulado
o conjunto dos instrumentistas e
cantores afectos ao serviço régio na
segunda metade do século XVIII),
alcançou um nível de excelência que a
colocava entre as melhores da Europa,
capaz de interpretar obras de grande
complexidade como as óperas de
Jomelli:
“Mas o ano fundamental para a
orquestra da Real Câmara é o ano
de 1770. Na realidade, neste ano,
ficamos impressionados, em primeiro
lugar, com a importância súbita e
inédita que assume Jomelli, de quem
são cantadas quatro óperas […]. Ora,
foi igualmente em 1770 que a Real
Câmara de Lisboa contrata, ao mesmo
tempo no 1 de Julho, sete novos
instrumentistas […]. Em Outubro do
ano anterior haviam sido contratados
dois novos violinistas […]. Estas dez
novas “aquisições” enriqueceram
consideravelmente a sonoridade e
o poder expressivo da orquestra,
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sobretudo o acrescento massivo
de cinco instrumentos de metal. A
orquestra da Real Câmara de Lisboa
tornou-se assim a orquestra ideal para
a interpretação das grandes obras de
Jomelli, com possibilidades únicas
para reforçar os efeitos dramáticos
ou pitorescos da sua música.”
(Scherpereel 1985: 83-84).
No período correspondente a
1764-1776 (Scherpereel 1985:7475), foram representadas entre
óperas e serenatas quarenta e oito
obras distribuídas pelos três teatros
reais dos Pálacios da Ajuda, Queluz
e Salvaterra de Magos. As obras
representadas, em idioma italiano,
foram majoritariamente compostas
por artistas portugueses como João
Cordeiro da Silva (1737-1808), João
de Sousa Carvalho (1745-1801),
Luciano Xavier dos Santos (17341808) e Jerónimo Francisco de Lima
(1743-1822) ou por compositores
italianos radicados em Lisboa
como o David Perez e Giuseppe
Scolari (ca.1724-1774). O restante
do repertório foi quase todo de
proveniência italiana, com destaque
para as obras de Jommeli. Estes
compositores foram os responsáveis
por boa parte da produção sacra do
reinado de D. José.
A primazia da ópera italiana em
Portugal, sobretudo com libretos
de Pietro Metastasio (1698-1792)
se encontrava tão consolidada
nos últimos anos do consulado
de D. José, que deu margem ao
aparecimento de uma figura cômica
no teatro, o peralta, um fidalgo pobre
porém estrangeirado, que desdenha
da língua materna, fazendo uso,
prefencialmente, do italiano. O peralta
foi satirizado em inúmeras peças
teatrais do período, entre elas a obra
de Manuel de Figueiredo (fl.1771)
“Incisão anatomica no corpo da
peraltice” datada de 1771, onde o
personagem Júlio, quando convidado
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a ir ao teatro no Bairro Alto, se recusa
por “em não havendo dous dedos
de italiano, não aturo” e conclui se
exprimindo em um arremedo de
italiano: “si non habemo de quello,
de parola italiana non me piaxe,
y con aquesto um pouco de areliquino,
oh Dio, charo dilecto” (apud Brito;
1989 b:82).
D. Maria I (1777-92)

A política governativa inicial de
D. Maria foi pautada por anular várias
medidas tomadas por Pombal, e
principiou por iniciativas no sentido
de libertar presos políticos da nobreza
“velha” pretensamente envolvidos no
processo do atentado régio, reabilitar
outros que não estavam presos,
mas encontravam-se ostracizados,
restabelecer a ordem dos jesuítas e
estabelecer a paz com a Espanha nas
disputas na América do Sul.
Esta política interna foi apodada
pela historiografia liberal de “Viradeira”
(Ramos 2010:91). Por este novo
ambiente, o início do reinado foi para
a maioria dos súbtidos um período de
alívio social e político:
“Com as festas de aclamação
de D. Maria I, o país abriu para uma
existência pobre, todavia livre de
cataclismos, das conflagrações,
guerra, terror e inquietações, antes
consubstanciada no terramoto,
na guerra contra a Espanha, nas
perseguições, nas dívidas deixadas
acumular pela coroa, pagas por
D.Maria I, que, no tempo de D.
José, por medo, os súbditos não
reclamavam.” (Ramos 2010:135).
A “Viradeira” política, no que
concerne à música, não veio trazer
nenhuma alteração do status quo.
Como atestam as escolhas musicais
de D. Maria I para a sua cerimónia de
aclamação: Missa do Espírito Santo
de António Leal Moreira (1758-1819)
um Te Deum Laudamus, e uma
sonata instrumental de David Perez.
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“Eram dez horas quando se
principiou a missa do Espírito Santo,
que cantou o principal deão D.Tomás
de Almeida, unindo nas orações
debaixo da mesma conclusão, a
oração Pró gratiorum actione:
a nova música foi composição de
António Leal-Moreira, deputado
ajudante dos mestres do Real
Seminario […] O principal Deão,
tornando a receber a sagrada relíquia
da mão do diácono, se meteu
em baixo do pálio; e encaminhando-se
a procissão para o altar-mor
principiaram os músicos no seu
coreto o hino Te Deum Laudamus,
que prosseguiram acompanhados de
muitos e destríssimos instrumentos,
governando a cantoria, de que era
compositor o insigne professor David
Perez, mestre de suas Majestades.
[…] e deste modo (Suas Majestades)
foram para a sala do dossel, rompendo
o silêncio e recreando os assistentes
uma harmoniosa e destríssima sonata
composta pelo mesmo David Perez.”
(Virgolino 1780).
A presença de obras de David
Perez nesta cerimónia é mais do que
expectável, posto que a esta altura
o compositor napolitano desfrutava
do estatuto de Arquimúsico de
suas Majestades Fidelíssimas.1 Já
a participação do jovem compositor
António Leal Moreira (1758-1819),
nesta altura com 19 anos, é prova
da extrema qualidade da formação
oferecida no Seminário da Patriarcal,
onde Leal Moreira foi discípulo de João
Sousa Carvalho (Mazza 1944-45:48).
Não houve, neste início de reinado,
alteração nas linhas gerais que
regulavam a produção e o ensino da
música, salvo as ditadas por motivos
1. Encontra-se no verso do anterrosto da edição
inglesa de 1774 do Mattutino dé Morti de David
Perez uma gravura, feita por Robert Brenner, com
o retrato do compositor com a legenda: “David
Perez Neapolitanus Fidelissimi Lusitaniae Regis
Archimusicus 1774”.
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de ordem financeira, na realidade o
Estado viu-se obrigado a praticamente
prescindir da Ópera nos três primeiros
anos da governação de D. Maria I,
exceção feita ao “Il ritorno di Ulisse in
Itaca” de David Perez, encenada em
Queluz, em dezembro de 1778.
Nesta conjuntura, a Serenata
ocupou no plano do espetáculo
musical profano, o papel
anteriormente reservado a Ópera,
já que este género prescinde da
monumentalidade requerida pela
produção operática. A Serenata tornase então, o principal entretenimento
musical da corte. São muito mais
baratas no que concerne à mise-enscène, não necessitam de cenários,
trajes, bailarinos ou extras. Como
assinalado por Brito (1989b:58)
muitas vezes estas composições vêm
intituladas nos libretos como drammi
per musica, embora as mesmas
obras constem nos livros de contas
como Serenatas. Provavelmente era
mais prestigioso intitular uma obra
de dramma per musica. Para além
do aspecto meramente pecuniário, o
próprio caráter da soberana, mais dado
ao teatro eclesiástico que ao profano,
contribuiu para o favorecimento
de um género mais comedido de
entretenimento.
A Real Câmara (Orquestra Real)
neste período, não sofreu nenhuma
redução de efectivos, e nem da
sua grande qualidade técnica.
Possivelmente foi no reinado de D.
Maria I que este agrupamento atingiu
o seu apogeu. Scherpereel destaca no
seu estudo sobre a Real Câmara o ano
de 1782, como o momento em que
esta orquestra foi a maior, em número
de instrumentistas de toda a Europa.
A Real Câmara contava então com
51 instrumentistas: 20 violinos,
4 violas, 4 violoncelos, 4 contrabaixos,
3 oboés, 2 flautas, 9 instrumentos de
metal (trompas e clarins), 2 cravos e
tímpanos. (Scherpereel 1985:61).
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A excelência da Real Câmara foi
destacada por relatos de estrangeiros,
que viveram ou passaram por Lisboa,
como o Marquês de Bombelles e
William Beckford. O mais entusiasta
deste grupo de memorialistas foi
William Beckford (1760-1844), escritor,
político, milionário, mecenas e músico
amador. Beckford é actualmente mais
conhecido no mundo anglo-saxão por
ter escrito a novela Vathek (1796), mas
foi também um grande interessado
pela música, tendo sido, ainda que
por um breve período discípulo de
Wolfgang Amadeus Mozart (17561791). A primeira passagem de
Beckford por Portugal em 1787 (25
de Maio até 27 de Novembro), ficou
registada num livro intitulado Italy;
with Sketeches of Spain and Portugal.
Esta obra, escrita como um diário,
está repleta de informações sobre a
vida social, política, religiosa, cultural e
musical neste momento do reinado de
D. Maria I:
“A orquestra da capela da rainha
de Portugal ainda é a primeira da
Europa; em excelência de vozes
e instrumentos nenhuma outra
corporação deste género, nem
mesmo a papa, se pode gabar de ter
reunido tão admiráveis músicos como
estes. Para onde Sua Majestade vai
eles acompanha-na, seja a uma caçada
de altanaria em Salvaterra, seja a
caçar a saúde nos banhos das Caldas.
No meio destes rochedos e montes
agrestes, aqui mesmo ela está
rodeada de mimosos cantores, gordos
como as cordonizes, tão gorjeadores
e melodiosos como os rouxinóis.
Os violinos e os violoncelos de Sua
Majestade são todos de primeira
ordem, e em flautas e oboés a sua
ménagerie musical não tem rival.”
(Beckford 2009:76).
O Marquês de Bombelles
que desempenhou as funções de
embaixador da França em Portugal,
entre 1786 e 1788, também
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testemunhou, no seu “Journal d’un
ambassadeur de France au Portugal”,
a excelência da música instrumental,
aqui praticada, tendo mesmo
afirmado nunca ter ouvido música
concertante mais bem tocada do que
em Lisboa.
“Le vicomte de Ponte de Lima,
beau-frére du Marquis de Penalva [...]
Le Marquis de Lavradio, de Castelo
Melhor e le comte de Vimiero; chacun
de ceux-ci était accompagné de sa
femme et de ses enfants, ce que
faisait dans l’ensemble une societé
brillante. Il y a eu un fort où les
comtesses de Redondo, d’Avintes et
la marquise de Valença ont tré bien
chánte de beaux airs italiens[…] La
musique de Gluck, Piccini, de Sacchini,
et de Grétry chantée par Madame
de Bombelles fait grand plaisir aux
Portugais ; leurs accompagnateurs
sont excellents et je n’ai jamais
entendu nulle part la musique
concertante mieux executée qu’a
Lisbonne.“ (Bombelles 1979:72)
A participação da orquestra nas
solenidades especiais do ano litúrgico
era, no caso da corte, assegurada
pelos mesmos instrumentistas
que integravam a Real Câmara
(Scherpereel 1985:83-84). O repertório
sacro desse período conjugou
distintas influências, que vão desde
a linguagem operática napolitana, à
modinha e à música de Joseph Haydn:
“O resultado é uma Música
religiosa internamente muito variada,
que pode oscilar sem restrições entre
passagens austeras de contraponto
severo, na melhor tradição do Barroco
romano, momentos de tensão
dramática a evocarem o pathos da
grande opera seria, passagens de
celebração descomplexada do bel
canto virtuosístico como um fim
em si mesmo, ou secções de uma
sentimentalidade próxima da modinha
e da cançoneta de salão.” (Nery
2005:25)
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A grande qualidade na
interpretação da música sacra na corte
de D. Maria I foi relatada por Beckford
e Bombelles, que ao assistirem em
novembro de 1787 a interpretação das
“Matinas” de David Perez e da missa
de defuntos de Jommeli dada pelos
músicos e cantores da Capela Real.
O marquês de Bombelles destacou a
presença dos melhores músicos de
Lisboa “Tous les meilleurs musiciens
de Lisbonne se rassemblent en grand
nombre dans l’église des Martyres
pour célebrer par des matines de la
composition de David Perez l’office
des morts en l’honneur de ceux
musiciens décédés dans l’année”
(Bombelles 1979:202). A descrição
de Beckford é mais rica, enfatiza
a força da música no contexto do
ritual religioso e descreve a obra de
arte total que era a festa religiosa
setecentista:
“Fui aos Mártires ouvir as famosas
matinas de Perez e a missa dos
defuntos do Jommelli executada por
todos os principais músicos da Capela
Real, para repouso das almas de
seus antepassados. Tão magestosa
e comovedora música foi coisa que
nunca ouvi e talvez nunca mais ouça,
porque a chama do entusiasmo
religioso está a apagar-se em quase
toda a Europa e ameaça extinguirse totalmente dentro de poucos
anos. Como ainda arde em Lisboa,
consegue produzir, em nossos dias,
a mais impressionante expressão
musical. Todas as figuras de orquestra
parecem compenetradas do espírito
daquelas terríveis palavras que Perez
e Jommelli musicaram com uma tão
sublimidade. Mas não só a Música,
na verdade, de toda a congregação,
era de molde a transmitir um solene e
religioso terror do mundo além-campa.
A explêndida decoração da Igreja fora
substituída por paramentos de luto, as
tribunas estavam forradas de preto e
um véu ouro e púrpura cobria o altar-

I N S I G H T

mor. No meio do coro, um catafalco
rodeado de velas e castiçais. De cada
lado, em pé, uma fila de sacerdotes.
Durante alguns minutos reinou
um tremendo silêncio e depois o
solene ofício de finados. Os cantores
empalideciam quando cantavam
Timor mortis me conturbat. [Feracuti
e Totti saíram-se admiravelmente,
em especial nas patéticas súplicas
do divino furor]. Depois do Requiem,
a missa solene de Jommelli em
comemoração dos defuntos, que
principia com o movimento imitativo
de dobrar dos sinos, fecha com o
libera me Domine de morte aeterna,
que me fez estremecer todos os
nervos do corpo e me impressionou
tão profundamente que rompi a
chorar”. (Beckford 2009:177)
O entusiasmo religioso vigente
em Portugal, descrito por Beckford,
era indubitavelmente partilhado
pela soberana, que deixou como
mais expressivo monumento do
seu reinado a Basílica do Sagrado
Coração de Jesus, mais conhecida
como Basílica da Estrela. Este templo
que assimila elementos da escola de
Mafra e do neoclássico pombalino,
inaugurado em 1790, foi um dos
últimos grandes monumentos do
Antigo Regime em toda a Europa.
Em 1791, D. Maria I começou a
apresentar sinais de demência, que
progrediram rapidamente, levando ao
conselho de estado a conferir plenos
poderes ao príncipe herdeiro D. João,
para que este assinasse e decidisse
os asssuntos relativos à governação
do reino (Ramos 2010:228). A
insanidade da Rainha foi a partir de
então irreversível, determinado assim
o fim da sua governação. Continuou
nominalmente a utilizar o título de
rainha, passando a viver em Queluz, e
posteriormente no convento do Carmo
no Rio de Janeiro (Ramos 2010:231),
foi a primeira rainha do Reino Unido de
Portugal e do Brasil (1815), morreu em
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1816, no Rio de Janeiro. Por ocasião
do seu falecimento teve funeral de
Estado, e o seu corpo regressou
a Portugal em 1821, com D. João
VI e a família real. Foi sepultada no
monumento que constituiu a relização
mais célebre do seu reinado; a Basílica
da Estrela.
A Italianização da vida musical
em Portugal, ao longo do século
XVIII, garantiu um elevadíssimo
nível musical ao reino, na música
sacra, ópera, teatral e instrumental,
como testemunham os relatos de
refinados e privilegiados observadores
estrangeiros da vida da corte,
especialmente Beckford e Bombelles,
que muitas vezes teciam mordazes
comentários de reprovoção aos usos
e costumes locais, ao atraso do país, a
convivência demasiado próxima com
os negros, ao aspecto carnavalesco
dos Pares do Reino, entre outros
aspectos, na sua ótica negativos,
tenham atestado, em relação à
música, um nível igual, ou mesmo
superior, ao da Europa desenvolvida.
A italianização da vida artística e
musical continuou a ter um peso
considerável em Portugal e no Brasil,
especialmente após a transmigração
da família real para a corte carioca.
Sem este fenômeno seria
impossível a constituição da Capela
Real no Rio de Janeiro, com castrati
diretamente importados da Itália,
o que fez da nossa corte tropical
a última no mundo a utilizar esses
singulares virtuoses, ou ainda
compreender o gosto musical de
D. Pedro I (1798-1836), ele mesmo
excelente compositor, e ainda a
avassaladora febre Rossiniana nos
teatros brasileiros a partir de 1821.
Ao longo do século XIX, os teatros
no Brasil e em Portugal continuaram
a encenar o repertório em italiano,
ou traduzido para a língua italiana.
Encontramos nas crônicas, contos e
nos romances da época, incontáveis

abril • maio • junho 2019

99

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

referências ao mundo da ópera
italiana. A italianização musical foi tão
forte e continuada no espaço lusófono
que se tornou uma parte integrante
da cultura setecentista e oitocentista
no universo luso-brasileiro. O romance
“Memorial do Convento”, de José
Saramago (1922-2010), publicado em
1982, que lhe trouxe considerável
prestígio, rendendo o prêmio Camões,
em 1995, e o único prêmio Nobel,

para um autor de língua portuguesa,
em 1998, tem como um dos
principais personagens o compositor
napolitano Domenico Scarlatti, o que,
de certa forma, atesta a perenidade
da italianização musical na nossa
memória cultural.
O autor é pesquisador do Centro de Estudos de
Sociologia e Estética Musical - Lisboa
mariotrilha@gmail.com
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75 anos.
Uma idade que me dá licença
para falar sobre muitas coisas da vida.
As escolhas.
Os acertos.
E por que não as lições?
É como se diz:
experiência é o nome que damos
para aquilo que aprendemos.
E, se tem algo que ela me ensinou,
é que não dá para voltar no tempo.
Em cada país que estive.
Nas estradas que atravessei.
Nas pontes que construí.
Em todos os portos e aeroportos
que cheguei...
E parti.
Nos passos que dei.
Sem falar naqueles que não segui.
Tempo que me fez conhecer a diferença
entre saber e percorrer o caminho.
E que me fez chegar
à mais importante descoberta:
é impossível passar uma vida sem mudar.
E eu mudei.
Não, não estou aqui para falar
sobre o que você deve ou não acreditar.
Escolhi falar sobre o que vivi.
Essa é minha história.
E ela continua.
Porque, em vez de fechar os olhos,
eu decidi abrir.

Acompanhe em deverdade.oec-eng.com
abril • maio • junho 2019 101

Amor e frieza
em Zygmunt
Bauman

102 fluidos

luis carlos fridman

Cientista social
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Quanto do amor pode ser
desvelado pela Sociologia? Os
mais céticos, ou mais prudentes,
diriam aos sociólogos que
pouco os habilita a penetrar nas
profundezas dos sentimentos
humanos e esperar deles
esclarecimento suficiente
para trazer conforto às batidas
apressadas dos corações
partidos.
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seu tratamento sobre as mudanças sociais em curso, Zygmunt Bauman estudou os elos
entre os processos macrossociológicos e as inclinações
sentimentais nas interações cotidianas. Para ele, na atualidade
os vínculos não têm a “garantia
da permanência” (Bauman,
2004, p.7), como está escrito
em “Amor líquido”. Os laços
porventura estabelecidos são
frouxos e a frieza se torna o espectro que ronda as vontades
de compromisso afetivo.
Nas últimas décadas,

Não foram poucas as tentativas
de correntes de pensamento
na Sociologia de compreender
as flutuações do envolvimento
interpessoal na moldura mais
ampla das relações sociais; no
entanto o prestígio e a eficácia
dessa aproximação mantiveram-se predominantemente
reservados à obra de Sigmund
Freud e de seus seguidores.
Em tempos recentes, outro
Sigmund com grafia diversa,
Zygmunt, trouxe contribuições
à reflexão sobre a relação entre
a dinâmica das instituições contemporâneas e as disposições
amorosas dos indivíduos. No
104 fluidos

a obra de Bauman se distinguiu
como um extenso programa de
estudos e pesquisas orientados pelo diagnóstico de que vivemos em uma “era de desengajamento”. Laços frágeis são
observados na economia, no
mundo do trabalho, na política,
nas formas de sociabilidade, na
condução da vida cotidiana e
no amor. Entre as inspirações
de Bauman figura a emblemática frase “tudo o que é sólido
desmancha no ar”, do “Manifesto Comunista” de Marx
e Engels, ao assinalar que os
poderes de derretimento se
deslocaram para os padrões de
interação e dependência entre
os indivíduos com alterações
profundas na convivência coletiva. É o que se lê no “Prefácio”
de “Modernidade líquida”:
“Os sólidos que estão para
ser lançados no cadinho e os
que estão derretendo neste

momento, o momento da modernidade fluida, são os elos
que entrelaçam as escolhas
individuais em projetos e ações
coletivas – os padrões de comunicação e coordenação entre as
políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, e as
ações políticas de coletividades
humanas, de outro.” (Bauman,
2001, p.12)
Em “Vida líquida”, Bauman
adiciona que nessa mutação
“os indivíduos vivem em condições de incerteza constante”
(Bauman, 2007, p.8), atormentados pelo isolamento e pela
insegurança que resultam no
esfriamento geral dos laços
interpessoais. Em decorrência,
seres tementes com o que lhes
reserva o futuro não se mostram tão dispostos a correr os
riscos que a ação política solicita. De outro lado, nas interaSeres tementes com
o que lhes reserva o
futuro não se mostram
tão dispostos a correr
os riscos que a ação
política solicita

