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Em tempos de incêndios de proporções amazônicas, o governo brasileiro ressuscitou o antigo
receio do colonialismo das grandes potências, sempre de olhos na floresta. É uma “tecla” a que
os militares são particularmente sensíveis. É bom esclarecer que a questão do colonialismo
apresenta duas dimensões. Primeiro, a externa: aquela do imperialismo de uma nação, mais
poderosa do ponto de vista militar e econômico, sobre outra, mais fraca. Implica vulnerabilidade
da soberania. Mas há outra dimensão do colonialismo, a interna. Ela se traduz no modo pelo qual
a elite brasileira, descendente do colono ibérico, age dentro do “seu domínio”, promovendo o
desenvolvimento predatório, com destruição do meio ambiente e exploração de mão de obra,
seja negra, indígena ou infantil. Essa perspectiva não deixa de ser também profundamente
colonialista. É a prática por nós mesmos do “lenocínio da nossa terra” a que se referia Alberto
Torres, ou do “autoimperialismo”, tão bem descrito pelo Benjamin Moser. Ele revela a mesma
visão do colono português, ou descendente de português, que reclamava – com razão – do
imperialismo britânico, apenas para poder explorar sozinho e desembaraçado o que havia na
colônia. Escolher entre sofrer o imperialismo e o autoimperialismo é como escolher morrer
fuzilado ou decapitado. Independentemente da forma, o desfecho é o mesmo.
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Inteligência tem altas pretensões: compara a sua paixão pelo beletrismo e
a afinidade com as elites intelectuais às de Marcel Proust. Puro exagero.
A revista é uma gota de absinto no infinito da obra de Proust. Feitos os
prolegômenos, registre-se que não consideramos nenhum tempo perdido.
Saímos, então, em busca de imagens que retratam do dândi ao escritor
iluminado. O resultado é a galeria de caricaturas que pode ser visitada nas
páginas a seguir. Cada um dos nossos parceiros ganha uma madeleine.
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Já há alguns anos tenho me dedicado
ao estudo da história do pensamento
brasileiro nos campos da ciência
política e do direito, e é sobre uma
hipótese nesse campo que gostaria
de desenvolver. Por que chamamos a
reflexão política brasileira pensamento
e não teoria? A palavra “teoria”
costuma ser empregada para designar
um conjunto de proposições lógicoabstratas que descrevem as leis de
funcionamento de um determinado
fenômeno. Não é por outro motivo
que, nas ciências humanas, as
grades curriculares do ensino
superior estão repletas de disciplinas
de “teorias” alusivas a ramos do
conhecimento como filosofia,
direito, sociologia, antropologia,
economia, administração, história
etc. Na ciência política, temos teoria
política. Por emulação do método
autoral empregado pela filosofia, o
ensino de tal disciplina é ministrado
pela leitura sucessiva das obras dos
autores julgados “clássicos” daquela
área, em virtude de contribuições
julgadas fundamentais por aqueles
que a ensinam. Assim, os estudantes
de ciência política da Escola de
Ciência Política que passam pelas
mãos do prof. Fernando Quintana,
aqui presente, não escapam à leitura
de Maquiavel, Hobbes, Locke,
Montesquieu, Rousseau, Tocqueville,
Marx etc. Mais adiante, o estudante
pode vir a encontrar outra disciplina,
por que tomará contato com as
principais obras políticas produzidas
no Brasil. Essa disciplina parece o

18 Vira-latas
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equivalente nacional daquela de
teoria politica e é ministrada da
mesma forma, pela apresentação
dos “grandes livros” dos nossos
“clássicos”, como o visconde de
Uruguai, Tavares Bastos, Joaquim
Nabuco, Rui Barbosa, Alberto Torres,
Oliveira Vianna, Sérgio Buarque,
Raimundo Faoro etc. Ela se chama
pensamento político-social brasileiro,
pensamento social e político brasileiro
ou simplesmente pensamento político
brasileiro. Diante dessas informações,
a primeira pergunta que vem à cabeça
do estudante é: por que esta última
recebe uma denominação diferente?
Por que aquela se chama “teoria” e
esta se chama “pensamento”?
A resposta não é simples. Poucos
autores explicitam os motivos de
terem escolhido esta ou aquela
denominação. Em princípio, podese conjecturar não haver qualquer
motivo especial em se distinguir o
nome de uma disciplina da outra; é
possível argumentar que, na verdade,
não houve nenhum propósito de
distingui-las: teoria ou pensamento
seriam expressões intercambiáveis.
Há, porém, uma primeira justificativa
para diferenciar teoria ou filosofia
política, de um lado, de pensamento
ou história das ideias políticas, de
outro. Os textos “teóricos” ou
“filosóficos” seriam coerentes,
abrangentes e abstratos, ao passo que
aqueles sob a rubrica “pensamento”

seriam fragmentários, contingentes
ou assistemáticos. A filosofia política
se distinguia do “pensamento político
em geral” na medida em que este
último estava voltado para a prática e,
por conseguinte, não tinha o mesmo
rigor, a mesma coerência, a mesma
universalidade. O pensamento
político se manifestava por meio de
leis, códigos, poemas e histórias das
ideias, panfletos e discursos públicos.
Para além dessa primeira explicação,
pode-se avançar uma segunda para
justificar a diferença entre filosofia
e teoria (e, por conseguinte, história
da filosofia ou da teoria), de um lado,
e “pensamento” (ou história das
ideias ou do pensamento), de outro.
A palavra “filosofia” ou “teoria” seria
empregada para designar o conjunto
de textos de natureza política de
validade universal, ao passo que
pensamento político ou história das
ideias nomearia aqueles de validade
apenas nacional. Poderíamos assim
falar num pensamento político, que
para além de autores “universais”,
contaria com autores de menor
estatura, mas relevantes no contexto
nacional daquele país. Conciliar-seiam assim a dimensão universalista
da teoria política ou da filosofia, de
um lado, com o seu reflexo nacional
particular, de outro, designado
este como pensamento ou história
das ideias políticas. Em síntese: o
“pensamento político” seria a “teoria
política” em contexto nacional.
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Por mais que essas explicações
sejam válidas, creio que, além
delas, há uma terceira para justificar
a diferença no emprego das
expressões teoria e pensamento
no Brasil: a percepção difusa do
tempo (atrasado) em que o país se
encontraria, decorrente do lugar
(periférico) por ele ocupado no
mundo. Essa percepção secular, por
parte das elites ibero-americanas,
de se acharem excluídas de um
“centro” do mundo, mais importante
e superior, localizado no Atlântico
Norte, repercutiu diretamente
na definição de suas identidades
nacionais depois da independência.
A internalização dessa condição
de inferioridade, na forma de um
sentimento de exclusão do “mundo
civilizado”, ou de sua inserção nele
numa condição subalterna, se
refletiu no pouco caso demostrado
pelas elites dos países periféricos
ao pensamento produzido por
elas mesmas, comparado àquelas
elaboradas nos países centrais.
Dependentes dos modelos culturais
dos países cêntricos, que distribuíam
os lugares e os papéis das nações
no mundo, elas internalizaram o
pressuposto de sua inferioridade neles
inscrito. As diferenças quantitativas
entre as nações do “centro” e da
“periferia”, medidas objetivamente
em termos de tecnologia ou
poder militar, se converteram em
diferenças qualitativas no plano da
existência: aquilo que era apenas
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um juízo de fato (assimetria militar
e econômica) se transformou, no
plano das representações sociais,
num juízo de valor (inferioridade no
plano da existência e da cultura). Os
europeus e norte-americanos seriam
“adiantados”, “desenvolvidos”,
“civilizados”, “primeiro mundo”, ao
passo que os ibero-americanos eram
“atrasados”, “subdesenvolvidos”,
“bárbaros” ou “semibárbaros”. Era
como se prevalecesse uma divisão
internacional do trabalho intelectual:
na geografia do mundo, o “centro”
o “lugar” produzia o “universal”
(filosofia, teoria, ciência); ao passo
que cabia à periferia aplicá-lo às
suas circunstâncias particulares.
Esse processo por que os autores
periféricos “aplicavam” a teoria
cêntrica dava origem a um tipo de

ou deformado. Conforme bem
explicado por Marcelo Jasmin ao
longo de sua produção acadêmica,
tratava-se da filosofia da história ou
cronosofia, bosquejada na Europa
ocidental, na passagem do século
dezoito para o seguinte, e renovada,
em diferentes versões, como “uma
interpretação sistemática da história
universal, de acordo com um princípio
segundo o qual os acontecimentos
e sucessões históricos se unificam
e se dirigem para um sentido final”
situado no futuro. Pressupondo
a falta de identidade da natureza
humana no tempo, entendida agora,
não mais como constante, mas

o “pensamento político” seria a
“ t e o r i a p o l í t i c a” e m c o n t e x t o n a c i o n a l
reflexão menor, espécie de rescaldo
da anterior: precário, fragmentário,
contingente ou assistemático, válido
somente dentro de seus próprios
limites (nacionais). Em outras
palavras, por meio daquele processo
de “aplicação” a periferia se tornava
por excelência o lugar onde se
concentravam todas as características
do pensamento descritas nas
explicações anteriores.
Nas décadas que se seguiram
à independência das nações do
subcontinente, uma matriz históricofilosófica se destacou no papel de
estabelecer distinções qualitativas
entre uma teoria cêntrica, valorada
como universal e original, e um
pensamento periférico, avaliado
como local, bárbaro, ou copiado,

perfectível ou mutável, o passado
não ensinava mais o presente, que
lhe era intrinsecamente diferente;
sua utilidade estava tão somente
em fornecer ao filósofo material para
que ele pudesse compreender as
leis por que se sucediam os estádios
do processo histórico. Assimilada
como um esquema de ordem e
sentido progressivos, organizador
dos lugares das diversas nações ao
longo do tempo, a filosofia da história
recebeu diversas versões, sendo as
mais conhecidas as de Condorcet,
Hegel, Comte, Spencer e Marx.
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progredia o “espírito humano”. O
conhecimento do processo histórico
permitia constatar o aperfeiçoamento
do homem ao longo da história,
que redundaria num futuro de
absoluta liberdade e igualdade entre
indivíduos e nações. Em virtude da
“superioridade de suas luzes e as
vantagens de seu comércio”, esse
progresso era produzido nos países
europeus e se disseminava sobre o
seu entorno: América, África e Ásia.
Os povos periféricos esperavam
“instruções para se civilizar, e
encontrar irmãos nos europeus,
para tornarem-se seus amigos e
seus discípulos”. Nessas regiões,
o progresso seria mais veloz, já que
todas as atitudes, comportamentos
e princípios “modernos” já a elas
acorreriam prontos, explicados pelos
livros europeus, que civilizariam
o resto do mundo. No Novo
Mundo, caberia à população de
origem europeia “civilizar ou fazer
desaparecer, mesmo sem conquista,

Acreditavam que, orientadas por um
telos futuro de paz, de liberdade e
igualdade “universais”, havia nações
que marchavam à frente e outras,
atrás, conforme critérios como maior
progresso do Espírito que conduzia o
ou menor esclarecimento (isto é,
homem rumo à liberdade e desvelava
difusão das “luzes”, da “razão”, do
a razão de Deus na história. Essa
conhecimento), e/ou maior ou menor
cronosofia deu origem a uma história
desenvolvimento material (quase
da filosofia na qual cada etapa daquele
sempre entendido como industrial).
processo de desenvolvimento do
As primeiras pertenciam ao “centro”;
espírito poderia ser intelectualmente
as segundas, à sua periferia. As
apreendida pelo conteúdo das obras
nações “cêntricas” o eram porque
deixadas pelos grandes homens
estavam mais próximas de atingir
ou gênios de cada povo. Eram elas
aquele telos; do ponto de vista da
que revelavam a existência daquela
sua temporalidade, eram julgadas
razão divina, exterior à vida humana,
como situadas no “presente” e,
na forma de uma ideia que possuía,
como tal, eram “normais”. As demais
igualmente, uma “essência” acima
nações, “periféricas”, se achavam
das contingências da história. O papel
numa etapa mais recuada e, como
da história da filosofia era, portanto, o
tal, distante do “futuro”, estando,
de conhecer as grandes obras e, por
enquanto tais, “atrasadas”;
elas se encontravam
de alguma maneira no
A i m a g e m d o b r a s i l e i r o c u lt o s e n t i n d o - s e
“passado” das nações
e x pat r i a d o n o p r ó p r i o pa í s s e r i a f o r m u l a d a
cêntricas, vivenciando
em 1922 por Lima Barreto
etapas que aquelas
já tinham vencido. As
nações periféricas estavam, assim,
as nações selvagens que ali ainda
intermédio delas, as ideias dos gênios
aos olhos do centro, numa condição
ocupam vastas regiões”. Na África
das diversas nações, cuja originalidade
“atrasada” e “anormal”. Terra do
e na Ásia, os emigrados europeus
desvelava em perspectiva universal a
exótico, a presunção era a de que
difundiriam, pelos povos selvagens
marcha do espírito humano.
nenhum produto cultural que viesse
e pelas civilizações decadentes que
O problema é que, do ponto de
dela pudesse contribuir para o avanço
as habitavam, “os princípios e o
vista geográfico, o surgimento desses
da civilização, já que ela estava no
exemplo da liberdade, as luzes e a
grandes homens não se dava nem
passado dos países cêntricos.
razão da Europa”. Por sua vez, Hegel
aleatória, nem democraticamente.
Assim, por exemplo, a versão
elaborou uma filosofia da história
Embora a marcha do Espírito fosse
liberal da filosofia da história, elaborada descritiva das sucessivas etapas do
universal, ele somente se manifestava
por Condorcet e aperfeiçoada por
naqueles povos mais antigos e de
Constant, compreendia a articulação
cultura mais adiantada; só neles havia
da temporalidade como um quadro
condições de se produzir pensamento
das sucessivas etapas por que
original. Para piorar, Hegel entendia
20 Vira-latas
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que o Novo Mundo por muito tempo
não teria possibilidade de produzir uma
filosofia de verdade. Desabitado, ou
parcialmente habitado por populações
transplantadas de outras regiões, o
Novo Mundo só podia exprimir sonhos
e aspirações futuras, não presentes.
Ainda às voltas com o controle da
natureza, que dizia respeito antes à
questão da necessidade do que à
da liberdade, os países americanos
não tinham como figurar tão cedo no
plano da história universal. A América
Ibérica não produzia filosofia, mas
pensamento; não filósofos, mas
pensadores encarregados de, nas
palavras de Leopoldo Zea, redigir
“ensaios pedagógicos, políticos
ou sociais”. Criava-se assim um
circuito fechado, que aprisionava a
reflexão dotada de sistematicidade,
originalidade e profundidade nos
limites dos países “cêntricos”,
excluindo a possibilidade de sua
existência na periferia. Por isso, ao
inventariarem o que seus países
produziram de relevante no campo da
reflexão, os intelectuais periféricos não
poderiam acreditar que aquilo pudesse
ser considerado parte integrante da
“história da filosofia”. O máximo
a que se poderiam permitir era
acreditar que o inventário da produção
intelectual nacional pudesse ser
descrito no plano de uma “história de
ideias”, marcada pela sua dimensão
prática, pela sua contingência e pela
sua validade limitada ao plano do local.
A partir de semelhantes noções
hauridas das filosofias da história
de caráter eurocêntrico, os países
ibero-americanos formularam a
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imagem que longamente guardariam
de si mesmos, e que, na sua versão
mais negativa, os apresentava como
culturalmente exóticos, historicamente
atrasados e racialmente inferiores.
Ao mesmo tempo, identificadas com
os valores “civilizados” europeus,
suas elites “crioulas” se viam como
“administradoras” de uma realidade
em tudo diferente daquela do Velho
Mundo, que lhes era culturalmente
familiar. Enquanto a condição política
colonial durou, essas elites se
consideravam sentinelas avançadas
da “civilização” cêntrica na periferia.
Depois da independência, alguns
intelectuais periféricos perceberamnas como um momento de queda,
que os desligara do “universal” para
exilá-los na América. Os intelectuais
pertencentes às elites periféricas
passaram então a vivenciar o
“dilema do mazombo” descrito tão
bem por Evaldo Cabral de Melo,
que o descreve como aquele do
“descendente de europeu ou
reputado tal, com um pé na América e
outro na Europa, e equivocadamente
persuadido de que, cedo ou tarde,
terá de fazer uma opção”. Entre
nós, foi Joaquim Nabuco quem, em
1900, fez a clássica descrição do
“dilema do mazombo”, fraturado
entre uma jovem pátria “geográfica”,
periférica, lugar do sentimento e
da natureza (o Brasil), e uma antiga
pátria “espiritual”, cêntrica, lugar da
inteligência e da civilização (a Europa).
Segundo ele afirmava em “Minha
Formação”, todos os povos do Novo
Mundo pertenciam “à América
pelo sedimento novo, flutuante, do

nosso espírito, e à Europa, por suas
camadas estratificadas”. Este duplo
pertencimento, todavia, não se dava
de forma igualitária: “Desde que
temos a menor cultura, começa o
predomínio destas sobre aquele”. O
resultado era que, no Novo Mundo,
as elites culturais ficavam condenadas
“a mais terrível das instabilidades”,
o que explicava “o fato de tantos
sul-americanos preferirem viver na
Europa. É a atração de afinidades
esquecidas, mas não apagadas, que
estão em todos nós, da nossa comum
origem europeia”. E prosseguia:
“A instabilidade a que me refiro
provém de que na América falta à
paisagem, à vida, ao horizonte, à
arquitetura, a tudo o que nos cerca, o
fundo histórico, a perspectiva humana;
e que na Europa nos falta a Pátria,
isto é, a forma em que cada um de
nós foi vazado ao nascer. De um
lado do mar sente-se a ausência do
mundo; do outro, a ausência do País.
O sentimento em nós é brasileiro, a
imaginação é europeia.”
A imagem do brasileiro culto
sentindo-se expatriado no próprio país,
alheio à própria cultura da população
local, seria formulada em 1922 por
Lima Barreto, em “Transatlantismo”:
“Nós, brasileiros, somos como
Robinsons: estamos sempre à espera
do navio que nos venha buscar da
ilha a que um naufrágio nos atirou”
(Barreto, 1922). Em 1932, em “Brasil
Errado”, Martins de Almeida diria:
“O brasileiro é um exilado dentro da
própria terra”. Quatro anos depois,
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Sérgio Buarque de Holanda se limitaria a repetir a fórmula de Almeida,
que pelo visto já se tornara um clichê nas primeiras décadas do século, no
seu clássico “Raízes do Brasil”: “Somos ainda uns desterrados em nossa
terra”.
Exposta esta hipótese – a de que a percepção periférica das elites
ibero-americanas se refletiu num sentimento de inferioridade a respeito
de seus produtos culturais –, gostaria de me deter no caso brasileiro. Ao
longo de nossa história intelectual, manifestou-se esse sentimento de
inferioridade entre nós?
Para responder a essa pergunta, é preciso recuperar os pressupostos
da filosofia da história que especificavam as condições para a existência
de uma cultura nacional. Até o final da Primeira Grande Guerra, a
intelectualidade ibero-americana vivia sob o influxo de um paradigma
civilizacional liberal, cosmopolita, para o qual havia um processo unilinear
de civilização que, partindo da Europa, se espalhava pela periferia dela.
Fenômeno europeu, a civilização poderia ser difundida para a periferia
pelas armas, pela economia e pela cultura. Na França, as linhas gerais da
filosofia da história de Hegel foram absorvidas por intelectuais como Victor
Cousin, Renan e Taine, que modelaram o historicismo tão bem descrito
por Arno Wehling em sua longa produção historiográfica. Para Cousin,
as ideias diversas representadas pelos diversos povos eram os objetos
centrais de uma história universal ou filosófica. Os povos eram os grandes
sujeitos da história. Mas um “povo verdadeiro” não se confundia com
mera população; ele tinha um “espírito”, na forma de uma cultura própria,
que o habilitava a contribuir para o processo civilizador e se projetar no
plano da história universal: “Um povo não é somente uma coleção mais

At é o f i n a l d a P r i m e i r a G r a n d e G u e r r a , a
intelectualidade ibero-americana vivia sob
o influxo de um paradigma civilizacional
l i b e r a l , c o s m o p o l i ta
ou menos considerável de indivíduos reunidos acidentalmente pelo vínculo
de uma força externa preponderante”, explicava ele na sua “Introdução à
História da Filosofia”. “Um povo só é um verdadeiro povo se exprimir uma
ideia que, passando por todos os elementos de que é composta a vida
interior de um povo, na sua língua, na sua religião, nos seus costumes,
nas suas artes, nas suas leis, na sua filosofia, dá a esse povo um caráter
comum, uma fisionomia distinta na história”. O “espírito do povo” era
definido como “o princípio de desenvolvimento e de ação, é uma força
da qual o povo extrai a sua, que o move e o sustenta enquanto ele dura,
e que, quando ele se retira, depois que o seu desenvolvimento está
completo e esgotado, o abandona e o entrega ao primeiro conquistador”.
Esse “espírito do povo”, entendido como sua cultura própria, original, se
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manifestava nas obras dos “grandes
homens” que formavam sua elite
social, política, militar, artística.
Bastava reunir os grandes homens
fornecidos pelos diversos povos ao
longo do tempo, e o estudioso teria
diante de si a história inteira, a ordem
universal. A filosofia, por seu turno
era considerada a atividade mais
elevada por que um grande homem
poderia exprimir aquele “espírito”.
Haja vista que “o degrau mais elevado
da individualidade é necessariamente
a reflexão”, a filosofia era “o último
degrau e o resumo necessário do
desenvolvimento de um povo”.
As elites oitocentistas brasileiras
cedo absorveram esses conceitos
e categorias, extraídos da filosofia
da história, e a cultivaram por muito
tempo. Assim, por exemplo, em 1919,
em sua “História da Civilização”,
Oliveira Lima ainda ensinava: “A
história da civilização é, em resumo,
a história da luta da liberdade contra o
despotismo, e da igualdade contra o
privilégio”; ela se desdobrava na forma
de um “progresso humano constante:
mesmo quando se dá recuo, é
para melhor avançar”. Para ele, era
“a contribuição para o progresso
comum” que emprestava, “a uma
raça qualquer, foros de civilizada”. O
mundo era composto de três raças: a
branca oferecia “o espetáculo de um
progresso contínuo e compreensivo”;
a amarela, longamente estacionária,
dava sinais de querer se adiantar;
já a negra se mostrava “ainda hoje
refratária a uma civilização regular
e progressiva”. Essa concepção
etnocêntrica de ordem internacional
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se estendia à concepção que os
países cêntricos faziam do lugar de
cada país independente na ordem
internacional, que transpareceu em
1907 na proposta britânica para a
composição do tribunal internacional
arbitral, planejado por ocasião da
Segunda Conferência de Haia. Os
países de primeira linha, que dariam
um juiz cada, eram: França, Inglaterra,
Áustria, Alemanha, Itália, Rússia,
Estados Unidos, Japão e Holanda. Os
de segunda classe, que agrupados
dariam cada qual um juiz, eram:
Espanha e Portugal; Bélgica, Suíça e
Luxemburgo; Turquia e Pérsia; China
e Sião; Suécia, Noruega e Dinamarca.
Os países de terceira ordem tinham
suas individualidades totalmente
dissolvidas: eram aquelas situadas
nos Bálcãs; na América Central e
México, e na América do Sul; cada
subcontinente daria um juiz cada. Por
esse critério, podem ser vistos quais
eram o lugar e o peso do Brasil na
ordem mundial: estava na extrema
periferia dos países independentes;
valia tanto quanto a Sérvia, e menos
do que protetorados asiáticos, como o
Sião e a Pérsia.
Como nossos intelectuais situavam
ou percebiam o Brasil a partir desse
quadro da história universal entendida
como um processo de civilização?
Eles por certo não duvidavam de que
houvesse aqui um Estado; do que eles
não estavam certos era que houvesse
aqui de um povo como aquele descrito
por Cousin, distinto de uma mera

população. Conforme já notado por
José Murilo de Carvalho, percepções
como esta podem ser encontradas
em intelectuais atuantes nas principais
instituições intelectuais do país
entre 1880 e 1930, como o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB), a Academia Brasileira de
Letras (ABL) e o Colégio de Dom
Pedro II (CPII), mas também nas
Faculdades de Direito, na Politécnica
e no Pedagogium, instituição então
encarregada de balizar o ensino
médio dos estados da Federação.
Assim, o professor da Politécnica
do Rio, Louis Couty, declarava em A
Escravidão no Brasil (1881): “O Brasil
não tem povo”. Em 1889, o deputado
Joaquim Nabuco (futuro membro da
ABL e do IHGB) explicava por que
ainda não teria chegado a hora de
substituir a monarquia pela república:
“É que ainda não temos povo”.
Em 1905, o diretor do Pedagogium,
Manuel Bonfim, declarava em
“América Latina: males de origem”:
“Pouco importa o que está escrito
nas Constituições, que as camadas
políticas vão depositando nos armários
oficiais. Como estamos, não somos
nem nações, nem repúblicas, nem
democracias”. Para Oliveira Lima,
havia uma diferença entre povo,
que supunha unidade de raça, e
nacionalidade, que exigia apenas
unidade de Estado. Coerente com
essa distinção, ele batizou o livro
que reuniu suas conferências sobre
a história brasileira na Sorbonne de
“Formação Histórica da Nacionalidade
Brasileira” (1911). Em 1914, Alberto
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lado do Atlântico; o Novo Mundo para
tudo o que é imaginação estética ou
histórica é uma verdadeira solidão”.
Em “Contrastes e Confrontos”
(1907), afirmava Euclides da Cunha:
“Não temos ainda uma história.
Temos anais, como os chineses. A
nossa história, reduzida aos múltiplos
sucessos da existência políticoadministrativa, falta inteiramente a
pintura sugestiva dos homens e das
coisas, ou os travamentos de relações
e costumes que são a imprimidura
indispensável ao desenho dos
acontecimentos”. Não fossem uns
poucos “fatos, episódios empolgantes
e alguns atores esculturais”, de que
a nossa pequena curta política era
feita, seria possível estender para o
conjunto do Brasil a expressão por

Mas os efeitos devastadores da
condição periférica à luz da filosofia
da história oitocentista não paravam
por aí. Se o Brasil não tinha povo nem
cultura, também não tinha grandes
homens. Era de que se lamentava em
1910 o jovem Gilberto Amado, em “A
Chave de Salomão”: “Não tivemos
ainda um grande homem. Temos tido
apenas pedaços de grandes homens.
No desenlace de uma história de
quatro séculos, não tivemos ainda
um pensador”. Quando apareciam os
candidatos ao posto, eles rapidamente
se desfaziam “numa coruscação de
insetos efêmeros”. Daí o deserto de
ideias e ideais; a vacuidade da vida

Torres (IHGB) ia mais longe: “Este
Estado não é uma nacionalidade;
este país não é a uma sociedade;
esta gente não é um povo. Nossos
homens não são cidadãos, não são
pessoas, não são valores”. Em 1916,
era a vez de Gilberto Amado declará-lo
da tribuna da Câmara dos Deputados:
“Povo propriamente não o temos.
Sem contar o das cidades, que não se
pode dizer seja uma população culta,
a população politicamente não têm
existência”.
Ora, no esquema da filosofia
hegemônica da história, o povo era o
protagonista da história universal. Se
não havia povo brasileiro,
não havia cultura brasileira;
nossos intelectuais não duvidavam de que
e sem ela, o país não
h o u v e s s e a q u i u m E s ta d o ; d o q u e e l e s n ã o e s tava m
participava da “história
universal”. Considerando
certos era que houvesse aqui um povo
sua localização americana,
sua composição
populacional e o seu caráter de país
que, havia pouco, Euclides designara
intelectual no Brasil. “Quase ninguém
novo, o Brasil não podia ter história no
a Amazônia: tratava-se de uma “terra
se ocupa de ideias gerais”, prosseguia
sentido universal. Não houvera ainda
sem história”. Em “A Organização
Amado. “Nós somos vinte e cinco
tempo para que a ação do homem
Nacional” (1914), Alberto Torres
milhões, e não chega a uma dezena
de origem europeia trabalhasse
volvia à carga: “O destino de um país
o número de homens capazes de se
a natureza para transformá-la em
é função de sua história e de sua
apaixonarem por uma ideia pura, por
cultura. O Brasil ainda não tinha
geografia. O Brasil não tem história,
um pensamento desinteressado”.
história, mas geografia; ainda não tinha que tal nome não merece a série
Num ambiente como esse, em todo
povo, permanecendo tão somente
cronológica dos fastos das colônias
adverso, era trágica a vida daqueles
um país (i.e., território). Essa imagem
dispersas, e a sucessão, meramente
que, na América do Sul, pretendiam
do Brasil como reduzido à condição
política, de episódios militares e
dedicar-se ao pensamento:
de natureza e geografia, privado
governamentais”.
“Todos nós sabemos do horror
de cultura e excluído da civilização,
que é o destino do intelectual, do
perpassava os testemunhos dos
pensador de nascença no Brasil (...).
principais intelectuais da nossa Belle
A sua solidão é a mais patética do
Époque. Em “Minha Formação”
mundo. Não tem eco no seio dos
(1900), o sobredito Nabuco escrevia:
seus contemporâneos. É um inútil.
“O espírito humano, que é um só e
(...). Quando ele se lembra de que não
terrivelmente centralista, está do outro
terá eco no ambiente em que vive,
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e sociais ocorridos no país. Também
poderiam ser produzidos trabalhos
de utilidade para a realidade local ou
consumo de suas elites, a partir dos
modelos europeus. Mas nada disso
tinha importância para a história do
mundo. Essa sensação periférica teve
repercussões na forma por que o
“mazombo” avaliava suas atividades
intelectuais no Novo Mundo. Se os
frutos de sua atividade intelectual lhe
pareciam sempre brilhantes, quando
comparados àquele da população
autóctone, vista como inferior e
primitiva, por outro lado, eles lhe
pareciam sempre de escasso valor,
quando comparados àqueles oriundos
dos países cêntricos, que lhe serviam
de modelo.
Permitam-me fornecer
alguns exemplos ilustrativos da
tendência persistente de se avaliar
negativamente a produção intelectual
brasileira, por parte daqueles que se
dedicavam a inventariá-la, desde o