ções cotidianas, sobressaem
as “políticas de vida conduzidas
individualmente”, ou seja, a região dos esforços de amealhar
recursos e meios individuais
para o enfrentamento das precariedades e de sustentação
para se seguir em frente. Tais
tendências alcançam as incli-
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nações amorosas, que são afetadas pela frieza.
Em “A corrosão do caráter
– consequências pessoais do
trabalho no novo capitalismo”
(1999), o sociólogo americano
Richard Sennett se aproxima
desse diagnóstico quando conclui que o sistema atual se caracteriza pela “força dos laços
fracos” (Sennett, 1999, p.25).
Em sua pesquisa sobre o mundo do trabalho, Sennett conclui
que as novas funções laborais
da reorganização produtiva do
capitalismo da especialização
flexível requerem indivíduos
dispostos a “descartar-se das
experiências já vivenciadas” e
abandonem laços constituídos
anteriormente.
Os trabalhadores de-

vem se prontificar à reinvenção
permanente sob o princípio de
que “não há longo prazo”, pois
as aptidões consolidadas nas
carreiras são dispensáveis na
rotação frequente em torno de
“projetos” e “campos de trabalho”. As tarefas e equipes
se desfazem constantemente
e o comportamento mais adequado às novas situações é o
distanciamento e a cooperação superficial. O princípio de
que “não há longo prazo” na
organização produtiva corrói a
confiança, a lealdade e o compromisso mútuo entre os trabalhadores, que são valores que
só se consolidam com o tempo
e no convívio duradouro. O que

acontece nas funções produtivas impregna as demais esferas
da sociabilidade.
Na “era do desengajamento”, a dependência e a necessidade do outro ganham o epíteto de condição vergonhosa e
experimentada com culpa. Nas
parcerias, não é incomum que
a autonomia venha associada
à “liberdade” de não se apegar
a compromissos e à bagagem
incômoda de seus conflitos,
sentimentos desencontrados,
negociação de vontades e desencantos. A caricatura presente na linguagem comum, que
desabona a expressão “discutir
a relação”, é um exemplo desse
desapego. Não há disposição
para essas minúcias cansativas
se as preferências sentimentais
e sexuais podem ser exercidas
em “relacionamentos de bolso”,
aqueles “que se pode ‘dispor
quando necessário’ e depois
tornar a guardar” (Bauman,
2004, p.10).
Por mais que sentimentos
petrificados estejam por todo
lado, a insistência humana no
encontro amoroso suscita fenômenos específicos na “era do
desengajamento”. No passado
recente, “All you need is love”,
a canção dos Beatles, embalava
gerações na esperança de que
tal intensidade colorisse o conjunto das relações sociais. Atualmente, como Bauman escreve em “Amor líquido”, a atenção pública para o tema dos
“relacionamentos” envolve um
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grande mercado de pareceres
de “especialistas” para auxiliar
a “desfrutar das doces delícias
de um relacionamento, evitando, simultaneamente, seus
momentos mais amargos e
penosos” (Bauman, 2004, p.9).
O esforço contínuo e exaustivo
para estar à altura dessa maleabilidade não atenua os ônus
da frieza nas relações humanas.
Não há disposição para
minúcias cansativas
se as preferências
sentimentais e sexuais
podem ser exercidas
em “relacionamentos
de bolso”

Em O mal-estar da pós-modernidade (Bauman, 1998),
ele aponta uma tendência atual
das disposições interiores onde
“é mais importante esquecer
do que lembrar” em um mundo onde “nenhum emprego é
garantido, nenhuma posição é
inteiramente segura, nenhuma
perícia é de utilidade duradoura” (Bauman, 1998:36), nessa
contínua adaptação sustentada
“tão-somente pelas provisões
notoriamente erráticas da energia emocional”. A observação
de Bauman é corroborada por
Sennett quando este afirma:
“A maioria das pessoas não
é assim, precisando de uma
narrativa contínua em suas vidas, orgulhando-se de sua capacitação em algo específico

e valorizando as experiências
por que passou. Desse modo,
o ideal cultural necessário nas
novas instituições faz mal a
muitos que nelas vivem.” (Sennett, 2006, 14-15).
O domínio dos
ausentes

Durante todo o século XX, o
capital se estabeleceu duradouramente nas localidades e territórios. Hoje seu movimento dispensa raízes firmemente cravadas nas localidades, transita na
velocidade do sinal eletrônico e
não tem dificuldade de “desarmar as suas tendas” (Bauman,
1999a, p.18). Em “Modernidade
líquida”, a imagem construída
é a de que “hoje o capital viaja
leve – apenas com a bagagem
de mão, que inclui nada mais
que pasta, telefone celular e
computador portátil” (Bauman,
2001, p.70).
Seu modo de existir é

caracterizado pela “economia
política da incerteza”, definida
como “o conjunto de ‘regras
para pôr fim a todas as regras’, imposto pelos poderes
financeiros, capital e comercial
extraterritoriais sobre as autoridades políticas locais” (Bauman, 2000, p.175), que altera
decisivamente os parâmetros
da condição humana e da “vida
como um todo” para quem está
pregado na territorialidade (Bauman, 1999a, p.16). A economia
política da incerteza denota a ulabril • maio • junho 2019 105

I N S I G H T

trapassagem, enfraquecimento
ou remoção de qualquer rede
densa de vínculos entre indivíduos, grupos e classes.
Bauman se serve da metáfora da união conjugal para evidenciar as mudanças nas relações entre o capital e o trabalho.
Na “modernidade sólida”, a luta
de classes era um “casamento
às turras entre o capital e o
trabalho”, duradouro, pontilhado
por ataques profundos, fustigações e tréguas ocasionais,
com cônjuges destinados a
um conflito sem solução, mas
“mutuamente engajados” (Bauman, 2001, p.166). As conquistas do capital eram interpeladas
por demandas pela distribuição
da riqueza, onde um dos cônjuges (os trabalhadores assalariados), em seus rompantes
históricos ao longo do século
XX, desejou transformar a natureza da relação construindo um
novo lar, supostamente habitado
por parceiros em igualdade de
condições.
Na “modernidade líquida”, o capital abandonou

o casamento às turras e deixou
à deriva o cônjuge que busca
mitigar suas precariedades e
sofrimentos. Agora as funções
de administração, gerenciamento, negociação com as garantias
e direitos dos trabalhadores
e obediência a leis nacionais
podem ser exercidas de maneira
volátil, sem enraizamento ou
compromissos estendidos no
106 fluidos

tempo. Assim os detentores
do dinheiro se tornam “senhores ausentes”: estão em todo
lugar e em lugar nenhum. Os
poderosos da economia e as
elites extraterritoriais se abstêm do litígio e consolidam sua
Bauman se serve
da metáfora da
união conjugal para
evidenciar as mudanças
nas relações entre o
capital e o trabalho

supremacia pela capacidade
de movimentação no tempo e
no espaço, que Bauman define
em “Modernidade líquida” como
mecanismos de desengajamento e fuga. Os “senhores ausentes” são um alvo móvel difícil de
ser atingido:
“[...] as principais técnicas
do poder são agora a fuga, a
astúcia, o desvio e a evitação,
a efetiva rejeição de qualquer
confinamento territorial, com os
complicados corolários de construção e manutenção da ordem,
e com a responsabilidade pelas
consequências de tudo, bem
como com a necessidade de
arcar com os custos.” (Bauman,
2001, p.18)
A força de trabalho, que
não transita em velocidade supersônica entre os continentes,
nem vende a sua capacidade
de produzir a cada toque do
mouse, se vê em um horizonte
social onde sucumbem as redes
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densas que garantiam vigor nas
disputas através dos nexos entre os desejos e privações particulares com as aspirações e
demandas coletivas. Enquanto
na modernidade “sólida” havia
engajamento mútuo, “às turras”, a modernidade “fluida” ou
“líquida” é marcada pelo desengajamento, fuga fácil e perseguição inútil. Agora mandam os
mais escapadiços, os que são
livres para se mover de modo
imperceptível (Bauman, 2001,
p.140). Tais relações carecem
de fixidez e ganham contornos
e conteúdos distintos daqueles
que marcaram o desenvolvimento do capitalismo industrial.
A ação à distância do

parceiro escapadiço produz efeitos deletérios no cônjuge à deriva, pois a incerteza se soma
à exploração material. Como
o capital pode se mover com
rapidez e leveza, a insegurança
ameaça permanentemente a
força de trabalho fixada nas localidades e territórios, definindo
“a principal base da dominação
e o principal fator das divisões
sociais” (Bauman, 2001, p.141).
No livro “Em busca da política”,
Bauman traduz em números o
desengajamento no mundo do
trabalho. Os dados não são recentes e indicam que o processo
se acentua progressivamente:
“Um em cada três empregados nos Estados Unidos da
América está há menos de um
ano no seu emprego e empresa

atuais. Dois em cada três estão
há menos de cinco anos na
ocupação que têm hoje. Vinte
anos atrás, 80% dos empregos
na Grã-Bretanha eram – em
princípio, senão de fato – do
tipo “40/40” (isto é, de 40
horas de trabalho por semana
durante 40 anos), gozando
de proteção de uma rede de
direitos sindicais, previdenciários e salariais. Hoje, não mais
de 30% dos empregos estão
nessa categoria e a proporção
continua a diminuir velozmente.” (Bauman, 2000, pp.26-27).
Um dos pilares da “economia política da incerteza” é o
desmantelamento do Welfare
State (que contém implicitamente a declaração política de
que a sociedade se responsabiliza pelas aflições socialmente
produzidas nos contingentes
mais vulneráveis) e das redes
de proteção social. O fim da
regra que norteava o Welfare
State revela a preponderância
de uma política social onde
os indivíduos se tornam os
únicos responsáveis pelos seus
infortúnios. Durante sua longeva
permanência no poder, a primeira-ministra inglesa Margaret
Thatcher declarou sua oposição
ao acolhimento dos vulneráveis
pelo Estado na frase “não existe
essa coisa chamada sociedade”
(Bauman, 2000, p.75). Para ela,
nesse deserto da solidariedade,
indivíduos e famílias escolhem
soluções de vida a partir dos
meios alcançados para o cum-
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primento de objetivos intransferíveis. Segundo tal concepção,
a liberdade é a liberdade de
cada um, descartada qualquer
interferência supraindividual
como o Estado, a coletividade
ou a política. Em Vida a crédito,
Bauman (2010) pontua que,
diante das evidências das vidas
arruinadas, desenvolveu-se
“uma cultura da caridade, da
humilhação e do estigma”.
O alcance dessas alterações na condição existencial
dos imobilizados na territorialidade, pela compressão do
tempo e do espaço, ultrapassou as relações de trabalho e
destruiu as vias de agregação
dos sofrimentos privados em
demandas públicas:
A vida insegura é vivida na
companhia de gente insegura.
Não sou eu apenas que tenho
dúvidas sobre a durabilidade
do meu eu atual e até quando
os que me cercam estarão
dispostos a endossá-lo. Tenho
todas as razões para suspeitar
que os que me cercam vivem a
mesma situação embaraçosa
e se sentem tão inseguros
quanto eu. A indiferença e irritação tendem a ser partilhadas,
mas partilhar a irritação não se
transforma em comunidade os
que sofrem de solidão. O tipo
de insegurança em que vivemos
não é o estofo de que são feitas
as causas comuns, as uniões, os
grupos de solidariedade. Os golpes e oportunidades parecem
selecionar as suas vítimas ou

beneficiários ao acaso, de modo
que a regularidade imposta pela
norma pode muito bem ser
desvantajosa quando se trata
de aproveitar a oportunidade e
de pouca serventia para desviar
o golpe.” (Bauman, 2000, p.31).
Seres deixados à própria

sorte envidam esforços permanentes para mitigar a incerteza,
na medida em que o terreno
em que se pisa é movediço. As
condições comuns de fragmentação e isolamento não facilitam
a cooperação e a luta comum,
e assim perde-se de vista um
canal de escoamento das infelicidades reunidas: o nome
desse canal é Política (com P
maiúsculo), segundo Bauman.
Opera-se então um efeito de
deslocamento da Política para a
“política da vida”, assim definida
em “Modernidade líquida”:
“...são os homens e mulheres individuais que a suas
próprias custas, deverão usar,
individualmente, seu próprio
juízo, recursos e indústria para
elevar-se a uma condição mais
satisfatória e deixar para trás
qualquer aspecto de sua condição presente de que se ressintam”. (Bauman, 2001, p.155)
O deslocamento proveniente
do desmantelamento das redes
de proteção social demarca o
terreno de soluções biográficas
para contradições sistêmicas.
Mais especificamente:
A “privatização” transfere
a tarefa de lutar contra os pro-
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blemas socialmente produzidos
(espera-se) para os ombros dos
indivíduos, homens e mulheres,
na maioria dos casos fracos
demais para esse propósito,
consoante suas competências,
na maior parte das vezes inadequadas, e seus recursos insuficientes. O “Estado social” tendia
a unir seus integrantes, numa
tentativa de proteger todos e
cada um da devastadora e competitiva “guerra de todos contra
todos” e da “disputa entre os
homens” (Bauman, 2010, p.56).

A “política da vida” envolve
ainda outros aspectos. A
“Introdução” de O mal-estar da
pós-modernidade é inteiramente
dedicada a discutir a dicotomia
entre liberdade e segurança, onde
Bauman se debruça sobre as teses
de Freud em “O mal-estar da
civilização”, desta vez invertendo
os termos adotados pelo criador
da psicanálise.
No atual momento de desregulamentação, a ideia freudiana de que “a civilização se
constrói sobre uma renúncia
ao instinto” não encontra substratos institucionais para a sua
confirmação. Na cultura do
consumo, “a liberdade individual reina soberana” (Bauman,
1998, p.9), com implicações
evidentes sobre as possibilida-

des da “política da vida”. Nas
perdas e ganhos, que Freud
formulou anteriormente através da expressão “repressão
cria cultura”, hoje “os homens
e as mulheres pós-modernos
trocaram um quinhão de suas
possibilidades de segurança
por um quinhão de felicidade”
(Bauman, 1998, p.10). Todos
querem imitar os “felizes gloabril • maio • junho 2019 107
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bais que viajam leves” (Bauman, 2001, p.187), sabe-se lá
a que preço, e a grande massa
de devedores nos cartões de
crédito acreditam perseguir a
felicidade driblando a incômoda
contenção dos instintos. Com
o mercado inteiramente organizado para satisfazer todas as
demandas de estilos de vida,
Bauman escreve em “Modernidade e ambivalência” que
atualmente é possível comprar
“maneiras de ser”:
“O mercado põe à disposição uma ampla gama de “identidades”, das quais pode-se
escolher uma. Os reclames comerciais se esforçam em mostrar em seu contexto social as
mercadorias que tentam vender,
isto é, como parte de um estilo
de vida especial, de modo que
o consumidor em perspectiva
possa conscientemente adquirir
símbolos da autoidentidade que
gostaria de possuir. O mercado
também oferece instrumentos
para “construir identidade”, que
podem ser usados diferencialmente, isto é, que produzem
resultados algo diferentes uns
dos outros e que são assim
“personalizados”, feitos “sob
medida”, melhor atendendo às
exigências da individualidade.
Através do mercado, podem se
colocar juntos vários elementos
do “identikit” completo de um
eu. A mulher pode aprender
como se expressar de forma
moderna, liberada, desembaraçada ou como uma dona de
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casa razoável, séria, cuidadosa;
pode-se aprender a ser um
magnata impiedoso, autoconfiante, empreendedor, ou um
camarada amável, calmo, ou
um macho de físico exuberante,
ou uma criatura sonhadora, romântica, sedenta de amor – ou
qualquer mistura de algumas
ou todas essas imagens [...] A
incerteza quanto à viabilidade
da identidade autoconstruída
e a agonia de procurar confirmação são assim evitadas.“
(Bauman, 1999, pp.216-217,
grifos do autor).
A “customização” da

identidade pode ser contratada
e também serve para afastar
o fantasma da derrocada no
cenário da incerteza. A aquisição de “mercadorias de ser”,
disponíveis no mercado, é uma
das condições para “estar por
dentro da onda” e contar, nos
devidos contextos, com a aceitação dos indivíduos que partilham dos mesmos valores e
símbolos sociais. Os detalhes
identificadores do eu se renovam ininterruptamente perfazendo um frenesi existencial
acessível às diversas faixas de
consumidores:
“É um conhecimento que
se deve atualizar semanalmente
– do contrário você e os outros
que o enxergam não saberão
mais decidir “quem você é”,
e você mesmo não terá ideia
quanto ao que obter para compor
adequadamente sua imagem

INTELIGÊNCIA

externa. A resposta à questão
relativa à sua identidade não é
mais um “engenheiro da Fiat
(ou da Pirelli)”, ou um “servidor
público”, ou um “mineiro” ou um
“gerente de loja da Benetton”,
mas, como num recente comer
cial descrevendo uma pessoa
que usaria o prestigioso logotipo
nele anunciado, alguém que
“adora filmes de terror, bebe
tequila, usa saiote escocês, é
fã do Dundee United F.C., da
música dos anos 1980, da decoração dos anos 1970, viciado
nos Simpsons, cria girassóis, a
cor favorita é cinza-escuro, fala
com as plantas”. No número
seguinte da revista, aparece
outra pessoa usando o mesmo
logotipo: ele “toca gaita de foles,
tem uma cobra de estimação,
Com o mercado
inteiramente
organizado para
satisfazer todas as
demandas de estilos de
vida, Bauman escreve
que atualmente é
possível comprar
“maneiras de ser”

adora filmes de Hitchcock, tem
15 jeans, ainda usa máquina de
escrever, lê ficção científica”.
Os dois “atestados de identidade” levam à mesma conclusão:
“tudo está no detalhe”. Desnecessário dizer que todos os detalhes mencionados e qualquer
outra coisa mencionável estão

disponíveis nas lojas.” (Bauman,
2007, pp.114-115)
Compra-se também as recomendações dos “conselheiros”, esses profissionais a quem
se paga para obter recomendações “especializadas” para conduzir a “política da vida” no âmbito privado. O aconselhamento
e a oferta desses serviços se
difundem pelos jornais, programas de tevê, publicidade, sites
e “filósofos midiáticos” que
pontificam sobre cada problema da existência: dietas, sexo,
estilo, desempenho nos círculos de trabalho ou convivência,
entre outros. E, claro e sempre,
relacionamentos e amor.
As receitas para a boa

vida têm “data de validade” e a
obsolescência delas é permanente. Essa roda não para de
girar no mundo das incertezas e
os arrancos das novidades solicitam dos indivíduos atualização
constante, que fornece os signos que Bauman chama, em “O
mal-estar da pós-modernidade”,
de “identidade de palimpsesto”, em que é mais importante
esquecer do que lembrar (Bauman, 1998, p.36). Um exemplo:
“A cirurgia plástica não é
para remover uma cicatriz ou
alcançar uma forma ideal negada pela natureza ou pelo
destino, mas para ficar em dia
com padrões que mudam com
rapidez, manter o próprio valor
de mercado e descartar uma
imagem que perdeu sua utilida-
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de ou seu charme, de modo que
uma nova imagem pública seja
colocada em seu lugar – num
pacote que inclui (espera-se)
uma nova identidade e (com
certeza) um novo começo”.
(Bauman, 2008, p.130)
Assim as mudanças de
largo alcance no mundo do trabalho e a “política da vida” (e
seus bálsamos para suportar
a insegurança) compõem o seguinte quadro:
“E assim a política de “precarização” conduzida pelos operadores dos mercados de trabalho acaba sendo apoiada e
reforçada pelas políticas de vida,
sejam elas adotadas deliberadamente ou apenas por falta
de alternativas. Ambas convergem para o mesmo resultado:
o enfraquecimento e decomposição dos laços humanos, das
comunidades e das parcerias.
Compromissos do tipo “até que
a morte nos separe” se transformam em contratos do tipo
“enquanto durar a satisfação”,
temporais e transitórios por definição, por projeto e por impacto
pragmático – e assim passíveis
de ruptura unilateral, sempre
que um dos parceiros perceba
melhores oportunidades e maior
valor fora da parceria do que em
tentar salvá-la a qualquer – incalculável – custo.” (Bauman,
2001, p.187).
Em linguagem de maximização, o custo-benefício de vínculos densos e duradouros é visto
como deficitário. A postura dos

escapadiços observada nas relações entre o capital e o trabalho
se estende às outras esferas da
sociabilidade, sob a égide da satisfação efêmera ou do abandono sumário por conveniência naturalizada socialmente. Essa vo-

No mundo virtual
não é necessário
que os indivíduos
se aventurem nos
esforços trabalhosos de
sedução, que implicam
o balé face a face em
busca de pontos de
contato

lúpia, dirigida a sensações não
experimentadas anteriormente
e supostamente mais intensas
do que aquelas já conhecidas,
resulta em uma acumulação que
nunca é satisfatória. Esse trânsito desmemoriado no eterno
presente é o de uma identidade
que não se completa, numa dinâmica de desmantelamento e
reconstrução que nunca alcança
um ponto fixo e assombra homens e mulheres contemporâneos pela incerteza permanente
e irredutível.
Podem-se colecionar

amores fugazes, valores temporários, enredos vagos de histórias pessoais tornadas desimportantes, consistências do “eu”
sempre possíveis de serem apagadas e martírios neutralizados
por novos desempenhos. Nesse
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ambiente, os ineptos da plasticidade requerida pela adoção
dos kits de identidade se vêm
submetidos a uma hierarquização perversa dos modos de ser
e se tornam os deslocados da
“modernidade líquida”.
“Carente” e “dependente”
são palavras depreciativas na
performance social e os estigmas a elas associados podem
atingir duramente pessoas em
suas atividades profissionais
ou nas diversas regiões do
convívio cotidiano. Essa é uma
cultura de “colecionadores de
experiências e sensações”,
que exerce influência sobre as
vontades, desejos e anseios
empenhados nos laços sentimentais e amorosos. Em “Vida
para consumo”, Bauman descreve tais interações como “...
antes atraentes, mas agora
repulsivas, entulhando o hábitat e limitando a liberdade de
explorar o interminável desfile
de momentos plenos e de novas e aprimoradas atrações”
(Bauman, 2008, p.136).
Eterno amor
fugaz

Em “Utopia, amor, ou a
geração perdida”, de “Vida a
crédito”, Zygmunt Bauman cita
Emily Dubberley, autora de “Brief
Encounters: The Women’s Guide
to Casual Sex”, onde ela observa que para obter sexo hoje é
“como pedir uma pizza... Agora
você pode entrar on-line e encomendar genitália” (Bauman,