lutas do pensamento”. As coisas não
estavam melhores do ponto de vista
nem fora dele, e se lembra de que
estético. Num estudo chamado “Belas
nunca poderá intervir na corrente do
Artes” (1889), em que descrevia e
pensamento universal, o seu desgosto
avaliava o estado delas entre nós, o
pode ser ingênuo, para os gozadores
Barão do Rio Branco declarava que,
e superficiais, mas é profundamente
“no Brasil, como na maior parte da
trágico. Nunca o seu pensamento será
América do Sul, a cultura das artes
um fato capital do espírito humano,
não está ainda suficientemente
e a sua ambição intelectual terá de
desenvolvida”. De notável, a época
restringir-se aos papéis secundários,
colonial legara apenas o Aqueduto da
aos arremedos, aos comentários.”
Carioca e “algumas igrejas de estilo
Esse sentimento de exclusão do
jesuítico com imitações desastrosas
Brasil da “história universal”, que
do antigo, e alguns vastos edifícios,
devia procurar o tanto quanto possível
mais sólidos do que graciosos,
imitar a “civilização” para diminuir
que serviram de residência aos
a distância em relação a ela, se
governadores e aos vice-reis”. No
traduziu na produção de uns poucos e
que diz respeito à escultura, o país
incompletos inventários de sua história
intelectual até a Primeira
Guerra Mundial. Embora
houvesse histórias da
“Este país não tem impulsos originais. Não existe
literatura em sentido amplo
u m a s ó i d e i a d e p o s ta e n t r e o s t e s o u r o s i n t e l e c t u a i s
(como as de Norberto
d a h u m a n i d a d e q u e s e j a o r i u n d a d o B r a s i l”
de Sousa, Sílvio Romero
e José Veríssimo), não
faltaram ensaios de história
final do Império até a Primeira Guerra
produzira um único “estatuário de
da filosofia, escritos por Sílvio Romero
Mundial. Em “A Filosofia no Brasil”
real mérito”; quanto à arquitetura, ela
e Clóvis Beviláqua. Algumas histórias
(1886), Sílvio Romero foi terminante:
lhe parecia mesmo ter regredido. Sua
constitucionais da lavra de Aurelino
“Este país não tem impulsos originais.
conclusão geral era desalentadora:
Leal e Agenor de Roure, efetuadas
Não
existe
uma
só
ideia
deposta
“Seria preciso recomeçar a obra mal
na década de 1910, eram o máximo
entre os tesouros intelectuais da
tentada por D. João VI, chamando
que se aproximava de uma história do
humanidade que seja oriunda do
ao Brasil, durante uma vintena de
nosso pensamento político. A razão
anos, professores estrangeiros”. Em
era simples. Sem história, sem cultura, Brasil”. O brasileiro era “um povo de
quarta
ou
quinta
ordem,
quanto
às
1896, Clóvis Beviláqua reconhecia
sem povo, sem grandes homens,
que o “Brasil não contribuiu com
não havia pensamento intelectual
uma escola própria, sequer com
digno de ser inventariado. Poderiam
um conceito original de vulto, para a
ser redigidas “histórias do Brasil” de
desenvolução da filosofia humana”.
natureza pragmática, descritivas dos
A atividade filosófica entre nós só
acontecimentos políticos, econômicos
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poderia ser compreendida como
composta da repercussão do
movimento europeu no Brasil. O
brasileiro lhe parecia ter voo baixo para
a especulação intelectual: “Faltamnos asas para esses voos”. As
mesmas considerações pessimistas
se encontram nos inventários da
literatura brasileira. Em sua “História
da Literatura Brasileira” (1912), José
Veríssimo (IHGB e CPII) avaliava a
produção literária nacional da seguinte
forma:
“Uma literatura (...) só existe
pelas obras que vivem, pelo livro
lido, de valor efetivo e permanente e
não momentâneo e contingente. A
literatura brasileira (...) é uma literatura
de livros na máxima parte mortos,
e sobretudo de nomes, nomes em
penca, insignificantes, sem alguma
relação positiva com as obras. (...) Não
pode haver maior argumento da sua
desvalia.”
A aceitação da filosofia
eurocêntrica da história, que tornava
a produção intelectual dotada de
originalidade privativa das potências
europeias, se refletiu, assim,
na sua preferência pelo produto
cultural oriundo daqueles países,
em detrimento dos próprios, vistos
invariavelmente como inferiores,
precários, parciais, locais. Ao se dirigir
aos diplomatas estrangeiros chegados
ao Rio para a Exposição de 1922,
o próprio presidente da República,
Epitácio Pessoa, foi o primeiro a
preveni-los de que de que a cultura
brasileira “naturalmente” não estava
ao nível daqueles dos países “mais
adiantados em civilização”. Depois
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de desculpar-se com o “argumento
etário” da juventude da nação, que
só contava um século de existência,
Epitácio pediu aos presentes a
sua indulgência: o Brasil estava no
bom caminho, ele afirmava, pois
estava emulando os bons exemplos
dos países cêntricos, a que eles
pertenciam – países que eram, afinal,
os protagonistas verdadeiros da
história universal:
“Vejais que não ficamos
estacionários; que o Brasil,
compenetrado da missão que lhe
cabe na cena internacional, tem
prestado devotadamente o seu
concurso à obra da civilização em
que viveis empenhados e é digno
da consideração com que o honrais
neste momento – vós, que decerto
reconhecereis no esforço pertinaz
da nossa adolescente nacionalidade
a promessa de uma larga política de
realizações.” (grifos meus) (Pessoa,
1961:155).
É preciso reconhecer, por outro
lado, que o advento de um paradigma
cultural nacionalista entre as duas
guerras mundiais desencadeou
no subcontinente uma mudança
importante no modo de conceber
o lugar dos países periféricos no
mundo e de aferir a qualidade da
sua produção cultural. A crítica às
concepções evolucionistas unilineares
que haviam predominado sob o
paradigma cosmopolita permitia agora
identificar a singularidade da cultura
de cada nacionalidade. Essa crítica
matizava a crença na universalidade
dos modelos, avançando, em seu
lugar, a tese de que cada país possuía

uma trajetória própria; que não havia
linearidade, mas pluralidade das linhas
de evolução nacional. Por outro lado,
a singularidade da trajetória de cada
país se refletia na especificidade de
sua cultura, que ganhava também,
ao menos potencialmente, o selo
de “originalidade”. Entre nós, nosso
confrade Oliveira Vianna parece
ter sido o primeiro a proclamar, na
introdução de “Evolução do Povo
Brasileiro” (1922), a inexistência de
leis gerais da evolução dos povos,
conforme haviam pregado Comte,
Marx, Spencer, Darwin e Haeckel.
Ele pregava a necessidade de que
os intelectuais brasileiros voltassem
suas atenções para o nosso passado.
Pelo conhecimento das singularidades
de sua formação, seria possível
compreender as leis da nossa
evolução e colaborar para a superação
de nossa condição periférica. Afirmava
ele então: “Nenhum erro maior do
que o daqueles que, partindo de
uma suposta identidade entre nós e
os outros grandes povos civilizados
(porque temos a mesma civilização),
julgam-se dispensados de estudar
o nosso grupo nacional nas suas
peculiaridades”. Daí a “necessidade
de estudarmos o nosso povo em
todos os seus aspectos; no imenso
valor prático destes estudos: somente
eles nos poderão fornecer os dados
concretos de um programa nacional
de reformas políticas e sociais”.
Seu apelo não caiu no vazio.
Nas décadas seguintes vieram
a lume os principais clássicos da
formação nacional, como “Casa
Grande e Senzala”, de Gilberto
Freire; “Raízes do Brasil”, de Sérgio
Buarque de Holanda; “A Aventura
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Política do Brasil”, de Azevedo
Amaral; ou “Formação do Brasil
Contemporâneo”, de Caio Prado Jr..
Surgiram também obras de análise
política que teriam impacto por
muitas décadas, como “Eleição e
Representação”, de Gilberto Amado;
“Brasil Errado”, de Martins de
Almeida, “O Sentido do Tenentismo”,
de Virgínio Santa Rosa; “Maquiavel e
o Brasil”, de Otávio de Faria. Surgiram
as primeiras histórias do pensamento
político brasileiro, destituídas de viés
autodepreciativo, como “Inteligência
do Brasil”, de José Maria Belo,
e “Orientações do Pensamento
Brasileiro”, de Nélson Werneck Sodré.
E as histórias das ideias propriamente
ditas também não tardaram. Obras
gerais publicadas por Nélson Saldanha
e João Camilo de Oliveira Torres
denominaram respectivamente
“História das Ideias Políticas no
Brasil” (1967) e “Interpretação da
Realidade Brasileira – Introdução à
história das ideias políticas no Brasil”
(1968). Foi também em 1967 que
a obra resultante do maior esforço
desenvolvido pelo Instituto na
produção de uma história da filosofia
brasileira acabou batizada por seu
autor, Antônio Paim, como “História
das Ideias Filosóficas no Brasil”.
Entretanto, não se deve imaginar
que a mudança de paradigma – do
cosmopolita para o nacionalista
– tenha sido de tal monta, que
essas obras se traduzissem
invariavelmente no reconhecimento
de uma igualdade da sua reflexão
frente àquela dos países cêntricos.
Considerar e hierarquizar as diversas
nacionalidades no plano de uma
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“história universal” não significava
equiparação automática entre eles no
plano da dignidade. Embora matizada
e relativizada, o elemento evolutivo
da filosofia da história oitocentista – e,
com eles, a sua produção intelectual
– permanecia, porém, a escaloná-los.
Euclides da Cunha já exprimia essa
perspectiva do nacionalismo periférico
em 1907: “Mais vale ser um original
do que uma cópia, embora esta valha
mais do que aquele. O ser brasileiro
de primeira mão, simplesmente
brasileiro, malgrado a modéstia do
título, vale cinquenta vezes mais do
que ser a cópia de segunda classe,
ou servil oleografia, de um francês ou
de um inglês”. A antiga classificação
entre países civilizados e bárbaros foi
substituída por outras que, embora
supusessem a vocação de todos
para se encontrarem na “linha de
chegada”, não deixava de reconhecer
que eles se achavam em graus
diferentes de “desenvolvimento”
(novo nome do velho “progresso”
ou “civilização”). Da mesma forma,
o reconhecimento de um lugar a
cada nacionalidade e à sua respectiva
cultura não significava que uma e
outra estivessem à altura de seus
equivalentes cêntricos. Era possível
assim reivindicar a singularidade e a
originalidade da cultura nacional, sem
prejuízo de seu caráter exótico, ou
subalterno, quando comparadas aos
países cêntricos.
Forjou-se assim, por força
do caráter crítico do paradigma
nacionalista, adaptado pelos
nacionalistas ibero-americanos, a
perspectiva daquilo a que chamarei

inserção subalterna da cultura
ibero-americana. Diferentemente
do paradigma anterior, quando
o produto intelectual periférico
estava simplesmente à margem
da civilização, porque desprovido
de originalidade, reconhecia-se que
ele estava integrado ao movimento
intelectual do mundo e que ele
tinha o seu valor. No entanto, ele
era considerado qualitativamente
inferior aos dos países cêntricos,
ficando seu valor adstrito à nação
que o havia produzido, para fins de
autoconhecimento e valorização de
sua cultura. Passava-se da condição
de uma não cultura para a de uma
meia cultura, quando comparada
àquela dos países cêntricos. Exemplo
de internalização da nova concepção
da inserção subalterna da cultura
periférica na “história universal”
pode ser encontrado na obra clássica
de Jorge Luís Romero sobre o
pensamento político argentino (1944).
Para Romero, haveria dois tipos de
reflexão política: “vigoroso e original”,
o primeiro deles era produzido em
países como a Inglaterra, a França,
a Alemanha; o segundo, constituído
de “arremedos de ideias”, em
decorrência de sua condição de países
colonizados, seria elaborado em
países como Argentina, Brasil e Chile.
É verdade que aqueles “arremedos”
eram importantes para os países iberoamericanos, pois serviam para que
eles se conhecessem e pudessem
modificar seus destinos. Bem se vê,
todavia, que o interesse em conhecer
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o pensamento periférico não se
justificava no seu valor heurístico
intrínseco (como o europeu), mas
como mero documento histórico do
passado nacional:
“Nem na Argentina nem
no resto dos países hispanoamericanos floresceu um
pensamento teórico original e
vigoroso em matéria política,
nem era verossímil que
florescesse. Mas (...), à parte
o que seja ou não original no plano
doutrinário, o pensamento político
de uma coletividade possui sempre
um altíssimo interesse histórico; não
somente enquanto é ideia pura, mas
também – e acaso mais – enquanto é
consciência de uma atitude e motor
de uma conduta.” (Romero, 2008: 10).
Entre nós, em 1956, seria o
filósofo João Cruz Costa a expor visão
semelhante na sua “Contribuição
à História das Ideias no Brasil”:
prolongamento da Europa, a América
não teria civilização própria, nem
filosofia original – ela tinha apenas
esboço de filosofia. Sua posição era
a mesma de Jorge Luis Romero na
Argentina, quando afirmava que o
estudo das “ideias” brasileiras só
se justificava na medida em que
era preciso conhecer a “experiência
americana” da filosofia. O
pensamento europeu teria adquirido
na América um “estilo” próprio,
decorrente do transplante das
ideias para este lado do oceano. As
“transformações ou deformações”
sofridas neste processo era o que
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tornavam o pensamento brasileiro
digno de ser estudado. Dois anos
depois, em “Formação da Literatura
Brasileira”, Antônio Cândido reiterava
a perspectiva da inserção subalterna,
partilhada por seus colegas da
sociologia e da filosofia. Embora
reconhecesse a peculiaridade da
literatura brasileira, o autor não deixava
de reconhecer a sua inferioridade,
quando comparada à dos países
cêntricos: “Comparada às grandes,

mais generalizantes, ao passo que
os países periféricos produziriam
somente “pensamento”, reflexões
de alcance puramente particular ou
local, de caráter menos abrangente
e contingente, orientado para a ação
prática. Quem produzia teoria era

e m “ F o r m a ç ã o d a L i t e r a t u r a B r a s i l e i r a” ,
Antônio Cândido reiterava a perspectiva
d a i n s e r ç ã o s u b a lt e r n a , p a r t i l h a d a p o r s e u s
colegas da sociologia e da filosofia
a nossa literatura é pobre e fraca”.
Ela era “um galho secundário da
portuguesa, por sua vez arbusto
de segunda ordem do jardim das
musas”.
Não há como desvincular o
estudo da história do pensamento
brasileiro da visão de mundo daqueles
que o produziram, de acordo com a
qual o Brasil se achava na periferia
do mundo “civilizado”. Assim é
que, nela, o emprego da palavra
“pensamento” no lugar de “teoria”,
para designar os seus produtos
intelectuais, parece já embutir o
reconhecimento da sua inferioridade.
Havia implícita uma espécie de divisão
do trabalho intelectual: os países
cêntricos produziriam a “teoria”, ou
a “ciência”, ou a “filosofia”, ou seja,
reflexões de alcance “universal” e,
portanto, mais densas, mais abstratas,

um autor, isto é, um especialista,
um acadêmico, um cientista. Quem
produzia pensamento, ao contrário,
era um ator, voltado para a aplicação
da teoria para um contexto mais
circunscrito no tempo e no espaço.
O pensamento se caracterizaria
pela aplicação prática, por parte dos
atores dos países periféricos, à sua
realidade política específica, concreta
e particular, da teoria política produzida
por autores que, instalados nos
países cêntricos, elaborariam uma
reflexão dotada de um nível maior
de abstração e uma pretensão de
validade universal. O pensamento era
considerado um subproduto da teoria,
tanto quanto se considerava a periferia
um subproduto do centro, e os atores
políticos, subproduto dos autores. O
conhecimento do pensamento político
periférico, entendido como um ramo
de segunda ordem, qualitativamente
inferior ao europeu, porque
examinado por meio de critérios como

JULHO • AGOSTo • SETEMBRo 2019

29

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

notável exceção de Guerreiro Ramos)
e a Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo, que não puderam ser
abordadas no presente discurso.
Seja como for, o processo de
superação da “condição periférica”
pelo pensamento político brasileiro
sofreria uma importante inflexão na
década de 1970, com a pesquisa de
Wanderley Guilherme dos Santos
desenvolvida nos primeiros anos
de existência do IUPERJ; e uma
segunda, nos últimos vinte anos, ao
longo dos quais erodiram muitos dos
pressupostos por que se justificara,
no passado, a crença da inserção

“originalidade”, só teria serventia para
os membros da própria comunidade
política igualmente periférica que o
produzira. O centro produziria teoria,
filosofia e ciência na forma de tratados
De que modo os “males da formação
originais e universais; da periferia, só
nacional” afetaram a percepção da
se poderiam esperar pensamentos
qualidade ou da própria existência do
ou histórias das ideias, plasmados
pensamento político nacional? Como
em ensaios sem originalidade ou
foi que cada modalidade de filosofia
simplesmente de baixa densidade
da história – a liberal, a positivista,
intelectual.
a culturalista e a materialista –
Entretanto, é preciso destacar que
impactou no processo de cognição
esse quadro não permaneceu estático.
Ao longo do século vinte,
houve uma atenuação do
grau de inferioridade do
o p r o c e s s o d e s u p e r a ç ã o d a “ c o n d i ç ã o p e r i f é r i c a”
pensamento brasileiro
pelo pensamento político brasileiro sofreria uma
na percepção de suas
i m p o r ta n t e i n f l e x ã o n a d é c a d a d e 1 9 7 0 , c o m a
elites, que acompanhou
a mudança de atitude
pesquisa de Wanderley Guilherme dos Santos
imposta pelo paradigma
nacionalista, adaptado
sociopolítica nacional e se refletiu,
subalterna da nossa cultura. Hoje,
para a periferia. Ela foi impulsionada
em cada época, no modo de se
raros são os estudiosos brasileiros
pelas transformações operadas
avaliar nossos produtos intelectuais?
que ainda proclamam – em público,
no âmbito da estrutura social,
Compreendido de modo detido o
ao
menos
–
a
inutilidade
do
estudo
do
política e econômica brasileira, no
modo por que o nosso pensamento
pensamento nacional em razão de sua
sentido de uma maior urbanização,
político foi fabricado na periferia,
“inferioridade”.
demografia, integração do mercado
seria possível, mais adiante, sugerir
Entretanto, muitas questões
interno e desenvolvimento social
um método alternativo de estudá-lo,
permanecem
abertas.
Este
discurso
e tecnológico. Ao mesmo tempo,
apto a suprimir a distinção qualitativa
esteve mais preocupado em
persistia, ainda que matizada,
entre “teoria política” (“universal” –
comprovar a má impressão que
uma abordagem tributária de uma
cêntrico – superior) e “pensamento
nossos próprios intelectuais tinham
cronosofia etnocêntrica, que pensava
político” (“local” – periférico – inferior).
do
nosso
pensamento
político
do
a ideia como um ente essencializado,
Essa tarefa passaria, também, pela
que em esmiuçar as razões por eles
absoluto, desencarnado das pessoas,
superação da consideração das “ideias
apresentadas para justificá-la. Outras
que tinha um “lugar” (o “centro”)
políticas” como dotadas de vida e
questões estão por investigar. Por
e que sofria alterações qualitativas
lugar próprios, bem como de sua
que
nossos
intelectuais
consideravam
negativas quando transferido a outro
indeclinável historicidade.
que não existia o povo? Em algum
(a “periferia”). Essa concepção do
momento, mudaram de diagnóstico?
pensamento político brasileiro como
O autor é professor do Instituto de
existente, mas qualitativamente
Estudos Sociais e Políticos (IESP-UERJ)
inferior, persistiu em maior ou menor
e pesquisador da Fundação Casa de
grau em instituições como o Instituto
Rui Barbosa (FCRB)
Brasileiro de Filosofia, o ISEB (com a
clynch@iesp.uerj.br

30 Vira-latas

32 Arqueologia

o colapso
DO NACIONALISMO
NO BRASIL

Insight Inteligência publica aqui, para o deleite dos leitores,
um (quase) inédito estudo de Alberto Guerreiro Ramos, um
dos mais eminentes membros do extinto Instituto Superior de
Estudos Brasileiros (ISEB), cuja obra foi seminal na fundação
da moderna ciência social brasileira. O texto ora apresentado
tem uma história acidentada. Dois anos depois de cassado
seu mandato de deputado federal pelo PTB da Guanabara,
Guerreiro Ramos emigrou para Los Angeles, onde assumiu
a cadeira de professor da Universidade do Sul da Califórnia.
Em 1968, ele concluiu um longo estudo em inglês sobre o
fenômeno do nacionalismo no Brasil, de que ele havia sido
um dos intelectuais protagonistas, intitulado Tipologia do
Nacionalismo no Brasil: um caso de colapso político. O estudo,
contendo cerca de 110 páginas datilografadas, embora
disponível na internet em página da Universidade de Stanford,
permanece na prática desconhecido, jamais tendo sido
publicado. Diante da impossibilidade de publicar o documento
em sua inteireza, Insight Inteligência destacou e traduziu a sua parte
final, que é o trecho mais longo e capaz de ser lido de modo autônomo:
“Alguns fatores do colapso do nacionalismo no Brasil”. Nele, Guerreiro
descreve pormenorizadamente as causas do golpe de Estado de 1º de
abril de 1964, desprezando o estruturalismo para examinar o papel de
personagens históricos como Jânio Quadros, João Goulart e Leonel
Brizola, além de acertar as contas com o movimento nacionalista de que
fizera parte. Nas últimas páginas, ele descreve a nova intelectualidade
brasileira saída do regime militar, que abandonava o velho ensaísmo
dos intelectuais públicos para adotar o moderno padrão científico de
ciência social que caracterizava novos periódicos como a revista DADOS
e instituições como o velho IUPERJ (atual IESP-UERJ). Trata-se de um
documento precioso, que, oferecido ao público, esperamos suscite a
curiosidade e o desejo por sua futura tradução e publicação completa.
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Alberto
Guerreiro
Ramos
Cientista social

O nacionalismo no Brasil teve consequências funcionais
contraditórias. Como movimento, ninguém pode afirmar que
ele estava necessariamente fadado a fracassar como de fato
ocorreu. Pode-se levantar a hipótese de que, caso certas
tendências tivessem prevalecido, ele não teria começado a se
desintegrar. Posso, por exemplo, selecionar três incidentes para
ilustrar esta linha de pensamento, os quais, de alguma forma,
parecem ter tido relação com o destino do nacionalismo no
Brasil. Desnecessário dizer, não estou sugerindo um conjunto
de relações causais. Estou simplesmente cogitando hipóteses
sobre os efeitos desses incidentes no colapso do nacionalismo.
A crise do ISEB

Primeiro, a crise na liderança do Instituto Superior de
Estudos Brasileiros (ISEB), que era o principal órgão de difusão
da ideologia nacionalista no Brasil, ocorreu em dezembro
de 1958. A crise foi menos causada por discordâncias
doutrinárias do que por rivalidades e ambições pessoais que
não puderam ser harmonizadas. O conteúdo episódico desses
desentendimentos não pode ser pautado neste artigo, em
parte porque alguns são depreciativos e sua discussão não
cabe aqui. Além disso, alguns intrigantes aspectos dessa crise
não podem ser documentados, porque eles emergiram em
conversas face a face, privadas, que não podem ser divulgadas
indevidamente.
Os valores dominantes do marxismo-leninismo permearam
a liderança do ISEB depois de 1958. Uma vez dominado por um
grupo de marxistas-leninistas, o ISEB perdeu a chance de ser
bem-sucedido como uma respeitada agência de ciência social,
tal como a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL),
com abrangência nacional. No entanto, o grupo original de
fundadores do ISEB não conseguiu desenvolver uma estratégia
eficaz, como os fundadores do Cepal têm sido capazes de fazer
até os dias de hoje. Se o ISEB tivesse continuado a praticar
uma forma de ciência social mais objetiva, talvez o nacionalismo
tivesse tomado outra direção.
A meteórica carreira de Quadros como um líder nacional

O segundo incidente é a renúncia do presidente Jânio
Quadros em 26 de agosto de 1961. O diagnóstico atual da
sua queda, que apresenta como fatores determinantes o
imperialismo externo ou “forças ocultas”, ou uma conspiração
34 Arqueologia

militar, é mais conjuntural do que baseado em uma
consideração acurada dos fatos. Este caso de colapso
político não pode ser totalmente compreendido sem
que as idiossincrasias psicológicas do próprio Quadros
sejam consideradas como um fator decisivo.
Uma vez que a questão do sucessor do presidente
Kubitscheck foi levantada em 1959, as linhas da
crise subsequente surgiram. Porque Kubitscheck
desejava ser candidato nas eleições presidenciais
de 1965, todas as indicações levam a supor que
ele deliberadamente evitou a identificação com
qualquer candidato em 1959-60. Diferentemente do
padrão comportamental da maioria dos presidentes
brasileiros, Kubitscheck não se empenhou em
apontar seu sucessor. Calculadamente, ele assumiu
o papel de um espectador imparcial e abandonou
a arena política quando a questão da sucessão
foi suscitada. Inicialmente estimulada por grupos
menores de políticos nacionalistas e comunistas,
a candidatura do Marechal Lott tornou-se muito
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forte. O ISEB foi um dos principais
apoiadores da sua campanha. No
entanto, algumas pessoas tentaram
evitá-la. O Marechal Lott é um militar
competente, austero e respeitado,
mas sua falta de preparo para o cargo
e ingenuidade política eram evidentes.
Mesmo seus apoiadores mais
entusiasmados tinham consciência
dessa fraqueza. Este escritor pode
atestar um desses esforços, do qual
participou. Em uma entrevista ao
jornal Diário de Notícias, em 3 de
janeiro de 1960, tentou desestimular
a candidatura do Marechal Lott,
assumindo uma posição contra as
correntes “Isebistas” e nacionalistas,
e declarou que “o dilema Jânio-Lott
é um medíocre dilema” (GuerreiroRamos, 1967, pág. 27), e que havia
“melhores alternativas para ele”
(Guerreiro-Ramos, 1961, pág. 130). E
estava participando concretamente
de iniciativas para apresentar a
candidatura do embaixador Oswaldo
Aranha (Guerreiro-Ramos, 1963, pág.
11) que, naquela época, também era
reservadamente patrocinado pelo
governador Bias Forte, de Minas
Gerais, e pelo governador Juracy
Magalhães, da Bahia. A percepção
do perigo de uma possível vitória
de Jânio Quadros ocorreu a várias
pessoas, muito antes do resultado
das eleições de outubro de 1960.
Na entrevista mencionada acima, o
signatário afirmou: “O Marechal Lott
não parece ser capaz de expor o país
a surpresas desastrosas ou a jogadas
intempestivas” (Guerreiro-Ramos,
1961, pág. 127). Então ele preferia o
Marechal Lott a Jânio, se um dos dois
candidatos não pudesse ser evitado.
Ademais, o Marechal Lott, em sua
campanha eleitoral, disse diversas
vezes que “Jânio Quadros não tinha
estabilidade emocional, indispensável
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a quem quer que coubesse governar
um país com problemas complexos
como tem o Brasil” (De Carli, 1962,
pág. 73). Antes da eleição de Quadros,
o governador Juracy Magalhaes
declarou que ele considerava
a candidatura de Quadros uma
“desgraça”, à luz de seu perfil pessoal
(De Carli, 1962, pág. 79).
Uma vez eleito, Jânio Quadros
confirmou essas previsões. Seus
sete meses de governo foram
conturbados. Ele inaugurou um estilo
de governo pouco usual. Admirador
de Nehru, costumava receber seus
visitantes e outras pessoas vestindo
um uma camisa indiana de mangas
curtas, muito exóticas para o gosto
brasileiro. Engajou-se em uma
frenética elaboração de “bilhetinhos”
direcionados aos seus ministros
e altas autoridades, com ordens e
sugestões sobre uma variedade de
temas que iam desde a proibição de
brigas de galo, biquínis nas praias e
lança-perfumes, à abertura de relações

com a União Soviética e a projetos
de lei antitruste. Ele sacudiu o país,
deixando-o em suspense permanente.
No sétimo mês de seu governo,
ele tentou um golpe de estado, com
o objetivo de governar com total
poder executivo e sem controle
legislativo, e enviou sua renúncia ao
Congresso, aparentemente esperando
que seu pedido fosse negado.
Quadros também contava com o
temor vigente em setores políticos
predominantes de dar posse ao seu
sucessor legal, o vice-presidente João
Goulart, considerado por eles muito à
esquerda.
Quadros teria dito, ao referirse a Goulart, seu vice: “Se eu
não puder fazer o que quero, vou
entregar o Brasil a um homem que
irá incendiá-lo” (De Carli, 1962, pág.
62). Mas o Congresso aceitou sua
renúncia, para a decepção de Jânio,
cujo comportamento e Declarações
posteriores confirmaram sua intenção
de se excluir do controle parlamentar
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e judiciário com sua atuação teatral.
Mesmo assim, ele disse, mais tarde,
que sua queda teria sido causada
por “forças ocultas” cuja realidade
nunca poderia ser demonstrada. As
explicações para a queda de Jânio
Quadros como consequência de uma
interferência externa, proposta pelo
escritor marxista-leninista Osny Duarte
Pereira (1962), ou como resultado
de um golpe de estado interno,
defendida por um nacionalista como
Hélio Jaguaribe (1964), são muito
improváveis. Ambas negligenciam o
padrão emocional do ex-presidente
como uma variável relevante.
Testemunhos a favor de uma
explicação mais psicológica para a
queda de Quadros são abundantes. A
falta de moderação do presidente com
o consumo de uísque foi denunciada
no Senado por um de seus colegas de
partido durante a campanha eleitoral,
o senador Padre Calazans. Era sabido
que o presidente costumava assistir a
sessões de cinema durante 12 horas
consecutivas aos sábados e domingos
(De Carli, 1961, pág. 16).
Neste ponto devemos analisar a
relação do governo Jânio Quadros
com o movimento nacionalista. Uma
vez eleito, Jânio Quadros tentou
construir para si a imagem de um
líder nacionalista latino-americano. Ele
mantinha um retrato de Nasser no
seu gabinete o tempo todo. Iniciativas
como o convite a Tito, da Iugoslávia;
o reestabelecimento de relações
diplomáticas com a Rússia; tentativas
de iniciar relações comerciais com
a China comunista; o apoio oficial
a Cuba; a condecoração de Che
Guevara; e a proposta de lei contra o
abuso de poder econômico atraíram
para ele a simpatia de nacionalistas e
de comunistas. Seus sete meses de
Presidência e sua queda, em agosto
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de 1961, estabeleceram as précondições para os eventos críticos que
culminaram com a queda de Goulart,
em março de 1964. Podemos dizer
que, em certo grau, a raiz da crise
que resultou na queda de Goulart foi
a recusa de Juscelino Kubitscheck
de fazer um sucessor na Presidência,
contrariamente à tradição da história
política do Brasil.
Ninguém pode negar que o
“dilema medíocre” (Jânio-Lott
em 1959) poderia ser evitado, ou
substituído por uma alternativa
melhor, caso Kubitschek tivesse
interferido efetivamente na sucessão
presidencial. É possível supor que
havia uma alternativa melhor. Os
problemáticos sete meses de Quadros
no governo e a frustração com seu
infame golpe, que resultou em sua
queda, catalisaram a desintegração
política do país. É significativo que,

quando Quadros pediu ao experiente
político Tancredo Neves sua opinião
sobre seu governo, Neves tenha
respondido: “Pontos altos e baixos
nas suas decisões aparecem, o que
causa perplexidades... tenha em
mente que forças poderosas serão
liberadas... forças de esquerda,
atuando com irradiação perigosa e
com grande poder de penetração.
Quem, então, será capaz de contêlas?” (De Carli, 1961, pág. 12)
Na última declaração de um livro
relatando a renúncia de Quadros, um
congressista, Gileno de Carli, também
perguntou: “Já superamos a grande
crise ou estamos em seu começo?”
(De Carli, 1961, pág. 184) É uma boa
metáfora dizer que, durante seus
sete meses de governo, Quadros
se comportou como um aprendiz
de feiticeiro. Ele deixou um legado
espinhoso para João Goulart que,

como vice-presidente, depois de uma
crise militar que quase provocou uma
guerra civil, tornou-se presidente em 7
de setembro de 1961.
Goulart em cena