2010, p.209). Esse tipo de serviços para encontros é eficiente e
rápido, bastam alguns cliques no
mouse e informações preenchidas sem maior dificuldade. No
mundo virtual não é necessário
que os indivíduos se aventurem
nos esforços trabalhosos de
sedução, que implicam o balé
face a face em busca de pontos
de contato, aí incluída a sombra
da frustração se as expectativas
não forem levadas a bom termo. Os sites de relacionamento
prometem (e cumprem) a função de apresentar uma variada
gama de ofertas para todos os
gostos e quiçá todas as extravagâncias do universo do desejo.
Apesar da mais antiga

das profissões ainda ser dotada de grande prestígio, nesse
caso são partícipes livremente
dispostos à manifestação de
vontades a serem saciadas.
Basta que os perfis na tela se
ajustem; se a exibição dos dados pessoais não agradar, é só
deletar no teclado. Em parcerias assim constituídas há até
mesmo quem se case, mas a
maioria desses encontros resulta em prazeres de uma só noite,
quando não trazem decepções
e estranhezas lamentáveis. A
essa lista pode ser adicionada a sobrevivência temporária
de relações fugidias que, após
o arrefecimento dos ímpetos
iniciais, trazem a constatação
de sua inviabilidade. Tais ações
podem ser repetidas indefinidaabril • maio • junho 2019 109
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A reflexão de Bauman se detém
no significado sociológico
desse tipo de escolhas para
caracterizar traços gerais do
envolvimento interpessoal na vida
contemporânea, “o que acontece
com as relações sexuais é apenas
um caso de uma tendência muito
mais ampla que afeta a maioria dos
tipos de interação humana, quando
não todos” (Bauman, 2010, p.213).
A exibição dos “identikits sexuais”
nas páginas de relacionamento
da internet permite composições
variadas:
mente, assim como a repetição
do descarte.
“As agências de namoro
on-line (e mais ainda, entre
elas, as agências de sexo instantâneo) tendem a apresentar
os potenciais parceiros de uma
noite num catálogo em que as
“mercadorias disponíveis” são
classificadas de acordo com
suas características selecionáveis, tais como altura, origens
étnicas, tipo de corpo, cabelos
etc. (os métodos de classificação variam dependendo do
público-alvo e da noção hoje dominante de “relevância”). Desse modo, os usuários podem
compor o parceiro como se ele
fosse um mosaico, a partir de
cacos e pedaços que acreditam ser determinantes para a
110 fluidos

INTELIGÊNCIA

qualidade e os prazeres de uma
relação sexual (e esperando
que seus usuários procedam de
forma semelhante).” (Bauman,
2010, pp.212-213)
Os atributos do “kit” são
como peças em exposição e,
quando compostas, dispensam
as misteriosas interferências
de emoções mutuamente referidas, que não pedem licença para eclodir. No eventual
encontro face a face, se verá
o quanto cada indivíduo estará
confortável nas fileiras do exército de “colecionadores de experiências e sensações”.
Bauman não propugna

uma vida devotada à pureza
sentimental e à sexualidade
bem dirigida, seja lá o que isso
significa. Ele atenta para as
modalidades de relacionamento em uma institucionalidade
profundamente modificada,
onde as relações virtuais são
particularmente expressivas
de tendências gerais. Em uma
palavra, as tendências ao comportamento “escapadiço”, que
tem causas sociais e culturais
bem definidas, a uma distância
considerável da disponibilidade
para laços densos e relacionamentos duradouros.
No campo dos afetos, a solidez depende de investimentos
trabalhosos:
“O amor é produto de um
esforço longo e laborioso, arriscado e sempre sob risco de um
retrocesso, que não exige nada

menos que uma preparação
para um incômodo compromisso e um duro autossacrifício...
o amor partilha experiências,
alegrias, frustrações, fascínios,
fobias, concentra a atenção e
afasta a indiferença.” (Bauman,
2010, pp.217-218)
Bauman não se arroga

a discutir as variações de estados interiores que vão dos
idílios à suspensão da tranquilidade. Nas páginas iniciais de
“Amor líquido”, ele se apressa
em dizer que tal conhecimento
talvez possa alcançar alguma
suficiência na... infinitude do
tempo. Seu exame crítico foca
a fragilidade dos laços e o mundo encantado prometido por
especialistas (devidamente remunerados, vistos na mídia ou
lidos nas edições de autoajuda),
que oferecem bulas existenciais
para todo tipo de embaraço no
mundo das incertezas.
A atualização desse

tipo de informação constitui, para
os consumidores da expertise
dos conselheiros, o aprendizado
de como entrar e sair dos relacionamentos sem a amarga carga
de culpa, remorso ou vergonha,
que impedem a “leveza do ser”
para escolhas futuras. São vendidos os roteiros adequados à ambientação na “cultura descartável
de gratificação instantânea”, expressão do psicoterapeuta Phillip
Hodson que Bauman reproduz
em “Vida a crédito”.
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Os indivíduos são estimulados à adoção de estilos de
brevidade emocional e ética,
e, nesse quadro, “denso” pode
significar “ultrapassado”, “grudento”, além da contribuição
semântica indelével do linguajar
nacional para essa modalidade
de hierarquia nas interações
sociais: as “pessoas mala”.
O mesmo se passa com

o sentido pejorativo conferido
aos “carentes” e aos “dependentes”, que estancam nas
demandas de afeto ou contam
com os outros como referências
indispensáveis na vida. Inglória
condição para os introvertidos,
os reflexivos em excesso, os
ensimesmados, os lunáticos, os
devaneadores, os românticos
No eventual encontro
face a face, se verá o
quanto cada indivíduo
estará confortável nas
fileiras do exército
de “colecionadores
de experiências e
sensações”

incorrigíveis e todos cujas dúvidas sobre a condução rotineira
influem sobre a performance
social. Tais relações de poder, imbricadas na “política da
vida”, acabam por estabelecer
um bullying social de enorme
abrangência, cujas linhas divisórias envolvem, de um lado,
os traços psíquicos adaptáveis

aos “relacionamentos de bolso”
e, de outro, as condições materiais para o consumo e a adoção
de “kits identitários”.
Descartada a pretensão de
decifrar as injunções particulares da psique dos indivíduos,
Bauman desenvolve a crítica
do festival ideológico das “promessas de felicidade”, a cargo
de consultores do amor, que
oferecem receitas e sugestões
de “equipamentos existenciais”
para a subjetividade transitar na
roda-viva dos encontros e desencontros. A política da vida é
um sem-fim, e seu embate de
forças ocorre no interior de cada
indivíduo, para então forjar os
perfis a serem adotados.
No capítulo “Sobre a

dificuldade de amar o próximo”
de “Amor líquido”, Bauman
discute com Anthony Giddens
as concepções em torno dos
“relacionamentos”, em que
ficam bem demarcadas as
diferenças entre eles sobre o
amor, a confiança e a frieza nas
atuais configurações institucionais. Segundo Giddens, um
dos fenômenos da modernidade avançada na vida privada
consiste na democratização
das emoções nas vivências
íntimas de indivíduos libertos
das amarras tradicionais. Com
base no conceito de reflexividade, realça que “as práticas
sociais são constantemente
examinadas e reformadas à luz
de informação renovada sobre
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estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu
caráter” (Giddens, 1991, p.45)
e, portanto, “a revisão crônica
das práticas sociais à luz do coBauman desenvolve
a crítica do festival
ideológico das
“promessas de
felicidade”, a cargo
de consultores do
amor, que oferecem
receitas e sugestões
de “equipamentos
existenciais”

nhecimento sobre estas práticas
é parte do próprio tecido das
instituições modernas” (Giddens,
1991, p.47). Tais pressupostos
informam a análise da confiança
na vida privada no campo dos
“relacionamentos”, conceito
que a princípio parece meramente descritivo ou carecer de
conteúdo sociológico.
Mas, olhando mais de

perto, “relacionamentos” são
tratados como vínculos positivos a partir de processos
reflexivos “onde a confiança
não é pré-dada, mas trabalhada,
e onde o trabalho envolvido
significa um processo mútuo
de autorrevelação”. Neles é
possível o reforço da confiança
e a abertura do indivíduo para
o outro e da descoberta de si
(Giddens, 1991, p.123). Ele
não esconde um entusiasmo

prudente com a “transformação
genuína da própria natureza
do pessoal” (Giddens, 1991,
p.122), fonte de possibilidades
novas de autenticidade, sociabilidade e lealdade.
O conceito de “relacionamento puro” insinua a possibilidade da “democracia das
emoções”, o que transparece
em outra definição como “...um
relacionamento de igualdade
sexual e emocional, explosivo
em suas conotações em relação às formas preexistentes do
poder do sexo” (Giddens, 1993,
p.10). Mais extensamente:
Um relacionamento puro
nada tem a ver com pureza sexual, sendo um conceito mais
restritivo que descritivo. Refere-se a uma situação em que se
entra em uma relação social
apenas pela própria relação,
pelo que pode ser derivado por
cada pessoa da manutenção de
uma associação com outra, e
que só continua enquanto ambas as partes considerarem que
extraem satisfações suficientes,
para cada uma individualmente,
para nela permanecerem.
Para a maior parte da

população sexualmente “normal”, o amor costumava ser
vinculado à sexualidade pelo
casamento, mas agora os dois
estão cada vez mais vinculados através do relacionamento
puro. O casamento – para muitos, mas de forma alguma para
todos os grupos da população
abril • maio • junho 2019 111
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– tem-se voltado cada vez mais
para a forma de um relacionamento puro, com muitas outras
consequências. Repetindo, o
relacionamento puro é parte de
uma reestruturação genérica
da intimidade (Giddens, 1993,
pp.68-69).
O relacionamento puro

contém o princípio da modificação das hierarquias entre
os parceiros. O conceito busca
capturar as tendências de mudança com a democratização
dos vínculos na esfera sentimental e amorosa. Em dimensão histórica, Giddens destaca
o papel das mulheres no século
XX no rearranjo da vida privada.
Nesse sentido, a intimidade
tornou-se uma esfera social de
democratização, envolvendo relações de igualdade emocional
e sexual no casamento, diversidade de vínculos de atração e
afeto, alteração nas formas de
parentesco e amizade, além de
novas formas de relação entre
pais e filhos.
O “relacionamento puro”
traz, em suas condições básicas, a proibição da violência,
a negociação de um “contrato
móvel” (e, portanto, passível de
desistência de uma das partes
segundo o padrão da autonomia) e o compromisso segundo
as necessidades e o grau de satisfação de cada um na relação.
Supõe a determinação dialogal
das condições da própria associação e uma comunicação livre
112 fluidos

e aberta. Trata-se na verdade
de um tipo-ideal, com o qual
Giddens trabalha conscientemente quando afirma que “...a
distância entre os ideais e a
realidade é considerável”, com
a observação de que “...as mudanças que ajudaram a transformar os ambientes da ação
pessoal já estão bem avançadas, tendendo para a realização
das qualidades democráticas”
(Giddens, 1993, p.206).
A política da vida, na

concepção de Giddens, também se traduz em uma “ética
do pessoal” que abarca os vínculos afetivos, com destaque
para destradicionalização da
família, cujos laços estão sendo profundamente modificados.
Constata que no passado não
se observava “o nível de intimidade que associamos às relações pessoais e sexuais hoje
em dia” (Giddens, 1991, p.143).
Giddens defende a ideia de que
há uma simetria real entre a
possibilidade de uma “democracia das emoções” no âmbito da
vida pessoal e o potencial para
o aprofundamento da democracia na sociedade como um
todo. Segundo ele, a igualdade
sexual e emocional aumenta as
chances de relações mais solidárias, dialógicas, que fazem
avançar processos democráticos de longo alcance. Giddens
projeta que “...as questões da
política-vida provavelmente
assumirão cada vez maior im-
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portância nas arenas públicas e
jurídicas dos Estados” (Giddens,
2002, p.208):
“Os indivíduos que têm um
bom entendimento de sua própria constituição emocional, e
que são capazes de se comunicar de maneira eficiente com
os outros em sua base pessoal, provavelmente estão bem
preparados para as tarefas e
responsabilidades mais amplas
da cidadania.” (Giddens, 1996,
p.25)
A simetria entre a “democratização das emoções” e a democratização política se baseia
na percepção de mecanismos
correlatos entre a suspensão
das hierarquias na vida íntima
e as regras que orientam a vida
democrática. As “relações livres
e iguais” entre os indivíduos
guardariam elementos comuns
a uma ordem democrática,
Segundo Giddens, a
igualdade sexual e
emocional aumenta
as chances de relações
mais solidárias,
dialógicas, que fazem
avançar processos
democráticos de longo
alcance

baseadas na autonomia, na
determinação das condições
de sua associação e na proteção contra o uso arbitrário da
coerção. A “intimidade democrática” também aponta para a

democratização através de uma
“remoralização” das escolhas
de vida (Giddens, 1993, p.215).
No entanto, distorções

restam intocadas mesmo entre
pessoas dispostas à “abertura
para o outro” e que buscam
autenticidade, revelação e satisfação em limites ampliados
pela reflexividade moderna. O
“relacionamento puro” – esse
tipo ideal compatível com a
destradicionalização – parece
ocupar uma região a salvo
das emanações da incerteza
estrutural, assim como traz a
suposição de que os propósitos
conscientes estariam imunes às
novas hierarquias provenientes
da “liberdade” dos escapadiços.
Na convivência amorosa,
a destradicionalização não
corresponde necessariamente
aos mais sinceros desejos de
igualdade emocional, que é
um ponto de chegada ao invés
de um ponto de partida. A
“autonomia” não é um valetudo da expressividade de
cada um dos componentes da
relação, como se houvesse
um pressuposto de que eles já
reunissem os elementos e as
forças necessárias para suportar as agruras do amor. Ficam
assim ocultadas as dificuldades do envolvimento profundo,
que requerem a disposição de
enfrentar as misteriosas e complexas oscilações dos sentimentos na convivência duradoura.
Cuidados mútuos dão trabalho,
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e a “satisfação suficiente” (nas
palavras de Giddens) pode definhar e ser revivida inúmeras
vezes pelos parceiros nas batalhas pela preservação dos laços
ao longo do tempo.
A definição de Giddens de
“política da vida”, bem diversa
daquela operada por Bauman,
tem a seu favor a percepção da
publicização de questões existenciais e da formação de correntes de opinião e de disputa
pela afirmação da diversidade
dos estilos de vida. No entanto, o “relacionamento puro”, tal
como percebido por Giddens,
não alcança os novos dilemas
que se sobrepõem com a “liquefação” dos laços e suas consequências sobre as interações
e as condições de dependência.
Como Bauman aponta

em “Amor líquido”, as subordinações não parecem progressivamente desmontadas no mundo dos afetos, pois compromissos duradouros (ou mesmo
incondicionais) são vistos como

armadilhas, pois “investir fortes
sentimentos na parceria e fazer
um voto de fidelidade significa
aceitar um risco enorme: isso
o torna dependente de seu parceiro” (Bauman, 2004, p.112).
O “relacionamento puro” pode
O “relacionamento
puro” pode conter
desigualdades
vividas com grande
sofrimento, quando
o “dependente” se
afunda na culpa de
limitar a liberdade do
outro

conter desigualdades vividas
com grande sofrimento, quando
o “dependente” se afunda na
culpa de limitar a liberdade do
outro. Ao final, as hierarquias e
mecanismos de poder na parceria acabam repostos:
“Para esfregar sal na ferida,
a dependência – devido à “pureza” de seu relacionamento – não
pode nem precisa ser recíproca.
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Assim, você está amarrado,
mas seu parceiro continua livre
para ir e vir, e nenhum tipo
de vínculo que possa manter
você no lugar é suficiente para
assegurar que ele não o faça.
O conhecimento amplamente
compartilhado – na verdade,
um lugar-comum – de que todos
os relacionamentos são “puros”
(ou seja, frágeis, fissíparos,
tendentes a não durar mais do
que a conveniência que trazem,
e portanto sempre “até segunda
ordem”) dificilmente seria um
solo em que a confiança pudesse fincar raízes e florescer.”
(Bauman, 2004, p.112)
Uma parte significativa daqueles que adotam kits
de identidade certamente não
padece dos tipos de repressão
sexual que atormentava os pacientes de Freud nem de seus
sucedâneos ao longo do século
XX. No entanto, com seus corpos equipados com recomendações para evitar o incômodo
da dependência ou o peso da

bagagem emocional dos parceiros, podem ser suficientemente
frios para deixar para trás relações insatisfatórias no cálculo
do custo-benefício dos impulsos sexuais ou do compromisso
amoroso que solicita empenho,
paciência e humildade para
atravessar conflitos, decepções
e diferenças. Tudo bem “resolvido” e cada um “livre” para
colecionar novas experiências
e sensações.
“All you need is love” parece uma recomendação pouco
útil àqueles que jogam o jogo do
realismo do prazer na feira dos
identikits. Para os refratários ao
mercado das emoções liquefeitas, a música dos rapazes de
Liverpool ainda pode soar como
um convite às histórias de amor,
ainda que não obedientes à
sentença definitiva de “até que
a morte nos separe”.
O autor é professor titular em Sociologia do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia da UFF
lcfridman@globo.com
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poemas
na ponta da
faca
Nada não
Se eu tivesse ficado em casa,
traria nos olhos, fixado em moldura,
o meu quintal,
onde as palavras dormiam
e só o mundo era inquieto.
Viveria ao sopro do afeto
ou de ódios antigos
em meio aos deuses e a uma eterna paciência.
Não haveria mais cedo nem mais tarde
e o futuro não me seria arrebatado.
Encouraçado e cozido dentro da pele
em agulha e fio firme, um nó cego,
um baque n’água.
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116 poesia

De cabeça
Traga o esquecimento dentro de si
e o sentido das coisas pode ser adiado.
Para a poesia,
o espanto ganha do encantamento,
o remorso perde para o trauma,
o tempo não voa,
sufoca.
Vai ver, é assim mesmo:
as coisas feias nos oprimem demoradamente
e as coisas belas só nos vêm de surpresa.1
Tenho tudo de cabeça,
de cor e salteado:
A lo mejor, soy otro.2
1 Clarice Lispector
2 Cesar Valejo

O autor é pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB)
almino@rb.gov.br
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a arte
encurvada
Do Paleolítico à Pós-modernidade
Uma breve revisão
crítica e histórica das
relacões com o Poder
Antes do verbo e da arte, ao buscar atender seu natural espírito gregário, o homem do
Paleolítico deu origem à primeira sociedade. Havia diferenças entre ele e seus semelhantes.
Ele, então, se deu conta de que seria necessário algum tipo de organização, existindo alguém
que dissesse o que era certo ou errado e que, para tanto, uns deveriam mandar e outros
obedecer. Nascia aí a política e, com ela, o exercício do Poder.
Em determinado momento, deve ter sentido que ele e seus semelhantes eram
capazes de tomar decisões, fazer escolhas, sentir desejos e emoções. Ele não sabia o que
significava o que via e sentia. Mas, sabemos nós, hoje, que aquela relativa “complexidade”
era semente da razão e expressão da sensibilidade. E que ambas interagiam, levando-o a
construir pensamentos, a progredir, a procurar alternativas. Era a busca do conhecimento,
rudimento do que viria a ser ciência.
Apesar dos progressos conquistados, o homem sentiu que faltava alguma coisa. Intuiu
que carecia de transcendência. Uma ação capaz de dar vida à vida, para que ela fosse mais
suportável. Era preciso materializar “deus”, ou seja, o sol, a lua, as estrelas, a água, o vento
e outros fenômenos naturais; precisava adorar o sagrado, o divino, o que trazia medo e,
paradoxalmente, o protegia do desconhecido. Com base nesses elementos, o homem
da pedra constrói seu mundo espiritual e constitui sua moradia como a capela onde vai
perpetuar as imagens da sua adoração.
O homem então parteja a arte do mais profundo do seu ser. Ele congrega os termos
latinos rupes, palavra que quer dizer rocha, e religare, que se refere ao conjunto de rituais
que derivam das crenças. É a “pulsão da arte” (do latim artem, que significa capacidade
de realizar coisas), que se manifesta sob a forma de pinturas e esculturas em relação aos
fenômenos incompreensíveis, entre os quais a fecundidade. São famosas as esculturas de
mulheres grávidas, das quais a mais conhecida é a “Venus de Willendorf”.
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Os artistas assumem a função de mágicos,
homens sagrados, mestres da religião,
alquimistas da fusão entre a rocha e o mundo
sobrenatural. Esses artistas possivelmente não
tinham compromisso maior com o adorno ou a
contemplação. Sua preocupação era menos estética
e mais com a capacidade de se comunicar com
o transcendental. O pintor e o escultor nessas
sociedades rudimentares passam a deter um
status privilegiado. O Poder e a Arte, e por que não
acrescentar a religião, entrelaçados definitivamente?
A Arte Submissa

As idades do Paleolítico e do Neolítico foram
pontos fora da curva, nos quais os artistas eram
semideuses. Apesar de complexa, a revisão
histórica da relação Arte-Poder revela uma trajetória
diferente, ainda que oscilante, em que predomina o
agachamento da arte frente ao Poder, sendo clara a
constatação de que a simples submissão, ditada pela
sobrevivência do artista, definiu a maior parte dessa
desigual relação.
De fato, desde as primeiras civilizações
sumerianas até o século XVII, o artista, em
qualquer das suas expressões, da arquitetura à
música, da escultura à poesia, buscou afirmação
e reconhecimento, de preferência sob as asas
protetoras do Poder. Nessas condições, serviu a reis,
imperadores, à rica aristocracia, à Igreja e à abastada
burguesia mercantil, que controlava o comércio e as
finanças em boa parte da Europa.
Já vivíamos o Renascimento, e nem a afirmação
do homem, recuperada dos conceitos do período
clássico, trouxe mudanças a esse milenar panorama,
observando-se que os artistas, mesmo os grandes
gênios, continuavam a trabalhar para o Poder,
independentemente das condições em torno deles.
Na Itália, berço principal da Renascença, o Papado,
ferozmente disputado pelas mais poderosas famílias
da península (os Albizzi, Sforza, Visconti, Este,
Orsini, Della Rovere, Borgia e Médici), acumulou
administrações marcadas por dissolução moral,
crime e corrupção, mas teve o cuidado de manter
encomendas de temas religiosos e piedosos aos
seus submissos, geniais e interessados artistas.
A intensidade dessa relação havia se ampliado
ainda mais com a Contra-Reforma. A arte
sendo usada como instrumento de propaganda
e resistência da Igreja Romana. Após a cruel
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eliminação de qualquer questionamento aos
exageros do Papado e da Igreja, como ocorreu
com cátaros e valdenses, reis católicos da
França determinaram assassinatos coletivos dos
protestantes huguenotes, enquanto, na Espanha,
ocorria a perseguição, a conversão forçada e por fim
a expulsão em massa de judeus e mouros, em nome
da fé cristã. Sempre com a colaboração submissa
dos artistas renascentistas, maneiristas e barrocos.
A despeito de todas as notáveis transformações
guiadas pela ciência durante o período renascentista,
a Igreja conseguiu manter seu Poder e influência
dentro de uma cristandade fraturada, enquanto a
arte atingia seu apogeu no campo da pintura com a
descoberta da perspectiva científica e do “volume”,
este obtido através do claro-escuro. Já havia acesso
à obra de Petrarca, de Maquiavel e do francês Michel
de Montaigne, que em seus “Ensaios” lançou
as sementes da valorização da experiência e da
observação como fonte principal do conhecimento
humano, influenciando Francis Bacon e Descartes no
século que viria.

Giovanni Bellini
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A burguesia havia tomado as rédeas do Poder na
Itália renascentista, o mundo via nascer o Iluminismo
através de Montaigne, a arte dava à humanidade alguns
de seus maiores tesouros, mas o artista, ainda que genial,
continuava submisso ao Poder.
Arte e Razão

Leonardo Da Vinci

A divulgação dos textos dos filósofos iluministas
dos séculos XVII e XVIII iria mudar, mesmo que muito
lentamente, hábitos e comportamentos e realçar a
crença na potencialidade e na virtude do homem. Ainda
que rejeitando, por princípio, a violência, os iluministas
forneceram a sustentação teórica para a Guerra de
Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa
de 1789, assim como para os movimentos nacionalistas
de libertação que ocorreram na Europa e nas Américas,
continentes mobilizados em direção à democracia na
primeira metade do século XIX.
Os princípios iluministas haviam penetrado
profundamente em boa parte da consciência europeia,
que passou a rejeitar a tradição, a hierarquia e os
privilégios individuais abusivos. Os valores do Iluminismo,
consubstanciados no lema da Revolução Francesa –
liberdade, igualdade e fraternidade –, já não poderiam
mais ser desprezados e iriam evoluir em direção a outras
questões e conceitos como liberalismo, nacionalismo e
romantismo.
O movimento romântico iria se mostrar contraditório.
Pautado na insatisfação com o conservadorismo e
abraçando a liberdade como valor maior, o Romantismo iria
se dirigir para a contestação da racionalidade e na defesa
da livre expressão e liberação das emoções humanas.
Entrava, dessa forma, em confronto com a ênfase do
Iluminismo em racionalidade, conhecimento, método e
ciência. Bacon, Descartes, Locke, Hume, Pascal, Spinoza e
Leibniz, empiristas e idealistas do século XVII, assim como
Voltaire, Montesquieu, Diderot, D’Alembert e Rousseau,
iluministas do século XVIII, defendiam teses variadas,
convergindo ou divergindo em questões como ceticismo,
empirismo, inatismo, experiência religiosa e lógica, mas
convergiam quanto à importância da liberdade, alicerçada no
conhecimento e na razão.
Com algumas exceções, a resposta criativa e
contestadora dos artistas dos séculos XVII e XVIII, ainda
atrelados ao Poder da aristocracia e da Igreja, não esteve à
altura da efervescência intelectual dos grandes pensadores
do período.
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William Blake

Arte e Emoção

Nas artes, ocorreria, desde o início do século XIX, a
transição do Classicismo rococó para o romantismo sob
a influência dos filósofos idealistas pós-kantianos, como
Fichte e Schelling, assim como do romântico e pessimista
Schopenhauer, que viam na experiência estética e na arte
os únicos caminhos para superar a limitação humana. A arte
ganhava, nesse momento histórico, o status de algo capaz
de transformar a realidade social e política. Eram os primeiros
passos para uma arte protagonista e transformadora.
Nietzsche forneceria, na segunda metade do século XIX, o
material teórico que sustentaria o que supunha ser a liberdade
e a conquista da felicidade, reafirmando o papel da arte como
um dos seus principais instrumentos. A despeito de suas
conhecidas contradições, fruto de grave enfermidade mental,
Nietzsche tornou-se o mais influente filósofo moderno ao
questionar, radicalmente, a filosofia grega da antiguidade e os
valores do Iluminismo. Ao defender uma filosofia “afirmativa
da vida”, Nietzsche rejeita o predomínio da racionalidade
argumentativa, da ciência e da lógica, exaltando “o espírito
dionisíaco”, a alegria, a música e o prazer, até chegar ao
culto extremo da irracionalidade. Pelas características de sua
obra, Nietzsche é considerado por alguns como um filósofo
pós-moderno, cerca de cem anos antes do advento da Pósmodernidade!
As transformações radicais da arte, no entanto não
ocorreriam no século de Schopenhauer e Nietzsche, inclusive
porque a obra de ambos foi produzida durante o século
XIX, a de Nietzsche em sua segunda metade. Assim, as
consequências do pensamento romântico nos costumes e
nas artes seriam gradativas, ainda que progressivas.
Já no final do século XVIII, o movimento romântico se
expressava na literatura e nas artes plásticas. Na pintura,
William Blake, poeta com inclinações místicas e forte
religiosidade, ilustrava seus poemas com águas fortes e
aquarelas plenas de imagens fantásticas e oníricas. Também
inglês, William Turner expressou seu romantismo em
paisagens e marinhas de grande luminosidade e drama,
chegando, em trabalhos mais tardios, a imagens próximas
da abstração. Assim como o Renascimento atingiu grande
parte da Europa, também o ideal romântico produziu artistas
notáveis em todo o continente. Como exemplos, o alemão
Caspar David Friedrich, o espanhol Goya e o francês Delacroix.
O Romantismo, enquanto movimento, iria dominar toda a
primeira metade do século XIX, sendo ampliado em seu
espírito de contestação com o aparecimento do Realismo
conduzido por Gustave Courbet.
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Caspar David Friedrich

Goya

William Turner
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O interesse pelo realismo levou um grupo admirável
de pintores a ser refugiar na aldeia francesa de Barbizon.
Eram, como Courbet, amantes da natureza, mas não
nutriam objetivos contestatórios ou políticos, produzindo
obras que poderíamos chamar de “realismo lírico”. As
rudes relações do homem com a natureza e com as
condições de trabalho impostas a ele não eram refletidas
nas obras dos artistas de Barbizon, oferecendo ao
observador a sensação de algo nostálgico e lírico, não real.
Em uma linha bem mais próxima do realismo de
Courbet, surgiram os naturalistas, cujo trabalho visava
aprofundar a visão da realidade da vida no campo, de
modo tão natural quanto possível. Sem a atmosfera idílica
do grupo de Barbizon, mas, também, sem os exageros e
as exacerbações próprias do Romantismo.
O realismo, em qualquer de suas opções
representativas, foi substituído ao final do século XIX
por uma tendência de não mais “imitar” a realidade
externa, mas de buscar a “realidade” interior, desejos e
sonhos que refletiriam o “real” invisível, o inconsciente
e as relações com as fantasias que todos nutrimos. Era
o princípio da nova visão do ser humano, fruto de uma
nova era, de um novo século às portas e de uma nova

Gustave Courbet
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Claude Monet

ciência que iria revolucionar a interpretação do
comportamento humano: a psicanálise. Surgia
o Simbolismo de Gustave Moreau, que viria a
ser o precursor do Surrealismo de Salvador Dalí,
algumas décadas após.
Em um fim de século tão rico, um fato
merece destaque especial: o movimento
impressionista e seus desdobramentos. Queriam
os impressionistas sair da artificialidade da luz do
interior dos ateliers, das sombras “produzidas”
pelo artista e da individualidade estática de cada
objeto. Desejavam pintar a natureza diretamente,
ao ar livre, captando as alterações produzidas pela
luz natural a cada instante. Para conseguir o que
queriam, seria necessário mudar a “maneira”
de pintar. Claude Monet foi quem se dedicou
a tornar realidade as novas ideias de captar o
“instante”, a “impressão” imediata e as relações
profundas entre a luz natural e a própria natureza.
Pintá-la como o olhar humano a percebe, como
algo integrado, sem separações definidas e
detalhes que a visão humana não é capaz de
distinguir.
No terço final do século, alguns pintores que
conviveram com os impressionistas vieram a
constituir o que a história da arte convencionou
chamar de pós-impressionistas: Vincent van
Gogh, Paul Gaugin e Paul Cézanne.
Van Gogh, seu autodidatismo, o amor pela
pintura, o drama pessoal e o talento único é, hoje,
o mais reverenciado e conhecido artista moderno.
Colocando em seus quadros a paixão por cores
luminosas, talvez herdada do Impressionismo,

Vincent van Gogh

tornou-se o introdutor de algo até então pouco
conhecido, a expressividade, elemento estético
que valoriza o “intrínseco”. Algo misterioso
e que emana da imagem, não relacionado
necessariamente com a formalidade extrínseca,
e que pode ser traduzido, ainda assim de modo
incompleto, como emoção.
Sua obra, no entanto, longe de ser um pastiche,
sintetiza todos esses valores estéticos, podendo
ser considerada única. Romântico, luminista,
colorista, expressionista, Van Gogh não é uma
unanimidade, mas se tornou referência absoluta
nos dias que correm, se falamos da relação
profunda entre arte e emoção.
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Ernest Kirchner

Raoul Dufy

Arte e Morte da Arte

O questionamento inédito, mas ainda tímido do artista do século XIX em questões estéticas, sociológicas e
políticas, foi substituído pela contestação franca e o engajamento pleno no destino e no significado da própria arte.
O “medicamento” talvez tenha sido prescrito em dose exagerada, levando já no início do século XX à sagração da
“morte da arte”, da “antiarte” e do conceito perigoso, comodista e equivocado de que “tudo é arte”.
Em todos os movimentos culturais e artísticos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, o pretenso
objetivo de questionar a sociedade de consumo, então já dando seus primeiros passos e provocando os
desequilíbrios e desigualdades que lhe são próprios, estava longe de ser a preocupação principal dos artistas
neles envolvidos, inseridos no clima e na atmosfera criativa da Belle Époque parisiense. Havia, é verdade, um
sentimento amplo de contestação, artística, social e religiosa, com a difusão das ideias de Marx, Proudhon, Freud,
Darwin e Nietzsche, mas a alegre e entusiasmada discussão desses e de outros temas herdados do século XIX
entre os artistas modernos aparentava ter limites bem mais moderados.
Apesar do apoio da mídia da época, tais movimentos tinham vida ativa curta, substituídos por um outro,
mais recente, mais “chocante”, mais “moderno”. Os artistas viviam seu momento de maior liberdade criativa.
Ao questionamento, sucedeu a confrontação aberta com os valores estéticos do século anterior, aparecendo
sucessivos conceitos que iriam mudar a história da arte.
Expressionismo. A deformação a serviço da emoção

Em 1904, um grupo de pintores alemães – Ernest Kirchner, Emil Nolde, Erich Heckel, Karl Rottluff e Max
Pechstein – criou o movimento Die Brucke (A Ponte). Nascia o expressionismo. Tendo, talvez, como inspiração
a obra de Munch e Van Gogh, seus jovens artistas proclamaram a emoção como elemento fundamental da obra
de arte. Seria necessário o impulso vital da sensibilidade para a execução do trabalho artístico. A beleza e o rigor
formal se tornariam secundários e até mesmo indesejáveis. Surgia dessa concepção, como consequência natural,
a necessidade da impulsividade emocional, do “feio” e da deformação como recursos ou valores estéticos.
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Fovismo. O instinto como valor fundamental

Também em 1905, um outro grupo de jovens artistas abria ao público uma exposição que entraria para a
história da arte, em especial da pintura moderna. Henri Matisse, Maurice Vlaminck, Albert Marquet, Keer van
Dongen e Raoul Dufy talvez pretendessem ir além dos seus colegas alemães expressionistas. Já não bastava
rejeitar a importância da forma. Era necessário, também, eliminar sentimentos ou emoções, agindo apenas com o
instinto. Tratava-se de eliminar, além da interferência intelectual, o conteúdo moral, emocional e político da imagem
produzida. Apenas seriam permitidas sensações primárias, instintivas, como ocorre nos desenhos infantis.
A cor era o elemento básico de expressão usado pelos fovistas em detrimento do desenho e da linha, sendo,
portanto, essencialmente coloristas e deformadores da imagem real. Não deveria ser mais pintado o que viam, mas
como viam a realidade e a sua aparência física, aí incluídos os efeitos de luz sobre o objeto a ser retratado.
O movimento fovista durou pouco, mas, até hoje, seus princípios e influências podem ser observados
em galerias e bienais de arte moderna. Apenas o termo Fovismo praticamente desapareceu, sendo utilizado,
genericamente, o termo Expressionismo, por suas relações próximas e semelhanças com o Fovismo.
Abstracionismo. O desaparecimento da figura

Seria natural que a progressiva desconstrução da forma e a introdução da deformação levassem, em seu
extremo, à ausência da imagem como representação de objetos ou seres. A tendência a modificar ou simbolizar a
realidade externa já ocorrera desde a pré-história e as primeiras civilizações. Assim, o uso de metáforas e símbolos
povoou, desde sempre, a mente dos artistas. Wassily Kandinsky é considerado, consensualmente, como o criador
do abstracionismo, tendo seus conceitos divulgados no livro “O Espiritual na Arte”.
O abstracionismo informal de Kandinsky e seus seguidores originou diversas variações nas quais o aspecto
principal é a ausência de imagens reconhecíveis e existentes no mundo real. A principal variação é hoje conhecida
como abstracionismo geométrico, o qual contém, no entanto, certa contradição com a ideia inicial, já que reproduz
formas conhecidas da realidade, seja como elementos isolados ou agrupados na composição.

Henri Matisse

Emil Nolde
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Cubismo. A busca da terceira dimensão.

Continuando a tendência da desconstrução da
forma e o ataque aos padrões estéticos tradicionais,
surgiu, em 1908, o Cubismo. Ainda que esse nome seja
invariavelmente ligado a Pablo Picasso, não teria sido ele
o criador do estilo, mas, sim, George Braque, a quem
Picasso logo se aliou. Na realidade, Picasso foi, de fato,
um gênio. Aos 13 anos já pintava como um artista maduro.
Logo ao início do novo século, em 1901, Picasso brindou
o mundo com trabalhos notáveis de sua “fase azul”; e de
1904 a 1907, outros, da chamada “fase rosa”. Não foram,
porém, as pinturas azuis e rosas as responsáveis por sua
celebridade, mas as que passou a produzir ao aderir ao
cubismo.
Vários são os malabarismos teóricos que tentam
explicar a origem do cubismo. Não é raro que os próprios
artistas se surpreendam com as interpretações de suas
obras. Em ralação ao Cubismo, uma das possibilidades
mais aventadas seria a tentativa de transformar a pintura
realizada em uma superfície plana e bidimensional
em uma obra com três dimensões. Para alcançar a
tridimensionalidade seria necessário decompor a figura de
tal forma que todas as suas partes ou elementos poderiam
ser visualizados de modo simultâneo. Assim, a imagem
de um rosto humano ou de um objeto seria decomposta
em todas as suas partes, para, posteriormente, ser
recomposta pelo artista, segundo a sua sensibilidade
estética, o que resultaria em uma nova configuração com
a reintegração das peças. Não mais o realismo visual,
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mas, sim o que se convencionou chamar de “realismo
intelectual”, estando presentes na nova composição
não apenas o que pudesse ser visualizado no ângulo
escolhido, mas, também, o que o artista sabia existir na
área não visível do ser ou objeto retratado.
Desde logo, percebe-se nessa intenção o caráter
intelectual do novo movimento, já que o artista
busca recompor a imagem segundo as suas próprias
exigências estéticas e decorativas, resultando em um
ato claramente racional e disciplinador. Não haveria o
emocionalismo do Expressionismo ou o instintivismo
do Fovismo, mas a disciplina imposta pelo intelecto.
Apesar disso, insistiam em desprezar valores eternos
como a beleza, acessível à sensibilidade do homem
comum como um elemento ou doutrina estética “fora de
moda”, arcaica e obsoleta, incapaz em termos criativos
e condenada ao lixo após o advento da fotografia. No
entanto, para muitos observadores, apenas uma retórica
de viés sofista pode vislumbrar qualidades estéticas
quando olhos, narizes, bocas e orelhas trocam de lugar
em nome de suposta e inexistente tridimensionalidade.

Wassily Kandinsky
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Marcel Duchamp

Salvador Dalí

O Cubismo foi o último dos grandes movimentos
artísticos anteriores à Primeira Guerra Mundial, mas iria
deixar forte marca nos anos que se sucederam.
Durante o primeiro conflito mundial e nos anos
seguintes ao seu término, vários pintores voltaram,
parcial ou totalmente, ao estilo figurativo ou menos
radical em relação ao que praticavam anteriormente.
Assim ocorreu com Picasso, Vlamink, Matisse, Utrillo,
Derain e vários outros. Tratava-se de se adequar,
profissionalmente, à mudança de “gosto” de uma
sociedade europeia traumatizada pelos horrores da
guerra. Justo, no entanto, ressaltar que mesmo durante
esse período surgiram novos movimentos que iriam
ter espaço na história da arte. Entre eles, merecem
destaque o Dadaísmo e o Surrealismo.
Dadaismo. A arte do “nada”

Criado em 1917, o Dadaísmo introduziu a ideia do
ready-made, ou seja, a de que qualquer objeto pode ser
considerado obra de arte, dependendo do artista que o
utiliza ou do local em que pode ser visto ou é exibido.
A tal conceito se associaria a ideia de que “tudo é arte”
e, como consequência, a de que qualquer pessoa é

artista. Marcel Duchamp, criador e divulgador de tais
conceitos, tem, hoje, um dos seus objetos, um urinol,
denominado de “A Fonte”, exposto no Museu de Arte
Moderna em Nova York. É a antiarte entronizada em
um espaço destinado à arte.
Surrealismo. O fracasso do automatismo psíquico

O Surrealismo, apresentado em manifesto por
André Breton, em 1924, define como seus princípios
fundamentais a irracionalidade e o automatismo
psíquico. Com base nessa formulação teórica, os
surrealistas originais tentaram produzir obras de arte
que resultaram em “nonsense”, incompreensão e
fracasso; negação a qualquer forma de planejamento,
racionalidade ou trabalho artesanal.
A adesão de Salvador Dalí ao grupo resultou
em confronto e dissensão, como consequência
do método criativo do artista catalão: organização
minuciosa e trabalho artesanal refinado, práticas que
o tornaram uma das principais figuras da arte mundial.
Foi ele também fundamental na transformação do
Surrealismo em uma das mais populares formas de
expressão artística em todo o mundo.
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Arte como mercadoria

Entre perdas e ganhos, o modernismo e a
antiarte do início do século certamente teriam
corrido sérios riscos de sobrevivência se não
tivesse havido a introdução de novos personagens
no universo artístico: os mercadores de arte. Já
importantes antes da guerra, os mercadores de
arte se tornaram ainda mais influentes ao seu final,
passando a constituir um novo Poder. Surgia com
eles o mercado de arte, colocado desde o início à
disposição dos novos bilionários da potência que
emergia, os Estados Unidos da América do Norte.
Também muito ricos, os marchands vendiam
tudo e de tudo. Obras dos impressionistas (então
já conhecidos pelas mãos de Durand Ruel), dos
nabis e dos simbolistas do final do século recémterminado. O mesmo ocorria com trabalhos mais
antigos de românticos, realistas e naturalistas e, até
mesmo, retratos de antigos membros já falecidos da
aristocracia falida, personagens que os novos ricos
faziam passar por seus ancestrais... Mais importante
que isso, os novos mercadores continuavam a
prestigiar e a vender os “modernos”, que cederam
parte da liberdade de que vinham desfrutando
em troca de segurança e do apoio ao trabalho
“transgressor”. Era a época agitada do entreguerras,
e os novos atores comerciais iriam sustentar a
ideologia da desconstrução iniciada nos primórdios
do século. Na prática, tratava-se do engajamento
inédito de mercadores de arte e artistas, juntos, em
prol de novas ideias inseridas no universo da própria
arte. Com luxuosas galerias em Paris, Londres e
Nova York, marchands como os Wildenstein, os
Duveen, Paul Rosenberg, Vollard, Kleinberger,
Knoedler e vários outros tinham clientes e amigos
influentes, não só os muito ricos americanos – J.P.
Morgan, Andrew Mellon, Maurice Rothschild, John
David Rockefeller, Samuel Goldwyn, Randolph
Hearst – mas, também, milionários de todo o
mundo, além da alta aristocracia europeia, entre eles
o rei Eduardo VII e o czar Nicolau II. Todos muito
aquiescentes às indicações e ao gosto dos grandes
marchands. Tal conjuntura foi decisiva na criação e
preservação de mitos e celebridades como Picasso
e Dalí, para citar apenas os mais notórios, além de
garantir fama e riqueza a vários outros artistas.
A força e a influência dos marchands permitiram
que o Modernismo superasse a grande depressão
de 1929 e a duas tentativas de extingui-lo por
completo através da “arte oficial”, uma forma
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antagônica de Poder: político, restritivo e excludente. Não
mais o Poder aristocrático, religioso ou comercial, mas
o Poder do Estado, absoluto e ditatorial dos períodos
stalinista e nazista, ambos na década de 30. Em ambos os
casos, a proibição e o arbítrio produziram efeitos inversos,
favorecendo a afirmação do Modernismo. A exclusão odiosa
atuando como forte argumento a favor do “novo”, do
“original” e do “criativo” como valores estéticos absolutos,
mas até então “incompreendidos” e “injustiçados”.
O modernismo e sua pior aliada, a antiarte, haviam
triunfado. Duchamp, dadaístas, tachistas, defensores
da “action painting”, do automatismo psíquico, além
de uma multidão de novas “criações”, haviam vencido
a batalha. A arte apenas resistia, entrincheirada em
valores estéticos desprezados e “acadêmicos” como
beleza, transparência, luminosidade, harmonia de cores e
composição, perspectiva, volume, desenho, textura, técnica
e talento. Além de elementos exteriores ao objeto artístico:
aprendizado, dedicação, trabalho, razão e sensibilidade.