Por fim, queremos associar ao
colapso do nacionalismo brasileiro o
papel de Goulart como presidente.
Goulart tomou posse ao fim de um
embate político com os ministros
militares de Quadros, Odilio Denys,
Silvio Heck e Gabriel Grun Moss, que
o vetaram “por razões de segurança
nacional”. Goulart era um protegido
do falecido presidente Getúlio
Vargas. Em seu segundo mandato
presidencial, de 1951 a 1954, Vargas
nomeou Goulart ministro do Trabalho.
Sua atuação como ministro (junho de
1953 a fevereiro de 1954) chocou os
setores conservadores. Uma facção
dos militares expressou sua oposição
quando ele propôs um aumento
de 100% no salário mínimo dos
trabalhadores. Ele renunciou ao cargo,
mas criou uma aura de amigo dos
trabalhadores.
Quando, em agosto de 1954,
Vargas cometeu suicídio, Goulart
foi reconhecido como seu herdeiro
político. Por duas vezes foi eleito
vice-presidente; ele foi vice durante
o governo Kubitschek. Sua eleição
como vice em 1960 (quando Quadros
foi eleito presidente) merece uma
consideração especial aqui. Naquele
ano ele foi oficialmente apresentado
ao eleitorado como vice na chapa
do marechal Lott, candidato à
Presidência. Não é surpresa que os
clubes “Jan-Jan”, referência a Jânio e
Jango (João Goulart) surgiram no país
durante toda a campanha, propondo
Goulart como vice de Quadros. Esta é
uma outra evidência da indiferença de
Kubitschek em relação à candidatura
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Brizola engajou-se em um febril
e permanente movimento de
agitação do país
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e à campanha de Lott.
Então, apesar de estar
formalmente listado como
vice do Marechal Lott, ao
mesmo tempo podia estar
na chapa de Jânio Quadros,
porque no Brasil é o número
de votos que um candidato
recebe nominalmente que
decide a eleição do vice.
Goulart como candidato
recebeu uma pequena
maioria de votos.
Após a renúncia de
Quadros, Goulart assumiu
sob a suspeita de setores
poderosos da sociedade.
A Constituição recebeu
uma emenda para instalar
um regime parlamentarista
ad hoc, no qual o primeiroministro e o Congresso
deveriam ter uma grande participação
no governo. Esta medida foi adotada
para aplacar os ministros militares e
minimizar o alegado perigo de Goulart
como presidente do Brasil. Durante
os dias em que Goulart foi ameaçado
com um veto, seu cunhado, Leonel
Brizola, governador do Rio Grande do
Sul, contra-atacou com a ameaça de
começar uma guerra civil. Ele tornouse um fator decisivo na mobilização
política contra os ministros militares.
Em outubro de 1962, como
um dos candidatos do estado da
Guanabara à Câmara dos Deputados,
Brizola recebeu um expressivo
número de votos (quase 300 mil).
Nunca um candidato havia recebido
tantos votos. Ele havia expropriado
uma companhia norte-americana1
quando foi governador do Rio Grande
do Sul, e em sua campanha na
Guanabara apresentou-se como um
nacionalista e anti-imperialista radical.
Eleito deputado federal, Brizola

engajou-se em um febril e
permanente movimento
de agitação do país, no
qual criticava o Congresso
Nacional, chamando-o de
reacionário e antipopulista, e
até Goulart e seus ministros.
Brizola estimulou a criação
de Grupos de II (clubes
revolucionários) no país, e,
em 1964, um jornal semanal
incendiário (O Panfleto) surgiu
para divulgar suas ideias.
Aparentemente a intenção
de Brizola era instigar um
ambiente revolucionário no
país no qual ele poderia tomar
o poder para si.
Atacado pela direita e pela
esquerda, Goulart comportavase de forma pendular. A
expectativa popular quanto
às coisas que ele podia fazer como
presidente ia muito além de suas
possibilidades. Isso foi especialmente
verdadeiro depois do plebiscito de
1962, no qual o eleitorado votou contra
o regime parlamentarista e restaurou
o chamado presidencialismo, dando
a Goulart os poderes a que ele teve
que renunciar quando assumiu em
setembro de 1961. Para ganhar esse
poder por meio de um plebiscito,
ele se empenhou em uma grande
mobilização das massas, em que
amplos setores de nacionalistas
radicais e comunistas receberam
consideráveis margens de controle de
sindicatos e de organização pública. A
situação com a qual Tancredo Neves
teve de lidar politicamente piorou. As
“forças de esquerda” tornaram-se
“liberadas demais”.
As ambiguidades do presidente
Goulart eram muito aparentes. Por
exemplo, ao mesmo tempo em que
negociava com o presidente Kennedy
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Já que um dos
pressupostos deste artigo é
que os fatores psicológicos
foram negligenciados em
favor de forças metafísicas
na explicação do colapso do
movimento nacionalista do
Brasil, mencionaremos aqui
o papel de alguns atores que
visualizaram possibilidades
de estabilização de Goulart
no poder.
Até certo ponto, pode-se
dizer que a queda de
Goulart ocorreu em 31 de
março de 1964 porque ele
a “desejou” (este desejou
está entre aspas porque essa
declaração derivou-se de uma
perspectiva psicanalítica).
Ele se depôs, em vez de
ser deposto. É claro que
Goulart tinha meios de se
estabilizar no poder, mas
parece que ele se comportou como se
preferisse as ações que levaram à sua
queda. Ele foi alertado por San Tiago
Dantas, que tentou agrupar setores do
que chamava de “esquerda positiva”,
de forma a neutralizar a força de
Brizola e seus seguidores. Dantas,
primeiro como ministro de Relações
Exteriores, depois de Finanças, havia
demonstrado sua habilidade política,
mas perdeu sua posição oficial no
governo em junho de 1963, sob
ataques de Brizola. Tancredo Neves
também alertou Goulart a não ir à
fatídica reunião de sargentos no
Automóvel Clube, em 30 março. Esse
encontro aparentemente garantiu
a mobilização do golpe de estado
militar contra ele. Neves disse: “Deus
permita que eu esteja errado, mas
acredito que isso (a ida ao Automóvel
Clube) é o passo do presidente
que irá provocar o inevitável, a

motivação para um conflito
armado” (Jurema,1964, pág.
171). Goulart também foi
alertado por uma influente
personalidade, apesar de sem
nenhum cargo oficial, Jorge de
Serpa Filho. Em 9 de março,
o presidente Goulart havia
lido, em uma cadeia de rádio
e TV, um discurso elaborado
por Serpa que pareceu ter
tido um efeito tranquilizador.
Aparentemente Serpa foi o
autor do discurso de mesmo
tom que o presidente
leria no Automóvel Clube.
Chegando lá, no entanto, e
sob a influência exaltada da
audiência, ele abandonou as
folhas escritas e discursou
pela última vez como
presidente do Brasil.
Este escritor era membro
do Congresso durante
o período mencionado acima e
pertencia ao PTB, liderado por
Goulart. No entanto, ele tentou frear
o esquerdismo daqueles que, dentro
e fora do Congresso, influenciaram
Goulart a adotar posições extremistas.
Em 1963, publicou um livro, “Mito e
Verdade da Revolução Brasileira”, no
qual tentou mostrar a falta de realismo
dos nacionalistas e esquerdistas
como Brizola e outros. Em relação a
Brizola, escreveu, naquele livro: “Se
ele (Brizola) tentasse participar no
curso dos eventos ou distorcê-los
[...], ele poderia ser [...] excluído da
arena política para a penumbra onde
os meteoros afundam” (GuerreiroRamos, 1963, pág. 35). Alguns
dias antes da queda de Goulart, o
signatário teve uma longa conversa
com Brizola, na qual, desenvolvendo
uma linha similar de raciocínio, como
a apresentada em seu livro, apelou

a queda de Goulart
ocorreu em 31 de março de 1964
porque ele a “desejou”

a compra da AMFORP,2 por meio de
seu ministro San Tiago Dantas, ele
resistia a confirmar essa decisão,
com medo de perder a liderança das
massas para Brizola, que havia feito
campanha a favor da nacionalização
imediata da companhia americana.
Também Carlos Lacerda, seu inimigo
à direita, denunciou as conversas de
Dantas com os Estados Unidos como
prejudiciais à nação.
Enquanto isso, Goulart tentava se
mostrar como um progressista. Enviou
ao Congresso um projeto radical de
reforma agrária, assinou decretos
congelando o aluguel de imóveis,
expropriou refinarias privadas. Em
1964 ele parecia ter perdido o senso
de realidade comportando-se de
forma até infantil. Favoreceu greves
e apoiou protestos como o “famoso
e tempestuoso” na Praça Teófilo
Otoni, em frente à Central do Brasil,
e foi implicitamente simpático aos
marinheiros em revolta contra seus
superiores na Marinha.
Houve um momento em que
Goulart parecia ter decidido pôr fim à
extrema inquietação política do país.
Com o apoio do ministro da Guerra,
tentou declarar estado de sítio. O
signatário recebeu informação que,
com esta medida, o governo indicava
estar convencido da necessidade de
enfrentar agitadores tanto da esquerda
quanto da direita para tentar anular a
real ameaça de anarquia. Este autor,
então um membro do Congresso,
defendeu a proposta na Comissão
de Justiça, provocando sua desgraça
pessoal entre seus muito seguidores
do Partido Trabalhista Brasileiro ao
qual pertencia. Mas, sob ataque
constante de setores da esquerda e
da direita, Goulart rescindiu seu pedido
de estado de sítio, 48 horas após tê-lo
solicitado.
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para que ele moderasse sua forma de fazer política. Pareceu,
então, que Brizola estaria aberto para uma revisão de suas
táticas. Ele me pediu que reunisse um grupo de pessoas
que, de acordo com meus critérios, seria capaz de falar com
ele com franqueza. Eu só consegui convidar Barbosa Lima
Sobrinho (ex-governador de Pernambuco e ex-integrante
do Congresso) e Francisco Mangabeira (que havia sido, por
um curto período, ministro da Justiça de Goulart). A reunião
realizou-se na casa de Mangabeira. Mas, àquela altura, era
muito tarde para que Brizola contivesse as consequências do
seu ultraesquerdismo, se é que minha suposição de que ele
jamais teve tal intenção estivesse correta.
Nesse mesmo livro, este escritor, enfatizando a situação
crítica do governo Goulart, apontou: “Em circunstâncias
como essas, a reserva é impossível. As autoridades falam
muito e, por isso, perdem seu caráter de autoridade, porque
o exercício de poder é incompatível com a incontinência
verbal. ‘É impossível governar sem ser lacônico’, disse Saint
Just”. (Guerreiro-Ramos, 1963, pág. 180).
Em seu livro e em discursos no Congresso este autor
tentou alertar a nação brasileira sobre o colapso do governo
Goulart, caso ele insistisse nas diretrizes insustentáveis
referidas acima. O fato de que muitos políticos, inclusive
o signatário, conseguiam prever a queda de Goulart,
indiretamente mostrava que não havia um imperativo
determinante insuperável para ela. Também demonstrava
que Goulart poderia ter terminado seu mandato se tivesse
decidido se comportar de acordo com suas possibilidades
objetivas. Nenhum fato objetivo fez a queda de Goulart
inevitável.
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Qualquer acontecimento acarreta decisões. O problema
teórico é determinar em que grau diferentes fatores
as condicionam. Em algumas situações, o tomador de
decisão pode ser visto como uma espécie de variável
independente ou fator precipitante, enquanto em
outras ele pode ter uma significância menor. Em outras
palavras, situações podem ser pouco sistêmicas, caso
em que o comportamento dos principais tomadores
de decisão pode ser de primeira ordem; ou muito
sistêmicas, quando o comportamento do tomador de
decisão é consideravelmente limitado como uma variável
na causalidade social. Em seu artigo “Pré-teorias de
Política Externa”, Rosenau (1966) tentou classificar cinco
conjuntos de variáveis inerentes ao comportamento
de sociedades de acordo com suas relativas forças.
As variáveis que ele propõe são: idiossincráticas
(incluem valores, talentos, experiências prévias e
outros aspectos do tomador de decisão); funções;
governamentais (aspectos estruturais do governo

Variáveis idiossincráticas

A queda de Jânio e Goulart e o colapso do movimento
nacionalista no Brasil não podem ser totalmente
compreendidos sem a devida análise do que Rosenau
considerava “variáveis idiossincráticas” (Rosenau, 1966).
Qualquer tentativa de explicar os dramáticos eventos
políticos no Brasil desde a queda de Quadros até o golpe
militar de 1964 será necessariamente superficial se não
avaliar a relevância do comportamento de personalidades
públicas como o próprio Jânio, Goulart e Brizola.
Apesar de a abordagem do processo decisório – talvez
a mais adequada para estudar casos de colapso – ser
dificilmente operacionalizada, há, todavia, indícios disponíveis
que podem ser utilizados para esclarecer algumas intrigantes
questões relacionadas a causalidades sociais. É preciso
dar espaço sistematicamente a variáveis idiossincráticas.
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limitando ou expandindo o escopo das decisões); e sociais (aspectos
externos não humanos, como “realidades” geográficas e ações
empreendidas por agentes no exterior, às vezes implicando desafio
político ou ideológico). Não é importante, aqui, avaliar a validade
exata dessas categorias. É mais significativo enfatizar que medir a
força das variáveis idiossincráticas em relação a outras variáveis em
diferentes contextos é definitivamente relevante e um importante
aspecto a ser analisado nos dias de hoje. Segundo Rosenau, em
um país muito desenvolvido como os Estados Unidos, cuja política
deve ser classificada como aberta, a variável idiossincrática entra
em último lugar. Por outro lado, pelo modelo de Rosenau, podemos
inferir que, em países em desenvolvimento como o Brasil, a força
das decisões de um governante como condicionante de eventos
dentro das fronteiras nacionais é comparativamente maior do que
nas das decisões de governantes de países desenvolvidos.
Nesse contexto, é teoricamente necessário dar atenção
sistemática às variáveis idiossincráticas nos eventos políticos sobre
os quais estamos tratando neste artigo.
No sistema político brasileiro, os aspectos idiossincráticos
do eventual ocupante da Presidência tendem a assumir
importância decisiva. À primeira vista, tais traços podem parecer

aos mais desavisados uma espécie
de impressionismo ou reducionismo
psicológico. No entanto, nenhuma
explanação dos eventos mencionados neste
artigo pode ser satisfatória se tais aspectos
idiossincráticos não forem considerados.
Infelizmente, temos poucos dados
sobre as personalidades de homens como
Quadros, Goulart e Brizola. Portanto, não
podemos ter uma percepção precisa da
extensão da insensibilidade dos três quanto
às possibilidades objetivas da sociedade
brasileira durante o período em análise.
Esse tipo de estudo precisa ser feito.
Nós apresentaremos aqui apenas breves
comentários para levantar a questão.
Esperamos que outros cientistas sociais
desenvolvam mais técnicas sistemáticas
para examinar esse aspecto.
Idiossincrasias de Jânio Quadros

Referências às características
idiossincráticas de Quadros não são
incomuns nos textos sobre sua renúncia.
Algumas delas já foram mencionadas
neste artigo. De certa forma, seria fácil
demonstrar, tomando como base os
comentários feitos por seus correligionários
políticos, bem como por seus adversários,
que a imagem geral de Quadros é de
uma personalidade emocionalmente
desequilibrada. De todos os presidentes
recentes do Brasil, ele é o que mais suscita
essa imagem. E alguns fatos parecem
sustentar essa impressão. Além daqueles já
mencionados aqui, poderíamos acrescentar
outros.
Documentos sobre a infância de Jânio
Quadros não estão disponíveis. Teria
sido o assassinato do seu pai, em uma
discussão de rua, um sinal de que ele
foi criado em um ambiente psicológico
instável? Ele era uma personalidade
psicologicamente carente? Essas questões
são pertinentes se o enfoque for o seu perfil
psicológico. Um autor o descreve como
“um homem isolado”, “desconfiado”,
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Diante de tal estado de
espírito, pode-se compreender
que ele estaria enxergando
“forças terríveis” o ameaçando
quando o falecido embaixador
dos EUA no Brasil, Adolf Berle,
fez uma crítica à sua política
externa.
A renúncia havia sido
uma fixação ao longo de
sua carreira política. Quando
foi prefeito da cidade de
São Paulo, ele ameaçou
renunciar. Quando governador
do estado de São Paulo,
entregou ao seu secretário,
uma noite, uma mensagem
anunciando sua renúncia,
para ser divulgada para a
imprensa. No dia seguinte,
surpreso com o silêncio dos
jornais sobre sua decisão,
ele perguntou ao secretário
onde estava a mensagem. O
secretário respondeu: “no meu
bolso”. Ao que ele ordenou:
“rasgue-a”. (De Carli, 1962,
pág. 281). Em 3 de novembro
de 1959, já candidato à Presidência,
declarou: “minha candidatura é
irreversível” (De Carli, 1962, pág. 29).
Em 28 de novembro ele renunciou à
sua candidatura, e mais tarde, em 5 de
dezembro, ressurgiu como candidato.
Esse breve resumo dos fatos, no
mínimo, torna irrefutável a suposição
de que, na queda de Quadros,
variáveis psicológicas provavelmente
tiveram um papel decisivo. Não é por
acaso que o seu ministro de Energia,
João Agripino, afirmou, em referência
à sua renúncia: “nunca no Brasil houve
um presidente tão sem limites, com
tantas possibilidades para executar e
construir tudo o que nós, pelo menos
aqueles da minha geração, queríamos
e queremos” (Skidmore, 1967, pág.

Goulart era “atormentado
pela sombra do gênio político” de
Getúlio Vargas

“introspectivo”, “pouco
comunicativo”, “sem
amigos ou confidentes”
(De Carli, 1961, págs.
19-20). A “monotonia de
Brasília” teria agravado sua
“hipocondria” (De Carli,
1961, pág. 20), levando-o a
uma percepção distorcida
das circunstâncias. Quando
políticos, surpresos com a
sua renúncia, perguntaram
ao seu ministro da Guerra,
Odílio Denis, qual foi o
motivo de tal decisão,
ele respondeu com uma
palavra: “temperamento”
(De Carli, 1961, pág. 24).
Deixando Brasília, depois de
encaminhar seu pedido de
renúncia ao Congresso, ele
disse: “Cidade desgraçada.
Nunca voltarei para cá” (De
Carli, 1961, pág. 22).
Poucos dias depois,
quando foi informado de
que o Congresso havia
aceitado seu pedido,
ele teria dito: “Eu voltarei. Estou
sendo expulso do meu país” (De
Carli, 1961, pág. 23). Essas falas
emocionais contraditórias, é claro, não
demonstram uma mente estável.
Gileno de Carli escreve que “o
assassinato era uma obsessão para
Quadros desde o dia em que uma
cartomante lhe disse que ele teria
o mesmo fim trágico de Lincoln”
(De Carli, 1962, p. 184), cujo retrato
ele mantinha o tempo todo em seu
gabinete em Brasília. É significativo
que, um mês depois de assumir
a Presidência, ele teria dito a um
grupo de empresários que criticavam
algumas de suas ações: “Há somente
dois meios de me parar: me deportar
ou me matar.” (De Carli 1962, p.184).
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206). O ministro menciona a palavra
“possibilidades”. Possibilidades que,
se escolhidas, dariam a Quadros
a oportunidade de liderar a nação
brasileira até a conclusão do seu
mandato constitucional.
Sobre o perfil psicológico de Goulart

Com relação ao perfil psicológico
de Goulart, Skidmore ousa formular
algumas considerações:
“Como Quadros”, afirma
Skidmore, “Goulart estava tomado
por complexos que distorciam
seu julgamento político. Sua
autoconfiança, sempre prejudicada
pela consciência da sua perna
ligeiramente paralisada, sofreu mais
um forte golpe em julho de 1963,
quando sua mãe morreu. Amigos
relatavam que ela tinha sido uma
poderosa influência moderada
sobre o filho, e o alertava quanto às
maquinações do seu cunhado ‘ateu’,
Brizola.” (Skidmore, 1967, pág. 284).
Novamente, Skidmore descreve
Goulart como “atormentado pela
sombra do gênio político” (pág. 284)
de Getúlio Vargas. A descrição de
Skidmore parece ser válida. Vários
amigos de Goulart diziam que ele
se sentia misticamente destinado
a herdar o manto da liderança de
Vargas. A um de seus amigos, que
o alertou sobre os riscos da sua
orientação política em 1964, ele teria
dito, apontando para um retrato de
Vargas na parede: “Aquele ali sabe
o que estou fazendo”.3 Certamente
Goulart via a si mesmo continuando
a política de Vargas. E, da mesma
forma, o fato de circunstâncias
extraordinárias o terem feito
presidente, quando ele quase não
admitia essa possibilidade, pelo
menos em 1961, teria intensificado
esse misticismo. Deve ser observado,
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das Finanças, e, em 1928 foi eleito
governador do Rio Grande do Sul.
Em 1930, chegou à Presidência
da República depois de conquistar
a liderança de um movimento de
abrangência nacional, a Aliança
Liberal. O perfil psicológico de
Vargas, como descrito por um
dos personagens de um famoso
romance, é bastante coincidente
com sua imagem comum entre os
brasileiros. O personagem diz:
“A biografia de Getúlio Vargas
deve levar em conta certos traços
que o fazem uma figura única no país,
dando a ele vantagens sobre outros
políticos. Ele é calmo em uma terra
de cabeças-quentes. Uma pessoa
disciplinada em uma terra de pessoas
indisciplinadas. Uma pessoa
prudente em uma terra de
imprudentes. Um moderado
em uma terra de esbanjadores.
Uma pessoa silenciosa em uma
terra de papagaios. Ele domina
seus impulsos... ele controla os
voos de sua imaginação...”4
Goulart estava longe de
ter tal temperamento, além
de carecer do background
de experiência política e
administrativa que Vargas tinha
quando, aos 47 anos de idade,
tornou-se presidente do Brasil
em 1930.
A essas condições
(seus traços e problemas
psicológicos pessoais e sua
empatia mística com Getúlio
Vargas), deve-se acrescentar
que, durante seus dias na
Presidência, Goulart sentiu
sua liderança das massas
ser enfraquecida por Leonel
Brizola.5 As circunstâncias à
época fizeram de Brizola uma
personalidade política muito

Getúlio Vargas é uma pessoa
disciplinada em uma terra de
pessoas indisciplinadas

ainda, que Goulart assumiu o poder
no dia 7 de setembro, data em que
Brasil comemora sua independência.
Ele foi o único presidente do Brasil
que iniciou seu mandato nessa
data. Não seria tal coincidência
interpretada por Goulart um sinal de
que ele estava destinado a feitos
históricos extraordinários? Quando
circunstâncias normais pareciam tão
desfavoráveis às suas extravagâncias,
talvez ele pensasse que o destino
estivesse trabalhando para ele.
Ele não tinha sido um homem de
sorte? Talvez tivesse tido sorte de
mais – era um homem cuja notável
posição de liderança resultou mais
de circunstâncias fortuitas do que
de conquistas pessoais acumuladas.
De fato, ao contrário
de Vargas, Goulart foi
projetado à arena da política
nacional repentinamente,
graças à ajuda de Vargas.
Quando este o nomeou
ministro do Trabalho em
1953, ele não foi chamado
pelo seu peso político e
sim como um protegido. E,
como tal, ele tornou-se o
herdeiro político de Vargas
depois do seu suicídio, em
1954.
Vargas construiu
sua carreira, sozinho,
pacientemente, passo a
passo. Aos 25 anos de
idade, já era deputado
estadual pelo Rio Grande
do Sul. Desde muito
jovem, envolveu-se
intensamente na política
de seu estado. Em 1923,
aos 40 anos, iniciou sua
carreira no Congresso
Nacional. Três anos depois
foi nomeado ministro
42 Arqueologia
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influente desde 1961, quando ele
agitou o país e resistiu às imposições
dos militares contra a ascensão de
Goulart à Presidência. Membro da
Câmara de Deputados durante a
Presidência de Goulart, Brizola tentou
introduzir uma linha radical na política.
Ele denunciou o Congresso inteiro
como uma agência reacionária nas
mãos de uma oligarquia, insensível
às demandas do povo. Denunciou
abertamente o governo Goulart
como submisso aos Estados Unidos.
Aparentemente, Brizola estava
interessado em perturbar a base
legal do regime, de forma a tomar o
poder governamental sozinho. Em
1964, Goulart estava aparentemente
engajado em uma competição
pessoal com Brizola pela liderança
das massas.
Nessa competição, Goulart
comportou-se como uma espécie
de antípoda de Vargas (“uma
pessoa silenciosa em uma terra
de papagaios”) no que se refere a
pronunciamentos públicos. Nunca
um presidente do Brasil foi tão
incontinente na sua verbalização dos
problemas da nação. Influenciado
por alguns políticos amadores do seu
grupo, ele também se comportou
como um. O clima de conjeturas e
esforços pouco realistas do governo
de Goulart alcançou o ponto máximo
em março de 1964. No dia 13
daquele mês, Goulart deu início a
uma série planejada de comícios
populares apoiados oficialmente com
o objetivo de mobilizar o apoio das
massas para as chamadas reformas
estruturais que ele pretendia
implementar. A manifestação
aconteceu na praça Teófilo Otoni,
uma grande área próxima à estação
de trens do Rio de Janeiro. Duas
coisas ficaram claras naquela
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manifestação: a desordem mental de Goulart e a tensão entre ele e
Brizola, cada um tentando criar a melhor imagem diante do povo.
Goulart falou no comício como se estivesse de fora do sistema
político estabelecido, como se não tivesse nenhum compromisso
com tal sistema. Ele se apresentou como estando preocupado com
a “tragédia do irmão brasileiro que sofre no campo”6 e declarou que
“a maioria dos brasileiros não está conformada com a ordem social
imperfeita, injusta e desumana. Os milhões que nada têm, ficam
impacientes”7. E continuou: “Não é mais possível se acomodar...
admitir que esta estrutura possa conseguir o milagre da salvação
nacional”.8 E apelou para a “unidade do povo e das classes
trabalhadoras para encurtar o caminho para a nossa emancipação”.9
Todo o discurso dá a impressão que Goulart estava fazendo oposição
ao sistema político vigente e que nenhuma medida gradual resolveria
os problemas do povo. Dessa forma, ele se definiu como um
outsider da arena política convencional. Como presidente da nação,

essa abordagem não podia ser tolerada. De
fato, 18 dias depois, ele foi deposto.
O discurso de Brizola foi uma crítica ao
governo. Ele disse:
“... os poderes da República... são
controlados por uma minoria de reacionários.
O Congresso tampouco não dará nada ao povo
brasileiro. O Congresso não está identificado
com o povo. Por outro lado, nós olhamos para o
governo brasileiro e vemos a sua perplexidade
diante dos problemas... o Brasil e os brasileiros
não podem continuar assim”.10
Tal discurso, como outros na mesma linha,
também feitos no mesmo comício, definia
o clima de alucinação no qual Goulart estava
vivendo naqueles dias.
Se Goulart fosse mais psicológica e
intelectualmente qualificado, poderia ter
compreendido os limites do sistema político
brasileiro. Seu comportamento tornou-se
intolerável para os controladores de tal sistema.
Esses controladores foram ameaçados,
primeiramente, pela incontinência verbal do
presidente e suas tentativas de mobilizar as
massas. Assim, eles reagiram por meio do
establishment militar. Nenhuma força civil
poderia ter contido Goulart naquele momento,
e o seu comportamento político tornou o golpe
de estado inevitável.
Seria legítimo pressupor a interferência
do governo dos EUA no golpe. De fato, um
político muito responsável, San Tiago Dantas,
teria declarado que os conspiradores haviam
consultado o Departamento de Estado norteamericano antes de agir. Apesar da possível
participação do governo dos EUA, outros
fatores precipitantes estão na verdadeira raiz do
golpe de estado.11
O sistema político do Brasil

O requisito mínimo para o sucesso do
chefe de qualquer nação é que ele compreenda
adequadamente o seu sistema político. Em
toda a América Latina, bem como no Brasil, o
sistema político parece encaixar-se na definição
de Anderson como “uma coalizão flexível
entre vários concorrentes ao poder, sujeita à
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revisão, a qualquer momento, caso
os termos sob os quais o governo
original foi formado sejam violados”
(Anderson, 1967, pág. 103). De fato,
Anderson demonstrou que existem,
na vida política dos países da América
Latina, regularidades e padrões
recorrentes que permitem prever as
consequências do comportamento
dos concorrentes ao poder. Tal
sistema funciona com base em um
processo contínuo de “manipulação
e negociação entre os concorrentes
ao poder com forças reciprocamente
reconhecidas” (Anderson, 1967, pág.
103). Esse processo não é arbitrário,
caótico ou inconstante, mas é sujeito
a certas “regras do jogo”. Nós agora
iremos considerar duas dessas
regras e vamos relacioná-las ao
comportamento político de Goulart.
Uma dessas regras é relacionada
à admissão de um novo concorrente
ao poder no “círculo restrito” do
sistema político. Essa admissão
tem a capacidade de ameaçar ou
prejudicar o sistema e também
quando ele, ao mesmo tempo,
convence os outros atores que suas
posições não serão necessariamente
prejudicadas. Para assumir a
Presidência, Goulart preenchia esses
requisitos. Ele sempre foi percebido
como inadmissível para o “círculo
restrito” pelos concorrentes ao poder
estabelecido antes de 7 de setembro
de 1961. Quadros contava fortemente
com essa “inadmissibilidade”
quando tramou seu golpe de estado.
Ele achava que o outsider Goulart
nunca poderia ser seu sucessor
e que seu pedido de renúncia
seria negado, o que o deixaria livre
dos limites constitucionais e para
requisitar “poderes excepcionais”
para continuar na Presidência.
Mas Goulart acabou tornando-se
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objetivamente uma ameaça para o
sistema político estabelecido, porque
haveria uma guerra civil caso ele
não assumisse o cargo. Ao mesmo
tempo, ele minimizou a importância
da sua admissão como sendo uma
ameaça, aceitando as condições
impostas pelos detentores do poder
estabelecido, i.e., parlamentarismo,
um regime ad hoc votado às pressas
pelo Congresso, que, de fato,
transferiu uma grande parte do poder
do presidente para um recém-criado
primeiro-ministro.
A segunda regra consiste em
que qualquer concorrente ao poder
pode manter-se nesse círculo
restrito contanto que não prejudique
essencialmente a posição de outros
concorrentes. Uma vez que ele afete

tal posição, é eliminado da participação
política. Goulart não desempenhou
esse papel. Ele não somente
restabeleceu o presidencialismo por
meio de um plebiscito, mas também
desafiou outros concorrentes ao
poder (exército, igreja, investidores
estrangeiros e vários outros grupos de
interesse nacional), em uma tentativa
irreal de governar com o apoio direto
das massas.
Em outras palavras, a queda de
Goulart foi o preço que ele pagou por
violar propositadamente as regras do
jogo do sistema político brasileiro.
O golpe militar de 31 de março
de 1964 tornou-se inevitável pelo
erro de avaliação de Goulart quanto
ao seu poder e cálculo sobre o efeito
de suas iniciativas. Ele representou

uma reação normal do sistema
político brasileiro contra um dos
seus participantes ocasionais que
não respeitou as regras do jogo.
No entanto, o golpe de estado teve
algumas características específicas
que merecem ser destacadas.
Razões do golpe de estado

De fato, no Brasil, sempre
houve o que certo escritor chamou
de “diretório político nacional”
(Guerreiro-Ramos, 1963), ou seja,
um conglomerado heterogêneo de
concorrentes ao poder que, apesar
de seus interesses diferentes e
por vezes contraditórios, tem sido
capaz de evitar a desintegração por
meio de um complexo processo
de negociações e acomodações.
Nenhum detentor de poder no Brasil
jamais foi eliminado da participação
política definitivamente. A porta está
sempre aberta para os eliminados que
aprendem com a experiência que tal
diretório tem a capacidade de evitar a
dominação exclusiva de qualquer ator
individual. Assim, no passado, o golpe
militar no Brasil foi um fenômeno
recorrente de recuperação de poder
para seus detentores tradicionais
depois que sua posição foi ameaçada
por um concorrente. No entanto, em
31 de março de 1964, os militares
não seguiram exatamente o mesmo
padrão dos golpes militares anteriores
no Brasil. Naquela data, apesar de
não terem destruído o diretório, eles
limitaram consideravelmente o poder
dos seus membros como tomadores
de decisão. Goulart na Presidência,
com sua campanha contra os
chamados inimigos das “reformas
estruturais”, e sua tolerância
permissiva da agitação esquerdista,
enfraqueceu os apoios morais dos
detentores do poder civil estabelecido.
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podemos perguntar se os militares
conseguirão continuar por muito tempo
a manter-se como tutores da nação
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Quando esses civis, reagindo
contra Goulart, apelaram
aos militares para que
interviessem no processo
político, estavam pedindo
uma intervenção cujos
benefícios não seriam deles.
O que, naqueles dias, foi
chamado de crise do poder,
consistia em uma anômica
competição entre detentores
do poder civis. Então os
militares lidaram com a crise
não devolvendo o poder a
eles, mas mantendo-os sob
sua tutela. A nação brasileira
e seus tomadores de decisão
civis agora se encontram
sob a tutela militar. Ademar
de Barros, que apoiou o
golpe de estado, perdeu
seu posto de governador do
estado de São Paulo, e foi
silenciado. Carlos Lacerda,
aliado dos militares contra
Goulart, logo tornou-se
um opositor do presidente
Castello Branco e está agora
em campanha contra o presidente
Costa e Silva. Julio de Mesquita Filho,
dono do prestigioso jornal O Estado
de São Paulo, também conspirou com
os militares e está descontente com
o regime. Para ele, de acordo com
um colunista de fofocas no Jornal do
Brasil, “a República está nas mãos
de Cagliostros suburbanos.”12. Assim,
para os conspiradores civis contra
Goulart, o golpe de estado militar de
março foi uma “Journée de Dupes”.
A tutela sob a qual os militares
agora mantêm o país tornou evidente
a existência de um “círculo restrito”,
ou de um diretório no sistema
político brasileiro estabelecido. Os
conspiradores civis de março e suas
vítimas agora estão tentando formar

um movimento, a Frente
Ampla, contra o regime.
Nessa Frente Ampla, Carlos
Lacerda figura como um
dos líderes principais, e está
unido a seus arqui-inimigos
tradicionais, Juscelino
Kubitscheck e João Goulart.
“O Brasil é tão formidável que
desmoralizou a esquerda”,
afirmou um escritor.13 De
fato, a Frente Ampla é a prova
da falsidade das contradições
que os nacionalistas
proclamavam que existiam
no Brasil durante o governo
Goulart. Carlos Lacerda era
o símbolo do agente do
“imperialismo”, o oposto do
movimento nacionalista. O
anti-Vargas, o anti-Juscelino, o
anti-Goulart. A Frente Ampla,
unindo hoje os irreconciliáveis
de ontem, é a prova de que
o nacionalismo se tornou
mais uma alucinação coletiva
emocional do que uma
concepção objetiva dos
problemas nacionalistas do Brasil.
Neste ponto, podemos perguntar
se os militares conseguirão continuar
por muito tempo a manter-se
como tutores da nação. Ninguém
pode responder precisamente
a esta pergunta. No entanto, se
eles forem capazes de se manter
permanentemente na sua posição
atual, isso significará que um
novo sistema político brasileiro,
sem nenhum precedente no
passado, terá surgido. Por outro
lado, a arregimentação atual dos
concorrentes civis (sob a liderança de
Lacerda, Goulart e Juscelino), contra
o regime, pode forçar os militares a
honrarem as regras tradicionais do
jogo que garantiam a estabilidade
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do diretório político como descrito
acima. No entanto, é difícil enxergar
a possibilidade de devolução do
diretório político aos concorrentes civis
individuais cujo comportamento levou
direta ou indiretamente ao golpe de
estado. Em outras palavras, pessoas
como Quadros, Goulart, Brizola,
Juscelino e Lacerda (principalmente
os três primeiros), dificilmente podem
ser vistos como beneficiários de uma
devolução. Paradoxalmente, eles
podem ser fatores importantes para
tal devolução à medida que renunciem
a pretensões de serem beneficiados
por tal operação. Uma duradoura
quarentena dessas personalidades
parece ser uma condição necessária
para uma devolução que não levasse
o país a um perigoso acerto de antigas
contas.
Assim, esse acerto entre
nacionalistas e os então chamados
antinacionalistas que apoiaram o
golpe de estado é pouco provável que
aconteça. Realmente, no caso dessa
devolução acontecer, o nacionalismo
provavelmente se tornará uma força
política muito residual. Naturalmente,
haverá nacionalistas históricos
durante os anos vindouros no
Brasil, mas somente para manter
aceso o testemunho da extinção do
nacionalismo como um movimento
político significativo no Brasil.
A Nova Intelectualidade brasileira