Robert Rauschenberg
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Andy Warhol

Roy Lichtenstein

Apesar de vitorioso, o modernismo iria ser
substituído após a Segunda Guerra Mundial por uma
concepção ainda mais abrangente de desconstrução, a
Pós-modernidade, a arte “contemporânea”.
Arte e projeto hegemônico – A Pós-modernidade

A vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial fez
emergir os Estados Unidos como potência hegemônica:
bélica, política, econômica e financeira. Eram eles, no
entanto, carentes de uma tradição cultural e artística
comparável a dos seus recentes aliados. Era preciso
desfrutar de hegemonia também nesse campo. Apesar
de possuir bons artistas em atividade, eram eles
identificados com os valores estéticos convencionais
europeus, o que se chocava com a imagem de um país
moderno e dinâmico. Uma nova onda de movimentos,
não mais europeus e compatíveis com o american way
of life caberia como uma luva no império em ascensão.
A Pop Art deu início a esse projeto hegemônico.
O cinema americano, com as características típicas
de Hollywood, já era praticamente monopolista e
empolgava plateias ingênuas e deslumbradas. Isso, no
entanto, era culturalmente muito pouco. Seria preciso
criar algo que colocasse o país em níveis estéticos

mais elevados, porém dentro de uma visão moderna
e inovadora. Originada na Inglaterra, a Pop Art se
destinaria a exaltar o cotidiano das grandes metrópoles
americanas. Cenas, gostos e pessoas identificadas
com o país, traindo claro sentimento nacionalista.
Técnicas supostamente inovadoras, como colagens
e o ready made, já utilizadas amplamente no passado
por cubistas e dadaístas, eram empregadas por
artistas sem especial refinamento técnico ou criativo,
mas amplamente exaltados e divulgados pela grande
mídia. Apresentada como “contestadora” e ligada
à contracultura dos anos 60 a 80, a Pop Art era um
pastiche que, na realidade, serviu ao stablishment,
ajudando no objetivo determinado como meta: uma
nova cultura de comunicação, alienante e banal, mas
de largo consumo e indutora de novas opções e
preferências. Não raro, constituindo elaboradas peças
subliminares de propaganda e marketing.
Artistas como Robert Rauschenberg, Roy
Lichtenstein, Jasper Johns, Mark Rothko, Cy Twombly
e, especialmente, Andy Warhol tornaram-se ícones
mundiais de uma pretensa “grande arte”. As suas
imagens espalharam-se pelo planeta, sendo que
algumas, como as que retratam, repetidamente, astros
do cinema e da música popular, latas de sopa e de
Coca-Cola, frequentam, assiduamente, os livros de arte
disponíveis no mercado. Como alguns artistas Pop se
expressaram, também, através de imagens abstratas,
torna-se difícil definir o “estilo” Pop. A cultura
Pop, no entanto, se impôs através de histórias em
quadrinhos, filmes de animação, jogos de computador,
parques temáticos, megaeventos musicais, astros
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Joseph Beuys

Christo

de rock “heavy metal”, monstros extraterrestres e
os indefectíveis super-heróis que penetram fundo na
imaginação e na fantasia de crianças e adultos.
À Pop Art seguiram-se outras iniciativas e
movimentos exóticos entre os quais se destaca a Arte
Conceitual, uma expressão artística visual e plástica,
porém baseada na importância primordial de ideias e
conceitos, ou seja, algo da “ordem do conhecimento”
e não da “ordem do fazer”, esta quando a arte é o
resultado natural do fazer e representa a existência
material do objeto artístico.
No campo da Arte Conceitual a materialidade da obra
seria até mesmo dispensável, diante da primazia da ideia
e do conceito. Como consequência, artistas plásticos
não mais devem priorizar o fazer do objeto artístico, mas,
sim, se esmerar na “explicação” do conceito.
Quando o objeto artístico se materializa, o faz,
frequentemente, através do ready made, colagens e a
utilização de materiais estranhos, como objetos inteiros,
areia, cacos de vidros, preservativos, pedaços de
madeira, lixo e tudo o mais capaz de causar “textura”.
Necessariamente acompanhado de elaboradas
explicações teóricas. A arte conceitual tem entre
seus nomes mais conhecidos o próprio Duchamp,
Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Christo, Ai Wei Wei e
Marina Abramovic. Constata-se que são performers ou
artistas dedicados a instalações, obras cénicas talvez
mais adequadas para expressar questionamentos
provocativos e instigantes, capazes de estimular
conscientização e pensamento. Alguns trabalhos
132 pigmentos

chegam a este objetivo, mas o próprio Beuys declarou
que o seu sucesso decorria da força do mercado junto a
uma sociedade que deseja apenas crer e aceitar aquilo
que lhe é imposto pelo mercado e que se recusa a
pensar.
Performances e instalações são manifestações
tidas como plásticas, mas que são, na realidade, de
caráter cênico, não raro caricaturas reducionistas
da representação cênica. Sem critérios de seleção,
demonstram, com frequência, apego pelo vulgar,
o niilismo e a espetacularização, quando não pelo
escatológico, o sexo explícito, a automutilação e o
sadomasoquismo. Na prática, todos esses movimentos
surgidos ou popularizados nos Estados Unidos podem
ser englobados dentro da Arte Pós-Moderna, a Arte
Contemporânea.
Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados
Unidos eram vistos como os grandes heróis na vitória
sobre o nazifascismo, mas as intervenções militares
na Coreia e no Vietnã determinaram um ciclo maciço
de engajamento político em que grande parte da
população, aí incluídos artistas de várias tendências, se
posicionou a favor do pacifismo. Não era o engajamento
de artistas no campo da própria arte, mas algo bem
mais amplo e no qual assumiram papel de liderança em
razão da grande notoriedade que os modernos meios
de comunicação a eles conferem. Tal atitude ganhou,
ao longo das últimas décadas, amplitude crescente,
tanto em termos de adeptos e militantes quanto em
relação aos temas envolvidos. O engajamento pacifista

I N S I G H T

se expandiu em direção à luta por direitos humanos,
envolvendo o combate à pobreza, à fome, à homofobia,
à misoginia, ao armamentismo, ao fanatismo, à
intolerância religiosa, à devastação ambiental, ao
trabalho escravo, ao racismo e às múltiplas intervenções
militares que continuam a vitimar centenas de milhares
de inocentes em todo o mundo. A contracultura,
movimento importante de questionamento da era
Pós-moderna, impôs a discussão dessas mazelas ou se
associou no combate a elas. Algumas de suas bandeiras
de luta (como a liberação sexual) foram cooptadas
pelo stablishment, mas a maioria delas permanece
sem solução no obscuro cenário mundial, defendidas
apenas por minorias ativas, mas sem poder de decisão.
Sempre enfrentando as dificuldades colocadas por
poderosas resistências que envolvem ignorância
política, egoísmo, indiferença, ideologias perversas
e fragilidades éticas. A luta por valores humanistas,
fadada a confrontar práticas indesejáveis como a
competitividade e a brutal concentração de renda.
Mesmo em um mundo polarizado ideologicamente,
a dominação econômica e tecnológica, assim como a
saturação midiática, se impõem e conduzem à alienação
social e ao individualismo, este isento de individualidade.
A hegemonia capitalista assume caráter sociológico
determinante, atingindo as principais áreas da atividade
humana e o comportamento psicossocial coletivo e
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individual. Estratégia aparentemente pacífica, mas que
confere espaço, se necessário, à força militar. Nesse
cenário, a arte vem ocupando papel relevante ainda que
como simples componente de uma nova indústria cultural,
banalizante, descartável, evanescente e fluida, como
convém ao interesse do consumo alienado e de massa.
Um parque industrial de proporções gigantescas,
associado a um conceito de progresso baseado na
produção e na mercantilização de produtos em larga
escala, assim como o desenvolvimento incessante de
novas tecnologias necessitaria, inexoravelmente, de
instrumentos adequados de adesão e convencimento,
visando o consumo. Daí a importância capital da arte e da
cultura, o papel central do “entretenimento” e da indústria
cultural fortemente mercantilizada, homogeneizante e
globalizada.
O controle das mídias atuando através da saturação
como sutil mediador na relação produto acabado –
consumo final. Uma sociedade global subordinada ao
tripé tecnologia-mídia-cultura, cujas raízes teóricas e
sociológicas se escondem em sofisticadas estratégias
urdidas em órgãos de Inteligência. As artes, um detalhe
importante, atuando como representação metafórica de
uma sociedade imediatista, que pulveriza o tempo e o
espaço a serviço de desejos contínuos e efêmeros e que
devem ser atendidos para, logo após, serem esquecidos,
substituídos por outros.

Marina Abramovic

Ai Wei Wei
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Na prática, um consumo verticalizado, repetido e
redundante, mas que atende às demandas planejadas
por ideologias baseadas no individualismo, hedonismo,
exclusão, submissão e autoexaltação. Experiências
e emoções fluidas nas quais a tecnologia atua como
elemento aglutinador, unindo mídia e consumo e
moldando um “mundo tecnológico” descrito por
Heidegger como “valores essenciais da modernidade e
subordinados a interesses por ela determinados”.
Nesse contexto, impossível esquecer o papel
desempenhado pela crítica de arte que, através de
retórica sofisticada, parece reviver a prática dos
sofistas gregos. Seriam os sofistas modernos.
Sócrates, Platão e Aristóteles foram duros adversários
dos sofistas, mas, no mundo atual, das múltiplas
“verdades” baseadas na aparência e na manipulação,
não parece injusto acreditar que a crítica moderna seja
apenas o braço ideológico de um discurso hegemônico.
Como na antilogia de Protágoras, a defesa da antiarte
a amedrontar a percepção coletiva e a alimentar a
pós-verdade em nome de uma liberdade isenta de
limites e de uma suposta democracia retórica, ambas
desmentidas pela práxis.
Em tal cenário, o objeto artístico materializado
desaparece, grandes talentos são jogados no anonimato
e na penúria, galerias serram suas portas, espaços
culturais e até mesmo museus tradicionais se curvam
e exibem excentricidades chocantes em nome da
contemporaneidade. Não importa que, passadas
muitas décadas, o “novo” tenha deixado de ser novo,
o “original” já tenha perdido a originalidade, envolvido
em enorme repetição e redundância, e que o papel da
“academia” seja hoje praticado por quem a desprezava
e que a intolerância e o dogmatismo tenham
mudado de lado.
As artes contemporâneas servem de instrumento
perfeito a uma nova visão supostamente “cosmopolita”,
mas, na verdade, ideológica e excludente, que resulta
na fixação híbrida do homem com a tecnologia,
em uma nova configuração, a da desconstrução da
heterogeneidade, da identidade e da diversidade cultural.
Aprisionando a capacidade cognitiva e a sensibilidade,
vem criando novas relações ideológicas e ambientes
culturais múltiplos, com opções definidas pelo mercado
e a ideologia que o sustenta.
Inseridos nesse complexo sistema de Poder, a arte
e o artista se tornam cúmplices ou reféns, mas com a
falsa sensação de autonomia e liberdade, ainda mais
que as exigências estéticas se tornam a cada dia mais
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elásticas. Importando acima de tudo a transgressão, o
choque, a “originalidade”, o conceito sem a obra e a
capacidade do objeto artístico se tornar notícia.
Por uma arte insubmissa

Como antecipamos no início deste texto,
a revisão metódica, crítica e histórica das relações
Arte-Poder leva, lamentavelmente, à melancólica
constatação da fragilidade e da submissão da arte
ante o Poder. Mesmo nos breves intervalos em que
desfrutou de liberdade, a arte, muitas vezes, não
soube bem o que fazer com ela, liberdade; seja como
consequência da tradição de dependência, seja pelo
impulso insensato de privilegiar a desconstrução e a
vontade de ser notícia. A submissão moderna ao Poder
comercial e ao projeto hegemônico em curso vem
transformando a arte em simples “entretenimento”,
instrumento “líquido” e passageiro de homogeneização
cultural e de redução coletiva da sensibilidade, da
capacidade crítica e do exercício cognitivo. Tudo em
nome da “liberdade” e da “democracia”, espécies de
heterônimos fantasiosos de consumo, acumulação,
dominação e lucro.
Diante desde quadro, a arte que não renega a si
mesma, que não aceita que tudo seja arte, que não se
curva ao local em que é exibida para ser reconhecida,
que não aceita ser apenas um conceito e que não
se submete a uma indústria banal, perde fôlego,
força, militância e engajamento. Se não é cúmplice
dos “preceitos contemporâneos”, corre o risco de
desaparecer. Se, como sentenciou Heidegger, mais
atualizado do que nunca, “o progresso humano vem
se restringindo ao disputado consumo de novas
tecnologias”, e, se como imposição da modernidade,
“a ciência não pensa”, a Pós-modernidade, em seus
aspectos mais negativos foi bem mais longe, já que, de
há muito, vem decretando a morte da arte.
Sabemos que o mundo flutua em ciclos construtivos
e desconstrutivos. Nas artes, o momento, hoje, é de
tentar inverter o brutal ciclo desconstrutivo em que se
encontra. Para isso, contra a tese da desconstrução,
a força dos valores éticos e estéticos da antítese, no
esforço dialético de encontrar a síntese, o desejado e
urgente espaço da reconstrução. De preferência, como
escreve James Gardner ao final do seu livro “Cultura
ou Lixo”, “que isto aconteça mais cedo do que tarde e
enquanto ainda estivermos vivos”.
earguelles@globo.com
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DA HUMANIDADE
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quase moeda

Pedro Txai Leal Brancher
Relações Internacionais

A Era do Capital Fictício é caracterizada por uma crescente contradição
entre o que ocorre no interior das bolsas de valores e o que se passa com o
restante das sociedades nacionais (Dowbor, 2017). Após serem libertados
dos controles institucionais estabelecidos durante a Era de Ouro do capitalismo e da social-democracia, fluxos de capitais de curto prazo passaram a
percorrer os mercados financeiros internacionais em uma busca incessante
por taxas de valorização mais atraentes (Hobsbawn, 1994). Nessa peregrinação interminável, ansiosa e sem destino final, os fundamentos econômicos
reais – capacidade produtiva da indústria e nível de emprego, por exemplo
– perdem importância como norteadores do comportamento dos agentes
econômicos (Carneiro, 2002). No jogo das finanças contemporâneas, realizar
uma operação milissegundos antes (ou depois) de um concorrente significa
lucros (ou perdas) extraordinários(as) no final do dia. Nesse ambiente no qual
expectativas forjadas e velocidade determinam vencedores ou perdedores,
não há tempo para projetos de desenvolvimento de longo prazo.
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O objetivo deste artigo é contribuir para
a agenda de pesquisa sobre o fenômeno
da financeirização contemporânea, isto é,
o processo histórico de formação de uma
ordem política internacional liderada pela
alta finança estadunidense (Sassen, 2006;
Streeck, 2016; Varoufakis, 2016). Em
primeiro lugar, analisa-se as contribuições
teóricas da literatura sobre financeirização.
Em seguida, apresenta-se panoramicamente as transformações na relação entre
Estado e capital financeiro nos Estados
Unidos e no sistema capitalista mundial
desde o final da Segunda Guerra Mundial
até a Crise de 2008. Por fim, discute-se os
mecanismos pelos quais a financeirização
exerce influência nas dinâmicas de competição entre Estados Unidos e China no
sistema internacional atual.
Processos de Financeirização:
aspectos teóricos

Ontologicamente, a financeirização é
um processo histórico de mudança em um
sistema social. Do ponto de vista econômico, por exemplo, ela se refere à trajetória
de formação de um regime de acumulação,
no qual os lucros são realizados preferencialmente por canais financeiros em
detrimento da esfera produtiva. No âmbito
dos sistemas políticos, por outro lado, sua
característica fundamental é o aumento da
influência do capital financeiro (alta finança
ou Grupos Financeiros Transnacionais) nos
processos decisórios de Estados nacionais
(Arrighi, 2007).
No entanto, é forçoso lembrar que as
causas e consequências de processos de
financeirização não se restringem à esfera
da Economia Política Internacional. De fato,
a agenda de pesquisa contemporânea
sobre o tema abarca fenômenos multidimensionais: transições hegemônicas,
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crises da democracia liberal, acirramento
do conflito distributivo, aumento da desigualdade social, reformulação de políticas
sociais, modelos de governança corporativa, trajetórias de desenvolvimento,
transições tecnológicas e assim por diante
(Sassen, 2006; Varoufakis, 2016; Streeck,
2016; Lavinas, 2017). Assim, definimos
financeirização como:
“à rede de processos inter-relacionados
– econômicos, políticos, sociais, tecnológicos, culturais, etc. – através dos quais as
finanças estenderam sua influência para
além do mercado e para outros domínios da
vida social” (ZWAN, 2014, p.102).
Ao pressupor que a financeirização
é um processo histórico, opta-se pela
abordagem epistemológica do programa
de pesquisa do institucionalismo histórico
weberiano. De acordo com Charles Tilly
(2007, p.15, grifo nosso), processos históricos são: “combinações e sequências
de mecanismos que produzem algum
resultado especificado”. Mecanismos, por
sua vez, constituem conjuntos de eventos
conectados por relações causais, temporalmente delimitadas e que produzem
efeitos similares em contextos distintos
(Tilly, 2007). Ainda, é possível identificar
mecanismos fortalecendo a direção
do processo de transformação em que
estão inseridos; ou no sentido contrário,
contrabalanceando a lógica dominante
(Pierson, 2004). Por fim, pressupõe-se que
o resultado agregado das interações entre
agentes sociais – principalmente no campo
da política – é sempre dependente da
trajetória, contingente e não linear. Desse
modo, trajetórias históricas de mudança
social são sempre imprevisíveis. Conforme
resume Charles Tilly:
Presumir a existência de um mundo
político no qual estruturas e processos se

repetem continuamente de forma similar
é conveniente para teóricos sociais, no
entanto, este mundo não existe (Tilly, 1995,
p.1596, tradução nossa).
No caso de processos de financeirização, Giovanni Arrighi (2007) identifica
dois macromecanismos fortalecedores
fundamentais em atuação: expansão financeira e hegemonia do capital financeiro.
Expansões financeiras ocorreriam quando
os fluxos de caixa esperados por meio da
posse de ativos financeiros ou de atividade
especulativas são amplamente superiores
aos de investimento produtivos (Minsky,
2011). Nesse momento, o capital rentista –
rendas provenientes de juros – bem como o
capital fictício – contratos intercambiáveis
sem contrapartida real – tornam-se o fundamento dos modelos de negócios não só
de instituições financeiras, mas também
dos demais agentes econômicos com
capacidade de poupança (Gutman, 2008).
Causa e consequência da expansão financeira, a hegemonia do capital
financeiro consiste no aumento da capacidade de influência da alta finança nos
processos decisórios estatais (Hilferding,
1981; Arrighi, 1995). Do ponto de vista
organizacional, a alta finança consiste em
Grupos Financeiros Transnacionais (GFT),
isto é: “conjuntos de empresas legalmente
separadas, unidas de modos formais e/
ou informais persistentes” e lideradas por
uma (ou mais de uma) instituição financeira
(Granovetter 2005, p.429, tradução nossa).
Além disso, é importante notar que a alta
finança só exerce hegemonia de fato quando ela é capaz de adquirir sobre os demais
grupos sociais “uma preeminência não só
coercitiva, como também frequentemente
econômica e cultural, inspirando-lhes e
condicionando-lhes as opções, tanto por
força do seu prestígio como em virtude
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do seu elevado potencial de intimidação e
coerção” (Belligni, 1998, p.581).
Em relação aos mecanismos de contrabalanceamento à financeirização, podemos
dividi-los entre sociais e geopolíticos. Os
primeiros, emergem em função dos efeitos
desagregadores que a expansão da influência do fundamentalismo de mercado produz
nas sociedades. De acordo com Polanyi,
na utopia laissez-faire da alta finança, para
que as leis da oferta e demanda regulem a
alocação de recursos de maneira eficiente,
é necessário que o trabalho, a natureza e
o dinheiro também sejam incorporados à
forma mercadoria. Contudo, tais elementos
não são mercadorias de fato, na medida
em que nenhum deles é produzido para a
venda. Pelo contrário, eles são as próprias
substâncias que formam as sociedades.
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Logo, subordiná-los a lógica de mercado
significa delegar os determinantes da existência humana às oscilações econômicas.
Por conta disso, ele deduziu a existência de um duplo movimento, isto é,
o surgimento de forças contraditórias ao
avanço da expansão do mercado autorregulado. Tais movimentos de resistência
emergem nas mais distintas camadas da
sociedade, na medida em que a destruição
normativa realizada pelo moinho satânico
não faz distinção de classe. Em contextos
de financeirização, a degradação da vida da
maior parte da população é tão grande que
a própria legitimidade da dominação estatal é comprometida. Nesses contextos,
grupos contrários ao fundamentalismo de
livre mercado imposto pela alta finança não
apenas aumentariam suas capacidades de
influência na sociedade, como também
teriam justificativas para radicalizar seus
métodos de ação política.
A conexão entre mecanismos sociais e
geopolíticos ocorre quando o país financeirizado corresponde ao Estado hegemônico
no sistema interestatal. Nesse nível de
análise, o conceito de hegemonia se refere
tanto à supremacia militar de um Estado
quanto a sua capacidade de gerir, organizar
e liderar uma ordem internacional – institucional, econômica e valorativa – aceita pela
maior parte das demais unidades do sistema. Além disso, a sustentabilidade de uma
ordem hegemônica depende da disposição
do Estado líder se submeter às regras e
normas institucionais estabelecidas. Nessa
perspectiva, o domínio do capital financeiro
sobre as preferências do Estado pode tanto
contribuir para a manutenção do status
quo quanto para desestabilizar a ordem
internacional vigente (Polanyi, 2000). No
segundo caso, a alta finança provoca uma
crise de hegemonia, isto é:

Situação em que falta ao Estado hegemônico dominante os meios ou a vontade
de continuar conduzindo o sistema de Estados numa direção em geral considerada
capaz de expandir não só seu poder, como
também o poder coletivo dos grupos dominantes do sistema (Arrighi, 2007, p.160).
No modelo histórico explicativo de
Braudel e Arrighi, a conjunção entre degradação do tecido social e o declínio do
poder relativo do Estado líder no sistema
interestatal provoca conjunturas críticas –
crises financeiras, militares, ideacionais,
institucionais – que, por sua vez, alteram
drasticamente a configuração da ordem
política e capitalista internacional. Arrighi
(1995) identifica a presença desses mecanismos ao longo de quatro transições
hegemônicas que permearam o longo processo histórico de 600 anos de expansão
territorial do capitalismo. Nossa hipótese
de trabalho é que, contemporaneamente,
a Crise de 2008 e a ascensão da China são
manifestações empíricas dos mecanismos
de contrabalanceamento à financeirização
ocorrida nos Estados Unidos a partir da
década de 1960 (Arrighi, 2007).
Hegemonia Estadunidense e
Financeirização

As conjunturas críticas que marcam o
fim da hegemonia Britânica e o início do
ciclo hegemônico dos Estados Unidos são
a Primeira Guerra Mundial (1914), a Crise
Financeira de 1929 e a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). No entanto, conforme ilustra o Gráfico 1, no âmbito material,
esse processo remonta ao final do século
XIX, acentuando-se ao longo da primeira
metade do século XX. Nesse período, o
Estado norte-americano não apenas se
tornou a organização política mais poderosa econômica e militarmente da história
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mundial, como também assumiu a liderança da ordem capitalista e das instituições
de governança do sistema interestatal.
Estes, passaram a refletir seus interesses
políticos e concepções normativas.
É forçoso lembrar, no entanto, que a
consolidação da União das Repúblicas Soviéticas (URSS) como Estado membro da
sistema interestatal foi desafio permanente
no processo de construção da hegemonia
estadunidense. O desempenho do Exército
Vermelho contra as forças alemãs e japonesas na Segunda Guerra Mundial, a Revolução Comunista Chinesa em 1951, bem
como o sucesso da industrialização soviética representavam não só ameaças aos
interesses estratégicos imediatos dos EUA,
mas também um desafio ideológico ao próprio liberalismo. Mediante isso, no âmbito
securitário, o Estado norte-americano foi
impelido a i) elevar continuamente seus
gastos militares para sustentar a dianteira
na corrida armamentista nuclear e convencional contra a URSS e ii) institucionalizar
alianças militares coletivas e bilaterais ao
redor do globo (Skidmore, 2005).
A industrialização soviética era particularmente ameaçadora em função do
trauma gerado pela Crise de 1929. Entre
1929 e 1932, a renda nacional estadunidense havia despencado 43%, a taxa
de desemprego se elevado 25% e 5.000
instituições bancárias entrado em falência
(Beluzzo & Galipolo, 2017). Na Europa Ocidental, os efeitos da crise se somavam a
destruição dos parques industriais durante
as duas guerras mundiais. Ademais, a
proximidade geográfica com a URSS criava
um contexto propício para o fortalecimento
de partidos comunistas e socialistas (Hobsbawn, 1994). Na periferia do capitalismo
– América Latina, África e Ásia – o modelo
de industrialização soviético era bastante
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atrativo aos olhos das elites políticas (Boschi & Gaitan, 2016).
Mediante tal conjuntura, os agentes
estatais encarregados de construir a
hegemonia estadunidense perceberam
que o enfrentamento do comunismo exigiria a contenção do poder da alta finança
(Varoufakis, 2016). Em outras palavras,
o capitalismo precisaria funcionar não
apenas para uma pequena elite; diante
da probabilidade da revolução vermelha,
a esquizofrenia econômica gerada por
expansões financeiras descontroladas não
era uma opção (Skidmore, 2005).
No âmbito doméstico, essa empreitada se materializou no Glass-Steagall Act
(1933), o qual estabelecia tabelamento das
taxas de juros, segmentação das atividades
de instituições financeiras e a criação do
seguros-depósito. Na esfera internacional,
por sua vez, o controle ao poder da alta
finança adveio da institucionalização do
sistema monetário de Bretton Woods.
Esse regime era caracterizado por
taxas de câmbio fixas, garantidas pela
disposição do Banco Central dos EUA em
assegurar a paridade do dólar – moeda
internacional de reserva – em relação ao
ouro, bem como rigorosos entraves para a
circulação de capitais transnacionais. Gra-

ças a esse arranjo institucional, as nações
do bloco capitalista possuíam capacidades
estatais para realizar políticas monetárias e
fiscais expansionistas sem a preocupação
de sofrerem ataques especulativos a suas
moedas e/ou fugas abruptas de capital
(Sassen, 2006; Streeck, 2016).
Além disso, a política externa dos
EUA abandonou o isolacionismo do período do pré-Segunda Guerra Mundial.
Os EUA se engajaram de forma ativa na
reconstrução das economias de países da
Europa Ocidental e do Japão, bem como
na institucionalização do Sistema ONU.
Na periferia, contribuíram para projetos de
industrialização de países estratégicos no
combate ao comunismo, como Coreia do
Sul e Taiwan. Tais esforços envolveram a
exportação de capitais norte-americanos,
facilidades como amplo acesso ao crédito
e abertura do mercado interno estadunidense para exportações provenientes do
bloco capitalista (Jessop, 2002).
Por conta dessa configuração de poder
e preferências, a capacidade de influência
da alta finança e do fundamentalismo de
livre mercado no bloco capitalista foi bastante restrita entre 1945 e 1971. Assim,
esse período é caracterizado na literatura
como a Era de Ouro do Capitalismo, em
função não apenas da expansão material,
como também pela redução dos níveis
de desigualdade nos países centrais. A
diminuição na distância entre pobres e
ricos era impulsionada pela elevação dos
salários na renda nacional e a universalização dos sistemas de bem-estar social
(Piketty, 2013). Nos países da periferia do
sistema, esse foi o período de formação
de Estados-desenvolvimentistas, que
lograram relativos sucessos em projetos
de industrialização em nações como Brasil
e Coreia do Sul (Bresser-Pereira, 2016).
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Entretanto, os pilares que continham a
financeirização eram frágeis. O primeiro deles começa a erodir já na primeira metade
da década de 1960, com a criação dos mercados de eurodólares. Os euromercados
eram circuitos financeiros dentro da Europa
– fora da jurisdição do Glass-Steagall Act
– negociados em dólar. Com a migração
do capital financeiro estadunidense para
essas praças em busca de maiores taxas
de lucratividade, não apenas aumentavam
as pressões sobre a paridade dólar-ouro,
como Grupos Financeiros Transnacionais
nos dois lados do Atlântico Norte começavam a se integrar. Desse modo, conforme
destacam Panitch & Gindin (2012, p.20,
tradução nossa):
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“com o desenvolvimento dos mercados desregulamentados de eurodólar
e a expansão internacional de bancos e
multinacionais norte-americanas, o campo
de operação da alta finança estadunidense
se expandiu para além do que o regime
regulatório que o New Deal abarcava”.
As conjunturas críticas que definiram
a transição para um novo período de financeirização emergiram apenas quando
o arranjo institucional da Era de Ouro
entrou em contradição com os interesses
estratégicos do Estado estadunidense. Isso
ocorre quando os déficits estadunidenses
crescem exponencialmente em função do
impasse na Guerra do Vietnã e da competitividade das exportações japonesas e

alemãs. Forçado a optar entre a paridade
dólar-ouro e a supremacia econômica e
militar de seu país, Nixon decide unilateralmente renunciar aos acordos de Bretton
Woods em 1971 (Arrighi, 1995).
A partir desse momento, o dólar se
torna uma moeda internacional fiduciária,
desvinculada de qualquer lastro material
e sustentada pela autoridade dos Estados
Unidos. Com isso, os demais países do bloco
capitalista se tornam obrigados a manter
reservas em dólar em seus balanços para se
defender de especulação cambial. Ou seja,
enquanto Washington adquire o privilégio
exorbitante de expandir indefinidamente
seus gastos militares, seus aliados possuem
suas capacidades de intervenção econômi-

GRÁFICO 1
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Fonte: Correlates of War. Elaborado pelo autor.
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ca extremamente reduzidas (Carneiro, 2002;
Bresser-Pereira, 2016) .
Nesse novo ambiente internacional, a
ação externa estadunidense adquire um
caráter mais agressivo em relação a seus
aliados do bloco capitalista. Em 1978, por
exemplo, o presidente do Banco Central
dos EUA, Paul Volcker, ponderou que “uma
desintegração controlada da economia
mundial era um objetivo legítimo para a
década de 1980”. Essa desestabilização se
materializou nos dois choques do petróleo
(1973) e (1979) e na elevação da taxa básica de juros pelo FED para 20% em 1981.
Com isso, os fluxos de capitais se invertem,
os EUA passam a absorver a poupança
mundial, desarticulam-se as economias
alemãs e japonesas, bem como são interrompidos processos de industrialização
de países da periferia (Varoufakis, 2016).
O retorno definitivo da alta finança ao
comando do capitalismo mundial ocorre
com a eleição de Ronald Reagan (1980)
nos Estados Unidos. A partir de então,
a ação do Estado norte-americano passou a se orientar ideologicamente pela
conjunção entre neoconservadorismo e
neoliberalismo (Skidmore, 2005). Na esfera
econômica, essa agenda se materializa em
medidas como redução da tributação sobre
os ganhos de capital, desregulamentação
dos mercados financeiros, cortes em programas de assistência social e elevação
do endividamento interno em função do
aumento exponencial dos gastos militares
(Hobsbawn, 1994). Por conta disso, há a
aceleração do aumento da desigualdade
social nos países centrais, e os EUA se
tornam os maiores devedores da economia
mundial (Carneiro, 2002).
Todavia, foi no nível interestatal que o
governo Reagan deixou seu legado mais
duradouro. O neoconservadorismo se
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materializou na “Doutrina Reagan”, a qual
implicava o abandono da coexistência
pacífica com a União Soviética estabelecida durante as administrações anteriores.
Desse modo, munido da capacidade fiscal
expansionista infinita em função do caráter
fiduciário do dólar, Reagan não apenas
eleva a corrida armamentista a um novo
patamar como passa a utilizar amplamente
o aparato militar estadunidense no Terceiro
Mundo – Afeganistão, Angola e Nicarágua
(Harvey, 2005). Nesse novo contexto,
pressionado por problemas econômicos
internos e por um ambiente internacional
cada vez mais hostil, a União Soviética se
desintegrou em 1991. Assim, o segundo
mecanismo de contenção do capital
financeiro – a ameaça do socialismo – se
extingue (Hobsbawn, 1994).
Caberia ao presidente democrata Bill
Clinton acabar com último e já fragilizado
pilar da ordem institucional estabelecida
pelo presidente Franklin Roosevelt para
conter o poder do capital financeiro 66
anos antes. Em 1999, após o forte lobby
de instituições financeiras privadas, Clin-

ton assina o Gramm–Leach–Bliley Act, o
qual repelia a segmentação do sistema
financeiro criada pelo Glass-Steagall Act.
A partir de então bancos comerciais não
só poderiam participar dos mercados de
capitais e atividades de securitização,
como também se fundir com corretoras,
seguradoras e outras instituições financeiras. Assim, conforme destaca Costa
Lapavitsas (2013, p.16), as instituições
bancárias cada vez mais “concentraram
suas atividades nos mercados financeiros
abertos com o objetivo de obter lucros por
meio de negociações financeiras, em vez
de empréstimos diretos”.
Nesse ambiente, os dois mecanismos
fortalecedores centrais de processos de
financeirização encontrariam terreno fértil
para emergir. Em primeiro lugar, o fortalecimento do capital financeiro se evidencia pela
onda de fusões e aquisições empresariais
iniciadas ainda na década de 1990 (Standing, 2016). Estas, resultaram na formação
de oligopólios bancários ‘sistemicamente
importantes’, isto é, grandes demais para
irem a falência sem provocarem uma crise

tabela 1

Relação entre Estados e Bancos Sistêmicos:
indicadores selecionados
Em trilhões de dólares
Ano

2003

2005

2007

2009

2011 2013

PIB Mundial

37,8

46,0

56,2

58,4

70,8

73,5

Dívida Pública Mundial

23,6

26,4

30,0

37,5

46,3

51,8

Produtos derivados
de bancos sistêmicos

197,2 297,7

Fonte: Morin (2015, p.36, apud, Dowbor, 2017, p.79).

595,3 603,9 647,8 710, 2
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financeira generalizada (Streeck, 2016).
A Tabela 1 ajuda a ilustrar a dimensão da
financeirização contemporânea. Ela sintetiza
alguns do resultados da obra François Morin
(2015, p.36), especificamente relação entre
o PIB e a dívida pública mundial com o valor
nominal dos produtos financeiros derivados
dos 28 bancos sistêmicos nos período entre
2003 e 2014.
Em segundo lugar, o capital fictício passou a predominar no regime de acumulação
de capital. Indicadores empíricos desse
fenômeno são tanto os altos níveis de endividamento público quanto o crescimento
exponencial das operações de securitização a partir da década de 1990 (Gutman,
2008). O avanço da prática da securitização
ocorre em um contexto de digitalização
e profusão de inovações financeiras no
mercado de derivativos: futuros, opções,
swaps, ou forwards (Sassen, 2006). Estes,
como ficou evidenciado na Crise de 2008,
são utilizados não como ferramentas de
proteção contra riscos, mas principalmente
como instrumentos de especulação altamente lucrativos (Varoufakis, 2016). De
acordo com relatório da UNCTAD, o volume
do mercado de derivativos financeiros
em 2016 era de 483 trilhões de dólares,
excedendo em mais de seis vezes o valor
do PIB mundial – 78 trilhões de dólares
(UNCTAD, 2016).
Outra característica do sistema financeiro internacional posterior à Bretton Woods é a emergência dos investidores institucionais, isto é, instituições financeiras
não bancárias cujas atividades principais
são captar e gerir e recursos de terceiros
nos mercados mobiliários. Os investidores
institucionais reforçam a expansão da
financeirização ao atraírem outros setores
sociais para a lógica dos mercados financeiros. Fundos de Pensão, por exemplo,
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são especializados na gestão de recursos
previdenciários de ex-funcionários de
empresas privadas ou estatais. O Fundos
de Crédito Privado, especializados em
resgatarem empresas não financeiras endividadas, alterarem seus modelos de gestão
corporativa e posteriormente venderem
suas ações no mercado. Por fim, os Family
Offices, especializados na perpetuação do
patrimônio de famílias ricas.
A importância sistêmica dos Fundos de
Investimento pode ser exemplificada pela
BlackRock. Atualmente a BlackRock é o
maior investidor institucional do mundo,
possuindo U$ 6,4 trilhões de ativos em seu
portfólio. Tais fundos são geridos pelo sistema operacional Alladin (Asset Liability and
Debt and Derivatives Investment Network),
produzido por uma equipe de engenheiros
da computação no Vale do Silício. Este
software não é somente usado pela BlackRock, mas também comercializado para
outras instituições financeiras e governos.
Com sede em Nova York, a BlackRock promove prestação de serviços de consultaria
em mais de 30 países e gere recursos 89
das 100 maiores empresas listadas pela
revista Fortune em 2018.1
Por fim, é imprescindível ressaltar a
importância dos paraísos fiscais como
territórios de atuação da alta finança
transnacional. Estes constituem uma “rede
sistêmica de territórios que escapam das
jurisdições nacionais, permitindo que o
conjunto dos grandes fluxos financeiros
fuja das obrigações fiscais e mascare suas
origens e destinos (Dowbor, 2017).
Financeirização e Transição Hegemônica

Em 1991, com o colapso da União
Soviética, a associação entre o fenômeno
da financeirização e a globalização contemporânea não era evidente. Apesar das

constantes crises cambiais nos países da
periferia e do aumento exponencial nos
indicadores de desigualdade de renda
nos países centrais, o fim da ameaça
comunista criou a sensação de que o capitalismo, a democracia liberal e os Estados
Unidos estavam destinados a serem para
sempre hegemônicos. A ordem liberal do
pós-Guerra Fria seria sustentada por três
pilares: 1) o poder militar avassalador dos
EUA; 2) as instituições de governança
do sistema ONU, e iii) por um processo
contínuo de integração financeira, produtiva, comercial e informacional entre os
países. Nessa perspectiva, democracia,
capitalismo e globalização seriam partes
complementares de um mesmo processo
histórico (Hobsbawm, 1994).
Os dois primeiros pilares a serem questionados foram o poder militar dos EUA e a
capacidade regulatória do sistema ONU. O
11 de setembro de 2001 originou a Guerra
ao Terror, a qual não apenas provocou as
invasões do Afeganistão (2001-em andamento) e Iraque (2003-2011), como se
tornou uma estratégia global de combate
ao terrorismo, um inimigo fluido e bastante
adaptável (Arrighi, 2007). Desse modo,
implicou um aumento contínuo dos gastos
de defesa estadunidenses e, consequentemente, na continuidade da escalada de
endividamento desse país. Em 2018, o
orçamento de defesa dos EUA foi de U$
649 bilhões, um aumento de 5,4% a mais
em relação ao ano anterior2. Em 2019, por
sua vez, a dívida pública americana atingiu
US$ 22,03 trilhões3.
Apesar de tais cifras, a efetividade do
poder militar estadunidense começou a
ser questionada não só pelo fracasso no
Afeganistão, mas principalmente pelos
processos de modernização das Forças
Armadas chinesas e russas (Cepik, 2011).
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Por sua vez, a institucionalidade do sistema ONU começa a ser colocada à prova
quando os próprios EUA desrespeitam
continuamente suas regras. A total falta de
efetividade do Conselho de Segurança em
constranger o ímpeto de guerra da Grande
Potência é evidência desse fenômeno. Na
administração Trump, o desrespeito estadunidense pelo papel das Nações Unidas
deixou de ser apenas empírico, como se
tornou parte discursiva da política externa.
A Crise de 2008 marca a conjuntura
crítica que deslegitima à globalização
financeira, último pilar vigente da ordem
liberal. É crescente a percepção de que
há uma crescente incompatibilidade entre
o capitalismo liderado por grandes oligopólios financeiros transnacionais e sociedades democráticas. O problema básico, já
apontado por Polanyi (2000) ainda durante
a financeirização que culminou com o fim
da hegemonia inglesa, é que Estados
dominados pela tecnocracia financeira tendem a institucionalizar normas e práticas
baseadas nos princípios normativos do fundamentalismo de livre mercado. Contemporaneamente, isso é a agenda neoliberal:
um conjunto de variáveis de hipóteses mais
ou menos articuladas sobre como deve ser
a gestão da sociedade – “austeridade”,
“privatização”, “maximização do valor do
acionista” – que convergem na direção de
diminuir as capacidades de intervenção
estatal na esfera econômica.
Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, o efeito mais marcante do governo
da alta finança é o aumento da concentração de riqueza no topo da pirâmide social.4
Isso porque, na prática, essa agenda se
traduz no desmantelamento dos sistemas de bem-estar social estabelecidos
no pós-guerra e na constante aplicação
de drásticas políticas de austeridade em
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países em recessão (Piketty, 2016). No
âmbito da acumulação, o principal vetor da
crescente desigualdade é a imposição da
lógica de maximização do valor do acionista
na governança corporativa das corporações
(Zwan, 2014). Assim, não apenas retira-se
demanda efetiva necessária para a retomada do crescimento econômico, como
desarticula-se o colchão de proteção social
que ameniza os efeitos desestabilizadores
gerados por altas taxas de desemprego
(Dweck, Rossi e Oliveira 2018).
Desse modo, nota-se que a financeirização contribui para o acirramento não
só do conflito distributivo, como também
do conflito político-ideológico no interior
das sociedades capitalistas. Contemporaneamente, no entanto, a alta finança
dos países capitalista parece pairar acima
do embate ideológico, na medida em que
consegue que seus interesses sejam representados em governos de partidos liberais,
conservadores e trabalhistas.
Todavia, concomitantemente à degradação da ordem liberal, emergiu, do outro
lado do Pacífico, um desafiante improvável.
Conforme destaca Belluzzo (2018, p.15),
nos anos 1980 a China “detinha o mesmo
1% de participação no comércio mundial
que o Brasil; em 2010, sua participação
saltou para 10,4%, contra 8,4% dos EUA

e 8,4% da Alemanha”. Além disso, nota-se que o país não produz apenas bens de
baixo valor agregado, mas está inserido em
cadeias de valor de alta tecnologia (Heep,
2014). Desse modo, empresas estatais
como a State Grid e grupos chineses
privados como Huawei, Tencent e Alibaba
se tornaram os maiores competidores de
empresas como Chevron Apple, Facebook
e Amazon. Por fim, destaca-se o crescente
distanciamento relativo na produção de
ferro e aço entre EUA e China, semelhante
ao Gráfico 1, anteriormente.
Apesar disso, entende-se que ainda é
cedo demais para afirmar que a hegemonia
estadunidense chegou de fato ao seu fim.
Na esfera coercitiva, por exemplo, não
apenas os gastos militares dos EUA foram
mais de duas vezes superiores aos da China
em 2018, como as Forças Armadas norte-americanas são as únicas que contam
com uma rede de bases operacionais em
todos os continentes, o que lhe garante a
capacidade logística para atuar em teatros
de operação no mundo inteiro (Arrighi,
2007). No âmbito econômico, por sua vez,
a interdependência entre as economias das
duas grandes potencias – caracterizada
pela grande quantidade de títulos da dívida
americana em posse do Partido Comunista
Chinês e a relevância do mercado interno estadunidense para as exportações
chinesas – torna a situação ainda mais
complicada (Panitch & Gindin, 2012).
Sem pretendermos exaurir a questão,
pressupõe-se que a distribuição de poder
no sistema interestatal contemporâneo é
semelhante a da Guerra Fria. Nesse contexto, há um impasse estratégico entre
duas grandes potências que, impedidas
de entrar em confronto direto em função
do poder destrutivo das armas nucleares,
disputam acirradamente por influência
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GRÁFICO 2