Atualmente a intelectualidade
brasileira parece estar em busca
de novos padrões de resultados
acadêmicos. Um grande número de
intelectuais nacionalistas, como já
apontamos, fez uma autocrítica e está
tentando desenvolver competências
para se afirmar como cientistas
sociais e em vez de apenas partidários
organizados de uma ideologia. Alguns
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a palavra “ideologia” está
adquirindo uma conotação
muito pejorativa
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emigraram para o Chile
— onde podem desfrutar
do sofisticado ambiente
acadêmico, predominante
em instituições como
a FLACSO (Faculdade
Latino-Americana de
Ciências Sociais) e Cepal
— para a Europa e para
os Estados Unidos, onde
estão aprofundando
seus conhecimentos em
Economia, Sociologia,
Ciência Política e outras
disciplinas. Os jovens
recém-chegados, que
nunca tiveram um
compromisso direto com
o movimento nacionalista,
parecem ser muito
exigentes no que diz respeito
aos critérios de desenvolvimento
intelectual. Não é por acaso que
atualmente Metodologia é uma
questão de primeira categoria no
Brasil entre jovens estudantes e
acadêmicos. Um deles, em um artigo
publicado em 1965, manifestou
seu descontentamento com os
cientistas políticos brasileiros em
geral. Ele apontou que a maioria
dos sociólogos brasileiros ignora a
análise multivariacional. Ele afirma:
“A sociologia só pode existir por
mensurações” (Cintra, 1965, pág. 13).
Pode-se notar que a ênfase agora é
no rigor, precisão, operacionalismo,
objetividade. Um outro jovem
acadêmico comentou que “aquele
que não faz pesquisa não pode ser
considerado um cientista social, mas
um ideólogo”14.
Contudo, a palavra “ideologia”
está adquirindo uma conotação muito
pejorativa, e isso não aconteceu entre
os intelectuais nacionalistas que,
em geral, viram como sua principal

tarefa a formulação de “uma
ideologia do desenvolvimento
brasileiro.”. A prática de uma
ciência social sofisticada é,
agora, uma preocupação
maior entre os intelectuais
brasileiros.
Por outro lado, uma
mudança significativa pode
ser notada no estilo de alguns
escritores nacionalistas mais
antigos. Por exemplo, o Jornal
Civilização Brasileira, que,
desde seu primeiro número,
parecia dedicar-se a manter
vivo o movimento nacionalista,
recentemente adotou uma
nova orientação. O conteúdo
de retaliações e imprecações
que permeavam as páginas
daquele jornal ficou mais moderado. O
jornal agora tenta abrir-se à discussão
de posições e ideias que, em períodos
anteriores, eram subestimadas pela
direção. Um novo periódico, DADOS,
foi criado por ex-membros do ISEB.
É possível notar, em alguns artigos
das duas edições desse jornal, um
esforço de seus autores para observar
prescrições científicas nos seus
textos. Assim, apesar de o diretor do
jornal, Candido Mendes, continuar a
insistir em formulações sincréticas
e nas abordagens dos nacionalistas
anteriores, colaboradores como Carlos
Estevam e W. Guilherme dos Santos
chegaram mais perto dos padrões da
ciência social moderna.
A nova tendência entre os jovens
escritores é de uma objetividade
qualificada. Naturalmente, a prática
da ciência social demanda requisitos
sociais específicos e regras éticas que
o Brasil neste momento não fornece
suficientemente. A nova geração de
cientistas sociais será chamada não só
a adquirir novas habilidades científicas;
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ela deverá organizar um ambiente institucional
adequado que permita o trabalho e a produção
científica, além da sua avaliação de acordo com seus
critérios intrínsecos. Congeniais a essas regras éticas,
como apontado por Bronowski, são independência,
originalidade, discordância e liberdade. O sistema
social dos países da América Latina, incluindo o Brasil,
é pouco capaz de garantir conquistas consistentes
no campo da ciência social. Este ponto deve ser
enfatizado precisamente em um momento em que
jovens escritores começam a apontar a necessidade de
um consenso institucionalizado e de um crescimento
cumulativo da ciência social.
A observação de Max Weber de que “a crença no
valor da verdade científica não procede da natureza,
mas é produto de determinadas culturas” (citada em
Merton, 1967, pág. 537) foi o ponto de partida para
estudos sobre as exigências sociais da ciência. É uma
suposição comum de tais estudos que realizações
no campo da ciência, e especialmente da ciência
social, não são simplesmente derivadas da capacidade
individual, mas dependem de requisitos sociais
definidos. Sobre esse tema, Robert Merton diz que
o “desenvolvimento persistente da ciência ocorre
somente em sociedades de uma determinada ordem,
sujeita a um complexo específico de pressuposições
tácitas e restrições institucionais” (Merton, 1967, pág.
537). Portanto, para prosperar em uma determinada
sociedade, a ciência deve ser apoiada por um ethos
correlato que é essencialmente institucional. Em outras
palavras, o ethos da ciência é mais um conjunto de
exigências do sistema social do que de características
psicológicas arbitrárias de indivíduos. Por exemplo, a
ciência, principalmente a ciência social, dificilmente
prospera em “sociedades completamente politizadas”
(Merton, 1967, pág. 542) ou em sociedades em que
uma ideologia totalitária, como o nazismo, marxismoleninismo, ou nacionalismo, prevalece. Outro fator
que prejudica a ciência é o predomínio de critérios
prescritivos no sistema social. A institucionalização da
intersubjetividade científica é impossível em sistemas
sociais impregnados por tais critérios, porque eles
são incompatíveis como o que foram consideradas
condições do ethos da ciência: racionalidade,
universalismo, individualismo, comunalidade e isenção.
Em um artigo sobre “fatores socioculturais e o
desenvolvimento da Sociologia na América Latina”,
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John Galtung (1965) aponta que o “modelo” prevalecente
entre os intelectuais nessa região trabalha como um sistema
de grupos em guerra, que recebem informações que não
querem que sejam utilizadas por outros grupos (Galtung,
1965, pág. 90). Ele sugere que os “meios de investigação
são tão escassos” (Galtung, 1965, pág. 91) que a competição
de acordo com regras éticas é impossível e o conflito
permanente torna-se normal. Esta é a razão pela qual tem
sido difícil ter uma ideia exata do estágio atual da ciência
social em países como o Brasil. Critérios prescritivos ou
normativos levam pessoas sem verdadeiro mérito científico a
desempenhar papéis importantes na liderança das atividades
científicas.
Não é raro ver “eminências espúrias” à frente de
instituições científicas ou de programas científicos,15 isto é,
pessoas cujas realizações não justificam suas posições. “O
modelo entendido como adequado para a política”, afirma
Galtung, “é aplicado à ciência” (Galtung, 1965, pág. 90).
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Sob tais condições, a controvérsia
é considerada uma ameaça para
a coalizão dos grupos. O valor da
contribuição dos adversários não
é reconhecido. Quando ele se
torna muito evidente, são adotados
processos de minimização da
sua importância. Os estudiosos
estrangeiros que estabelecem
contatos com colegas e instituições
da América Latina tendem a ser
confinados nos setores conflitantes
da arena cultural. Portanto, os
relatórios que circulam no exterior
sobre a ciência social em países
como o Brasil frequentemente
refletem uma abordagem sectária.16
Mesmo assim, os jovens
cientistas sociais no Brasil
contemporâneo parecem ter
consciência de que o valor das
suas realizações dependerá cada
vez mais da erradicação dessas
distorções institucionais. Em artigo
recente, o problema da “ordenação
científica do passado cultural do
país” (Guilherme dos Santos, 1967)
é seriamente considerado. O autor
tenta pesquisar a população de
cientistas sociais no Brasil com um
nível de objetividade que tem sido
pouco usual no país. Por outro lado,
outro jovem cientista social ataca
a “visão tendenciosa dominante
entre os intelectuais brasileiros” e
diz que “várias pressões específicas
dos quadros acadêmicos dedicados
à sociologia podem trazer sérios
riscos para uma rigorosa e atualizada
socialização” (Cintra, 1965, pág. 23).
Em outras palavras, a nova geração
de cientistas sociais no Brasil tende
a ser muito atenta ao problema dos
imperativos institucionais da sua
profissão e aos perigos de submeter
a disciplina a ideologias como o
nacionalismo.
48 Arqueologia
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Por fim, para os cientistas sociais
mais modernos e atualizados do
Brasil, o nacionalismo não é mais
uma perspectiva heuristicamente
frutífera. Na verdade, o nacionalismo
é uma questão morta. O desafio

notas de rodapé
1. Uma subsidiária da International Telephone e
Telegraph Company.
2. Companhia de energia Americana e estrangeira.
Sobre esse assunto, ver R. Campos (1967, págs.
329-349).
3. Relatado a este autor.
4. Veríssimo, Érico, O arquipélago III, citado em Dulles
(1967, pág. 9).
5. Sobre esses dois políticos, Carlos Heitor Cony,
um jornalista reconhecido nacionalmente, forte
oposicionista do regime militar e defensor das vítimas
do golpe de estado, escreveu: “...João Goulart é um
homem totalmente despreparado para qualquer cargo
público; fraco, alcançando covarde e meramente os
limites estendidos do analfabetismo”. Cony, 1964,
pág. 13) Sobre Brizola, ele diz: “Eu o considero e
concordo com todos os vitoriosos de hoje. Ele foi um
dos principais responsáveis pelo caos que estamos
vivendo hoje” (Cony, 1964, pág. 38).
6. Ver O Globo, 14 de março, pág. 6.
7. Ibid.

destes tempos em toda a parte para
os cientistas sociais é estabelecer as
fundações teóricas e metodológicas
de uma ciência verdadeiramente
ecumênica.17
Tradução: Steve Yolen
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Celso Furtado

HorsD’oeuvres
(Diários intermitentes)
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Os “Diários intermitentes” de Celso Furtado, resgatados integralmente de seus
arquivos pessoais, reúnem anotações deixadas por ele ao longo de 65 anos –
desde 1937, quando adolescente em João Pessoa ensaiou as primeiras anotações,
até 2002, dois anos antes de morrer no Rio de Janeiro. Se Celso Furtado não foi
propriamente um “diarista” assíduo, as notas por ele tomadas em cerca de cinquenta
cadernos e agendas foram uma maneira de registrar momentos marcantes de sua
vida, impressões de viagens, encontros com políticos e intelectuais com quem conviveu no Brasil e no exterior. Entre outros, Juscelino Kubitschek, Ulysses Guimarães,
Roberto Campos, Fernando Henrique Cardoso, Nicholas Kaldor, Fernand Braudel,
Jorge Amado, Henry Kissinger. Aí estão as notas que tomou quando, jovem tenente,
integrou a Força Expedicionária na Segunda Guerra Mundial. A elas se seguem os
dez anos em que, como diretor da Divisão de Planejamento da Cepal, palmilhou
e morou em países da América Latina; os combates travados no Nordeste para a
implantação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; os vinte anos
de exílio na França; e a reinserção na vida política brasileira, nos anos 1980, desde a
redemocratização até sua atuação como embaixador e, depois, ministro da Cultura.
Tem-se em “Diários intermitentes” um precioso material inédito, que completa a obra
autobiográfica de Celso Furtado e revela facetas mais pessoais desse economista
e intelectual, protagonista privilegiado da história do Brasil, da América Latina e da
Europa, na segunda metade do século XX.
Com apresentação, organização e notas de Rosa Freire d’Aguiar, prefácio do
historiador econômico João Antonio de Paula, os “Diários intermitentes” são publicados pela Companhia das Letras. A eles se seguirá um volume com uma seleção
da riquíssima correspondência de Celso Furtado, previsto para meados de 2020,
quando se comemora o centenário de seu nascimento.

Rosa Freire D’aguiar
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(Excertos)
Recife, 13.3.38
Cheguei a Recife como pretendera, a 10. No dia
11 matriculei-me no Ginásio [Pernambucano].
Tudo se sucedeu do melhor modo possível.
Estou maravilhosamente hospedado. Em um
ótimo quarto. Apelidei-o Reino de Sabá e com
toda razão. E o ócio em mim é a maior força.
Escrevo forçado.

Recife, 5.7.38
As aulas recomeçaram hoje. Tive ocasião de ver minhas
notas. Vejamo-las: Economia Política e Estatística: 100;
Biologia: 90; Psicologia: 90; Literatura: 90; História: 80;
Latim: 75. Média: 87,5. Sei que podiam ser melhores. Em
todo caso, esse 100 que por aí apareceu foi o único dos
cursos pré-jurídicos e a média a melhor de todos os
cursos pré-acadêmicos do Ginásio.

João Pessoa, 1938
Livros lidos em 1937-38. “O Guarany”, J. de
Alencar; “Diva”, J. de Alencar; “Casa-grande &
Senzala”, G. Freyre; “Memórias Póstumas de
Brás Cubas”, M. de Assis; “Quincas Borba”, M. de
Assis; “Joseph Fouché”, S. Zweig.
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A bordo [do navio de guerra General Meigs], 21.2.45
A grande viagem vai terminar esta noite. Amanheceremos
em Nápoles. Para mim ela nada mais foi que um passeio.
Soube mais de uma vez que passara pelo perigo
submarino, entretanto nunca este navio me pareceu
menos seguro que a minha casa. Ocorreu-me, aliás, ao
pensar nisso, algumas considerações sobre o medo. Ele só
existe em mim como estado reflexivo. Penso, por exemplo,
na hipótese de parar de viver por um ato de estupidez
ou por um acaso estulto; penso na insignificância dessa
morte no quadro geral dos acontecimentos e ao mesmo
tempo na importância oculta que talvez encerre. É que
eu ainda não esvaziei o copo que me cabe sorver, ainda
constituo um mistério para mim mesmo; se eu chegar a
ser um homem excepcional, no futuro, isto não constituirá
surpresa para mim mesmo.

Paris, 28.6.47
Estou comprando toda a bibliografia essencial
marxista em francês. São traduções muito
benfeitas, algumas que ainda foram revistas por
Marx ou Engels. Comprei as obras filosóficas e
políticas completas de Marx (16 vols. pequenos),
obras de Engels (17 vols.) e uma parte das
obras econômicas de Marx. Pretendo adquirir a
correspondência completa de Marx-Engels. Afora
isso comprei ainda uns 30 volumes de obras
marxistas ou de crítica ao marxismo.
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Natal, 24.5.59
Cheguei a Natal para acompanhar os trabalhos do
encontro do Bispos do Nordeste. Puseram-me de
imediato num palco para enfrentar perguntas de
uns prelados. Nunca imaginaria, quando comecei
a tratar de desenvolvimento econômico, há pouco
mais de um decênio, que essa matéria passaria a ser
centro de preocupações até de sacerdotes. Quando
saí, o prof. Pioget me disse: “Mais vous évangelisez
les évêques...”. Sinto-me, na verdade, como se
tivesse um novo Evangelho nas mãos. E a grande
preocupação desses bispos comigo não deixa de
ser uma comprovação de que o novo Evangelho é
poderoso. E de que seu profeta assusta o rebanho...

Recife, 27.12.59
Vai terminando o ano. E que ano. A 6 de janeiro
Juscelino nos reunia em Petrópolis para trocar
ideias sobre o Nordeste. A 15 de dezembro ele
sancionava a lei criando a Sudene. A batalha foi
ganha em toda a linha.
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Paris, 14.7.70
Este ano estou batendo um record que não deixa
de dar satisfação a um trabalhador intelectual
que não dispõe sequer de uma secretária, que
datilografa todas as suas cartas e prepara sozinho
todos os textos: publico nove livros em línguas
estrangeiras, 3 em francês, 2 em inglês, 2 em
castelhano e 2 em italiano. À exceção do italiano,
revi e aprovei todas as traduções. Alguém dirá
que isso é uma loucura, que mais vale flâner no
Quartier Latin...

Rio, 18.7.84
Tive um encontro, já tarde no dia 11, com F. H. Cardoso, José
Serra, Roberto Gusmão e Maria da Conceição. Estes dois estão
em posições opostas. Gusmão pensa que o Tancredo será um
presidente “do PMDB”, com um compromisso claro com o partido.
(Depois F. H. me diria: “Está tudo muito bem, só que para o Gusmão
o PMDB é ele mesmo”). O Serra está pensando em ocupar “espaços
do poder”, em preparar o futuro. F. H. sente-se mais próximo da
posição do Serra, não quer se envolver com um governo que vai
ser demasiado compósito. “Trata-se de uma transição que nos cabe
dirigir, mas que não foi um projeto nosso.” No dia seguinte pela
manhã, quando tomávamos café, eu perguntei a ele: “Você aceitaria
ser ministro das Relações Exteriores desse governo?”, Ele respondeu
que sim. “Esse seria o único cargo que eu aceitaria.”
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Brasília, 23.7.87
Despacho com o Presidente. Pela primeira vez falou-me da
necessidade de preservar a unidade do PMDB, como forma de
assegurar a transição e atingir o objetivo de reconstitucionalização.
E disse categoricamente: “Isso de mandato é secundário. Para
mim o que importa é que a Constituição seja votada. Se tenho
que voltar para casa mais cedo, melhor”. Antes, a propósito de
um dicionário de espanhol que lhe entreguei, em atenção a uma
encomenda sua, disse que lamentava ter pouco tempo para ler, se
bem que lesse pela manhã cedo (acorda às 5h) e pela noite antes
de dormir. Estava informado do trabalho que eu havia feito na
Convenção do PMDB. Referiu-se a Covas como sendo um político
menor, capaz de provocar uma crise por motivos subalternos.
Mostrou-me o resultado de uma pesquisa, ao final do primeiro
mês do Plano Bresser, com um forte aumento (de 20 para 40%) de
sua credibilidade como condutor da política econômica.

Rio, julho 2000
Sabemos muito pouco sobre o custo real do que chamamos
desenvolvimento econômico. Por exemplo, em termos de
destruição de recursos não renováveis minerais, dificilmente
renováveis, como a cobertura vegetal e os solos aráveis, e os
custos em seres humanos que decorrem da estrutura social,
como no caso dos homens que são usados apenas como
força de trabalho. O verdadeiro desenvolvimento se traduz
em investimento no homem.

“Diários Intermitentes”, de Celso Furtado
Organização, apresentação e notas: Rosa Freire d’Aguiar (rfafurtado@gmail.com)
Edição ilustrada, 492 p.
São Paulo, Companhia das Letras, lançamento 8 de outubro 2019
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Um pacto

Maria da Conceição Tavares
Economista
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A

atual crise econômica
talvez só tenha sido
superada pela grande
depressão do biênio
1930/31, o maior recuo
que tivemos no período pós-revolução
industrial. Assim como nas primeiras
três décadas do século XX, agora nós
também não tivemos o amortecedor
do Estado atenuando a grave crise
que nos assola há cinco anos. A
nação brasileira dos anos 30 não tinha
o suporte do setor público, que era
púbere, ainda incipiente. Por sua vez,
no século presente, a “mão produtiva”
foi desmontada a marteladas pela
“mão invisível”. Convém reiterar
que coube ao Estado nacional, com
suas diferentes conformações, evitar,
através dos investimentos próprios
e dos “colchões intertemporais”,
o aprofundamento de outras
crises que nos visitaram. O saldo
é que durante um longo estirão de
tempo o crescimento econômico
foi demasiadamente robusto: uma
expansão média de 5% do PIB
durante quase 50 anos.
Hoje, à exceção do sistema
financeiro, com sua configuração
oligopólica consentida, e do
agrobusiness, cujo espaço de
contribuição para o aumento da
formação bruta de capital fixo e do
Produto Interno Bruto é exíguo,
todos os demais ramos da atividade
produtiva nacional encontram-se de
cócoras, submetidos ao impacto
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perverso dessa conjuntura dos diabos.
A crise econômica se espraia como
uma cortina de espinhos por todo o
tecido social do país. Há assimetrias,
é bom que se saliente, entre os dois
“campeões estruturais” da economia
nacional. Os bancos, os mais
prósperos, engordam do fenecimento
alheio, sugando a seiva da produção
e do emprego. Já o agrobusiness
está sempre superando os limites
da sua existência, com aumentos de
produtividade e faturamento recordes.
Ocorre que esses limites são largos,
mas de baixo impacto no valor
adicionado da atividade econômica.
A participação do comércio exterior
brasileiro na corrente do comércio
global é de pouco mais de 1%. A
participação da soma das nossas
importações e exportações de
commodities no PIB se situa na faixa
dos 6%. O setor agrícola tradable,
que já foi intensivo em mão de obra,
encontra-se inteiramente mecanizado.
Portanto, o que sobra para a formação
de capital fixo são migalhas.
Vivemos a era dos números
relativos. O Brasil caminha para fechar
a década com sua pior performance
econômica nos últimos 120 anos. A
construção pesada deve cair 40%
no acumulado de cinco anos. O
peso da indústria no PIB desabará

para o menor nível desde que a
série histórica é calculada. Nas
últimas três décadas, o estoque de
obras prontas caiu de 58,2% para
36,2% do PIB. Há mais de 4,7 mil
obras paradas. Os desempregados,
subempregados, desalentados e o
precariado que inundam o país somam
cerca de 40 milhões de brasileiros,
recorde de iniquidade de todos os
tempos. Do alto da minha idade,
nunca vi desastre maior. Não faltam
contrassensos por trás da tragédia.
Um país que supostamente precisa
fazer um ajuste fiscal draconiano de
forma permanente com vistas ao
crescimento sofre uma contradição
vigorosa. O ajuste fiscal generalizado
que se propala fundamental para
o retorno da expansão econômica
suprime os recursos necessários para
oxigenar a economia e impulsionar o
crescimento. Quem sempre convida a
iniciativa privada a aportar recursos na
atividade produtiva é o investimento
público, de certa forma o garantidor
da demanda na última linha. Na lógica
perversa dominante, se o PIB não
reagir, o ajuste fiscal terá de ser cada
vez maior. E por que o PIB reagiria
se políticas cada vez mais restritivas
sequelam as possibilidades de
resgate do crescimento mais à frente?
É o cachorro correndo atrás do
próprio rabo.
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É bom que se diga que não há, à
vista, o menor sinal de demanda capaz
de impulsionar o país em direção
a uma expansão não medíocre e
sustentável no próximo quinquênio.
Resta defender com lucidez e afinco
os dois vetores que podem nos
garantir sobrevida (ou nos levar à
garra): o investimento e o emprego.
Os dois são imbricados, sinérgicos
e representam a expressão mais
desditosa dessa crise desgraçada.
Proponho, portanto, um pacto pelo
investimento e o emprego. Talvez seja
melhor chamar de meio pacto, pois
ele exclui a maior parte das medidas
adotadas e almejadas pelo governo. O
realismo é essencial. A proposta não
é virar de ponta cabeça a estratégia do
ajuste fiscal. Infelizmente não dá. O
governo não é nosso. Existe, contudo,
um interstício libertador. É possível
evitar a debacle e a conflagração
social. O pacto é um acordo em
torno de termos sucintos. A primeira
premissa é inspirada nas ideias do
meu mestre Ignácio Rangel, que
foi responsável pela teoria do “bom
uso” da privatização, quando ela era
anatematizada pela esquerda e pela
direita. A verdade é que ninguém
entendia o velho Ignácio, que pensava
muito na frente.

INTELIGÊNCIA

angel preconizava que
empresas “maduras”,
que tivessem atingido
o pleno desempenho,
poderiam ser
privatizadas, desde que os recursos
auferidos com sua venda fossem
transferidos integralmente para o
investimento em empresas “verdes”
ou “greenfield”. Era dinheiro
carimbado, da venda de uma estatal
para o desenvolvimento de outra.
Rangel fazia a ressalva a companhias
estratégicas. Essas não poderiam ser
vendidas. A Petrobras, por exemplo,
devido à matriz de transporte ser
eminentemente rodoviária, é um
agente da segurança nacional. Sua
posição determinante na formação
de preços é fundamental para evitar
uma situação de desabastecimento.
Mais ou menos na mesma época,
Mário Henrique Simonsen propôs
exatamente o contrário do Rangel: o
dinheiro das privatizações somente
poderia ser gasto para o abatimento
da dívida pública interna. Mário era
muito inteligente, mas um cabeça
dura. De todo modo, se estivesse
aqui hoje estaria pensando diferente.
De certa forma ele também tinha
um lado keynesiano. E como dizia
John Mayard, “a realidade muda, eu
mudo”.

A proposta que faço seria
estendida a toda e qualquer
desmobilização feita pelo Estado.
As vendas de companhias estatais,
concessões, securitização de
imóveis e terrenos e toda e qualquer
comercialização de ativos públicos,
teriam, digamos assim, 50% do
seu valor revertido para novos
investimentos. Os 50% restantes
ficariam para o governo e seus
arroubos de política fiscal. Os
recursos produtivos, digamos assim,
seriam repartidos em percentuais a
serem determinados, para inversões
interestados, que atravessam uma
crise financeira abissal, e obras do
governo federal. A julgar pelas contas
do ministro Paulo Guedes, as vendas
de ativos da União poderiam alcançar
R$ 1,25 trilhão. Esse montante
geraria R$ 625 bilhões para novos
investimentos – a conta é por baixo,
porque não leva em consideração
desmobilizações como o leilão de
cessão onerosa do petróleo, que
deverá reverter em R$ 100 bilhões.
Os R$ 625 bilhões correspondem a
cerca de quase três vezes o total de
Investimento Direto Estrangeiro (IDE)
realizado no Brasil; quase 50% do total
das reservas cambiais; em torno de
nove vezes o investimento total do
governo federal; e 24 vezes mais do
que o valor dos investimentos públicos
em infraestrutura no ano passado.

As vendas de companhias estatais,
concessões, securitização de imóveis e
terrenos teriam 50% do seu valor revertido
para novos investimentos
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inha outra
proposição seria
o direcionamento
prioritário das
inversões para
o setor de infraestrutura, cujo gap
é inaceitável no saneamento, na
logística e na energia. O segmento
de obras pesadas é intensivo em
mão de obra, o que atenderia, pelo
menos em parte, a fraca demanda
nacional por emprego. Precisamos
acabar de uma vez por todas com o
atraso em relação à agenda do século
XX: a falta de esgoto e água não
tratada; proliferação de epidemias e
pandemias; lixo exposto à flor da terra;
estradas esburacadas; inexistência da
cabotagem; elevado custo portuário;
ferrovias insuficientes; apagões de
luz; e por aí vamos. A infraestrutura
regenerada poderia ter um papel
redentor da indústria. E o aumento
da taxa de ocupação de mão de obra
contribuiria inclusive para uma erosão
menos rápida da Previdência Social,
que é vítima de dois fatores centrais:
o desemprego e a expectativa de vida
da população.

A terceira recomendação é que
o governo recue no seu reformismo
ressentido e faça do BNDES o “Banco
da Infraestrutura”. Nenhuma outra
instituição da República enfeixa as
condições técnicas necessárias para
a missão como o “meu banco”, e
também o de Rangel, Juvenal Osório,
Roberto Saturnino, Antônio Barros
de Castro, Marcos Viana e do seu
diretor-fundador Roberto Campos.
Aliás, quando penso neste último, me
vem à cabeça a qualidade da direita
nos meus tempos de maior combate
e militância. O que me incomoda
mais hoje não é só a dizimação da
esquerda, que atravessa um dos
seus ciclos de perda de substância,
mas a incompetência e dogmatismo
da direita hegemônica. Esgrimi com
Mário Simonsen, Octávio Gouvea
de Bulhões, José Luiz Bulhões de
Pedreira, Antônio Dias Leite, Eliezer
Batista e, claro, o Campos, uma bête
noire daquela época.

Quando penso em Roberto Campos,
me vem à cabeça a qualidade da
direita nos meus tempos de maior
combate e militância
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Duvido que qualquer um deles
incorresse nos desatinos cometidos
por esses rapazes do governo, todos
pseudogestores públicos, por sinal
de péssima qualidade. Finalmente,
proponho uma nova PEC em
relação à Lei do Teto, retirando os
investimentos das despesas sujeitas
à restrição. Sem essa fresta, não
há possibilidade de realização dos
gastos. Que sejam conclamadas as
classes trabalhadora, produtiva e
política, os militares, a tecnoburocracia
responsável e as organizações da
sociedade civil. Da minha parte
empenharei todas as minhas forças.
Sou uma velha que não desiste e
vai lutar por um Brasil melhor até o
último dos seus dias. O pacto pelo
investimento e o emprego é um
suspiro. Mas capaz de impedir que o
paciente agonize. É um acordo muito
simples se houver responsabilidade
e civismo das partes para levar a
proposta à frente.
A autora é ex-professora da
Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) e professora-emérita da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ)

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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Reabilitação e desagravO DE

Antônio
Conselheiro
1. O teatro
do crime

Marcus Fabiano
Jurista e escritor

reduzindo a mata de angicos ao rasteiro arbustivo,
lâminas de diorito na mão dos índios: assomava
a caatinga, deserto sem Cristo. e pelas curvas
do Vaza-Barris, logo apareciam os canudos de
pito. e um tanto depois a dita “Troia de taipa”,
ninho de camponeses libertos e mestiços, mães,
jagunços, pajés ou coriscos fugindo à fome e ao
jugo dos senhores sem tino. um arraial por lá então
florescia no abandono dos eitos compáscuos, uma
comunidade católica ao redor de um beato, certo
peregrino agora fixado: Antônio Vicente Mendes
Maciel, o Conselheiro. mercê de rezas e lavores,
todos juntos prosperavam e eram até escolarizados,
para desgosto do barão de Jeremoabo e outros
coronéis já sem braços (livres ou escravos) em
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seus latifúndios cada vez mais vazios
e estagnados. a recente República aí
passa pronto a acusar o Conselheiro
de monarquista cediço, justo ele
que repudiava os impostos abusivos
daquele novo regime de um golpe
nascido. depressa foram enviadas
expedições contra o novo inimigo. o
tenente Pires Ferreira foi surpreendido
em Uauá, relatando uma gente que
não se deixava assustar. o major
Febrônio Brito surgiu no povoado e
abalou-se aturdido, deixando atrás
de si um arsenal farto e fatídico.
o corta-cabeças, coronel Moreira
César, foi ligeiro ferido em esparrela,
sucumbindo no campo de batalha
enquanto sua legião se dispersa. era a
humilhação total e completa. mas sob
o comando do general Artur Oscar,
uma nova força federal a Matadeira
trouxera: o canhão Withworth 32,
apontado do alto do morro da Favella,
tudo sob as ordens do marechal
Bittencourt, o próprio Ministro da
Guerra.
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em toda a Bahia, Belo Monte tornarase apenas menor que Salvador: 5.200
casas e mais de 20.000 almas, dentre
as quais poucas permaneceram
encarnadas. a pujança da criação de
cabras fornecia carne boa e farta, além
do leite e dos finos couros que até se
exportavam. o arraial tornara-se uma
exitosa cooperativa comandada pelo
Conselheiro, fonte de prosperidade
e até de certo sossego para seus
membros. porém a chacina que se
pranteia nunca será suficientemente
conhecida: o garrote do cerco
cingindo-se, a degola perversa dos
rendidos, mulheres violadas lançandose ao querosene em flama com filhos,
velhos perecendo de sede e famintos,
crianças vivas jogadas ao rio. era o
extermínio completo e gratuito, um
autêntico genocídio, termo ainda
inexistente à época de Euclides, o
grande & o ambíguo: “A campanha
de Canudos lembra um refluxo para o
passado. E foi, na significação integral
da palavra, um crime. Denunciemolo.” (CUNHA, 1902: 7). mas ao revelar
as abjeções da República, Euclides
também elege outro destino para seu
repúdio: Antônio Conselheiro, causa e
motivo de tanto tumulto.