Produção de Ferro e Aço - EUA e China (1960 - 2011)
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Fonte: Correlates of War. Elaborado pelo autor.

política e econômica no restante do sistema. Embora pareça existir uma tendência
de aproximação relativa na distribuição
de poder e prestígio entre EUA e China
no sistema interestatal, o resultado ainda
não está definido. O jogo pela hegemonia
ainda está no meio tempo (Arrighi, 2007).
Do nosso ponto de vista, porém, a
China possui uma importante vantagem
estrutural no atual confronto. Nossa
hipótese de trabalho é que o fato de não
existir uma tecnocracia financeira poderosa
na elite política que comanda o processo
decisório das instituições estatais chinesas
faz com que as capacidades estatais do
Estado chinês não são utilizadas de acordo
com princípios normativos derivados da

ideologia neoliberal. Em outras palavras, ao
contrário de agentes do mercado financeiro
que só possuem racionalidade econômica,
agentes políticos racionais podem também se preocupar com questões como
desenvolvimento, construção do Estado,
ameaças à soberania nacional e manutenção da legitimidade social (Heep, 2014). É
importante ressaltar, no entanto, que isso
não significa afirmar que o governo chinês
seja benevolente, mas que, ao contrário
da tecnocracia financeira de países da
América Latina, por exemplo, o Partido
Comunista Chinês não parece avesso ao
desenvolvimentismo.
Além disso, em função do tamanho
da economia do país, o governo chinês é

capaz de constranger a financeirização e
conservar fortes restrições à mobilidade de
capitais sem sofrer represálias de investidores internacionais. Esse controle é ainda
facilitado pelo fato de que, apesar da presença de iniciativa privada, o Estado chinês
controla não apenas os maiores bancos do
país, mas também centenas de indústrias
estratégicas. Mesmo nesse ambiente
centralizado, empresas transnacionais não
só foram criadas, como se inseriram nos
mercados financeiros internacionais.
De fato, os empresários mais ricos da
China, como o CEO da Alibaba, Jack Ma,
são também membros do alto escalão do
PCC. Desse modo, nota-se que a China
também foi capaz de evitar a armadilha da
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centralização burocrática na qual o Estado
soviético se inseriu (Anderson, 2018). Por
fim, nota-se que, ao contrário da União
Soviética, a China está amplamente inserida
na área de influência estadunidense. Essa
presença não é apenas econômica, mas
também cultural, política, e se manifesta no
interior das sociedades nacionais, nas instituições de governança internacional e até na
dinâmica interna da política estadunidense.
Nessa perspectiva, é importante ressaltar que não estamos afirmando que o
modelo de acumulação de capital chinês
não esteja permeado por contradições, ou
propondo a funcionalidade das instituições
políticas da China para o Brasil. Nosso
objetivo é ressaltar que o desenvolvimento
econômico na globalização financeira não é
antagônico em relação ao Estado-nacional.
Isso porque, diante da financeirização atual,
a questão que se impõe é: como governos
podem sustentar projetos de planejamento
de longo prazo em um contexto sociopolítico
adverso à ação Estatal? Em outras palavras:
“o que está em jogo não é apenas
um entendimento mais profundo sobre o
processo de financeirização, mas também
a questão de como criar um sistema capitalista mais justo e estável em um contexto de
expansão dos mercados financeiro” (Zwan,
2014, p.101).
Sem a pretensão de responder essa
questão, entende-se que um pressuposto inicial relevante é reconhecer que a
globalização financeira não se manifestou
homogeneamente em toda a periferia do
sistema capitalista. Desse modo, é teoricamente plausível a articulação de arranjos
institucionais que garantam Estados com
capacidades redistributivas, crescimento
econômico e relativa estabilidade social.
No caso brasileiro, o principal desafio é a
criação de condições políticas que permi146 bolha
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tam a coexistência de instituições democráticas, empresas nacionais públicas e
privadas competitivas, sustentabilidade
ambiental e redução dos níveis de miséria
e desigualdade.
O autor agradece a CAPES e FAPERJ pelo apoio que
então permite o desenvolvimento da Tese de Doutorado em que este trabalho se insere.
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notas de rodapé
1. Disponível em: https://www.blackrock.com/br
2. Disponível em: https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018.
3. Disponível em: https://www.em.com.br/app/
noticia/internacional/2019/02/20/interna_internacional,1032192/divida-dos-eua-bate-recordes-sob-a-presidencia-de-trump.shtml.
4. A desigualdade não é uma novidade para os países
periféricos.
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As primeiras medidas tomadas pelo governo Bolsonaro,
assim como algumas em elaboração ou tramitação legislativa,
denotam notável simplismo no trato de assuntos tão complexos
como o crescimento econômico, as finanças públicas, o mercado
de trabalho e as políticas sociais de um modo geral. Na base
dessas medidas encontram-se interpretações falaciosas do ponto
de vista histórico, que ignoram os fundamentos da sociabilidade
capitalista ocidental, as motivações comportamentais dos
agentes econômicos e demais atores sociais, e a natureza e
funcionamento das instituições do Estado de um modo geral.
Neste ensaio, analisaremos a proposta bolsonarista de
reforma da Previdência Social (PEC/06/2019), seus pressupostos,
seus objetivos e suas implicações. Mostraremos que a iniciativa
visa não apenas ao ajuste dos parâmetros atuariais que regem
o funcionamento da previdência brasileira, para assegurar a
sustentabilidade financeira do sistema, sua justificativa oficial; ela
visa, sobretudo, ao desmonte do pacto social inscrito na Carta
Magna de 1988, por meio da substituição da seguridade social
pelo seguro social e pelo assistencialismo. Argumentaremos
que a pretendida reorientação no perfil de atuação do Estado
brasileiro, dadas as condições de elevada heterogeneidade das
estruturas socioeconômicas prevalecentes no país, promoverá
retrocesso econômico e social com poucos precedentes
na história do país, distanciando-o ainda mais dos níveis de
bem-estar encontrados nos países de capitalismo avançado.
Defenderemos que iniciativas de reforma da Previdência Social
devem estar balizadas ao mesmo tempo por preocupações
atuariais, redistributivas e de proteção social, o que pressupõe
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que se considere o modo pelo qual suas bases de
financiamento e os benefícios pagos se articulam
com o sistema tributário, o mercado de trabalho,
as políticas sociais e a economia nacionais. Desse
modo, entendemos que as mudanças previdenciárias
necessárias, hoje, são de natureza incremental e não
paradigmática, e devem ser implantadas com respeito
aos princípios da Seguridade Social instaurados a partir
da Constituição Federal de 1988. Antes, uma palavra
sobre a proteção social no capitalismo ocidental.
O que se quer mudar

Os sistemas de previdência social estão sob pressão
em todo o mundo. Eles são fruto de lutas de classe
cuja origem remonta ao século XIX, quando as duas
primeiras revoluções industriais destruíram modos de
vida e trabalho tradicionais, subsumindo a população
trabalhadora à sua força produtiva. Das entranhas
de modos artesanais de produção, o capitalismo
emergente deu à luz um novo sujeito social e político,
uma nova classe social, o trabalhador assalariado. Em
pouco tempo o assalariamento se tornaria a principal

sob
pressao
(e mesmo única) forma de obtenção de meios de vida para a
grande maioria da população.
Como classe social despossuída da propriedade dos
meios de produção, os trabalhadores assalariados viram-se
compelidos, para prover suas necessidades mais elementares,
a vender a única mercadoria que lhes pertence, sua força de
trabalho (Marx, 1990). Uma mercadoria singular, fictícia, na
definição de Karl Polanyi (1980), posto que, diferentemente de
qualquer outra, é indissociável do seu possuidor, o trabalhador.
No mercado que se organizou em torno da compra e venda
de força de trabalho, os vendedores, ou seja, os trabalhadores,
defrontam-se com um conjunto muito peculiar de restrições
para a venda e gestão de sua “mercadoria”, que os coloca em
posição de estrutural desvantagem diante dos compradores da
força de trabalho, os capitalistas (Offe, 1989).
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No alvorecer do capitalismo as condições de
trabalho das massas eram inseguras, insalubres,
degradantes, destruidoras de corpos e mentes.
Crianças começavam a trabalhar aos 8 anos de idade,
homens e mulheres trabalhavam 14 ou 16 horas por
dia para ganhar salários de subsistência, insuficientes
para garantir a sustentação digna de suas famílias.
A vida era curta, como retratou Friedrich Engels de
forma magistral e angustiada no seu “A Condição da
Classe Trabalhadora na Inglaterra”, de 1845.
Contudo, ainda durante o século XIX,
especialmente em seu último terço, medidas
legislativas de proteção das massas assalariadas
começam a ser adotadas por alguns países
do capitalismo originário, pressionados pelos
trabalhadores organizados em sindicatos e em
partidos políticos, que passam a ocupar, de maneira
lenta mas crescente, o aparelho de Estado. No
século XX, sobretudo a partir da Revolução Russa
de 1917, o trabalho organizado conquistou direitos
e garantias sociais que modificaram radicalmente as
condições de vida das massas e, ao mesmo tempo,
puseram em xeque o caráter de mercadoria da força
de trabalho. Nascia o Estado de Bem-Estar Social,
avanço civilizatório sem precedentes na história do
capitalismo, que ampliou a rede de proteção e de
segurança dos trabalhadores diante dos infortúnios da
vida e do sistema econômico do qual dependem para
prover a sua subsistência.
Chame-se esse processo de conquista
de “cidadania social” (Marshall, 1967), ou de
“desmercadorização” da força de trabalho (EspingAndersen, 1991), ou ainda de conquista de uma
“propriedade social” pelo trabalhador assalariado
(Castel, 1998). Tudo aponta para o mesmo fato:
doravante, o trabalhador na sociedade capitalista, ao
menos na sua porção mais desenvolvida, tinha status
social que lhe conferia maior segurança e lhe permitia
estabelecer relações monetárias com o comprador
de sua mercadoria em bases menos assimétricas de
poder.
Esse sistema de seguridade social tinha
dois elementos centrais (embora não únicos): o
seguro desemprego e a aposentadoria. O seguro
desemprego permitia que o trabalhador que perdia
seu emprego não estivesse obrigado a aceitar
qualquer ocupação que se lhe oferecesse, por não
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bemestar

estar premido pelo acicate da fome e da miséria. Foilhe dado tempo para aguardar por ocupação de sua
escolha, ou para se qualificar para outra ocupação
em mercados de trabalho em transformação. Isso
reduziu a competição entre os próprios trabalhadores
pelos postos de trabalho existentes, com importante
e positivo impacto nos salários. E a aposentadoria deu
ao trabalhador a garantia de que não precisaria trabalhar
até morrer, e de que não teria uma vida miserável e
dependente na velhice. Em todo o mundo essa garantia
foi construída sobre a solidariedade intergeracional e de
classe. Os trabalhadores ativos e seus patrões (e em
alguns países também o fundo público) sustentariam
a aposentadoria dos que se retirassem, por meio de
contribuições sobre a renda do trabalho e o faturamento
das empresas.
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Do ponto de vista econômico, o montante do fundo
público orientado para a construção de uma rede de
proteção social foi de fundamental importância para, na
forma de um salário indireto, garantir a reprodução da
força de trabalho e alavancar o consumo de massas,
especialmente o de bens de consumo duráveis, um dos
pilares do longo período de expansão econômica iniciado
no imediato Pós-Guerra e interrompido na década de
1970 (Oliveira, 1988).
No Brasil, o desenvolvimento econômico capitalista
foi marcado por tentativa tardia de implantação de uma
estrutura produtiva moderna e de sua correspondente
sociabilidade, à semelhança das encontradas nas
economias mais avançadas. Indubitavelmente, os
esforços industrializantes envidados ao longo do século
XX foram exitosos nesse sentido, posto que ao final
desse processo, na década de 1970, o país era uma
economia urbano-industrial das mais dinâmicas do
mundo.
Entretanto, ao contrário do vivenciado nos países
desenvolvidos, os níveis de pobreza não se reduziram à
mesma escala, nem tampouco os níveis de desigualdade
se aproximaram dos ostentados por aqueles países,
em que pese a alta mobilidade social do período. A
industrialização brasileira, na verdade, andou a par com
brutal concentração de renda, poucas vezes vista na
história econômica moderna.
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Apontamos algumas das muitas razões para
esse resultado. A industrialização, muito concentrada
regionalmente e altamente oligopolizada, não
universalizou o assalariamento, reproduzindo um
mercado de trabalho com traços persistentes de
subdesenvolvimento, marcado por amplo desemprego
estrutural, informalidade, baixos salários e insegurança
no emprego (Oliveira, 2017). A “cidadania regulada”
(Santos, 1979) alijou grande parcela da população
do usufruto da incipiente rede de proteção social
tecida ainda no primeiro governo Vargas e ampliada
nas décadas seguintes, mas nunca a ponto de se
universalizar. Governos autoritários ou democráticos
foram incapazes de levar adiante reformas que
favorecessem a equidade, como a reforma agrária ou
uma reforma tributária que fizesse dos mecanismos
extrativos do Estado meios de redistribuição de renda
entre classes sociais e regiões do país. Com o tempo,
consolidaram-se estruturas sociais e econômicas cujo
modus operandi se alimentou das, e reproduziu, as
desigualdades
A Constituição Federal de 1988, a “Constituição
cidadã”, pode ser compreendida como audaciosa
tentativa de dar respostas aos problemas sociais
que afligiam a sociedade brasileira no final do século
passado. Nela, a Seguridade Social, enquanto
mecanismo de sustentação financeira, de integração
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mesmo nos momentos recentes de menor prestígio
do pensamento neoliberal, combaliram sobremaneira
o orçamento da Seguridade Social e a capacidade de
universalização do seu alcance.
Ter claro o papel dos sistemas de proteção social
em uma economia capitalista, assim como os avanços e
problemas que acompanharam a tentativa de implantação
desses sistemas em condições de subdesenvolvimento,
é fundamental para orientar projetos de reforma social
preocupados em dar respostas às mudanças demográficas
e econômicas do capitalismo contemporâneo.
Privatização e desproteção social: a essência
da previdência bolsonarista

A proposta de reforma da Previdência Social
brasileira (PEC/06/2019) não leva em conta os impactos
socioeconômicos de suas medidas. Isso resulta em um
texto que é tão injusto socialmente como débil do ponto
de vista econômico; sua razão de fundo é apenas de
ordem contábil-financeira, nada mais. Senão, vejamos.
Razão de face e razão de fundo da proposta

e de universalização de políticas de proteção social
nas áreas de saúde, previdência e assistência social,
apresentava-se como o complemento necessário, ainda
que tardio, à industrialização, e era vista por muitos como
a última etapa a ser vencida para de fato alcançarmos o
estágio de desenvolvimento dos países de capitalismo
avançado.
Apesar do ceticismo de muitos contemporâneos,
críticos da timidez reformadora do texto constitucional,
o fato é que desde a sua promulgação, a Constituição
de 1988 foi relativamente exitosa no enfrentamento dos
riscos sociais, no fortalecimento da renda das famílias
e na tarefa de estruturar uma rede de proteção social
moderna. Entretanto, dois obstáculos se interpuseram
e tolheram o alcance da reforma social contida na
Carta Magna. Primeiro, a economia brasileira perdeu,
ainda na década de 1980, a capacidade de acompanhar
os progressos científicos e tecnológicos produzidos
pela Terceira Revolução Industrial, e, com isso, o seu
dinamismo econômico. Em segundo lugar, as políticas
econômicas restritivas e os desvios de vultuosas somas
de recursos das áreas sociais para o pagamento e a
rolagem da dívida pública, que tiveram prosseguimento
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prazo ao sistema previdenciário público e (ii) eliminar ou restringir
direitos supostamente muito frouxos ou generosos do modelo
brasileiro em termos comparativos internacionais, ressignificados
no discurso oficial como “privilégios”, o fato é que:
A proposta bolsonarista introduz, paralelamente ao modelo
vigente de repartição intergeracional simples, um sistema de
capitalização individual, que oferecerá aposentadoria por idade
e benefícios associados à maternidade, incapacidade para o
trabalho e pensão. Nos termos da proposta encaminhada ao
Congresso Nacional, será instaurado regime concorrencial entre
dois sistemas distintos que redundará no enfraquecimento
progressivo do sistema de repartição, levando, no limite, à sua
absoluta irrelevância como política de proteção social. Isso porque,
é razoável supor que as empresas privilegiarão oferecer postos de
trabalho por intermédio do novo regime, que, segundo intenção do
próprio presidente da República, virá acompanhado do lançamento
de uma nova modalidade de contratação, a denominada “carteira
verde e amarela”, com menos encargos e custos trabalhistas e,
portanto, menos direitos.1 Se em cada novo contrato de trabalho
o trabalhador deixar de contribuir para a previdência pública para

SEGURIDADE
SOCIAL
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contribuir para o regime de capitalização individual, com
o tempo o financiamento da primeira ficará seriamente
comprometido. Com as altíssimas taxas de rotatividade
da economia brasileira, que tenderão a substituir
contratos com direitos por contratos sem direitos, em
muito pouco tempo o financiamento da previdência
pública, caso se baseie, como hoje, principalmente na
folha salarial dos ocupados formais, se inviabilizará.
A PEC/06/2019 estabelece em 65 anos a idade
mínima de aposentadoria para os homens e 60 anos para
as mulheres, e, no caso delas, a idade será acrescida
de seis meses por ano até 2029, atingindo também a
idade mínima de 65 anos. Segundo o IBGE, em 2017, de
cada 100 brasileiros que atingiram 15 anos, 86 chegaram
aos 60 (IBGE, 2018: 11). A publicação não informa
quantos chegaram a 65 anos, mas a taxa certamente
foi menor do que 86%. Ainda assim, se um homem
brasileiro chegou aos 65, sua esperança de vida foi de
16,9 anos, contra 20,1 anos das mulheres. Ou seja,
eles chegariam, em média, à idade de 81,9 anos e elas,
a 85,1. Mas a média esconde o fato de que apenas
52% dos homens de 65 anos chegariam aos 80, contra
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66% delas (idem: 17). A idade mínima proposta pela PEC
bolsonarista (revisão de resto necessária tendo em vista o
efetivo e acelerado envelhecimento da população brasileira)
reduzirá substancialmente o tempo de gozo do benefício da
aposentadoria, por aqueles que eventualmente consigam
cumprir o outro principal critério, o tempo de contribuição.
Encontra-se aqui o principal obstáculo ao acesso ao
benefício pelas novas gerações. Hoje um homem com
60 anos pode requerer sua aposentadoria (parcial) depois
de 15 anos de contribuição. Pelo novo projeto, o tempo
mínimo passará a 20 anos (acréscimo de seis meses
a cada ano até 2029), dando acesso a 60% da média
aritmética dos salários de contribuição, contados a partir
de 1994. Só terá direito a 100% da média o trabalhador
que contribuir por 40 anos. Uma pessoa de 65 anos, pois,
precisará ter começado a trabalhar aos 15 e contribuído
ininterruptamente até atingir a idade mínima para se
aposentar, se quiser ter o benefício integral. A probabilidade
de que isso ocorra, em qualquer idade, é muito baixa.
Isso porque, em 2017, 66% dos trabalhadores
ocupados formalmente estavam no emprego há menos
de 5 anos.2 São muito altas as taxas de rotatividade
no emprego registrado. E já foi demonstrado que a
probabilidade de retorno a uma ocupação formal, uma
vez perdido o emprego, cai com a idade, e torna-se
praticamente nula a partir dos 45 anos (Cardoso, 2000). Isto
é, um trabalhador formal que perca seu emprego aos 45
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um salário mínimo. Adicionalmente, deve-se comprovar
viver em condições de miserabilidade, entendida na
proposta como a obtenção de uma renda mensal familiar
per capita não superior a ¼ do salário mínimo, e a posse
de um patrimônio familiar inferior a R$ 98.000,00.
Estabeleceu-se, ainda, o direito a um benefício no valor
de R$ 400 aos idosos com idade entre 60 e 69 anos
e que igualmente comprovem viver nas condições
supracitadas. Não é difícil perceber que as novas regras
atingem, de maneira perversa, a parcela mais vulnerável
da população idosa, dificultando para muitos o acesso ao
benefício, especialmente aos que vivem em áreas rurais.
É dessa maneira que se pretende garantir a
sustentabilidade financeira do sistema a longo prazo.
Mesmo que a “razão de dependência humana”
(quantidade de beneficiários sobre quantidade de
contribuintes) aumente, a “razão de dependência
financeira” (valor gasto com benefícios previdenciários
sobre valor arrecadado da população em idade ativa)
diminuiria necessariamente, em magnitude suficiente
para compensar o acréscimo da primeira, com isso
garantindo o equilíbrio atuarial do sistema.
Daí podermos afirmar que a razão de fundo da
reforma é apenas de ordem contábil-financeira (nem
sequer econômica!), cujas consequências econômicas
e sociais esperadas são facilmente antecipáveis, como
discutiremos mais adiante.
Bases conceituais equivocadas

anos, terá que encontrar outros meios de vida que não
o assalariamento registrado, e também outras formas
de contribuição até atingir a idade mínima de 65 anos.
Dificilmente o conseguirá. Além disso, cerca de metade
dos ocupados ou não tem carteira assinada, ou trabalha
por conta própria. Em 2017, apenas 15% dos primeiros
contribuíam para a Previdência, e nada além de 30%
dos últimos. Dificilmente essas pessoas conseguirão
contribuir por tempo suficiente para ter acesso ao menos
a 60% da média de suas contribuições. Na velhice,
dependerão do apoio das famílias ou da assistência
social, muito particularmente o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
Ora, a proposta de reforma bolsonarista amplia para
70 anos a idade mínima de acesso ao BPC, no valor de