2. O monstro
monarquista
há pouco proclamada a República,
omitido o sagaz abolicionista, forjaram
do beato Antônio um fanático a tramar
a volta da monarquia, ela mesma
antiescravagista. todavia para Euclides
o Conselheiro acabou “indo para a
História como poderia ter ido para
o hospício”, o que, aliás, ele dizia
sem jamais tê-lo visto. exatamente
por isso, leia abaixo a pluma desse
suposto acometido por uma “psicose
progressiva” e portador de “tremenda
tara hereditária”, para quem Euclides
cunhou, como ruidosos guizos de lata,
os mais infamantes epítetos: “grande
homem pelo avesso”, “desnorteado
apóstolo”, “gnóstico bronco”,
“documento vivo de atavismo”,
alguém que encarnava “todas as
crenças ingênuas, do fetichismo
bárbaro às aberrações católicas, todas
as tendências impulsivas das raças
inferiores, livremente exercitadas na
indisciplina da vida sertaneja.”. Os
Sertões criavam assim uma atmosfera
de terror e suspense até o irromper
daquela criatura tida por truanesca
e demente, um vesano visonho, o
asceta com foros de lobisomem: “E
surgia na Bahia o anacoreta sombrio,
cabelos crescidos até os ombros,
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barba inculta e longa; face escaveirada;
olhar fulgurante; monstruoso, dentro
de um hábito azul de brim americano;
abordoado ao clássico bastão, em
que se apoia o passo tardo dos
peregrinos...” (CUNHA, 1902: 76).
mas à revelia desse espectro até hoje
mal desmentido, Antônio Conselheiro
fora homem bom, são e distinto:
antigo comerciante, era versado em
francês e no idioma latino. advogara
com sucesso em muitas comarcas,
tendo um português admirado por
juízes e rábulas. ministrou suas aulas
da geografia à matemática e ainda
organizava mutirões que erguiam
planejados cemitérios e belas igrejas,
além de cavarem açudes contra o
flagelo das secas. quando pregava,
o fazia com autorização eclesiástica,
recrutado ante a escassez de
vigários. ademais, nunca se portou
como milagreiro ou sequer conduziu
sacramentos reservados ao clero.
apenas nutria a fé de um leigo
esclarecido e honesto, carregando
sempre consigo pena, papel e tinta
para registro de sua formosa caligrafia.
graças a isso deixou-nos dois
manuscritos, quem os conhece os
têm por belos e bastante incisivos.

3. O pregador
abolicionista
sob o manto macabro e o mito terrível
do “anacoreta sombrio”, pelo tanto
que sobre ele se cala, mais conviria
passar-lhe logo a palavra. porém não
sem antes lembrar de sua realíssima
Joana Imaginária, a santeira popular
continuadora de sua linhagem,
uma devota de Maria bem longe da
hierarquia das mitras. em discurso
sobre a liberdade e seus desígnios, o
Conselheiro dizia:
“É preciso, porém, que não deixe
no silêncio a origem do ódio que
tendes à família real, porque sua
alteza a senhora Dona Isabel libertou
a escravidão, que não fez mais do que
cumprir a ordem do céu; porque era
chegado o tempo marcado por Deus
para libertar esse povo de semelhante
estado, o mais degradante a que podia
ver reduzido o ente humano; a força
moral (que tanto a orna) com que ela
procedeu à satisfação da vontade
divina constitui a confiança que tem
em Deus para libertar esse povo,
não era motivo suficiente para soar o
brado da indignação que arrancou o

ódio da maior parte daqueles a quem
esse povo estava sujeito. Mas os
homens não penetram a inspiração
divina que moveu o coração da
digna e virtuosa princesa para dar
semelhante passo; não obstante ela
dispor do seu poder, todavia era de
supor que meditaria, antes de o pôr
em execução, acerca da perseguição
que havia de sofrer, tanto assim que
na noite que tinha de assinar o decreto
da liberdade, um dos ministros lhe
disse: Sua Alteza assina o decreto da
liberdade, olhe a república como uma
ameaça; ao que ela não liga a mínima
importância, assinando o decreto
com aquela disposição que tanto a
caracteriza. A sua disposição, porém,
é prova que atesta do mundo mais
significativo que era vontade de Deus
que libertasse esse povo. Os homens
ficaram assombrados com tão belo
acontecimento, porque já sentiam o
braço que sustentava o seu trabalho,
donde formavam o seu tesouro,
correspondendo com ingratidão e
insensibilidade ao trabalho que desse
povo recebiam. Quantos morriam
debaixo dos açoites por algumas
faltas que cometiam; alguns quase
nus, oprimidos da fome e de pesado
trabalho. E que direi eu daqueles que
não levavam com paciência tanta
crueldade e no furor ou excesso
de sua infeliz estrela se matavam?
Chegou enfim o dia em que Deus
tinha de pôr termo a tanta crueldade,
movido de compaixão a favor de seu
povo e ordena para que se liberte de
tão penosa escravidão.” (MACIEL,
1897: 391).
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4. O escritor
ignorado
ora, quem diria (e depois do que
tanto já se disse): Antônio Vicente
Mendes Maciel, dito o Conselheiro
do arraial do Bom Jesus de Belo
Monte, é autor de dois livros, ambos
sobejamente ignorados por Euclides.
o primeiro chama-se “Apontamentos
dos Preceitos da Divina Lei de Nosso
Senhor Jesus Cristo para a salvação
dos homens”. Datado de 1895, como
impresso é raramente visto, embora
conserve-se intacto o seu manuscrito,
o qual também compila diversos
textos bíblicos. E além deste existe
ainda um outro título: “Tempestades
que se levantam no Coração de
Maria por ocasião do mistério da
Anunciação”. datado de 1897 e
publicado há mais de 40 anos, tornouse pouco conhecido, embora seja
quase um poema mariano em seu
fito, assim como em seus trechos,
quase nunca insípidos, plenos de
cor e de ritmo. abaixo transcrevo um
fragmento seu para que não se fiem
tão-só no que digo:
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“Contemplemos que além da pobreza
da sagrada Família, era mui distante
e mui corrompido o país destinado
ao seu desterro e, para ali chegar,
não só era preciso passar por terras
pouco habitadas, como por grandes
desertos, não só deviam viajar por
entre populações mais ou menos
obedientes às leis, como por entre
ladrões e malfeitores. Mas todas
estas considerações não desanimam
nossa querida Mãe: porque via bem
o perigo em que Jesus estava e
que por isso mesmo era preciso
subtrai-lo das mãos da tirania, ainda
quando ela sofresse muito grandes
incômodos e passasse pelos maiores
perigos. Entretanto, vemos que não
empreendem aquela prolongada e
penosa viagem sem correr pelas faces
da Senhora copiosas lágrimas. E, se
cumprindo um dever da natureza,
Maria chora por deixar a sua pátria,
por se separar de seus parentes,
incontestavelmente mais forçoso o
motivo do seu pranto pelo que dizia
respeito a seu mimoso Filho, pois
tinha de o ver durante a jornada sofrer
as inclemências do ar e das estações,
quando tinha de o ver acompanhar
com o choro o balido dos cordeirinhos
espalhados aqui e ali pelos prados.
Ah! Quanto devemos a Maria pela sua
caridade, quanto pelo seu prodigioso
afeto para conosco! Dela pois
devemos aprender a fazer a vontade
de Deus, ainda sofrendo os maiores
incômodos.”. (MACIEL, 1897: 64).

5. Despedida
e desagravo
aqui não apenas lamento nem faço
do Conselheiro defesa tardia: trata-se
antes de uma memória vilipendiada
que se reabilita. e se o tempo agora
desnuda os temores de suas brumas,
é preciso ouvir, em seu próprio
instante, aquelas vozes mais lúcidas,
justamente as que se ergueram em
prol do arraial contra toda uma turba,
saindo em defesa de Antônio sem vêlo como praga, ameaça ou monstro.
Machado de Assis, desde sua tribuna
de jornalista, amiúde ironizava na
Gazeta de Notícias: “Defendamos a
liberdade e o direito. Enquanto esse
homem não constituir partido político
com seus discípulos, e não vier
pleitear uma eleição, devemos deixá-lo
na rua e no campo, livre de andar,
falar, alistar crentes ou crédulos, não
devemos encarcerá-lo nem depô-lo.”
(ASSIS, 1896). e ainda antes da
sanha assassina, Machado censura
a infâmia paranoide dos florianistas,
sedentos de sangue e tomados de
ira, a difundir intrigas de restauração
a cada esquina: “Palpita-me que
ele se fará intitular simplesmente
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Conselheiro, e, sem alterar o nome,
dividi-lo-á por uma vírgula: Antônio,
Conselheiro, por ordem de Deus
e obediência do povo... Terá um
conselho, câmara única e pequena,
não incumbida de votar as leis, mas
de as examinar somente, pelo lado
ortográfico e sintático, pelo número
de letras consoantes em relação às
vogais, idade das palavras, energia dos
verbos, harmonia dos períodos, etc.,
tudo exposto em relatórios longos,
minuciosos, ilegíveis e inéditos.”
(ASSIS, 1896b).
após 05 de outubro de 1897, data do
fatídico assalto, correm fartos relatos
da jugulação gratuita dos vencidos,
a gravata vermelha aplicada aos
conselheiristas, ação cuja maldade
excessiva a todos revolta por sua
imensa covardia. a degola a sabre
dos inocentes ultrapassa nossas
fronteiras e o Brasil é associado a
crimes de guerra pelos doutos de uma
conferência. caso curioso foi também
o de Rui Barbosa: embora aderindo à
versão psiquiátrica, dizia-se advogado
das vítimas e criticava o massacre
em um discurso sutilmente deixado à
posteridade: “Suprimistes uma colônia
de miseráveis; mas não tocastes na
miséria que a produziu. [...] A lição
não está nessa exibição atroz de uma
cabeça cortada ao corpo exumado
de um louco, profanação agravada
de um cadáver e de uma sepultura,
espetáculo oriental, que os nossos
sentimentos repelem, e que nem
o pretexto da curiosidade científica
absolve.” (BARBOSA, 1897: 301).
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nem insanos, nem miseráveis:
no Belo Monte vivia-se o vigor de
uma economia próspera e viável, a
mesma que pagava vultosos tributos
sobre seus curtumes e onde havia
entretanto algum futuro: trabalho,
comida e estudo, inclusive para
indígenas e negros cultuando os
deuses de seus mundos. no arraial
sob ataque, poucos dias antes da
derrocada, Antônio Conselheiro assim
conclui sua prédica de Despedida:
“Praza aos céus que abundantes
frutos produzam os conselhos que
tendes ouvido.” (MACIEL, 1897: 624).
e eu aqui perplexo vos digo: se lá
estivesse, quiçá o teria seguido. que
essas lembranças ora mal coligidas
sobrevivam às ruínas calcinadas da
submersa Belo Monte, com as águas
do Cocorobó lavando a honra desse
homem: Antônio Vicente Mendes
Maciel, intelectual letrado, peregrino
religioso, líder comunitário, um
indivíduo perseguido pelo vil consórcio
entre a Igreja, os oligarcas e o Estado.
cuidemos pois de reabilitá-lo desses
estigmas do grotesco ou do bárbaro.
e para tal desagravo, lanço seu
nome no rol de nossos autores mais
respeitados.
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produção apógrafa d’O Conselheiro está
distribuída em dois tomos. O primeiro
volume dos manuscritos de Antônio
Vicente Mendes Maciel, com 628 páginas,
foi encontrado em uma caixa de madeira
nos escombros do “santuário” de Belo Monte por João
de Sousa Pondé, médico da campanha de Canudos que
também atuou na junta de exumação do cadáver do
líder de Belo Monte. João Pondé ofereceu o precioso
documento a um colega seu, o intelectual baiano Afrânio
Peixoto, e este, por seu turno, afirmava tê-lo transferido
a Euclides da Cunha já ao final de sua vida, em 1909,
quando o escritor ocupava-se de seus problemas
conjugais e com uma seleção para a cátedra de lógica
no Ginásio Nacional (Colégio Pedro II). O monumento
estilístico d’“Os Sertões” já tinha vindo a público em
1902 e não se sabe ao certo se Euclides efetivamente
compulsou os manuscritos do Conselheiro, embora ele
mencione expressamente, na sua obra, ter lido algumas
prédicas e as considerado “inócuas”. Em 1974, Ataliba
Nogueira certificou-se da autenticidade da caligrafia
de Mendes Maciel e publicou “Tempestades que se
levantam no Coração de Maria por ocasião do mistério
da Anunciação” (acompanhado de outros discursos
relevantes e de uma introdução crítica) no volume
“Antônio Conselheiro e Canudos – Revisão Histórica”.
Já o segundo manuscrito, com cerca de 800 páginas,
consiste em uma transcrição de parte dos evangelhos e
de um texto intitulado “Apontamentos dos Preceitos da
Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação
dos homens”. Esse caderno foi descoberto pelo
soldado Eugenio de Sayão Carvalho, do 25º Batalhão de
Infantaria, e, após longo percurso, acabou transferido,
em 1972, às mãos do pesquisador José Calasans, a
quem se devem as mais pioneiras pesquisas em fontes
documentais e orais com os sobreviventes de Belo
Monte. Euclides da Cunha permaneceu, como jornalista,
durante dois meses e dois dias no cerco a Canudos.
Aderindo ao racialismo etnocentrista de seu momento,
ele excederia o tom de relatos indiretos dos inimigos do
séquito do Conselheiro, procurando acomodá-los à sua
apologia republicana e a uma paradoxal denúncia dos
excessos cometidos pelo Exército. Animado pelo ímpeto
cientificista e pela doutrina da luta de raças de Ludwig
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Gumplowicz, o exímio Euclides ficou atônito com
algo até certo ponto normal para os confins do sertão
nordestino àquela época: um pensamento que recusava
o espírito secular da Constituição de 1891, tanto a partir
de uma doutrina vulgar da Contrarreforma como das
iniquidades de uma política fiscal do Governo, altamente
gravosa para os mais pobres (como era o caso da
tributação do comércio nas feiras dos povoados). Cabe
ainda frisar que este poema de reabilitação de Antônio
Conselheiro não nutre qualquer pretensão de trazer
novidades aos especialistas, sendo também dedicado
às memórias de Ataliba Nogueira e José Calasans.
Toda uma nova geração de estudos canudenses
e euclidianos inaugura-se a partir da revelação dos
originais d’O Conselheiro, dentre os quais se destacam
os trabalhos precursores de José Fiorin, em 1980, e de
Roberto Ventura, na década de 1990. Urge ainda que
a universidade brasileira digne-se a reunir e consolidar
os manuscritos de Antônio Vicente Mendes Maciel,
tornando-os integralmente acessíveis em versões facsimilares e transcritas disponíveis na internet. Quanto à
iconografia do personagem, subsistem dúvidas de que
a foto tirada por Flávio de Barros do cadáver de Antônio
Conselheiro, desenterrado após duas semanas, seja de
fato dos seus despojos. Entretanto, em 1978, o cineasta
Ipojuca Pontes lançou o documentário “Canudos”,
com gravações de preciosos testemunhos colhidos
em 1976. E justamente à altura de 20 minutos, quando
a narração de Walmor Chagas aborda a peregrinação
de Antônio Mendes Maciel, vê-se exibida em close
uma fotografia sépia, sem legendas ou indicações, de
um homem que corresponde a diversas descrições
de Antônio Conselheiro, a qual suponho ser o único
registro subsistente dele vivo. Arrisco tal conjectura
não somente pelo contexto do filme, mas sobretudo
pelas semelhanças entre as feições fisionômicas do
personagem do fotograma e as de Manoel Marcílio
Maciel, primo d’O Conselheiro, recentemente falecido
na cidade de Quixeramobim, berço de ambos no Ceará.
É, pois, este quadro do filme de Ipojuca Pontes que
ilustra o presente poema, integrante de meu livro inédito
Hálux. Deixo assim aos pesquisadores a sugestão
de localizarem o retrato exibido no documentário
“Canudos” e conferirem sua possível autenticidade.
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As recentes revelações de
conversas travadas entre um
juiz e outros componentes
da operação Lava-Jato1 vêm
suscitando controvérsias sobre sua
significação, tanto na mídia, quanto
nas redes sociais. A surpresa
reportada por quem analisa ganhou
relevo, especialmente depois
que o magistrado envolvido no
caso reconheceu a existência
dessas trocas, em depoimento
no Congresso, tratando-as como
corriqueiras no desenrolar dos
processos penais.
Já há bastante tempo as pesquisas
empíricas, de caráter etnográfico,
desenvolvidas no contexto do
instituto do qual fazemos parte2
detectaram a existência no Brasil da
seletividade própria do direito penal
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no mundo capitalista em geral, o
que significa que os mais abastados
recebem tratamento desigual, frente
àquele dado aos segmentos menos
favorecidos economicamente
da população. Mas, além dela,
viemos também apontando que
esse tratamento desigual está, em
nosso país, definido expressamente
em lei (Amorim, Kant de Lima e
Mendes, 2005), e, por isso mesmo,
é naturalizado por parte dos
operadores do sistema.
Neste artigo, partiremos das
descrições das práticas que viemos
observando para a elaboração de
nossas pesquisas (Kant de Lima,
2019, 2013, 2009; Mouzinho, 2019
e Nuñez, 2018; Kant e Mouzinho,
2016), em contraste com o sistema
de justiça dos Estados Unidos. Essa
comparação contrastiva entre o que
ocorre no exterior e aqui, própria
da antropologia contemporânea
– e diferente da comparação por
semelhança do Direito Comparado
–, é ainda mais apropriada, dada

a alegada semelhança entre as
práticas da Lava-Jato e as do
sistema processual dos EUA.
Entretanto, no exterior, quando
se descobre alguma desigualdade
flagrante no tratamento do acusado
no processo criminal, considerase uma falha, que é usualmente
alvo de severas críticas ao sistema
como um todo (Alexander, 2017;
Bisharat, 2018). Aqui, temos
visto que o mesmo não ocorre.
Essa explicitação da diferença
permite, então, compreender quais
valores estão naturalizados pelos
operadores do Direito brasileiro
enquanto “meras rotinas”.
No sistema dos EUA, o uso
generalizado da plea bargain
(Bisharat, 2015) é frequentemente
objeto de crítica pelos operadores.
Esta é uma prática em que a
acusação e a defesa negociam o
tipo penal e as consequências do
enquadramento do acusado neste
ou naquele dispositivo, que tem
efeitos na extensão e condições de
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cumprimento de sua pena. No caso
dos EUA, a referida prática tem
sua limitação imposta pelo direito
constitucional ao trial by jury, pelo
qual o Estado deve aos cidadãos
que se acham injustamente
acusados um “processo” – daí
a expressão due process of law,
que significa uma dívida do Estado
para com o cidadão. Esse processo
ocorre somente quando o réu não
se conforma com o resultado das
negociações havidas na barganha
entre seus advogados e a acusação.
Assim, se configura em um direito
constitucional disponível do acusado
a uma tentativa de desafiar a
acusação a provar sua culpa diante
de um conjunto de árbitros leigos,
os jurados, que se interpõe entre
a acusação dotada de autoridade
estatal e o cidadão acusado.
Por outro lado, caso o acusado
concorde com o resultado da
negociação, renuncia a esse direito
constitucional e se submete ao
que foi acordado pelas partes.
Ele desiste de um processo,
que pode ser longo, que tem
custos materiais e emocionais
altos para as instituições e para
todos os envolvidos e que possui
um desfecho com alto grau de
imprevisibilidade, em troca da
diminuição da “carga” efetuada
contra ele pela acusação. Na
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verdade, seu desfecho não
declara ninguém “inocente”,
mas apenas distingue alguém
de quem se pode provar a culpa
daquele cuja culpa não pode ser
provada. É uma negociação em
que todos perdem alguma coisa,
para viabilizar a realização de um
determinado “sentido de justiça”
ou “sensibilidade jurídica” (Geertz,
1983). Ainda, esse processo de
negociação é de conhecimento de
todos, é algo explícito, como base
que é do funcionamento daquele
sistema.
Ocorre, assim, que a verdade
jurídica que virá a público em razão
do acordo e será homologada pelo
juiz – o qual, frequentemente,
estimula essas negociações – é
fruto de um consenso entre as
partes. Além disso, não é medida
pela sua correspondência ao que
“realmente” aconteceu, mas ao que
se acordou dizer que aconteceu, do
ponto de vista jurídico, distinguindo
aquilo que se sabe sobre os
acontecimentos daquilo que se pode
provar diante do rígido sistema de
regras de exclusão de evidências
(exclusionary rules) que precede
e acompanha todo o processo
(Garapon e Papadopoulos, 2008).
Assim, faz igualmente parte desse
sistema a aplicação de um grande
rigor na seleção das “evidências”
(evidence)3e da maneira como
elas podem ser apresentadas
em juízo – que incluem formas
próprias de realizar os diálogos com
as testemunhas, permissão para

discussão de seus antecedentes
etc. – para que, depois de serem ali
apresentadas e discutidas, sempre
oralmente, por ambas as partes, na
presença física do juiz, dos jurados
e do público interessado, se tornem
fatos e provas (facts, proofs). As
evidências que poderão ser levadas
ao julgamento são submetidas ao
crivo das regras de exclusão durante
o julgamento, mas também em
audiências preliminares ao trial by
jury nas quais o juiz decide, após
ouvir o argumento das partes
e diante delas, o que pode e o
que não pode ser publicamente
apresentado, sempre oralmente,
no julgamento (Bisharat, 2015).
Neste sistema, o juiz só pode ouvir
uma parte na presença da outra,
sob pena de nulidade do processo.
Essas práticas são conhecidas pelo
público brasileiro, pois são retratadas
em filmes e séries da TV produzidas
nos EUA, sendo até mesmo, muitas
vezes transpostas equivocadamente
para retratar no cinema ou na TV
julgamentos que ocorrem no Brasil.
Já no caso do Brasil, historicamente
formatado no sistema de “inquérito”
e não de jury trial, os processos
penais, envolvendo procedimentos
administrativos e judiciais
(inicialmente realizados pela Polícia
Civil e depois pelo Poder Judiciário
e Ministério Público) são obrigação
do Estado, que procura reconstituir
eventos passados para descobrir a
“verdade real”. Essa reconstituição
é sempre um processo sujeito a
controvérsias e dúvidas (Kant de
Lima, 2010) e, exatamente por
ser uma reconstituição, é delicado
pretender que o resultado desse
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trabalho venha a refletir o que o
Direito Processual Penal brasileiro
contemporâneo define como
“verdade real”.
Ocorre que esta denominação,
dada ao resultado final esperado,
se afigura como fundamental
para colocar nas mãos do juiz,
e apenas dele, a decisão a ser
produzida na sentença. Ele deverá,
usando seu conhecimento e
autoridade, examinar as versões
necessariamente contraditórias
da verdade apresentadas pela
acusação e a defesa (pois o uso
da lógica do contraditório4 pelas
partes é obrigatório) e definir
monocraticamente o que foi e o
que não foi provado, segundo seu
“livre convencimento motivado” a
ele assegurado por lei5 (Mendes,
2012). Assim, segundo a doutrina,
mesmo quando defesa e acusação
concordam, o juiz pode delas
discordar e continuar investigando
o ocorrido (Grinover, 1999).
Negociações explícitas que resultem
em consensos, portanto, não são
lógica e formalmente previstas
legalmente no Brasil, nem entre as
partes, nem entre as partes e o juiz.
Por outro lado, embora não sejam
previstos nem explicitamente
autorizados, nossas pesquisas
vêm mostrando que os “acordos”
são parte do cotidiano do trabalho
judiciário, especialmente entre
os agentes integrantes das
corporações do estado, que formam
uma “família judicial”, segundo sua
74 Interceptação
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categoria “nativa” (Nuñez,
2018). Assim, surge
um contexto híbrido de
relações, que é ao mesmo
tempo “casa” e “rua” para
a família judicial (DaMatta,
1997). Esses agentes
públicos se aproximam
inicialmente em razão
dos laços institucionais,
pois ali chegam para
desempenhar funções
profissionais, designados
pelas instituições estatais
às quais estão vinculados.
Depois, passam a conviver
de maneira próxima, e os
laços pessoais ficam mais
fortes. Dessa maneira,
identificamos durante
nossas pesquisas um
processo de apropriação
particularizada do espaço
público por parte dos
agentes do Estado (Kant de
Lima, 2009). E, justamente
por isso, são eles que
escolhem qual a lógica de
funcionamento deve viger,
em cada circunstância,
de acordo com as suas
“moralidades”, acionada
em cada caso. O paradoxo
fica evidente quando juiz,
acusação e defesa frisam,
durante os seus discursos
públicos, realizados através
das “sustentações orais”,
a importância das relações
pessoais e dos laços
afetivos que os unem,

inclusive em contraposição à relação
institucional que, supostamente,
deveria ser a única atrelada ao
espaço público. Os “acordos”,
como observamos, são realizados
de forma implícita, atrelados à lógica
pessoal da “casa”, de modo que,
face à ausência de publicidade
e transparência, não podem ter
seus termos explicitados e, por
isso mesmo, não podem ser
questionados (Nuñez, 2018).
No caso da Lava Jato, como vimos
por meio da leitura das conversas
veiculadas, a proximidade e a
força dessas relações pessoais
ficam muito melhor evidenciadas,
informadas por um fim comum que
se deseja ser dado ao processo.
Desse modo, resta ainda mais
evidente o papel desempenhado
pelo juiz, que deixa de agir como
árbitro da causa, e funciona
visivelmente como um inquisidor.
Mas, ao contrário dos acordos
feitos no contexto cotidiano que
acompanhamos (Nuñez, 2018), que
dão lugar à palavra da Defensoria
Pública para as suas intervenções,
nesse caso de repercussão,
inclusive por seus traços políticos
e partidários, não há a participação
dos advogados. Isso porque há
outro elemento que inviabiliza a
participação destes últimos, que
é inexistência de “confiança” por
parte dos agentes públicos, em
relação a eles. A confiabilidade é um
componente central dos acordos
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no caso brasileiro, e explica
porque os acordos são mais
comuns entre os agentes
estatais do Judiciário
(Defensor Público, Promotor
e Juiz).
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Outro elemento a se
estranhar e reconhecer, na
modalidade de processo
vigente no Brasil, é que
nos processos ordinários
as corporações envolvidas
– a Polícia Judiciária,
encarregada do inquérito
policial (procedimento
cartorial e administrativo, que
constitui o início da quase
absoluta maioria das ações
penais) e o Ministério Público
– não estão necessariamente
alinhados, pois têm
interesses corporativos
próprios e podem
eventualmente competir
entre si – além de fazê-lo,
é claro, com a Defensoria
Pública e advogados – e
mesmo com a magistratura,
na reconstituição dos
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eventos que motivaram as
acusações. No entanto, a lei e
a doutrina jurídica impõem-lhes
frequentemente a obrigatoriedade
de certos procedimentos (como
a indisponibilidade da ação penal
por parte do Ministério Público),
prevendo, também a punição de
seus erros e omissões. Por isso,
têm obrigação de desempenhar
suas funções institucionais, mesmo
quando têm acordo diante do fim
que querem dar ao caso, agindo,
nesses casos, paradoxalmente
no sentido contrário ao de suas
convicções, especialmente nos
julgamentos do Tribunal do Júri.
Ora, a apuração dos crimes abre
margem para a ocorrência, em suas
diversas fases, especialmente nos
inquéritos policiais, de inúmeras
falhas e erros de procedimento (Kant
de Lima, 2019). Esses erros seriam
fruto de negociações informais entre
os agentes públicos e os advogados
das partes acusadas, desatenção,
desconhecimento ou mesmo de
interpretações controversas da

própria lei, que são estimuladas
pela lógica do contraditório. No
caso dos crimes de colarinho
branco, mais complexos, quando
não simplesmente prescritos,
dada a lentidão de sua tramitação
em todas as instâncias, essas
imperfeições nas investigações
muitas vezes vieram sendo mais
explicitadas, porque foram causa de
total nulidade de alguns processos
declarada pelos tribunais superiores
(Kant de Lima e Mouzinho, 2016).
Todos esses inconvenientes,
entretanto, poderiam ser
neutralizados se todos os agentes
da acusação estivessem agindo
em sintonia. Assim, inicialmente
articulando o Ministério Público e
a polícia nas chamadas “forçastarefa”, esses procedimentos
terminaram por envolver o próprio
juiz, que precisa ser consultado para
permitir quebras de sigilo e outros
procedimentos ainda durante o
curso da investigação (Vidal, 2013).
Ora, essa cooperação entre essas
três corporações seria, à primeira
vista, estranha ao nosso processo
movido pela lógica do contraditório
acima descrito, em que o juiz deve
formar sua decisão imparcialmente,
a partir de versões obrigatoriamente
contraditórias a ele apresentadas e
segundo seu livre convencimento
motivado.
Mas aí torna-se relevante outra
já mencionada característica de
nosso sistema, a busca da suposta
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“verdade real”, para reprimir e
punir os “culpados”, herança de
uma religiosidade medieval. Indagase então se seria justo deixar
criminosos livres somente porque
não deveria haver cooperação
entre as partes representantes do
Estado, responsáveis pela apuração
dos ilícitos? E ao juiz não caberia
descobrir a verdade real, a qualquer
custo, para punir os culpados
e realizar a sua justiça, mesmo
quando os indícios tivessem sido
ilicitamente apurados?
Ora, essa discussão é antiga
e precede, inclusive, a nossa
contemporaneidade, enraizada que
está nos procedimentos religiosos
da Inquisição, destinados a extrair
a verdade dos acusados a qualquer
custo, inclusive recorrendo à tortura,
para salvar-lhes a alma, embora
ao final esse processo resultasse
na extinção de seu corpo terreno
pelo seu “relaxamento” ao Estado.
Esse sistema clama pela confissão
plena, a “Rainha das Provas”
para assegurar a verdade de suas
acusações sigilosas, fundadas
em delações também cobertas
de sigilo. As investigações e a
decisão prévias ficavam a cargo dos
mesmos agentes, e os acusados
desconhecem as acusações contra
eles, que estão registradas por
escrito e mantidas sob sigilo. Seus
advogados esforçavam-se por
adivinhá-las, exercitando a lógica do
contraditório para desqualificar seus
possíveis delatores. Esse sistema
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inicialmente religioso, difundiu-se
e contaminou os processos das
justiças leigas, diminuindo garantias
de defesa anteriormente existentes
como, por exemplo, a acareação
entre denunciante e acusado, que
tornaria transparente para o acusado
as acusações e a identidade do
denunciante no processo secular
(Lima, 1996, 1999, 2006).
Embora certamente tenha sido
razoavelmente eficaz na sua
almejada busca dos “heréticos”,
este sistema cometeu muitas
injustiças e, por isso, suas práticas
foram sucessivamente neutralizadas
nos sistemas ocidentais, por
sistemas de inquérito que
privilegiam, nos processos penais,
a presunção da inocência e a
necessidade de procedimentos
explícitos e transparentes para a
acusação na construção da verdade
judiciária pelas partes adversárias,
pois na reconstituição do passado,
fundamental no sistema de
inquérito, só se pode alegar o que se
pode juridicamente provar.
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As leis brasileiras também
apresentam outras peculiaridades,
que se faz indispensável ressaltar.
Elas são abstratas e dependem
de interpretações autorizadas,
frequentemente contraditórias
e decididas monocraticamente,
ou pelo juiz singular, ou pelos
juízos colegiados, estes últimos
formados por votos singulares
que não espelham consensos
argumentativos fundados na
autoridade dos argumentos, mas
em opiniões e argumentos de
autoridade que costumam espelhar,
embora frequentemente divergindo
entre si, apenas concordância
com o resultado final (De Seta,
2015). Porque isso ocorre, as
instituições não estruturam suas
práticas através de protocolos
formais e explícitos, criados em
torno de como efetivamente se
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devem desenvolver suas atividades,
que sirvam de orientação a seus
agentes, garantindo transparência de
procedimentos e garantias de que
seu cumprimento implica defesa
dos agentes públicos e segurança
dos usuários. Ao invés disso,
reinam os regimentos abstratos,
sempre interpretados de forma
particularizada pela autoridade do
momento, o que fragiliza tanto os
agentes públicos sujeitos a eles,
quanto os usuários de seus serviços.
Por outro lado, nossas leis
processuais conservam muitos
institutos que acentuam a
desigualdade de tratamento
entre os acusados, como a prisão
especial e o foro por prerrogativa
de função, em franca contradição
com princípios republicanos
constitucionais, como a igualdade
perante a lei. A inquisitorialidade está
presente explicitamente na criação
da fase do “inquérito policial”
em nossa legislação desde 1870,
ocasião em que também se separou
a polícia da justiça em pleno Império,
quando a população se dividia em
nobres, plebeus e escravos – estes
últimos equiparados juridicamente
a semoventes, isto é, a animais
domésticos e/ou domesticados
(Campello, 2018). Nesse contexto, a
desigualdade de status jurídico dos
envolvidos justificava a necessidade
de o Executivo avaliar previamente
a relevância dos conflitos a serem
levados ao Judiciário. O processo,
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ao invés de ser uma
garantia dos acusados, é
uma obrigação por parte
do Estado, materializada
na obrigatoriedade do
Ministério Público oferecer
a ação penal, havendo
indícios de “materialidade”
e “autoria” e do
magistrado de descobrir a
“verdade real”.
Ora, é nesse contexto,
que não se modificou
até o presente, que se
introduz na legislação
processual e nas práticas
judiciárias um instituto
como o da “colaboração
premiada”, alegando-se
uma semelhança que
certamente não possui
com a pleabargain, pois,
aqui, o acusado não tem
direito ao processo e,
portanto, nada tem a
negociar com a acusação
em suposta igualdade de
condições (Kant de Lima e
Mouzinho, 2016).
Um dos resultados disso
é que a maioria dos
procedimentos criminais
ordinários criminaliza
práticas de membros
das classes menos
favorecidas na prática
de crimes comuns,