Não bastassem a desumanidade e a perversidade
da proposta em si, por atingir fundamentalmente os
situados nos estratos mais baixos da pirâmide salarial, há
vários equívocos em sua base conceitual.
Primeiro, o projeto parte de concepção anacrônica
do mercado de trabalho como base principal para o
financiamento da Previdência. Ora, não se pode ignorar,
em discussões dessa natureza, que a concepção de
proteção social previdenciária tal como a conhecemos
hoje surgiu, como sugerimos antes, em países que
conseguiram universalizar o assalariamento e montar
estrutura produtiva com grau de homogeneidade sem
paralelo em países subdesenvolvidos como o Brasil, cujo
mercado de trabalho carrega consigo, como herança de
sua formação sócio-histórica, desemprego estrutural
e informalidade persistentes, baixos salários e elevada
desigualdade de renda, além de instabilidade e elevada
rotatividade no emprego.
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Além das informações já adiantadas sobre a
estrutural insegurança de nosso mercado de trabalho,
de acordo com a PNAD Contínua, em 2018, somandose os trabalhadores e trabalhadoras desocupados
(12,8 milhões de pessoas), os(as) subocupados(as)
por insuficiência de horas trabalhadas (6,6 milhões) e a
força de trabalho potencial, incluindo desalentados(as)
(7,9 milhões), são algo como 27 milhões de pessoas
em idade ativa com seus potenciais produtivos
desperdiçados, total ou parcialmente, e que se
encontram fora do mecanismo contributivo que
sustenta a Previdência Social. Dentre os ocupados,
aproximadamente 54% se inseriam no mercado
de trabalho de maneira precária, sem acesso, ou
com acesso bastante restrito, aos direitos sociais e
trabalhistas presentes no arcabouço jurídico brasileiro.
Ademais, o mundo do trabalho está em modificação
estrutural, razão pela qual não faz mais sentido ancorar
o principal do financiamento da Seguridade Social
na categoria salário e muito menos na capacidade
remuneratória e contributivo-atuarial das pessoas. De
um lado, o assalariamento sofrerá fortes impactos
diante do avanço da economia de compartilhamento e
da “uberização” das relações de trabalho, que alçará
o trabalho por “conta própria” ou “independente”
a patamares antes inimagináveis. De outro lado, as
estimativas são grandiosas quanto à capacidade dos
avanços tecnológicos mais recentes ceifarem o trabalho
humano das atividades produtivas, e não somente
as do ramo industrial. A consultoria McKinsey Global
Institute, em estudo recente, estimou que até 2030
entre 400 e 800 milhões de pessoas perderão seus
empregos diante do avanço da robótica e da inteligência
artificial. Ou seja, o financiamento ideal e promissor
da seguridade e da previdência deveria gradualmente
ir se deslocando da massa salarial para outras fontes
mais amplas (tais como aquelas já previstas desde o
natimorto Orçamento da Seguridade Social presente na
Constituição Federal de 1988).
Em segundo lugar, num país desigual e
heterogêneo como o Brasil, não faz sentido supor ou
querer que o orçamento da Seguridade Social e da
Previdência sejam equilibrados ou superavitários em
termos contábeis. A lógica do autofinanciamento da
seguridade e da previdência talvez ainda valha para
países que conseguiram universalizar o assalariamento
formal atuarialmente contributivo, mas em países como
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massa
salarial

o Brasil a Previdência pode e deve ser financiada
com tributos para além da folha salarial. Não apenas
pelo fato já mencionado de o mercado de trabalho
brasileiro ser altamente heterogêneo, flexível e
precário, como também em razão das altas taxas
de desigualdade de raça, gênero e regionais, que
resultam em heterogeneidades socioeconômicas
impossíveis de serem equalizadas por regras
uniformizadoras entre homens/mulheres, ricos/
pobres, rurais/urbanos etc. A esperança de vida é
muito mais baixa no Nordeste e no Norte do país,
por exemplo, e uma regra universal quanto à idade
mínima pune desigualmente essas populações, vis-àvis as que vivem nos estados do Sul e do Sudeste.
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como retornando ao caixa governamental na forma de
tributos pagos diretamente sobre a renda de cada um
e sobre a circulação de bens e serviços movimentados
com aqueles recursos originais.
O quarto equívoco da proposta é não levar em
conta o fato de que, em razão do caráter regressivo
da estrutura tributária, no Brasil de hoje, são os
trabalhadores (e os pobres mais que os ricos) que de fato
financiam a maior parte dos seus próprios benefícios,
pelos impostos pagos sobre suas respectivas rendas
e sobre o consumo. Por isso, não há como mitigar a
desigualdade estrutural brasileira se não for por meio do
uso do fundo público com perfil redistributivo pelo lado
do gasto e progressivo pelo lado da arrecadação.
Por fim, os economistas precisam entender que,
ao menos no Brasil, o gasto previdenciário não desloca
o investimento discricionário, logo, não é contrário
ao crescimento econômico. Já mencionamos que o
gasto social no Brasil é componente estrutural positivo
(e com multiplicador maior que 1) do crescimento
econômico. Faltou completar que dá-se o inverso no
caso do gasto financeiro com pagamento de juros sobre
a dívida pública, este sim o principal componente do
gasto público a jogar contra o crescimento econômico,
contra a sustentabilidade fiscal e contra o financiamento
adequado da Seguridade Social brasileira (IPEA, 2010;
2011).
A Previdência Social, para além da razão contábil

Em terceiro lugar, o argumento contábil que sustenta
a proposta de reforma (poupar 1 trilhão de reais em 10
anos, segundo o ministro da Fazenda) não leva em conta
o dado singelo de que o gasto social e previdenciário
tem multiplicador maior do que 1 sobre a arrecadação
governamental e o crescimento econômico (IPEA,
2010; 2011). Isto é, cada R$ 1,00 pago pelo governo em
benefícios assistenciais e previdenciários, na medida
que constitui parte importante ou principal da renda das
famílias que os recebem (como veremos), produz efeitos
positivos diretos na economia, proporcionalmente
maiores que o gasto original realizado, tanto aquecendo
o mercado por meio do consumo das famílias (e cuja
contraparte é o faturamento e o lucro das empresas),

O projeto bolsonarista não leva em conta a realidade
da previdência social no Brasil. Alguns números ajudarão
a esclarecer o cenário que se quer transformar, por meio
da redução dos benefícios ou restrição de acesso a eles,
que resultariam na propalada economia de 1 trilhão de
reais em 10 anos.
Segundo dados da PNAD Contínua Anual de 2017,
14,1% da população brasileira recebiam algum tipo de
aposentadoria ou pensão, num total de R$ 51 bilhões,
pagos a cerca de 29 milhões de pessoas todo mês.
Destas, 12,5 milhões eram homens e 16,6 milhões
mulheres. A aposentadoria (ou pensão) média foi de
R$1.932 para os homens e R$1.600 para as mulheres,
a preços de 2017. Apenas 18% dessas pessoas tinham
uma ocupação remunerada além da aposentadoria,
majoritariamente como trabalhadores(as) por conta
própria. Ou seja, mais de 80% tinham na aposentadoria
ou pensão a única fonte de renda. Mais ainda: 44% dos
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homens e 51% das mulheres segurados(as) recebiam
exatamente o salário mínimo (R$ 937 em 2017); entre
os mais pobres (8% que recebiam menos de um salário
mínimo), as mulheres eram maioria (60%), e entre os
5% mais ricos, 53% eram homens.
Naquele ano de 2017, 62 milhões de pessoas (ou
perto de 30% da população) viviam em famílias com
ao menos um membro aposentado(a) ou pensionista,
sendo que 10 milhões viviam em famílias nas quais a
aposentadoria ou pensão era a única renda disponível.
E 30 milhões de pessoas viviam em famílias nas
quais 50% ou mais da renda familiar provinham de
aposentadoria ou pensão.
Engana-se quem imagina que esta é uma realidade
do mundo rural. Na verdade, 82% dessas pessoas
(com 50% ou mais da renda familiar provenientes de
aposentadoria ou pensão) viviam nas cidades, e nada
menos do que 41% estavam na região Sudeste (19% no
estado de São Paulo, 10% no do Rio de Janeiro), contra
30% vivendo no Nordeste e 16% na região Sul.
Por fim, o dado mais relevante: quase 60% das
famílias nas quais 50% ou mais da renda familiar eram
provenientes da aposentadoria de um ou mais de seus
membros (abrigando 16 milhões de pessoas), tinham
renda familiar per capita de 1 salário mínimo ou menos,
sendo que 32% daquelas famílias (abrigando 9 milhões
de pessoas) tinham renda familiar per capita de ½ salário
mínimo ou menos.
Esses dados deixam claro que parcela expressiva
da população depende inteiramente (ou centralmente)
dessa fonte de renda para sua sobrevivência. Ou seja, o
consumo cotidiano dessas famílias depende dessa fonte
de renda. Famílias com dependência de aposentadorias
ou pensões, com renda familiar per capita de 1 salário
mínimo ou menos, muito provavelmente gastam todo
o seu dinheiro com despesas obrigatórias: alimentação,
habitação, saúde, educação dos filhos. Para a maioria,
não sobra nada ou quase nada para outras despesas.
Esse não é um mundo de privilégios. É um mundo de
necessidades vitais.
Quando Paulo Guedes diz que precisa economizar
1 trilhão de reais em 10 anos, o valor mágico é
apresentado como simples operação contábil. Nem
ele nem ninguém até aqui mencionou o fato de que, o
que é apresentado como “economia” para o governo,
na verdade representará um enxugamento brutal de
recursos hoje disponíveis para o consumo das famílias.
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E para proporção expressiva destas, o único recurso
disponível. Como o gasto social tem multiplicador
maior do que 1 sobre o crescimento e a arrecadação,
é evidente que essa “economia” terá impacto direto
no mercado interno, com redução do potencial de
crescimento econômico e de geração de empregos no
médio e no longo prazo.
Vale notar que aposentados e pensionistas que
figuravam entre os 5% mais “ricos” se apropriavam de
25% dos valores pagos em 2017. Se a essas pessoas
fosse aplicado o teto do INSS (R$ 5.531 naquele ano),
haveria uma “economia” mensal de R$ 10 bilhões, ou
R$1,2 trilhão em 10 anos, segundo a mesma PNAD
Contínua. Qualquer governo que visse na reforma
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previdenciária a chance de tornar o sistema brasileiro
mais equitativo, enfrentaria o problema dos altos
rendimentos, propondo soluções que não punissem
os mais pobres, maioria da população e também dos
segurados.
De qual reforma necessita a Previdência Social
brasileira?

Uma nova proposta de reforma da Previdência
deveria considerar, como ponto de partida, o que foi
realizado por iniciativas anteriores, com o intuito de
dimensionar os impactos atuais de medidas adotadas
no passado, de estimar impactos de médio e longo
prazos ainda esperados e, finalmente, de identificar
lacunas e problemas anteriormente existentes, mas
não enfrentados, ou que surgiram ou se tornaram mais
urgentes no período recente.
No Brasil, foram duas as principais iniciativas de
reforma da Previdência desde a sua efetivação, ao
lado da saúde e da assistência social, como um dos
pilares da Seguridade Social, a partir da Constituição
Federal de 1988. A primeira, consubstanciada na
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
1998, introduziu como alterações mais relevantes:
a substituição do tempo de serviço pelo tempo de
contribuição, para efeitos de acesso ao benefício da
aposentadoria; e instituiu, no âmbito do regime dos
servidores públicos, idades mínimas de aposentadoria
para homens (60 anos) e mulheres (55 anos). Firmaramse, a partir de então, duas modalidades de aposentadoria
no âmbito do regime geral de previdência social: a
aposentadoria por idade, concedida aos trabalhadores
urbanos com 65 anos e às trabalhadoras urbanas com
60 anos, e tempo de contribuição mínimo de 15 anos;3
e a aposentadoria por tempo de contribuição, facultada
aos trabalhadores com 35 (homens) ou 30 anos de
contribuição (mulheres). Nesta última modalidade, para
desestimular aposentadorias precoces, optou-se pela
aplicação de um redutor no valor dos benefícios, o
chamado Fator Previdenciário (Lei nº 9.876), baseado
na idade e no tempo de contribuição do trabalhador ou
trabalhadora.
A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003, consistiu na segunda iniciativa de reforma
da Previdência no Brasil, desta feita com foco no
regime próprio dos servidores públicos. São dignas
de nota as seguintes alterações: a elegibilidade para
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as aposentadorias ordinárias passou a combinar 20
anos no serviço público, 10 na função e 35 anos de
contribuição; e o valor máximo das aposentadorias foi
equiparado ao teto estabelecido para o regime geral.
Benefícios superiores a este patamar passaram a estar
condicionados a contribuições a um fundo de pensão
com planos de contribuição definida e gestão pública.4
Cumpre acrescentar, ademais, que, em 2015,
a partir da sanção da Lei nº 13.183, estabeleceuse a possibilidade de afastamento da incidência do
fator previdenciário com a adoção da fórmula 85/95.
Doravante, caso o somatório de idade e tempo de
contribuição totalize um patamar pré-estabelecido
de pontos (85, se mulher, ou 95, se homem),5 o
trabalhador faz jus ao recebimento do valor integral
de seu benefício. Com efeito, a legislação atual optou
pela via da redução do valor do benefício como um
desestímulo às aposentadorias precoces.
É preciso reconhecer, portanto, que a previdência
social brasileira passou, ao longo das últimas décadas,
por muitas mudanças institucionais e paramétricas
que tornaram mais difícil o acesso à aposentadoria
e reduziram o valor dos benefícios pagos, algumas
delas sem o devido tempo decorrido para que possam
produzir os efeitos almejados por seus idealizadores,
como a equiparação do teto do valor das aposentadorias
entre os setores público e privado.
Dito isso, é inegável que os brasileiros vêm
envelhecendo rapidamente e que mudanças no
sistema devem ser promovidas com o fim de
alinhá-lo ao novo perfil etário da população. De todo
modo, tais mudanças devem preservar o arcabouço
institucional e os princípios constitutivos da Seguridade
Social.6 Primeiro, é preciso conceber um projeto de
desenvolvimento para o país, com preocupações
com o pleno emprego, a expansão dos salários e o
aumento do número de contribuintes da Previdência;
todos eles vetores que, do ponto de vista dinâmico,
contrabalançam os efeitos do envelhecimento
populacional sobre o sistema. Nesse sentido, é
importante ter em conta os ensinamentos do período
compreendido entre meados da década passada e a
atual, quando a combinação de crescimento econômico
mais acelerado, baixas taxas de desemprego, expansão
dos salários e formalização das relações de trabalho
converteram em resultados fiscais positivos para o
regime geral da Previdência.
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Em segundo lugar, é de fundamental importância
que recursos fiscais sejam mobilizados para a formação
de um fundo público de financiamento dos benefícios
previdenciários, em sintonia com o que é praticado nas
democracias avançadas e, também, com o estabelecido
na Constituição de 1988, que, ao conceber a Previdência
como parte integrante da Seguridade Social, determinou
uma base de financiamento ampla e diversificada.
Portanto, é necessário cuidar para que as fontes de
custeio da Seguridade Social, especialmente a Cofins
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social), a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido), e o PIS-Pasep (Programa de Integração Social
e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público), não sejam utilizadas para outros fins, mas
sim como “contribuições do governo” ao sistema.
Logo, defendemos a extinção da DRU (Desvinculação
de Receitas da União), a redução drástica das
renúncias tributárias, o fim das desonerações patronais
sobre a folha de pagamento, a revisão de isenções
previdenciárias para entidades filantrópicas, e uma maior
contribuição do agronegócio para o financiamento da
Previdência.7
O ideal seria que tais medidas se acompanhassem
de uma reforma tributária que promovesse uma
arrecadação mais justa, ampliando o peso relativo
incidente sobre as classes mais abastadas e aliviando
a carga fiscal sobre a base da pirâmide salarial. Seria
essencial diminuir a importância relativa dos tributos
incidentes sobre bens e serviços, a denominada
tributação indireta, e ampliar os impostos sobre a renda
e a propriedade, a tributação direta. O fim da isenção
do pagamento de Imposto de Renda de dividendos
distribuídos a acionistas, a criação de nova alíquota
de Imposto de Renda superior à máxima atualmente
praticada (27,5%), a restrição de deduções do Imposto
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de Renda de gastos privados em saúde e educação, a
majoração do imposto sobre herança, são exemplos de
medidas que contribuiriam para tornar mais progressiva a
estrutura tributária brasileira e a sustentação financeira da
Seguridade Social mais equânime entre as classes sociais.
Parece claro, pois, que a reforma bolsonarista da
Previdência (que também é a do presidente da Câmara
Federal, Rodrigo Maia, e era a do presidente Michel
Temer), sob pretexto de um ajuste atuarial do sistema, na
verdade tem por objetivo promover o ajuste das contas
públicas à custa dos mais pobres e mais vulneráveis.
Reformar a Previdência é urgente, tendo em vista o
envelhecimento da população. Mas o debate público
está sendo apequenado (e ludibriado) pela atenção
exclusiva à equação contábil de receitas atuais e
despesas previdenciárias atuais, equação que esconde,
na verdade, profundo conflito distributivo, expresso
na brutal regressividade de nosso sistema tributário,
resultado de um Estado que tem sido, historicamente, ao
mesmo tempo refém e promotor das muitas categorias
econômicas e sociais que se recusam a contribuir para o
bem-estar coletivo.
Um sonho ruim

Em seu desenho atual, a reforma da Previdência projeta
futuro sombrio. Dados os critérios restritivos de acesso
e usufruto dos direitos previdenciários, é bem provável
que haja, no curto prazo, nova onda de antecipação de
aposentadorias por parte de pessoas já elegíveis ou perto
de o serem, como aconteceu por ocasião das reformas
anteriores, tanto em 1998 como em 2003, por exemplo.
No médio e no longo prazo, é muito provável
a exclusão de parcela majoritária da população em
idade ativa do regime público de previdência, via
informalização e precarização dos contratos de trabalho.
As alternativas seriam a migração para modelos privados
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notas de rodapé
1. A esse respeito, ver matéria publicada no sítio do jornal El País intitulada “Bolsonaro:
‘Brasil tem direitos em excesso. A ideia é aprofundar a reforma trabalhista’”. Disponível
em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/22/politica/1540230714_377475.html>.
Acesso em: 15/05/2019.
2. Dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.
3. Aos trabalhadores e trabalhadoras rurais foram fixadas idades mínimas diferenciadas,
inferiores em 5 anos às aplicadas nas áreas urbanas, não sendo exigido, ademais,
tempo mínimo de contribuição.
4. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (FUNPRESP)
foi criada em 2013. Os servidores que ingressaram no setor público federal a partir
de então transferem recursos para essa Fundação. A adesão de antigos servidores,
porém, é facultativa.

de aposentadorias e pensões (hipótese otimista, dados os
critérios igualmente restritivos, além de caros e arriscados,
dos fundos de pensão hoje existentes), ou para opções
de natureza pessoal ou familiar de autoproteção social,
especialmente problemáticas em países majoritariamente
desiguais, heterogêneos e pobres como o Brasil.
Os critérios de acesso e gozo de direitos previdenciários
podem se tornar ainda mais restritivos no futuro, caso, como
propõe o atual governo, avance a desconstitucionalização
das regras previdenciárias. Novas mudanças poderão ser
adotadas sem as exigências regimentais requeridas por
alterações constitucionais, mais difíceis de serem viabilizadas
politicamente. O futuro dos idosos estará sujeito aos ventos
incertos da política de ocasião.
Por fim, o desmonte da previdência pública e a abertura
de imenso e quase inesgotável filão para a exploração
privada dessa política social não ocorrerão sem enormes
custos sociais, como demonstram as experiências de
países latino-americanos e do Leste Europeu, que optaram
por trilhar esse caminho e que convivem, hoje, com
proporção considerável de idosos miseráveis. A velhice,
quando miserável, se acompanha da redução das redes de
sociabilidade e da capacidade de articulação política mais
ampla, condição que torna os mais velhos particularmente
vulneráveis a governos moralmente indiferentes ao seu
sofrimento.
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5. A lei previu um acréscimo anual de um ponto até 2026, quando a relação passaria
então a ser 90/100.
6. Algumas das alternativas aqui apontadas foram primeiramente apresentadas no
documento “Previdência: reformar para excluir? Contribuição técnica ao debate sobre a
reforma da previdência social brasileira”, organizado pela ANFIP – Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e pelo Dieese – Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e fruto da contribuição de
dezenas de especialistas no tema. Ver: ANFIP; DIEESE (2017).
7. De acordo com reportagem divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo, entre 2003 e
2016, R$ 420 bilhões foram concedidos ao setor produtivo na forma de subsídios
embutidos em operações de crédito e financeiras, valor superior ao destinado, no
mesmo período, a programas sociais (R$ 372 bilhões). Ver: “‘Bolsa empresário’ supera gastos com programas sociais”. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2017/08/1907561-bolsa-empresario-superabrprogramas-sociais.shtml>.
Acesso em: 20/05/2019.
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BOLETIM DE
OCORRÊNCIA

Aos dezessete dias de novembro do ano de mil, novecentos e quatorze, nesta
cidade do Rio de Janeiro, pelas duas e meia horas da manhã, na casa à Rua São
Clemente cento e trinta e quatro, onde foi vindo o Ilustríssimo Delegado do
Septimo Districto, commigo escrivão, foi colhido o depoimento do Excelentíssimo
Senhor Doutor Rui Barbosa de Oliveira, residente naquele endereço.
O depoente alega ter sido despertado em torno das onze e meia horas por uma
balbúrdia nos fundos de sua residência, tendo vestido seu robe de chambre e se
dirigido à varanda de atrás para verificar o que se passava; que, ao lá chegar,
deparou-se com um ladrão que havia violado sua propriedade a fim de roubar-lhe
as galinhas, patos e marrecos que se achavam em seu cercado junto à estrebaria;
que, ao flagrá-lo do alto da varanda, segurando uma galinha debaixo de cada
braço, ergueu o dedo irritado e lhe disse:
“Não é pelo bico-de-bípede, nem pelo valor intrínseco do galináceo; mas por
ousares transpor os umbrais de minha residência. Se for por mera ignorância,
perdoo-te. Mas, se for para abusar de minha alma prosopopeia, juro-te pelos tacões
metabólicos de meus calçados, que dar-te-ei tamanha bordoada, que transformarei
sua massa encefálica, em cinzas cadavéricas. Reduzir-te-ei a zero!”; que, ao ouvi-lo,
o ladrão respondeu enrubescido: “Tudo bem, seu Rui mas... É pra levar as galinhas
ou deixar as galinhas?”
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