de menor relevância, os quais
constituem a maioria absoluta
dos aproximadamente 800 mil
presos brasileiros, dos quais 40%
(300 mil !!!) se encontram sem
nenhuma sentença de primeira
instância, mantidos em custódia
para assegurar a “ordem pública”,6
acusados de crimes de nenhuma
maneira relacionados ao crime
organizado.
Diga-se de passagem, inclusive,
que, apesar da institucionalização
pelo Conselho Nacional de Justiça
da “audiência de custódia”, que
tornou obrigatória a apresentação
do preso à Justiça em 24 horas,
pouco efeito isso teve sobre o
relaxamento da prisão provisória.
Isto porque a maioria dessas prisões
não são resultado de investigação
policial, mas de flagrantes, em
geral presenciados pela Polícia
Militar e levados à delegacia de
polícia para registro em “autos
de flagrante”, em cartório policial,
que adquirem fé pública e são
assinados pelo delegado de polícia,
autoridade policial. Essa certificação
cartorial do documento dificilmente
é questionada na ocasião da
apresentação do preso, ainda
mais na frente dos policiais que
o prenderam, ordinariamente as
únicas testemunhas do acontecido,
pois nesse ato não se pode julgar o
mérito do processo. Assim,
supõe-se que o mérito da prisão já
se apresenta julgado pelo delegado.
Essa instituição, portanto, difere
profundamente do arraignment dos
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EUA, onde se julga, oralmente e
diante do juiz, acusação, defesa e
testemunhas e policial condutor, o
mérito da prisão; aqui, esse mérito
já foi atestado por escrito pelo
delegado (Abreu, 2019; Sarmento,
2016). O resultado final é que
apenas 5% dos presos são soltos
após as audiências.7
Assim, como a comunicação
durante os julgamentos entre
defensores públicos, promotores
e juízes, nos casos ordinários, é
corriqueira e baseada em confiança
mútua e convivência prolongada, é
ela que define, de forma implícita,
o destino dos réus dos crimes
comuns, seja para agravar ou
atenuar sua condenação, seja
para absolvê-los, resultado que
depende das diferentes moralidades
acionadas por esses agentes
em cada julgamento (Nuñez,
2018). Frise-se, inclusive, que as
posições do promotor e do juiz nas
salas de audiência e julgamento
situam-se tradicionalmente num
patamar superior, um ao lado do
outro, refletindo sua proximidade,
enquanto que o defensor, mesmo
quando se trata da Defensoria
Pública, se posiciona junto ao
acusado, em patamar inferior. A
representação espacial, assim, não
sugere, nem estimula igualdade
entre as partes em litígio e explicita
fisicamente a concepção prevalente
que os agentes públicos têm sobre
o fazer judicial (Nuñez, 2018; Dalla
Bernardina e Oliveira, 2017).
78 Interceptação
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Entretanto, a operação da forçatarefa da Lava-Jato implicou pessoas
de renome e poder, incluindo-se aí
um ex-presidente da República e um
controlador da maior empreiteira do
Brasil, que foram submetidos a esse
mesmo tratamento, normal nas
decisões ordinárias, o que causou
indignação e controvérsia: de um
lado, alguns veem nas normas
constitucionais e processuais um
empecilho para descobrir a “verdade
real”, punir os culpados e fazer
justiça; de outro, há os que veem
nelas uma tábua de salvação para
seus clientes – pouquíssimos em
relação à população total atingida
pelas “malhas da lei” – revoltandose, inclusive, contra o cumprimento
da sentença depois da segunda
instância, mas sem indignar-se
minimamente ao considerar a
esmagadora maioria criminalizada e
encarcerada sem sentença nem de
primeiro grau. Isso só faz reforçar
o ethos hierarquizado e inquisitorial
que invisibilizam nossas práticas
judiciárias ordinárias que, na prática,
operam naturalizando a presunção
da culpa e a execução antecipada da
pena (Ferreira, 2013).
A desigualdade jurídica explícita no
tratamento processual, portanto,
é naturalizada e ignorada, como
resultado de uma concepção
hierárquica de sociedade, que
tem aversão ao conflito e vê na
repressão e punição de supostos
“culpados” a principal forma de
controle social (Kant de Lima, 2009).
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Vige o brocardo jurídico
que a “regra da igualdade
é quinhoar desigualmente
aos desiguais à medida
que se desigualam”,
e que estabelece a
igualdade de direitos
entre os semelhantes a
desigualdade de direitos
entre os diferentes, opondose à tradição jurídica
contemporânea, onde todos
os diferentes são iguais
perante a lei e devem ter
garantidos universalmente
direitos iguais e aplicação
uniforme da lei, deixando
ao mercado a desigualação
social e econômica dos
membros da sociedade
(Kant de Lima, 2009;
Barbosa, 1999; Marshall,
1967).
Um exemplo pode iluminar
melhor essa naturalização da
ideia de igualdade jurídica.
Consiste em se representar
dois modelos jurídicos, um
em que a ideia da igualdade
pela semelhança pode ser
visualizada como em uma
pirâmide, onde segmentos
desiguais em direitos são
dispostos ordenadamente,
uns sobre os outros, de
maneira a evitar o conflito e
garantir a harmonia. A forma
de se manter a ordem
em um sólido piramidal
como esse é eliminar
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os atritos, os conflitos entre os
segmentos desiguais superpostos.
Já o outro modelo representa
distinta ideia de igualdade de
direitos, em que todos os diferentes
indivíduos têm os mesmos direitos
e, portanto, tendo interesses
distintos, estão em permanente
oposição e conflito; como aqui é
impossível extinguir os conflitos, a
produção da ordem consistirá em
administrá-los satisfatoriamente.
Essa última versão da igualdade
pode ser representada como um
paralelepípedo em que o topo é
igual à base e todos na base do
paralelepípedo podem chegar ao
topo, individualmente, em função
de seu mérito que os desigualará
no mercado, porque a base é igual
ao topo; isso na pirâmide não pode
acontecer, porque não há lugar para
todos no seu vértice, o topo não foi
feito para todos.
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A consequência disso é que as
regras da pirâmide são gerais,
mas de aplicação particularizada,
para se aplicarem aos diferentes
segmentos desigualmente, e
isso seria “fazer justiça”. E no
paralelepípedo, a ideia de que as
regras são para todos, aplicandose a todos de maneira universal, e
de maneira uniforme, igualmente
para todos, essa seria a forma
de “fazer justiça”. Na sociedade
contemporânea, capitalista, o
modelo jurídico sinaliza que o direito
iguala todos formalmente com um
mínimo de direitos para o mercado
desigualar. Não é o direito que
desiguala, é o mercado, todo mundo
vai se desigualar de acordo com sua
participação no mercado.
Ora, no caso brasileiro o modelo
é híbrido e parece ter uma
forma trapezoidal, como a de
um paralelepípedo engastalhado
em uma pirâmide, ou vice-versa.
O direito, aqui, desiguala antes
do mercado e, por isso, pode

favorecer cartéis e monopólios,
pois o mercado depende do
direito para exercer o seu poder
desigualador. Diferentemente da
tradição ocidental, onde o direito
vai paulatinamente rompendo as
amarras do antigo regime, através
das seguidas inovações comerciais
e criando o ambiente propício ao
surgimento do capitalismo (Tigar e
Levy, 1978) – para o bem ou para
o mal –, aqui o direito guardou
para si esse privilégio desigualador
anterior à ação do mercado. E esse
“aquinhoamento” desigual não se
dá somente entre as classes sociais
proprietárias e não proprietárias, mas
se estende indefinidamente sobre
todas as relações da sociedade,
que se tornam pessoalizadas
e permitem trocas em amplas
malhas verticalizadas de relações
sociais, seguindo essa configuração
piramidal. Pode ser um tratamento
desigual entre as classes, mas não
necessariamente. Como já explicou
DaMatta (1979), os “indivíduos”
têm que se tornar “pessoas” para
adquirirem uma “substância moral
das pessoas dignas”, que façam
com que mereçam tratamento
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adequado por parte do Direito, em
nosso mundo cívico estranhamente
conformado (Cardoso de Oliveira,
2011, 2018, 2018a). Tratamento
jurídico esse que causaria repulsa
em uma sociedade igualitária e
individualista.
Por outro lado, não se fala em
regulamentar os lobbies, para
regular no futuro os limites da
influência de grupos de interesse
nas iniciativas legislativas,
executivas e judiciárias visando
prevenir a corrupção futura,
assim como não se aprovam
leis processuais que não sejam
ambíguas em relação ao método de
formação da culpa, presunção da
inocência e regulação de critérios
de admissão de evidências que
balizem os limites dos inevitáveis
acordos entre os operadores. Como
está, permanece sendo afirmada a
tutela incontrolável de instituições
do Estado sobre a sociedade,
como uma “garantia” de sua
existência harmônica e “pacificada”.
Procuram-se eventuais agentes
públicos ou privados “culpados”
de procederem no passado de
acordo com rotinas implícitas, ao
invés de se procurar responsáveis
pela formulação dos critérios que
orientaram suas decisões seletivas,
em que sempre uns são mais
culpados do que outros.
Ainda, a observação das eventuais
garantias constitucionais não
segue um padrão uniforme, e
80 Interceptação
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as normas vigentes
também não controlam
a comunicação judicial
explícita e/ou implícita
entre os operadores (juiz,
promotor e advogado), ao
contrário do caso dos EUA,
em que a plea bargain é
permitida. Lá isso acontece
de forma explícita, dando
“ênfase na estabilidade
e na previsibilidade dos
procedimentos” (Kant
de Lima, 2009, p. 274;
Bisharat, 2015); já aqui
no Brasil, o acordo se dá
de modo implícito, sem
parâmetros claros para
a sua realização. Desse
modo, se a negociação
não é transparente,
não é possível pensar
criticamente sobre ela e
tampouco sobre o seu
processo de produção.
Ainda, temos como
resultado dessa falta de
transparência a produção
de um padrão de decisões
judiciais estruturalmente
arbitrário, de difícil
legitimação frente à
sociedade: casos idênticos
decididos em direções
opostas; acusados de
crimes similares com
tratamento processual
radicalmente distinto e
desigual, e assim por diante
(Baptista, 2013).

Nessa toada, certamente
continuaremos a administrar com
reduzida efetividade os conflitos
que são levados à Justiça, com a
doce ilusão de que o Direito impõe
limites e exerce o controle efetivo
das ações de nossos controladores.
Do mesmo modo não garantimos
a segurança jurídica necessária
à previsibilidade do exercício da
Cidadania e do Mercado, próprias
de uma República e de um Estado
Democrático de Direito que a
Constituição supostamente nos
asseguraria.
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notas de rodapé
1. Trata-se da série de reportagens que o site The
Intercept Brasil começou a publicar no dia 9 de junho
de 2019, sobre as trocas de mensagens entre os
procuradores e o magistrado da Operação Lava Jato.
Para mais informações, vide: https://theintercept.
com/2019/06/09/editorial-chats-telegram-lava-jato-moro/,
2. O INCT-InEAC (INCT-InEACwww.ineac.uff.br) é um
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia aprovado
inicialmente em fevereiro de 2009, pelo Ministério
de Ciência e Tecnologia, através do Programa
“Institutos de Ciência e Tecnologia” – Chamada 15/08;
posteriormente foi aprovado novamente na Chamada
16/2014 – todas propostas pelo CNPq em pareceria
com CAPES e FAPERJ. Atualmente faz parte de um
conjunto de 101 INCTs financiados, É coordenado

pelos professores Roberto Kant de Lima e Luís Roberto
Cardoso de Oliveira.
3. É interessante notar que a linguagem jurídica nos
EUA é análoga à linguagem científica corrente, usando
as mesmas categorias e os mesmos processos de
construção da verdade. Já no Brasil, a linguagem jurídica
e os processos de construção em muito diferem, sendo
a lógica do “contraditório” a condutora do processo
jurídico e da construção do saber jurídico brasileiro,
como se verá adiante.
4 Não se confunda o princípio do contraditório com
a lógica do contraditório. O princípio do contraditório,
em outros sistemas também chamado de adversário,
consiste no direito que tem o acusado de opor-se

à acusação. Já a lógica do contraditório consiste na
obrigação de as versões apresentadas dissentirem
infinitamente, para que uma autoridade externa a elas
decida qual vence e qual perde. É uma derivação da
escolástica medieval (disputatio), que tem no argumento
de autoridade e não na autoridade do argumento o cerne
do seu processo de decisão (Kant de Lima, 2009).
5. Art. 155 do Código de Processo Penal.
6. Disponível em https://g1.globo.com/politica/
noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-milpresos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml.
7. Conforme reportagem do jornal O Globo, em
14/07/2019, p. 11.
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Os recentes anos viram um
sensível aumento na intensidade do
desmatamento e de fogos e queimadas
florestais ao redor do globo: as tragédias
de Pedrógão Grande em Portugal, os
incêndios destrutivos na Califórnia,
a destruição quase total do Parque
da Chapada dos Veadeiros e, mais
recentemente, os incontáveis focos de
incêndio com intensidade acima da
média na Amazônia. Especialmente este
último evento, somado ao crescente
desmatamento apontado pelo INPE
em 2019, arrastou para o centro da
discussão o papel das autoridades
públicas na prevenção e controle de
catástrofes dessa magnitude, bem como
recentralizou o debate nacional acerca da
relação entre legislação florestal, política
florestal brasileira e o desenvolvimento
econômico nacional.
Ora vista pelo governo federal como instrumento que
impede o progresso econômico, ora como mecanismo
do imperialismo que de forma sub-reptícia atua em
organizações não governamentais com interesses
ocultos, ou ainda como a materialização legislativa de
vertentes ideológicas alinhadas à esquerda, a política e
a legislação florestal sofrem no Brasil de 2019 com o
profundo desconhecimento de sua formação histórica.
Há uma tradição brasileira muito consolidada de
reflexões sobre a proteção da natureza.
Fruto de um longo debate que se desdobra em finais
do século XIX e ganha corpo no Brasil a partir de 1915,
a proteção das matas era um tema vinculado às fileiras
mais nacionalistas (como os tenentistas e militares
em geral), aos cientistas que projetavam um país mais
industrializado e eficiente em sua matriz energética
(como os botânicos e agrônomos), e se tratava de uma
discussão especialmente cara a Sociedade Nacional
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de Agricultura, que se via como a possivelmente mais
afetada por um processo devastador descontrolado.
Não é coincidência, portanto, que o primeiro Código
Florestal brasileiro tenha sido produzido no Ministério da
Agricultura, chefiado à época por um militar nacionalista,
Juarez Távora, e organizado e escrito por personagens
próximos politicamente dos setores produtores rurais.
Neste texto pretendo apresentar a história e contexto
da criação da moderna legislação florestal brasileira,
em especial a formação do Código Florestal de 1934, o
primeiro Código Florestal nacional, que de alguma forma
construiu a arquitetura geral das legislações posteriores.
Entender os problemas que essa legislação já revogada
pretendia resolver pode ser uma boa forma de refletir
sobre quais veredas a política ambiental brasileira optou
adentrar, e que saídas desse labirinto são possíveis de
imaginar.
O “problema florestal brasileiro” e o papel do direito

O tema do regime jurídico das florestas é muito
antigo, apesar de pouco explorado e pesquisado. Seria
possível construir uma longuíssima tradição que sairia
dos romanos (ou até antes, dos persas), passaria por
contribuições de juristas medievais como Bártolo de
Sassoferrato, adentraria na modernidade com os casos
famosos da privatização das florestas comunitárias
na Europa que renderam dois estudos clássicos,
um de Karl Marx1 no século XIX e outro de Edward
Palmer Thompson2 no século XX. Seria ainda parte
desse caminho falar dos ofícios do Império Português
responsáveis pelo controle das matas, o papel central
de José Bonifácio de Andrada e Silva na construção do
pensamento conservacionista no Brasil,3 bem como
a epopeia conduzida pelo Major Archer para a criação
da Floresta Nacional da Tijuca, ainda em meados
do século XIX. Para se evitar uma longa e retilínea
narrativa histórica e livrar o leitor de uma compilação de
detalhes que não concorrem para entender o núcleo
do argumento, avanço para apresentar um problema
específico: o problema florestal brasileiro.
Consultando a literatura, a imprensa e relatórios
ministeriais do início do século XX, encontra-se com
certa recorrência a presença de um termo: “problema
florestal brasileiro”. O uso da expressão “problema”
para tratar questões nacionais que envolviam grande
atuação política e estatal era recorrente no Brasil
republicano e seguia, em grande medida, uma tradição
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de diagnósticos generalizantes que
também estavam presentes nos EUA,
por exemplo, no livro de Theodore
Roosevelt “American Problems”, e no
Brasil, sendo o melhor exemplo o livro
de Alberto Torres “O Problema Nacional
Brasileiro”.
Por “problema florestal brasileiro”,
entendia-se um espectro amplo de
questões e análises produzidas por
cientistas, agrônomos, economistas
e políticos que se desdobravam em
duas grandes preocupações, ainda
que vistas conjuntamente: a primeira
era a atenção que se dava ao intenso
processo de desmate e devastação das
matas no interior do Centro-Sul do país
e, especialmente, nos centros urbanos
populosos, como o Rio de Janeiro, o
que vinha ocasionando consequências
graves, tais como crises de fornecimento
de água, alimentos, alteração no
regime de chuvas, expansão de áreas
erosadas, morte de rios ou de peixes
em grande escala, explosão de doenças
etc. O segundo aspecto que a reflexão
sobre esse “problema” revelava era
de natureza estritamente econômica,
vinculada à produção de lenha e carvão
vegetal, as principais fontes de energia do
processo de industrialização do Brasil até
meados dos anos 1960. Então produzidas
e exploradas de forma imprevidente
e irracional, o corte das matas e suas
queimadas eram responsáveis por
originar crises de abastecimento,
alterações bruscas no preço do
combustível vegetal e instabilidade na
crescente malha industrial brasileira,
em especial no estado de São Paulo.
Esse problema florestal também era
objeto de reflexão de pessoas como, por
exemplo, Edmundo Navarro de Andrade,
o responsável por introduzir o eucalipto
no Brasil como técnica de recuperação de
áreas florestais para produção de lenha e
carvão vegetal.
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Olhando inicialmente a feição econômica do “problema florestal
brasileiro”, a contemporânea historiografia ambiental corrigiu um
diagnóstico desenvolvido por Mario Henrique Simonsen que pregava o
sucesso da rápida industrialização de São Paulo pela disponibilidade de
energia elétrica, barata e de qualidade, vinda da hidroeletricidade. As
análises mais recentes, com acesso a bancos de dados e fontes que a
historiografia tradicional não teve acesso, demonstram que a principal
fonte de energia do Brasil para suas indústrias, ferrovias e mesmo para
as casas, foi a lenha e o carvão vegetal. Warren Dean, responsável por
desenvolver esse diagnóstico, denominado de “hipótese madeira”,
aponta que o “Brasil ingressou na Era Industrial extremamente carente
de um de seus pré-requisitos: combustíveis fósseis de hidrocarbono”
e de quebra ainda possuía uma energia hidroelétrica cara e com
uma rede cheia de oscilações.4 Dessa feita, Dean aponta para a

dependência primordial do Brasil “de seu enorme estoque de recursos
vegetais nativos para ter combustível”.5 Indústrias das mais diversas
áreas, entre elas algumas de fundamental importância para o processo
de urbanização do país, como olarias e fabricantes de cal; outras,
de importância comercial, como as refinarias de açúcar, curtumes,
tinturarias, torrefações de café, beneficiadoras de mandioca, padarias,
fábricas de sabão, velas, conservas, fósforos, cerâmicas, banha e
chapéus, operavam fundamentalmente a partir da lenha e do carvão
vegetal como combustível.6
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Antonio Dias Leite,7 ex-ministro de Minas e Energia durante o regime militar, elaborou um gráfico com dados
oficiais que confirma a hipótese de Dean e da historiografia ambiental, ao demonstrar que somente a partir de 1969 a
biomassa foi superada pelo petróleo. Inclusive, e em especial, no estado de São Paulo, a biomassa ocupava posição
central. As ferrovias eram movidas à lenha e carvão vegetal, e toda a produção cafeicultora e mesmo a produção
industrial urbana dependia dessas fontes. Os relatos encontrados em jornais da época confirmam que trens cortavam
o território do daquele estado lotados de madeira para abastecer as indústrias. Nele, a biomassa era responsável
por 62% de toda a energia gerada e consumida. Havia, ainda, a popularização nas residências de uma nova máquina
movida a biomassa que eram as gaseificadoras de origem alemã, que tiveram uma adesão sobretudo como fonte de
combustível dos veículos particulares.

Somente com a compreensão da dimensão primordial da lenha e do carvão vegetal no Brasil da primeira metade do
século XX é que se tem a densidade das feições econômicas do então chamado à época “problema florestal brasileiro”.
O rápido e desordenado consumo de florestas no Centro-Sul do país estava ocasionando uma série de problemas, já
visíveis à época, na lavoura e no regime de chuvas. Ao se analisar relatórios produzidos por agrônomos do período, como o
produzido por Juvenal José Pinto8 para um congresso agronômico e posteriormente remetido ao Ministério da Agricultura
em 1932, surge claramente o diagnóstico de que a continuidade do processo de devastação desregulado geraria uma
catástrofe econômica no país. Para esse técnico, as florestas “moderam as inundações e retém grande acervo de água
das chuvas que, sem a salvaguarda de sua vestidura, tumultuariam na superfície e escoariam sem se dar a infiltração no
solo”, gerando erosões e destruindo terras agricultáveis, além de desregular e tornar imprevisível o regime de chuvas,
pois compreendia-se, seguindo a ciência da época, que “as florestas influenciam, de algum modo, as precipitações
atmosféricas (...) Devolvendo à atmosfera parte da água que, por intermédio da sucção de suas raízes, arrancam das
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estratificações profundas e lançam no oceano ares,
elevam o grau de vapor d’água, nele disseminado,
contribuindo consequentemente, para o alteamento
da pluviosidade”. O agrônomo chega inclusive a dar os
contornos de um diagnóstico que décadas depois ficaria
conhecido como “aquecimento global”, ao demonstrar
que a destruição das matas impediria o consumo de
CO2 pelas árvores e que a continuação desse processo
transformaria a vida na terra “inaturável”.
Essa conexão entre agricultura e proteção das
florestas foi a base da formação do Código Florestal.
Tratava-se de um período de popularização da ideia de
“Ciclo Higronômico”, também visível nos escritos de
Alberto Torres, o ex-ministro do STF e pensador político,
autor de um inovador opúsculo intitulado “As fontes
da vida no Brasil”, de 1915, sobre o tema. Tratava-se
de um argumento desenvolvido através das ciências
naturais, que fundamentava a conexão entre proteção
da natureza, regularidade de chuvas e prosperidade da
lavoura, gerando no longo prazo previsibilidade para o
mercado agricultor. Somado a tudo isso estava ainda a
importância dos rios: a compreensão científica do período
acreditava que a presença de florestas fazia originar
rios em propriedades e, consequentemente, valorizava
essas terras. Coberturas florestais eram entendidas
assim como ninhos potenciais de rios e, futuramente,
de energia hidráulica e de irrigação para a lavoura. Esse
diagnóstico de um sistema de chuvas e terras tão
difundido à época nas revistas acadêmicas e congressos
científicos ocupará posição central na confecção do
Código, por se tratar de uma interpretação que conecta
os impulsos reformadores dos anos 1930 com os anseios
por um progresso industrial cada vez maior. Não havia,
portanto, contradição entre proteção e progresso. Antes,
um exigia o outro para ser longevo e sólido.
O agrônomo Juvenal José Pinto apontava ainda que
no futuro uma catástrofe econômica fundamentada
numa crise de múltiplas frentes, indo da produção
energética à produção de alimentos, possibilitaria gerar
uma intensa mobilidade humana e instabilidades sociais.
Em um contexto de crescentes migrações do Nordeste
ao Centro-Sul do país, especialmente por problemas
climáticos relacionados às secas, crescia na imprensa do
Rio de Janeiro o medo do Sul se tornar o futuro Ceará,
desertificado e assombrado pela fome e pobreza.9
Ainda, o desmate das árvores à beira das estradas
de rodagem e ferrovias eram preocupantes, tanto por
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motivos de erosão e desabamentos de pedras, quanto
pelo fim de postos de parada com sombra e água, o
que transformava as longas viagens em lombo animal
ou pequenos veículos em uma tarefa cada vez mais
difícil. Até a integração nacional estava em perigo com o
desenrolar do grave “problema florestal”.10
Outro documento exemplificativo por fazer uma
espécie de lista das violações que ocorriam no Brasil é
o Relatório Geral da Primeira Conferência Brasileira de
Proteção à Natureza, um evento ocorrido em abril de
1934 e que teve participação de muitos acadêmicos
brasileiros e estrangeiros, tendo sido organizado pela
Sociedade dos Amigos das Árvores (SAA), através do
grande botânico brasileiro, professor do Museu Nacional,
Alberto José Sampaio. Nesse relatório, na conferência
de abertura, proferida por Leoncio Corrêa, presidente
da SAA, faz a seguinte súmula dos acontecimentos de
desrespeitos florestais no país, que se transcreve abaixo:
(…) as florestas do Pará e Amazonas, embora
pareçam inesgotáveis, estão sendo profundamente
destruídas, bastando para avaliar os maus causados
à florística amazonense, ter em vista que toda a
navegação do grande rio e seus afluentes, que
fazem o comércio e vão além de dois mil vapores
dos mais variados tipos, tem como combustível a
lenha. A situação do Nordeste toda a gente sabe
qual é: flagelado pelas secas inclementes, devido ao
desaparecimento das matas, as poucas que restam
continuam a ser diminuídas com o aproveitamento
constante, como lenha, para uso da vasta rede de
linhas férreas da Great Western. (…)
O mesmo acontece em outros Estados: no Paraná e
em Santa Catarina as devastações para fornecimento
de lenha para as Estradas Noroéste e São PauloRio Grande, são das mais formidáveis, conforme
estatísticas já divulgadas. (...)
Em Minas, as proporções de devastação são
calamitosas, o mesmo acontecendo no Espírito Santo.
No Estado do Rio de Janeiro já não existem florestas,
restam pequenas capoeiras e alguns trechos de
matas nas encostas da Serra do Mar, nas subidas
de Nova Friburgo e de Petrópolis, estas últimas
já em grandes claros, a caminho de completo
desapparecimento.
E aqui mesmo, no Distrito Federal, só estão salvas as
florestas propriedade do Estado.11
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O tom alarmante recorre à retórica que
se desenvolvera nos críticos do século
XIX e nos crescentes críticos do início
do século XX, e desaguando no ímpeto
revolucionário de 1930, com uma postura
que exigia ação firme e imediata do
Estado nacional nessa questão. O jornal
satírico O Malho,12 por exemplo, chegou
a construir uma charge que reproduz uma
metáfora do Brasil como uma espécie de
Sansão bíblico, mas ao invés de perder
sua força ao perder os cabelos longos,
tinha ceifada sua energia pelo fim da suas
florestas.
Em outras manifestações jornalísticas,
a devastação irracional das florestas
brasileiras era comparada – recuperando
Alberto Torres – ao crime de lenocínio,
em que se prostituía as riquezas nacionais
por vintém, sem expressar verdadeiro
cuidado e apreço pelo país. A Sociedade
dos Amigos de Alberto Torres, em
comunicado enviado por Alcides Gentil,
por exemplo, rememora que somente
através da formação da nacionalidade e do
senso de pertencimento com o território
e através da atuação do Estado e da
educação, é que se poderia cessar um
crime dessa grandiosidade.13
Além das questões econômicas
imediatas, vinculadas à produção de
energia, e das preocupações econômicas
mediatas, relativas à agricultura e regime
de chuvas, Alberto José Sampaio aponta
ainda que o “problema florestal brasileiro”
ainda se desdobrava em questões de
feições estéticas, relativas ao conforto
humano. Nesse aspecto, Sampaio, que
era muito viajado e relacionado com as
políticas públicas dos EUA e de países
europeus, traz para o país a defesa
preservacionista de grandes paisagens,
que posteriormente resultariam na criação
dos primeiros Parques Nacionais, primeiro
em Itatiaia e, posteriormente, em Iguaçu e
na Serra dos Órgãos, respectivamente em
1937 e 1939.
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Um Código preparado para dar solução a essa série de questões
precisaria para isso ser sensível às especificidades e usos que são
dados as florestas locais e conseguir assim diferenciar aquelas
que deveriam ser protegidas por aspectos estéticos daquelas
que deveriam ser racionalmente utilizadas para o processo de
industrialização. Atento às legislações estrangeiras, Sampaio apontava
que um novo Código Florestal brasileiro a ser feito teria de ter essa
competência de atuar “dividindo as florestas em exploráveis e
inexploráveis”.14
Assimilada a capacidade de distinguir as coberturas florestais, um
futuro Código Florestal teria como força motriz jurídica uma obrigação,
uma espécie de imposição, em virtude da propriedade, dir-se-ia mais
à frente, uma função social da propriedade de reflorestar as áreas
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destruídas, “para que a indústria extrativa possa ser
permanente”.15 Plantar árvores e não apenas impedir
sua derrubada, já que em muitos casos a derrubada
seria inevitável ou mesmo desejada, seria a principal
capacidade civilizacional da legislação, que teria como
ofício resolver o grandioso problema.
A questão que se apresentava a partir de então era:
qual seria a natureza dessa lei florestal, posteriormente
batizada como Código Florestal? Será ela uma legislação
criminal? Civil? Administrativa? Havia uma dificuldade
bastante evidente de enquadrar uma legislação que ao
mesmo imputava crimes, obrigações estatais e tocava
no tema da propriedade privada na tradicional teoria do
direito fundada na rígida divisão entre direito público e
direito privado. A solução foi ver na nascente legislação
uma espécie de “código civilizador”, com competências
e atuação variadas mas, especialmente, com um forte
caráter educativo. A única forma de se certificar da
eficácia de uma legislação que surtiria seus efeitos em
regiões que o Estado tinha pouquíssima capacidade
fiscalizatória se daria, sobretudo, por meio da educação.
A essa postura especial do Estado e de suas leis
denominou-se, à época, de pedagogia jurídica.
No quesito educacional, no início do século XX
e, sobretudo, a partir de fins dos anos 1920, surgem
as comemorações do “Dia da Árvore”, uma ação
pública em que se convocava a imprensa para ver
e fotografar políticos, famosos e crianças plantando
árvores em hortos florestais, na crença de que, por
meio dessa medida, estar-se-ia plantando a semente
do conservacionismo para o futuro com a influência
de figuras públicas. Eram muito comuns nos jornais da
época fotografias de políticos plantando árvores, além
de seções inteiras na imprensa explicando a importância
do Arbor Day, criado por Albert Lofgren ainda no
começo dos novecentos baseando-se no movimento
estadunidense do conservacionismo. Posteriormente,
no Código Florestal de 1934, surgirá um artigo que
estabelecerá a obrigação do Conselho Florestal Federal
em promover as festas da árvore, com doação de
mudas e ensino gratuito de técnicas agrícolas. As
solenidades acompanhavam longos discursos e,
sobretudo, plantação de espécies como o pau-brasil.16
Mas, o real desejo do Código que virá não será de
proteger o pau-brasil e outras espécies nacionais em si,
mas de garantir a plantação de eucalipto e pinus, a lenha
exemplar do processo industrial.
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A primeira legislação florestal de incidência nacional
deveria assim possuir um caráter pedagógico, prático
e econômico, com vistas a dar cabo do “problema
florestal”. Para tanto, necessariamente tratar-se-ia de
uma lei complexa, com desdobramentos em matéria
civil, penal, administrativa e tributária, lembrando a
própria profusão de matérias que o direito ambiental
adquirirá décadas depois.
Um código protetor das florestas ou um código
industrial das florestas?

A criação de um Código Florestal para o Brasil foi
iniciada após a edição do decreto 20.264, de 1931, que
complementou outro decreto que, por sua vez, criava
a Comissão Legislativa Revolucionária, comissão essa
que objetivava, durante o Governo Provisório, reformular
toda a legislação brasileira e inserir o país nos trilhos
da modernidade industrial e técnica. Dessa Comissão
resultaria o Código Eleitoral, os Códigos de Minas, de
Águas e Florestal. Também ocorreriam importantes
discussões sobre a unidade do processo no país, bem
como os primeiros anteprojetos para a criação de um
novo Código Penal, que viria uma década depois sob a
lavra de Nelson Hungria.
O decreto de 1931 criou a 20ª Subcomissão
Legislativa voltada para a confecção do Código
Florestal Brasileiro, composta por três nomes: Augusto
de Lima, ex-prefeito de Belo Horizonte e deputado
responsável pela criação do Serviço Florestal do Brasil,
assumindo o cargo de Presidente; Luciano Pereira da
Silva, o Consultor Jurídico do Ministério da Agricultura,
assumindo o cargo de Relator e, de fato, autor do
Código; e José Marianno Filho, arquiteto da Inspetoria
de Matas e Jardins, autor de livros sobre jardinagem e o
papel das árvores nas estradas de rodagem.
A principal discussão promovida por cientistas
naturalistas em contraste aos juristas da Comissão
Legislativa se deu com relação às obrigações dos
proprietários particulares para o replantio de árvores
derrubadas. Basicamente a proposta dos cientistas
eram no sentido de que as regiões devastadas através
de concessões, e que fossem compostas de florestas
heterogêneas, como a Mata Atlântica, deveriam ser
reflorestadas com espécies nativas com vistas a
recompor o cenário e a cobertura natural, em um misto
de preocupações estéticas e outras vinculadas a riqueza
de espécies e de fauna desse bioma específico. O
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anteprojeto do Código, por sua vez, autorizava que os
proprietários derrubassem amplas regiões florestais
e replantassem, posteriormente, no lugar, espécies
homogêneas, como o eucalipto, não se atentando
para a importância da cobertura nativa, mas tendo
em mente as vantagens econômicas que poderiam
advir de tal medida. É claro que o argumento não era
descaradamente crítico a todas as coberturas nativas,
já que protegia simbolicamente a Mata Atlântica, e
acabava enfocando sua crítica sobretudo na Caatinga
e no Cerrado, ainda que houvessem algumas nuances
científicas.
Em virtude do artigo 49 do Anteprojeto – que será
integrado na versão publicada – as regiões em que se
dessem brotamento espontâneo de espécies estariam
desobrigadas do reflorestamento, e os autores do
Código afirmavam que o não replantio de uma espécie
homogênea poderia levar ao nascimento de espécies
de segunda qualidade, como arbustos e capim, e seriam
na verdade, uma maneira matreira dos proprietários não
cumprirem sua obrigação de reflorestar. Assim, com
olhos para a necessidade de estoques madeireiros,
repeliu-se tal emenda impondo que o replantio seria
sempre obrigatório às explorações autorizadas,
facultando às regiões com florestas heterogêneas
nativas a possibilidade de serem substituídas por
coberturas homogêneas de exploração econômica. A
perspectiva jurídica integrada no Código Florestal era
pouco defensora das árvores por si só, como numa
perspectiva preservacionista, mas muito mais atenta ao
conservacionismo lenhoso para a indústria.
Após essa série de discussões, o Código publicado
em janeiro de 1934 tem suas bases resumidas da
seguinte forma: composto por 110 artigos, os primeiros
estabelecem que as florestas existentes no território
nacional devem ser consideradas com bem de interesse
comum de todos os habitantes do país, tendo o direito
de propriedade de ser interpretado à luz dessa lei, com
as limitações que ali estão estabelecidas. Em seguida,
o Código desenha uma classificação das florestas
nacionais em quatro diferentes tipos, o primeiro, as
Florestas Protetoras, próximas das atuais “Áreas de
Preservação Permanente”, teriam a função de conservar
o regime de águas, proteger dunas, evitar erosão,
assegurar a salubridade pública, proteger locais de beleza
e proteger espécies da fauna raras. Essas florestas
deveriam, em especial, ser criadas por decreto do Poder
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INTELIGÊNCIA

Executivo, mas uma vez emitido, automaticamente
entrariam no regime disposto. O segundo tipo, as
Florestas Remanescentes, seriam equivalentes
aos parques nacionais, estaduais e municipais,
bem como estações biológicas e hortos florestais,
todas devidamente criadas por decreto do Poder
Executivo. A diferença entre as Florestas Protetoras
e as Remanescentes, além dos objetivos florestais
específicos, resultava na necessidade ou não de
indenização prévia, que era cabível no caso das florestas
remanescentes localizadas em propriedades privadas, e
desnecessárias no caso das florestas protetoras, salvo
em caso de comprovação explícita de perdas e danos a
ser avaliado posteriormente.
Além disso, nesses dois tipos, as florestas deveriam
ser demarcadas e organizadas pelo Conselho Florestal
Federal e pelo Ministério da Agricultura, conforme
previsto no Código Florestal. Essas instituições
produziriam Atlas e Mapas sistemáticos sobre o tema.
As outras duas florestas se diferenciavam dessas
primeiras em vários pontos: as Florestas Modelo eram
como laboratórios florestais, estabelecidas artificialmente
pelo Estado ou por entes privados, com o objetivo de
pesquisas de silvicultura e, nesse sentido, poderiam
ser exploradas economicamente. Por fim, as demais
florestas, leia-se, todo o Cerrado, Caatinga e mesmo
a Floresta Amazônica, que não se encaixassem nas
previsões das Florestas Protetoras, eram consideradas
de rendimento, podendo ser exploradas por entes
privados para a produção lenhosa.
Mas a maior inovação nesse âmbito foi a criação de
uma reserva florestal de 25% de todas as propriedades,
públicas e privadas, para garantia de um estoque de
lenha em caso de alteração de preços do mercado
internacional ou interno do produto, bem como para
efeitos climatológicos. É o embrião do que se conhecerá
no Código de 1965 e no atual como “Reserva Legal”.
A exploração das matas deveria ser autorizada pela
autoridade competente, no caso o Conselho Florestal
Federal, localizado na capital, Rio de Janeiro. Contudo,
considerar-se-ia autorizado tacitamente qualquer
derrubada que demorasse mais de 30 dias para ter
seu requerimento respondido (Art. 25, parágrafo 1).
Tal disposição deixava uma brecha que possibilitava a
derrubada de forma legal em virtude da morosidade da
administração, o que, ao se pensar a extensão territorial,
tornava-se a regra. Além disso, havia a previsão de
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isenção tributária de Imposto
Territorial Rural equivalente ao
tamanho da reserva florestal que
as propriedades tivessem, sendo
uma forma barata e estimulada de
especulação da terra através da
produção lenhosa, e, somado a
isso, em casos de reflorestamento,
o Estado obrigava-se a financiar,
via Fundo Florestal, a distribuição
de sementes e mudas. Em outras
palavras, o Código Florestal na
prática estava muito mais atento
à produção lenhosa e ao processo
industrial (o que forma o núcleo
maciço de seus artigos e previsões)
do que em preservar e conservar
coberturas nativas no sentido que
tentou-se dar pelos botânicos e
ativistas em defesa das árvores.
Prova disso é que o Código previa
a possibilidade de exploração,
inclusive de florestas protetoras
e remanescentes, em casos de
grande vantagem econômica à
Fazenda Pública, inexistindo assim,
a diferença atual entre Unidades de
Conservação (que não podem ser
exploradas em hipótese alguma)
e as Florestas Nacionais (que são
submetidas a algum tipo de uso).
Ao se observar a arquitetura da
legislação cunhada nesse contexto,
nota-se que seu objetivo era
racionalizar a produção, tal como
desejada por Juarez Távora, o
ministro da Agricultura, e racionalizar
no sentido de conservar para o
futuro – dentro dos limites da
propriedade privada – a produção de
energia para as indústrias e casas
brasileiras, fugindo a uma aplicação,
como se imaginava, de preceitos
ecológicos ou preservacionistas,
que viam um valor intrínseco
na natureza. Ainda assim, logo
após a publicação do Código,
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nas comemorações do Dia da Árvore de 1934, a Sociedade dos Amigos
das Árvores vieram a público agradecer a benevolência do presidente
Vargas por ter sido responsável pela criação do “magnífico” Código, que
se acreditava teria grande eficácia por sua modernidade e pelo interesse
do próprio presidente no assunto, posto que, quando foi governador do
Rio Grande do Sul, encabeçou grande projeto de reflorestamento e foi
agraciado com o título de presidente de honra da Sociedade dos Amigos
das Árvores. Assim, a Sociedade comemorou por ter se dado um dos
“maiores passos para a solução do magno problema que nos empolga
e cuja inadiabilidade mais intende com a vida e defesa nacionais”.17 Mal
sabiam esses ativistas que os anos a seguir revelariam uma grande
frustração de seus anseios.
Muitos dos diagnósticos sobre a aplicação do Código Florestal destacam
sua ineficácia – o que é parcialmente correto – e assim eles procedem, é o
que se aposta, justamente por não se observar uma outra funcionalidade da
legislação: estimular e influenciar a produção e as derrubadas, ao invés de
impedir e frear o processo, mas sempre tendo em vista uma concepção de
futuro que garanta a continuidade da produção econômica e das “fontes da
vida” no Brasil. Um estímulo, tal como uma sanção premial.18 que ocorria
dentro das técnicas da silvicultura moderna.
Não à toa o Código demandou a criação, em 1941, do Instituto Nacional
do Pinho, uma autarquia federal que possuía como seu princípio norteador
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a execução do Código Florestal de 1934. O INP foi
responsável por racionalizar a economia madeireira
nacional, sobretudo em um período de guerra, em que o
mercado externo europeu – a quem o Brasil vendia uma
boa quantidade de lenha e carvão vegetal – encontravase fechado. A autarquia teve sucesso em conter uma
crise de superprodução que assolou os finais dos anos
30 e início dos anos 40, e manteve a produção florestal
industrial ativa no Sul do país, que à época era o principal
produtor de lenha do país, com destaque para o estado
do Paraná. Foi ela ainda responsável pela encomenda
do primeiro Manual de Direito Florestal brasileiro, de
Osny Duarte Pereira, que viria a ser futuramente um dos
autores do Código Florestal de 1965.
Conclusão

O primeiro Código Florestal brasileiro é fruto de
uma contribuição – conflituosa, porém criativa – entre
cientistas naturalistas do Ministério da Agricultura,
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agrônomos e agricultores, políticos e militares
preocupados com a vitalidade da matriz energética
brasileira para a futura sociedade industrial que se
apresentava no horizonte. Sua redação final ficou
a cabo de juristas que, por sua vez, acabaram, na
prática, por dar ao projeto uma arquitetura complexa
e inovadora para época. Trazia em seu bojo temas
de direito administrativo, penal, civil e tributário,
exigindo novas compreensões do que deveria ser um
direito para um mundo cada vez mais industrializado,
previsível, racional e, especialmente atento aos
desdobramentos dos eventos conflituosos da Europa.
Tendo uma difícil aplicação reconhecida até
mesmo antes de sua publicação e por seus
próprios autores, o Código buscava ser um tipo de
legislação moderna e atenta às inovações científicas
e ao mesmo tempo cauteloso com o “atraso” do
sertanejo brasileiro, que precisava ser mais ensinado
que simplesmente punido.
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O código pode não ter tido a eficácia que um leitor
de 2019 procura em uma legislação florestal. Sua
incidência se dava de forma muito diferente do que
se espera, tratava-se de um código cuja a geografia
mental de sua aplicação estava muito mais voltada ao
Sul do Brasil e à Mata Atlântica do que à Amazônia
e aos vários Parques e Terras Indígenas de hoje. O
contexto também não permitia manejar conceitos tais
como biodiversidade (cunhado apenas por Edward
Wilson décadas depois) ou mesmo desenvolvimento
sustentável, apesar das rimas com o que se chamou
à época de conservacionismo. Mas é inegável que
dentro do quadro mental do período e, sobretudo, no
avançar dos anos 1930 e avizinhando a Segunda Guerra
Mundial, o Código criou as bases para uma “Política
Industrial das Florestas”, seja através da prática de
sua autarquia, seja pelos próprios dispositivos e pela
plasticidade da legislação florestal que buscava mais
educar e até mesmo estimular as derrubadas para o
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replantio de essências mais comerciais, do que pela sua
salvaguarda em estado original, como gostariam dos
preservacionistas.
As plantas que o código não salvou, germinaram
simbolicamente na construção de importantes reflexões
sobre território, saúde, economia e direito, firmando as
fundações do que posteriormente ganharia o nome,
nos anos 1970, de direito ambiental. E com esse legado
em mente e os devidos ganhos teóricos e científicos
posteriores, o Brasil tem hoje uma tradição jurídicoflorestal própria e longamente construída entre cientistas
e juristas. Essa tradição deve ser levantada sempre
contra ações e omissões que possam reduzir o Brasil,
para retomar José Bonifácio em 1825, em um deserto
árido da Líbia.
O autor é professor adjunto de Teoria do Direito do Setor de
Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná
thiagohansen@gmail.com
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14. O problema da devastação de nossas florestas. In: Jornal do Commercio,
número 270, ano 105, de 13 de novembro de 1932, página 6.
15. O problema da devastação de nossas florestas. In: Jornal do Commercio,
número 270, ano 105, de 13 de novembro de 1932, página 6.
16. Esq./dir.: Joaquim Francisco de Assis Brasil (1º; min. da Agricultura;
cortado; de bigodes); e Getúlio Vargas (plantando a árvore) em visita de Vargas
ao Serviço Florestal. Setembro de 1931. Fonte: CPDOC/FGV Fundo Alzira
Vargas do Amaral Peixoto, AVAP foto 062.
17. Jornal do Commercio. A festa da árvore – o elogio do Código Florestal –
comemorações diversas. Publicado em 27 de setembro de 1934, pág. 6.
18. Vide sobre o conceito de Sanção Premial: BOBBIO, Norberto. Teoria Geral
do Direito. 3 ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2010.
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O

estado do Rio de Janeiro tem
papel importante na ascensão da “coligação bolsonarista” (CALDEIRA, 2019). É
o berço político de Jair Messias Bolsonaro,
que tem 28 anos de carreira legislativa,
principalmente como deputado federal
(1991-2018), e também a base política
de dois de seus filhos Flávio e Carlos
Bolsonaro. A partir dessa arena regional
se constroem a rede de apoiadores como
policiais e militares, além de articulações
evangélicas que estão no núcleo original da
perspectiva política do “clã” bolsonarista. A
campanha eleitoral de 2018 para a chefia
do Executivo federal e Senado favoreceu
o candidato Wilson Witzel (PSC).
Essa dimensão estadual-federal trouxe
dois problemas para a agenda política.
Primeiro, a solicitação de moratória do
pagamento da dívida do Rio com a União,
que está prevista no processo de recuperação fiscal, de 2021 para 2023.1 O Plano
em vigor permanece até setembro de
2020. Não há hipótese de se abandonar
o Plano de Recuperação, mas renegociar
seus termos e adotá-lo mais uma vez.
Segundo, a paralisação das investigações
sobre o “esquema das rachadinhas” da
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(ALERJ). Nesse caso, o senador Flávio
Bolsonaro obteve liminar do presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), em 16 de
julho de 2019, que o beneficia em relação
às investigações que tramitam no Rio,
sobre a existência, ou não, de uma “organização criminosa” que operava desde 2007
envolvendo o deputado estadual e seus
assessores. Essa liminar concedida pelo
ministro Dias Toffoli suspende inquéritos
e procedimentos de investigação criminal
(PICs) no Ministério Público Federal (MPF)
e estaduais, além de paralisar processos
96 Chicago
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judiciais em andamento, em que dados de
investigados tenham sido compartilhados
sem autorização prévia do Poder Judiciário. As investigações que estão em curso
em todo o país só poderão ser retomadas
após o plenário da Corte decidir sobre essa
matéria, em reunião marcada para 21 de
novembro. Se não houver antecipação
dessa data, serão mais de quatro meses
de contenção na implementação da política pública anticorrupção por decisão
monocrática, um “freio” institucional de
resultados controversos.
Este artigo analisa essas duas políticas
públicas estabelecidas no plano federal
– a de recuperação econômica e fiscal
e a política anticorrupção – que são alvo
de tentativas de mudança que geram
controvérsias econômicas, políticas e
jurídicas. Duas dimensões estão, portanto,
presentes: 1) são arranjos institucionais
do âmbito normativo federal que vinculam
obrigatoriamente o Rio, como Regime
de Recuperação Fiscal (RRF) homologado pelo presidente Michel Temer em
05/09/2017; e 2) um conjunto de decisões
federais, no âmbito do Executivo, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF), que
condiciona a implementação da política
pública anticorrupção.
As escolhas políticas, face a essas
duas políticas, são indicadores – como
“testes decisivos” – para verificar a
extensão da integração estrutural e do
consenso de valores da “coligação bolsonarista” eleitoralmente vitoriosa de 2018.
É uma avaliação provisória e parcial do
desempenho da elite dirigente, nos planos
federal e estadual, em relação ao objetivo
do “equilíbrio e responsabilidade fiscal” e
de apoio à continuidade, aos desdobramentos, da Operação Lava Jato e combate
a organizações criminosas.

A hipótese usada sobre a “coligação
bolsonarista” sustenta que essa articulação,
inicialmente eleitoral, e agora um grupo dirigente, pode ser estudada como uma “elite
desunida” (HIGLEY, 2008) sobre as questões
fundamentais que envolveriam o próprio
desenho institucional estabelecido, como
a independência funcional do Ministério
Público,2 entre outras. Importa monitorar
a estabilidade do Estado Democrático de
Direito face aos conflitos e impasses, bem
como a forma de resolução dos problemas
públicos. As polarizações e polêmicas
ocorrem no plano horizontal – seja internamente à elite dirigente ou na relação com a
contraelite. Ou ainda, no plano vertical, entre
governantes e governados como sucede nos
movimentos de protesto e contestação às
políticas governamentais.
A primeira seção aborda os principais
atores da coligação eleitoral bolsonarista,
suas posições e programas, nas eleições
municipais de 2016 e as eleições gerais de
2018. Destaca-se a imprecisão de ideias e
as limitações de programas e da discussão
pública. Constata-se que o “clã” bolsonarista não se pauta por diretrizes partidárias ou
políticas consistentes. É uma rede baseada
em lealdades familiares e corporativas
articuladas com grupos de interesses.
São “políticos de negócios” que organizam
suas carreiras legislativas e seus projetos
de atuação em torno da apropriação
privada de recursos públicos. A ausência
de protagonismo no Legislativo dificulta o
acesso a informações e, por consequência,
a compreensão do funcionamento e apoio
de sua base social e econômica. Daí, a
importância em revisitar as campanhas
eleitorais e manter a atenção no fluxo da
comunicação política.
A segunda seção resume as controvérsias sobre as duas políticas públicas
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ao abordar a eleição e desempenho no
governo fluminense de Wilson Witzel.
A terceira seção conclui com uma breve
análise das relações entre o Rio e a União
nos primeiros oito meses da “coligação
bolsonarista”.
I. Campanha e programas eleitorais da
“coligação bolsonarista” no Rio: como
e por que venceram?

A tendência política favorável ao
“clã” se revelou nas urnas no primeiro
turno das eleições municipais de 2016.
Carlos Bolsonaro (PSC), o vereador mais
votado, obteve 106.657 votos (3,65%
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dos votos válidos), enquanto o ex-prefeito
Cesar Maia (DEM) – que ao longo de sua
trajetória evidenciou ter uma base liberal
reformista própria – ficou em terceiro lugar
com 71 468 votos (2,45%). Eles tiveram
votos nominais próprios acima do quociente partidário (57.433 votos), situação
em que se colocaram apenas dois outros
competidores.3
Carlos vem sendo reeleito vereador
desde outubro de 2000, quando tinha 17
anos de idade. É político profissional. Até
dezembro de 2018, teve 42 projetos de lei
aprovados, a maioria como coautor. Votou
isoladamente contra projetos como a Bol-

sa Família Carioca porque julgava que criaria votos de cabresto e desestimularia ao
trabalho. Sua principal linha de atuação é
a defesa dos interesses dos servidores da
área de segurança pública e de militares.
O primeiro turno da eleição para prefeito em 2016 mostrou um bom desempenho
de Flávio Bolsonaro (PSC), que ficou em
quarto lugar com 14% dos votos válidos
(424.307 votos). Era a estreia do “clã”
em eleições majoritárias. Apresentou-se
pela coligação PSC/PRP: “O Rio precisa de
força para mudar”. O PRP é uma legenda
inexpressiva, que não elegeu qualquer
vereador.4 Em contraste, o PSC elegeu
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três vereadores. De fato, o projeto político
era um teste da “marca” Bolsonaro no
mercado eleitoral, a legenda partidária não
era relevante. Carlos e Flávio5 se filiaram ao
PSC em março de 2016 para concorrerem
a cargos em outubro. Apenas uma escolha
de legenda como Jair Bolsonaro fará em
2018 com o PSL.
As ideias programáticas da campanha
de Flávio Bolsonaro, pertinentes ao tema
desta análise, são, primeiro, as propostas
para a atuação do município do Rio de
Janeiro na área econômica e fiscal. O candidato sustentou que não elevaria qualquer
tributo municipal, caso fosse eleito, pois os
existentes já eram excessivos. Sua diretriz
seria a austeridade fiscal, com corte de
despesas. Prometia a redução de secretarias municipais de 29 para 18 e o corte
de pelo menos 20% dos cargos de indicação política. Afirmava que o cenário das
finanças municipais era “catastrófico”.6 O
candidato superaria a irresponsabilidade
fiscal existente e, com o orçamento equilibrado, proveria alívio fiscal para incentivar
o empreendedorismo na cidade, mas sem
favorecimentos pessoais.
A sua gestão municipal administraria
serviços essenciais e manteria “parcerias
público-privadas” (PPP) e concessões, com
o objetivo de dar protagonismo à iniciativa
privada. Os gestores das Pastas teriam
um perfil técnico. “A política de criação de
cargos para aparelhamento de aliados políticos vai acabar”, dizia Flávio Bolsonaro.7
Essas ideias e escolhas de políticas
públicas se assemelham às do candidato
Marcelo Crivella (PRB), senador por dois
mandatos (2003-2019), cantor/compositor de música gospel e bispo licenciado da
Igreja Universal (IURD). Essa convergência
em torno de objetivos de equilíbrio fiscal,
redução de gastos públicos, empreende98 Chicago
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dorismo e criação de ambiente de negócios, crítica ao “capitalismo de compadrio” e corrupção são dominantes nos
programas desde 2015. Dois documentos
expressam essa agenda reformista: “Uma
ponte para o futuro”, lançado em 29 de
outubro de 2015, pelo PMDB e “O Brasil
para os brasileiros”, divulgado em 24 de
outubro de 2018, pela “Frente Parlamentar Evangélica”. Ao lançar seu programa
a bancada evangélica de 75 deputados
federais manifestou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro. No manifesto de 60
páginas estão inúmeras propostas para a
redução da intervenção estatal. Existe um
trecho, grifado no original, que indica uma
diretriz estruturante: “Enfim, nos dias de
hoje, mais do que ajudar, a principal tarefa
do Estado é parar de atrapalhar o cidadão
e, em especial, o empreendedor, única
fonte de geração das riquezas do país.”8
A eleição para prefeito no Rio efetua-se numa situação de grave desconfiança
em relação à real situação fiscal e econômica do município. Outros candidatos,
além de Flávio Bolsonaro, suspeitavam
que a deterioração fiscal era mais ampla
do que a oficialmente apresentada.
Esses fatores locais devem ser contextualizados no plano estadual. O governador
em exercício Francisco Dornelles (PP)
decretara9 “estado de calamidade no âmbito da administração financeira”, 49 dias
antes da realização das Olimpíadas no Rio,
acontecimento que gerou mais incerteza e
perplexidade. Na ocasião, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) declarou imediatamente
que o município vivia uma confortável
situação econômica e financeira.
O “estado de calamidade” ratificado
pela ALERJ, por meio da Lei nº 7.483/2016
vem sendo regularmente prorrogado e estará vigente até 31 de dezembro de 2019,

a pedido do atual governador. Essa política
pública emergencial e provisória se tornou
um “arranjo institucional” estável. Visa
manter suspensa a obrigação do estado
de cumprir os limites estabelecidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como
endividamento e gastos com pessoal
(CALDEIRA, 2017).

N

o plano nacional, a pauta
fiscal e econômica de iniciativas governamentais,
desde a nomeação de
Joaquim Levy, no segundo governo Dilma
Rousseff, voltou-se para um ajuste fiscal
que seria necessário para garantir a confiança dos agentes econômicos. O ministro
da Fazenda permaneceu no cargo por onze
meses, período em que a desaceleração
econômica se transformou em recessão.
Desde então, a agenda governamental
faz uso da política fiscal com o objetivo
fundamental de garantir a sustentabilidade
da dívida pública. Nesse sentido, existe
uma continuidade de objetivos fiscais e
econômicos que são proclamados, transformados em metas de governo e propostas normativas. Os candidatos Flávio
Bolsonaro e Marcelo Crivella, assim como
o ministro da Fazenda da época, Henrique
Meirelles, compartilham essa perspectiva.
O desafio prático está em implementar
essas diretrizes durante um prolongado
ciclo econômico que varia entre a recessão
e a estagnação econômica.
Durante as eleições municipais de
2016 as complexas questões fiscais e
econômicas foram afastadas do debate
público, em parte, devido à suspeita sobre
a transparência das contas públicas.
O segundo conjunto de ideias programáticas pertinentes se referem à seguran-
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ça pública, tema de grande apelo eleitoral.
A rigor, o uso da “força” (ou violência legítima municipal) não deveria ser importante
na esfera local. Flávio Bolsonaro propôs a
transformação da Secretaria de Ordem
Pública em uma Secretaria Municipal
de Segurança, destinada a participar na
segurança preventiva da vida e propriedade. Os guardas atuariam armados no
policiamento preventivo, num processo
integrado com a Secretaria Estadual de
Segurança. Prometeu aumentar o efetivo
de 7.500 para 12.600 guardas, limite legal
previsto da Guarda Municipal (GM). Reafirmou seu compromisso com as parcerias
público-privadas (PPP) ao indicar que pretendia expandir os programas “Segurança
Presente” e de vigilância eletrônica. A mais
notável diferença entre Flávio e Crivella
está em que o segundo indica que a GM
deve usar armas não letais.
O contraste nas ideias programáticas
ocorre com o candidato Marcelo Freixo
(PSOL) que não via a GM como uma espécie de polícia: não deveria ser armada. Sua
visão era de uma organização para gerir
o espaço público, com participação da
comunidade local. Entre suas atribuições
estaria elaborar mapas de conflitos e de
violência urbana para direcionar programas
de policiamento comunitário.
Em resumo, na discussão municipal
aparece a polêmica sobre o porte de armas letais, a ampliação do “mercado de
segurança” através das parcerias público-privadas e a municipalização da segurança
pública com a ampliação de atribuições da
GM. A vitória eleitoral de Marcelo Crivella,
que foi apoiado por Flávio Bolsonaro no
segundo turno, não antecipou mudança significativa na área de segurança municipal.
As pesquisas de opinião não evidenciaram, na véspera do primeiro turno, o
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crescimento da votação em Flávio Bolsonaro: o IBOPE apontou 10% e o Datafolha
apenas 8%. O TSE constatou 14% dos
votos válidos nas urnas. Parte significativa
dos seus votos (24,06%) vieram de urnas
situadas em regiões onde residem militares, como Jardim Sulacap, Vila Valqueire,
Campo dos Afonsos e Bento Ribeiro. No
perfil do eleitor preponderam aqueles com
renda acima de 5 salários mínimos (12%),
ensino superior (9%) e faixa etária de 25 a
34 anos (14%), de acordo com o IBOPE.10
Nessa disputa houve uso intenso de mídia digital, como o Facebook, o WhatsApp e
o Instagram. Segundo o Banco Mundial, em
2016, a penetração da internet na sociedade brasileira alcançou 59,7%: dobrou em
uma década. Os partidos usaram as mídias
sociais para obter contribuições de eleitores/pessoas físicas porque foi proibida a
contribuição de empresas para partidos
políticos. O tempo de campanha gratuita
no rádio e televisão também diminuiu para
35 dias, dez a menos do que na eleição
anterior. Nessas circunstâncias é provável
o impacto11 da propaganda eleitoral nas
redes sociais; porém, a Justiça Eleitoral
não monitora adequadamente esse fluxo
de propaganda.
O que significou o desempenho dos
irmãos Carlos e Flávio nas eleições de 2016
do Rio? Primeiro, a confirmação que ambos
têm base eleitoral própria e crescente o
suficiente para assegurar o sucesso em
eleições proporcionais. Há um obstáculo,
no entanto, em relação às eleições majoritárias (como para os cargos de prefeito,
governador, presidente e senador): agregar
eleitores e grupos de interesses em torno
de uma identidade política de foco restrito. Esse problema existe também para o
evangélico Marcelo Crivella, que já havia se
firmado como senador fluminense.

Segundo, Flávio Bolsonaro se favoreceu da polarização política estadual
que perdura desde junho de 2013, um
ponto de referência cujo significado é
controvertido. Os protestos trouxeram
uma ampla agenda política e social que
focalizavam principalmente o governador
Sérgio Cabral (PMDB), que estava em seu
segundo mandato. Sua avaliação negativa
levou-o à renúncia em 3 de abril de 2014.
Foi substituído por Luiz Fernando Pezão,
que, apesar de todas as controvérsias,
conseguiu ser reeleito no segundo turno
com 55,77% dos votos válidos (4.343.298
votos). A perda de confiança no processo
eleitoral tem um indicador na soma dos votos brancos e nulos, além das abstenções:
4.348.950 votos, maior que a votação do
governador eleito. O segundo lugar coube
ao senador Crivella que teve 3.442.713 dos
votos (44,22% dos votos válidos).

T

erceiro, a situação política
nacional também estava polarizada pelo desenrolar do
processo de impeachment
da presidente Dilma Rousseff (PT), afastada provisoriamente em 12 de maio e
destituída do cargo em 31 de agosto de
2016. O presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), que deu início ao
andamento do processo de impedimento
em 2 de dezembro de 2015, por sua vez,
teve seu mandato cassado por falta de
decoro parlamentar em 12 de setembro
de 2016. Sem mandato, Cunha foi preso
em 19 de outubro por ordem do juiz federal Sérgio Moro em processo no qual
era acusado de corrupção e lavagem de
dinheiro. Esses dois acontecimentos são
indicativos do enquadramento das políticas
da “responsabilidade e equilíbrio fiscal”, no
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caso do impedimento da presidente, e da
“anticorrupção”, no caso do deputado, com
aspectos de tecnicalidades e procedimentos somados ao apelo emocional popular.
Afirmam-se também duas “comunidades
de políticas públicas”:12 primeiro, a rede que
impulsiona a agenda de reforma do Estado
via “austeridade fiscal e redução de suas
instituições administrativas”; e segundo, a
que focaliza a moralidade administrativa e a
política anticorrupção. Houve, por fim, uma
campanha iniciada em 2015 pelo Ministério
Público Federal (MPF) para obter apoio
para um projeto de iniciativa legislativa
popular: “Dez medidas contra a corrupção”.
Essa “rede temática” obteve mais de dois
milhões de assinaturas, e o projeto foi entregue à Câmara em 29 de março de 2016.
Essa é a base do movimento anticorrupção,
que é anterior e diferenciado, do projeto
político do “clã” bolsonarista.
Quarto, a prisão coercitiva de Luiz
Inácio Lula da Silva, em 4 de março de
2016, com a autorização judicial, reforçou
a percepção de que a Operação Aletheia,
24ª fase da Operação Lava Jato, que
investiga corrupção e lavagem de dinheiro
eventualmente atingiria a liberdade do
ex-presidente.
Quinto, em 2016 estava em andamento
durante 64 dias uma Operação de Garantia
100 Chicago
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de Lei e da Ordem (GLO) para reforçar o
policiamento das Olimpíadas. Segundo o
Ministério da Defesa, o custo foi de R$
796.312.649,29 e estiveram disponíveis
um efetivo de 43.461 membros das Forças
Armadas durante o período de 1º de julho
a 25 de setembro. Durante o primeiro e
segundo turnos das eleições municipais
os militares foram outra vez mobilizados. O
Rio foi a unidade da federação que obteve
o maior número de militares: 6,5 mil. A
presença das Forças Armadas, de maneira
recorrente, sustenta a expectativa social
que a preservação da ordem pública carece
de policiamento militarizado, massivo e
duradouro, como a intervenção federal na
área de segurança pública, que ocorreu
simultaneamente com a GLO em 2018.
Esta agenda militar-policial está no centro
do ideário do “clã” bolsonarista.

E

sse elenco de fatores condicionantes da situação da
cidade e do Rio dão contornos
a um diagnóstico: a urgência,
a emergência e o provisório passam a
caracterizar instituições e a influir na sociabilidade. Há tendência ao embrutecimento
individualista, do apego ao pequeno grupo
de pessoas significativas baseado em

vínculos de sangue, afeto, religião ou corporação, por exemplo. A hipótese que se
vislumbra é de redução do reconhecimento
e colaboração com outros seres humanos
e preservação da natureza. A desconfiança
nas pessoas e nas instituições sociais que
norteiam as interações tende, então, a ser
vista como uma sabedoria realista, um
estado de alerta indispensável à sobrevivência precária. Sugere que prevalecerá o
batalhador ou o guerreiro com suas tribos
armadas para conflitos.
A tática eleitoral de Crivella em 2016
foi de moderação, em termos da pauta
de costumes religiosos, e a busca por
identificar Freixo com a herança do lulismo.
Seu sucesso permitiu pela primeira vez que
o movimento político – religioso de Edir
Macedo (PRB /Igreja Universal) conquistasse uma capital muito importante. Em
contraste, o PT somente venceu em uma
capital (Rio Branco).
Por último, a pesquisa Datafolha para o
segundo turno identificou o perfil de renda
familiar do eleitor de Crivella com 49% de
renda até 2 salários mínimos (sm), 43%
entre 2 e 5 sm, e 45% entre 5 e 10 sm.
Em contraponto ao projeto da gestão do
prefeito Eduardo Paes, que se dedicou a
transformar o Rio numa “cidade global”,
com vários eventos internacionais e mui-
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tas obras, o “marketing” da campanha de
Crivella usou o slogan “chegou a hora de
cuidar das pessoas”, que dissimula o duro
“ajuste fiscal” estampado no outro lado da
mesma moeda. Aqui está o desafio retórico ao projeto da “coligação bolsonarista”:
como manter a expectativa que os “batalhadores” irão alcançar a prosperidade
com as reformas de austeridade econômica e fiscal durante a “guerra prolongada”?
Mudanças de políticas públicas, como
a fiscal ou anticorrupção, tendem a ocorrer
– em períodos de estabilidade política e
econômica – por meio de pequenas mudanças em programas ou desdobramentos
em políticas já existentes. Essa é a hipótese
de alteração por arranjos incrementais
dentro do regime jurídico estabelecido,
ainda que as alterações possam resultar
em incoerência ou inconsistência dentro
do regime político.
O calendário eleitoral de 2018 ofereceria a oportunidade normal para alterar
a agenda pública e selecionar alternativas
no regime político democrático. Porém,
esse período eleitoral transcorreu sob
o impacto de um “evento marcante”: o
atentado ao candidato Jair Bolsonaro em
6 de setembro de 2018, que lhe assegurou, simultaneamente, enorme exposição
midiática, a justificativa para não participar

INTELIGÊNCIA

pessoalmente da agenda de discussão de
propostas programáticas e o persistente
foco na violência criminal.

O

RRF para os estados com
déficits elevados e dívidas altas não esteve em
discussão no programa do
candidato Jair Bolsonaro. Apenas após a
eleição, os governadores iniciaram conversas com a equipe de transição sobre
mudanças para socorrer os estados. Dessas negociações surgiu o chamado “Plano
Mansueto” que deu origem ao projeto
de Lei Complementar 149/19, que cria
o Plano de Promoção de Equilíbrio Fiscal
(PEF). Mas essa iniciativa não se adequa
ao caso do Rio, que é, até o final de agosto
de 2019, o único ente da federação que
está no RRF.
A “imagem de campanha” de Jair Bolsonaro buscou amparo nas posições ultraortodoxas em economia de Paulo Guedes,
que defende uma drástica redução do Estado via reformas das previdências privada
e pública (militar e civil), da Administração
Pública, com ampliação de privatizações,
concessões e reduções de despesas
públicas obrigatórias e reforma Tributária.
Essas ideias programáticas não foram

detalhadas ou discutidas na campanha;
ganharam seus contornos após a vitória
eleitoral. Bolsonaro encaminhou até uma
nova proposta de emenda constitucional
da Previdência, que está em votação.
A reforma da Previdência apresentada
por Michel Temer (PEC 287/2016) não chegou ao plenário da Câmara dos Deputados.
O presidente perdeu apoio político após o
vazamento de um áudio em que negociava
com Joesley Batista do frigorífico JBS
uma “mesada” para calar o ex-deputado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em maio de
2017. Da investigação resultaram duas denúncias formais encaminhadas pelo MPF
ao STF: a primeira por crimes de corrupção
passiva; e a segunda, por obstrução à Justiça e organização criminosa. Em ambas,
a Câmara dos Deputados não autorizou a
abertura do processo contra o presidente
Temer no STF. Porém, o inusitado aconteceu: um presidente em exercício se tornou
alvo de uma denúncia por corrupção. A
“blindagem” política na Câmara custou ao
presidente a legitimidade e a capacidade
de implementar reformas importantes.
A pauta de segurança de Bolsonaro
na sua proposta de plano de governo “Caminho da Prosperidade” é provavelmente
o núcleo crucial do projeto político. Duas
diretrizes merecem destaque: 1) “As ForJULHO • AGOSTo • SETEMBRo 2019 101
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ças Armadas terão um papel ainda mais
importante diante do desafio imediato
no combate ao crime organizado, sendo
importante buscar uma maior integração
entre os demais órgãos de segurança
pública, principalmente na estratégia de
elevar a segurança de nossas fronteiras”
(grifo nosso); 2) vai resgatar “As Dez Medidas Contra a Corrupção”, proposta pelo
Ministério Público Federal e apoiadas por
milhões de brasileiros, e encaminhá-las
para aprovação no Congresso Nacional.
O lema é “sufocar a corrupção”.

A

vitória de Jair Bolsonaro no
Rio se constrói a partir da
articulação político-religiosa
que elegeu Crivella. O slogan
da “coligação bolsonarista” já destaca a
incorporação do brado dos paraquedistas
do Exército “Brasil acima de tudo” com a
expressão “Deus acima de todos”, uma
associação eleitoral que religiosos podem
julgar indevida. Essa aliança entre grupos
de militares e de servidores da área de segurança pública com organizações evangélicas parece prover o vínculo mais estável
da articulação, em termos de valores e
objetivos compatíveis. Grupos com perfil
econômico liberal e os segmentos mobilizados/apoiadores da política institucional
contra a corrupção se tornaram eventuais
parceiros eleitorais e colaboradores. Mas
existem limites a essa cooperação.
Em 2018, as circunstâncias regionais
ajudaram os três vitoriosos principais. Primeiro, o declínio rápido do PMDB/RJ após
a prisão do ex-governador Sérgio Cabral
(PMDB), em 17 de novembro de 2016, na
Operação Calicute. O ex-governador era
suspeito de receber milhões de reais em
propinas para fechar contratos públicos,
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segundo o Ministério Público Federal
(MPF). Em novembro de 2017, a cúpula do
MDB na ALERJ é alvo da Operação Cadeia
Velha, por suspeita de receber propinas
de empresas de transporte. Entre outras
investigações e processos judiciais, as
iniciativas de combate à corrupção política
e empresarial comprometeram a confiança
dos eleitores com os representantes políticos associados previamente ao PMDB,
inclusive o ex-prefeito Eduardo Paes.
Segundo, a intervenção federal na área de
segurança pública do Rio em 2018 reforçou a percepção de que era indispensável
o endurecimento na legislação penal e
atuação policial-militar.13 Essa corrente de
opinião pública aumentava desde o fim das
Olimpíadas de 2016 e da saída do secretário de Segurança Pública José Beltrame,14
que durante quase dez anos conduziu um
experimento de “pacificação” com as UPPs
(Unidades de Pacificação Policial).
No primeiro turno da eleição presidencial de 2018, no Rio inteiro, Jair Bolsonaro
(PSL) obteve 59,79% dos votos válidos
(5.107.735 votos). Em segundo lugar,
ficou Ciro Gomes (PDT) com 15,22% dos
votos válidos (1.300.292). Em terceiro,
Fernando Haddad (PT), com 14,69% dos
votos (1.255.425).15 No município do Rio,
a mesma ordem de preferência do eleitor
prevaleceu: Bolsonaro obteve 58,29%
dos votos válidos contra Ciro Gomes com
19,49%. O candidato lulista teve 12,02%.
Existiu uma sinalização do eleitorado para
uma alternativa à polarização da “coligação bolsonarista” versus a lulista.
No segundo turno, na capital do Estado, Bolsonaro venceu com 64,4% dos
votos válidos,16 contra 33,6% obtidos por
Haddad. Aliás, a vitória foi ampla: venceu
em 89 das 92 cidades do Rio. Em todo
o Rio, obteve 67,95% dos votos válidos,

Haddad, 32,05%. A vitória eleitoral de Jair
Bolsonaro em 2018 constitui um realinhamento partidário e de preferências dos
eleitores fluminenses. No passado os eleitores fluminenses tinham em comum um
viés mais democrático, inclusivo e social.
O candidato a senador Flávio Bolsonaro
não apresentou propostas sobre a recuperação econômica e fiscal do Rio. Afirma
seu incentivo ao “empreendedorismo” e
defende a “geração de empregos”. Na
área de (in)segurança pública, reproduz as
propostas do pai: quer reformar o Estatuto
do Desarmamento, reduzir a maioridade
penal e o direito à legítima defesa reforçado
com a facilitação da posse de arma. Flávio
recebeu 4.380.418 votos, o equivalente a
31,36% dos votos válidos.
Jair e Flávio apoiaram Arolde de Oliveira
(PSD), deputado federal por nove mandatos
consecutivos, ex-capitão e evangélico da
Assembleia de Deus. Sua vitória foi surpreendente (17,06% dos votos válidos) e evidenciou o peso do apoio bolsonarista nas
redes sociais. As pesquisas anteriores17 ao
resultado não anteciparam este resultado,
previam a eleição de Cesar Maia (DEM).
II. De repente, o governador
Wilson Witzel

Em 14 de março de 2018 ocorreu um
“evento marcante” local, de ampla repercussão regional, nacional e internacional:
o assassinato da vereadora Marielle Franco
(PSOL) e seu motorista Anderson Gomes.
As investigações policiais fluminenses,
realizadas com bastante recursos e sob
pressão de identificar rapidamente os
executores, não produziu resultados em
2018. Uma das hipóteses de motivação
do crime, divulgada pelo secretário de
Segurança, general Richard Nunes, apontava para milicianos que viam na atuação
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da vereadora uma ameaça a negócios de
grilagem de terras na Zona Oeste do Rio.18
Na véspera da votação do primeiro
turno da eleição para governador, o Ibope
indicava Eduardo Paes (DEM) com 32%,
Romário (PODEMOS), 20%, Indio (PSD) e
Witzel (PSC), 12%. O Datafolha previa Paes
com 27%; Romário e Witzel com 17%. Foi
surpreendente o resultado oficial das urnas:
Witzel teve 3.154.771 (41,28%) dos votos
válidos, Paes, 1.494.831 votos (19,56%). O
terceiro colocado, com 819.248 (10,72%),
foi Tarcísio Motta (PSOL). No segundo turno,
Witzel teve 4.675.355 (59,87%) dos votos
válidos e Paes, 3.134.400 votos (40,13%).
Witzel buscou, e conseguiu, o acolhimento daqueles eleitores que votaram
em Jair e Flávio Bolsonaro. Inicialmente
apresentou-se como “ex-juiz federal”,
sugerindo identificação com Sérgio Moro.
Pretendia ser “novo” na política e contrastar com a herança e imagem desgastada
do MDB do Rio, da qual Eduardo Paes não
conseguiu se afastar. A opção pelo “clã”
bolsonarista parecia a melhor alternativa.
No segundo turno obteve o apoio de Flávio
e deputados eleitos pelo PSL e da “ação
coletiva conectada” das redes sociais
bolsonaristas.
Sua coligação “Mais ordem, mais progresso” (PSC-PROS) registrou o plano de
governo19 que dá prioridade à “Segurança
Pública, o Combate à Corrupção e a Reorganização das Contas Públicas”.
O diagnóstico da crise econômica e fiscal do Rio apresentada não difere muito da
visão usual (senso comum). A perspectiva
sobre o RRF pode ser sintetizada em duas
passagens. Na primeira, o texto analisa
os fatores que contribuíram na trajetória
para o “estado de calamidade” e que
conduziram à intervenção federal na área
de segurança pública e conclui:
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“Diante disto, o governo estadual se
viu obrigado a assinar um acordo de Recuperação Fiscal draconiano, um verdadeiro
acordo de banqueiro, bem longe da solidariedade federativa que deveria existir.
Entre as medidas previstas no acordo
estão os cortes em políticas sociais como
o Bilhete Único Intermunicipal, a privatização da Companhia Estadual de Águas e
Esgotos (Cedae) e aumento do desconto
previdenciário de 11% para 14%. Com
isso, fica evidente que os servidores e a
população vão pagar pela corrupção e pela
incompetência das últimas gestões;”20
O segundo trecho do documento descreve a alternativa de política pública de
âmbito federativo que escolhe: “Revisão
das cláusulas leoninas na Lei de Recuperação Fiscal, com revisão administrativa
ou judicial dos valores da dívida entre o
Estado do Rio de Janeiro e a União Federal
e maior liberdade administrativa para o
Governo estadual.”21
Nos primeiros oito meses de 2019,
o governador Witzel vem solicitando à
equipe econômica do governo Bolsonaro
uma moratória da dívida que deve ser paga
a partir de setembro de 2020. A estimativa
é que em apenas quatro meses – de setembro a dezembro de 2020 – o Rio seja
obrigado a pagar R$ 2,2 bilhões em dívidas
à União. Somente esta quantia, de cerca
de 500 milhões de reais no final de 2020,
equivale aos gastos mensais na área de
Saúde no Estado em 2019.
A pauta eleitoral de Witzel em relação
à política anticorrupção implementada na
Lava Jato é de integral apoio, com destaque para o modelo de “Força-Tarefa”, que
envolve a “Justiça, Ministério Público e Polícia Federal”. E adiciona o texto que esse
modelo deve ser “copiado e aprimorado
em nosso estado, tanto no combate ao

tráfico quanto no combate à corrupção”.
Essa seria a “Operação Lava-Jato” do
Estado do Rio de Janeiro.
O desenho institucional apresentado
por Witzel rompe com o “arranjo institucional” construído no plano federal e
adotado durante a intervenção federal na
área de segurança pública em 2018. Nesse
está presente a Secretaria de Segurança
Pública (SESEG) como instituição que
dialoga com o governo federal e permite
a integração indispensável para a atuação
da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC),
no plano administrativo e nas atividades de
inteligência mais complexas. O Gabinete
de Intervenção Federal (GIF) buscou reestruturar a Secretaria. A opção de extinguir
a SESEG do Rio é única na federação.
A proposta de Witzel parte de um
diagnóstico negativo: “A Secretaria de
Segurança se tornou uma estrutura de burocracia expandida e que dificulta o diálogo
entre as polícias civil e militar. As diversas
competências investigativas que deveriam
estar na estrutura da PCERJ foram avocadas pela SESEG, criando uma disrupção
na ordem interna da segurança pública.”22

P

ropõe, então, a criação de
um “Gabinete de Segurança
Pública”. Eleva à condição de
secretarias autônomas a PM
e a PC, que passarão “a responder diretamente ao Governador do Estado dentro
desta estrutura e que ficará vinculado diretamente ao Gabinete do Governador”. É
uma política de centralização de comando
e responsabilidade para o Governador, que
se torna o Chefe – protagonista principal.
Entre as atribuições dos secretários estão
decisões e operações conjuntas e bom
relacionamento entre as forças. E também
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responsabilizar localmente agentes de
comando pelos resultados obtidos no combate e investigação criminal, bem como
sobre os índices de segurança pública.
O Plano não prevê a participação de
entidades da sociedade civil na área de
política de segurança pública, como aquelas do CONSPERJ (Conselho de Segurança
Pública do Estado do Rio de Janeiro), que
passa por uma reestruturação no primeiro
semestre de 2019. Porém, dentre as propostas, talvez a que mais atraiu a atenção
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da mídia e eleitores é a controversa “autorização para abate de criminosos portando
armas de uso exclusivo das Forças Armadas, nos termos do que determina o art.
25 do Código Penal”.
III. As relações Rio-Brasília

As observações que concluem esta
análise pontuam alguns impasses que
emergem nos primeiros oito meses de
governos da “coligação bolsonarista”, em
relação ao RRF e a política anticorrupção.

Durante a campanha de 2018, Jair
Bolsonaro sustentava que era contra a
reeleição e daria o exemplo não se candidatando outra vez. Desde junho de 2019,
se tornou candidato à reeleição. Essa
mudança tem impacto nas expectativas de
governadores como João Doria (PSDB-SP)
e Wilson Witzel, eleitos com a articulação
do “clã” bolsonarista, Essa alteração de
promessa salienta o viés personalista do
líder e o uso eleitoral da dissimulação do
“projeto de poder”. Seria trivial se, no
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linguajar de Bolsonaro, não fosse percebido publicamente como um “divórcio”
do casal “Bolsodoria”. Na convenção do
PSC de junho em Brasília, o governador
Witzel ganha visibilidade como possível
candidato em 2022, se possível, com o
apoio de Bolsonaro.
A manutenção da aliança política
estável entre Witzel e Bolsonaro se torna
imprescindível para se obter qualquer
negociação da prorrogação do pagamento
da dívida do Rio com a União. O pedido
foi feito ao ministro da Economia Paulo
Guedes em 27 de junho. A via sugerida é
que o Executivo encaminhe um projeto de
lei para alterar a Lei Complementar 157/17
sobre a matéria ao Congresso Nacional.
Esta mudança demanda apoio também
de outros governadores para ter sucesso.
Por tudo isso, consiste em uma negociação
política complexa, que envolve outros atores políticos, além do Executivo, que terão
interesses afetados. A análise e avaliação
de especialistas em política fiscal terá influência na orientação dessas negociações
devido ao seu grande impacto na União.
Várias iniciativas recentes do governo
Bolsonaro trouxeram incertezas sobre a
implementação da política anticorrupção,
difundida através da trajetória e desdobramentos da Operação Lava Jato.
No executivo federal, a opinião pública
reconhece, como ator representativo da
política pública anticorrupção, o atual
ministro da Justiça Sergio Moro. Pesquisa
da Datafolha, realizada no final de agosto,
mostra que Moro é conhecido por 94% dos
entrevistados e tem a melhor avaliação
entre os ministros – 54% a consideram
ótima ou boa. Sua aprovação supera a do
presidente Bolsonaro em 25 pontos.23 Isso
ocorre após um período de acontecimentos adversos.
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O projeto anticrime que Moro encaminhou ao Congresso (CALDEIRA, 2019)
continuava a tramitar em comissões em
agosto. Enquanto isso o projeto de lei
contra abuso de autoridade é aprovado,
sob regime de urgência, em votação simbólica no dia 14 de agosto.24 Associações
de magistrados como a ABM e a AJUFE
manifestaram contra aspectos do projeto
que inibiriam ou intimidariam a atuação
do Judiciário. A Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR), bem
como as associações de magistrados,
criticaram a definição de crimes de forma
subjetiva e aberta. “Podemos chamar a
proposta de projeto da impunidade. O
que se quer é isso: um retrocesso nos
avanços que estão sendo adotados no
nosso país nos últimos anos no combate
à criminalidade e à corrupção”,25 declarou
o presidente da Associação. Ocorreram
manifestações e pedidos de veto ao presidente Bolsonaro. Em 5 de setembro, os
36 pontos vetados em 19 artigos foram divulgados em edição extra do Diário Oficial
da União.26 A motivação predominante dos
vetos é a que o tipo penal geraria insegurança jurídica. O Congresso Nacional pode
derrubar os vetos em sessão conjunta por
maioria absoluta dos votos dos deputados
e senadores.
Os maiores desafios para a continuidade da política anticorrupção parecem
prosperar devido ao receio, talvez infundado, que as investigações sobre Flávio
Bolsonaro e o “esquema das rachadinhas”
na ALERJ revelem vínculos com organizações de milicianos.27
A decisão monocrática do ministro
Dias Toffoli no dia 16 de julho de 2019, que
beneficiou Flávio Bolsonaro, permanece
como a linha divisória entre suposições e
fatos. Em 21 de março, o presidente do

STF, ministro Toffoli, adiou o caso em que
o MPF recorria de decisão do TRF3 sobre a
ilegalidade do uso de dados sigilosos sem
prévia autorização judicial (RE 1.055.941).
Esse processo, protocolado em 2017,
teve repercussão geral reconhecida em
abril de 2018. Em julgamento anterior
sobre a matéria em 2016, a votação sobre
compartilhamento de dados fora de 9 a
2 – votaram contra os ministros Celso de
Mello e Marco Aurélio de Mello.

E

m fevereiro de 2019, o ministro
Gilmar Mendes foi alvo de um
vazamento de informação
sobre investigação tributária.
A exposição indevida na imprensa trouxe
atenção ao caso. A força-tarefa do MPF-RJ
negou ter solicitado qualquer investigação
tributária envolvendo o ministro Mendes.
Esses são aspectos do contexto judicial
em que o ministro Toffoli escolheu adiar a
decisão do Plenário do STF sobre a matéria,
que foi agendada no mês de novembro. A
liminar concedida em julho favoreceu a
interpretação que seria simultaneamente
uma “blindagem” ao requerente Flávio
Bolsonaro e um expediente de contenção
de investigações sobre lavagem de dinheiro
em que havia cooperação da Receita Federal/COAF e membros do MP. Em 1º de
agosto, o ministro Alexandre Moraes, que
investiga em um procedimento “especial”
(e polêmico28) notícias falsas que atingem
o STF, suspendeu investigações da Receita contra 133 contribuintes, incluindo o
ministro Mendes.
Outra questão que gera controvérsia é
a escolha do próximo PGR Augusto Aras
por Jair Bolsonaro. As negociações de bastidores e declarações públicas sugerem
que o fator decisivo foi um “alinhamento”
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com expectativas do presidente sobre a
atuação do MPF. No Rio, em protesto contra a ausência de diálogo do candidato com
os membros da instituição, sete membros
da força-tarefa estavam na manifestação
convocada pela ANPR.

D

ois acontecimentos recentes
são indicativos da importância da atuação da PGR e do
impacto que arquivamentos,
ou não, de acusações tem sobre a implementação da política pública anticorrupção.
Ambos envolvem Raquel Dodge, que
aspirava permanecer no cargo no governo
Bolsonaro, que não se apresentou à consulta interna da Instituição, como Aras, mas
buscou apoio no governo para ficar.
Em 16 de julho, o coordenador do
grupo de trabalho da Operação Lava Jato
em Brasília pediu exoneração do cargo em
Brasília. Parecia insatisfeito com a centralização de processos na PGR, diminuição
do ritmo das investigações (apenas três
inquéritos instaurados pela PGR até 31 de
maio) e as tratativas para a recondução de
Raquel Dodge. O caso da delação de Leo
Pinheiro estava parado no gabinete desde
o final de janeiro. Em 4 de setembro, o
grupo de seis procuradores da força-tarefa
entregaram seu pedido de demissão coletiva em protesto. A PGR tinha enviado o
pedido de homologação da delação de Leo
Pinheiro finalmente. Porém, Dodge pediu
o arquivamento de parte da delação que
implicava o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o irmão
do presidente do STF, José Ticiano Dias
Toffoli, ex-prefeito de Marília (SP) pelo PT.
O segundo acontecimento retorna a
uma questão carioca: o caso Marielle.
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Somente em 13 de março de 2019, as autoridades responsáveis pela investigação
apresentaram publicamente os resultados
da apuração e os dois acusados da execução que foram presos: o policial militar
reformado Ronnie Lessa e do ex-policial
militar Elcio Vieira de Queiroz. O caso corre
em segredo de Justiça.
Em agosto de 2019, estavam acontecendo audiências de instrução com
testemunhas e não havia previsão de data
para a decisão se os dois acusados seriam
submetidos, ou não, a júri popular. Após
pedido ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Raquel Dodge obteve acesso, em
30 de agosto, a uma cópia do inquérito
que apura irregularidades na investigação
das mortes. Agora será possível analisar
se houve irregularidades nas investigações. Caso a suspeita se confirme, será
possível o pedido de “federalização” das
investigações com a participação da Polícia Federal (PF) e MPF. Importa salientar
o papel institucional que a PGR pode ter,
ou o conluio omissivo que pode ocorrer,
diante de um “caso difícil”, com tantas
implicações políticas e culturais como o
assassinato da vereadora.
Esta análise de duas políticas públicas,
que tem a dimensão federativa, segue
a trajetória da “coligação bolsonarista”
como uma hipótese de “elite desunida”.
A iniciativa do governador Witzel de obter
a prorrogação do pagamento da dívida do
Rio com a União, fixada no Plano de Recuperação Fiscal, se configura como mais
uma “medida excepcional” de complexa
negociação política. Já a continuidade
da política pública anticorrupção, nos
moldes do que se realizou na força-tarefa
de Curitiba e que teve desdobramentos
importantes no Rio, passa por dificuldades

no governo Bolsonaro. O texto salientou
a situação do agora senador Flávio Bolsonaro, cuja investigação está paralisada
devido à liminar obtida do presidente do
STF. Mas esta também é uma “tutela
provisória” que depende de uma decisão
do Plenário do STF.
A política pública anticorrupção continua, apesar dos obstáculos postos. Até
este ponto, as matérias divulgadas, a partir
de junho, do vazamento de gravações dos
hackers de Araraquara de membros da
força-tarefa de Curitiba e do ex-juiz Moro,
continuam sob investigação. A pesquisa
Datafolha sobre a aprovação de Sergio
Moro constata ainda grande apoio ao
ministro, apesar da polêmica pública.
Neste texto só foi possível fixar a atenção em um dos atores principais: o MPF.
Foram enfatizadas controvérsias sobre a
condução da política anticorrupção recentes cujos desdobramentos precisam ser
monitorados. A independência funcional
do Ministério Público é prevista a partir da
Constituição e leis vigentes. A mudança
desse desenho institucional tem efeitos
práticos sobre o equilíbrio dos poderes e o
regime democrático.
Por fim, apenas um acontecimento
ajuda a mostrar a continuidade, com restrições, da política pública anticorrupção.
No Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro,
ocorreu a prisão do filho do ex-ministro
Edison Lobão (PMDB). A 65ª fase da Lava
Jato é chamada de Operação Galeria,
devido a indícios de lavagem de dinheiro
em compras e vendas de obras de arte. É
melhor já ir se acostumando.
Professor da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
cesarcaldeira@globo.com
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Símbolos,
signos e
emblemas
a Gomes
de Sá
Miguel Metelo de Seixas
Historiador

Q

uando Portugal adquiriu a
sua independência política
no século XII, logo o seu
primeiro soberano,
D. Afonso Henriques,
tratou de dotar o novo reino de
sinais identificativos próprios. Assim
surgiram as armas reais portuguesas:
as cinco “quinas” (cinco pequenos
escudos de azul sobre fundo
branco, postos em cruz, cada qual
carregado com um número variável de
pequenos círculos brancos, chamados
besantes em linguagem heráldica).
Completadas, ao fio dos séculos,
com diversos outros sinais, as quinas
mantiveram-se sempre como o
elemento central da emblemática do
rei, da dinastia, da Coroa, do Estado

e, por fim, da nação. Quando a
monarquia portuguesa transitou para
um modelo constitucional, no século
XIX, a bandeira então adotada para
caracterizar o novo regime recorreu,
naturalmente, às cores azul e branca
– pois estas eram as cores originais
das próprias quinas. Quando, porém, o
regime monárquico foi derrubado, tal
bandeira viu-se contestada.
A revolução republicana vitoriosa
em Portugal a 5 de outubro de 1910
levou à constituição de um governo
provisório chefiado por Teófilo Braga.
Entre uma série de medidas que
se prendiam com a representação
do Estado, o governo provisório
preocupou-se, como era natural, com
a questão da manutenção ou alteração
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do seu símbolo supremo: a bandeira
nacional. O que se deveria, nesse
sentido, fazer? Dever-se-ia guardar
a bandeira anterior, modificando-a
apenas no que nela representava
o regime monárquico, ou, pelo
contrário, dever-se-ia substituí-la
por uma insígnia totalmente nova?
A questão afigurava-se crucial, e a
dúvida pertinente: por isso o governo
provisório nomeou, logo dez dias
após o triunfo da revolução, uma
comissão para as resolver. Explicavase esta nomeação “considerando
que a bandeira é o símbolo da Pátria
e importando definir e resolver
sobre a representação moral da
nacionalidade”; e compunha-se
a comissão de cinco membros:
o escritor Abel Botelho, o pintor
Columbano Bordalo Pinheiro, o
tenente António Ladislau Parreira,
o capitão José Afonso de Palla, e o
jornalista João Chagas, todos eles
ligados pelo denominador comum de
serem indefectíveis republicanos.

A

comissão apresentou
o seu relatório a 29 de
outubro. Trata-se de uma
peça literária e histórica
interessante a diversos
níveis; desde logo, pela compreensão
da profundidade do simbolismo
que havia de rodear a escolha da
bandeira, como se dizia no início do
relatório: “O problema da fixação
da bandeira nacional, que, visto à
luz superficial, parece coisa bem
simples, é no entanto uma questão
complexa, porque esse consagrado
símbolo tem de sintetizar por uma
forma impressiva, eloquente, sumária
e viva, o significado social do povo
que representa. Há de conter a sua
alma, o seu ideal, o seu carácter, a
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sua tradição, a sua história. [...] há de
resumir a vontade nacional. Tem de
exprimir as ideias de independência,
de domínio, de constituição social,
de regime político. Tem de ser ao
mesmo tempo a evocação lendária do
passado, a imagem fiel do presente e
a figuração vaga do futuro”.1
Partindo desta premissa, o relatório
passava de seguida a considerar a
hipótese de se guardar a bandeira
branca e azul dos últimos tempos
da monarquia, perguntando se
essas cores seriam representativas
da nação. A resposta dada era
ambivalente: no que se referia ao
branco, não tinham os relatores
dúvidas de que essa era a cor por
excelência das bandeiras nacionais
portuguesas, acompanhando-as como
cor principal desde os primórdios
da nacionalidade até à data dos
trabalhos da comissão, sem quebra
nenhuma, e concluíam: “O branco
não há dúvida que deve, em todas
as hipóteses, ter representação na
nova bandeira”; já quanto ao azul,
a comissão considerava que a sua
inclusão na bandeira se havia originado
numa referência ao culto mariano
(em especial a Nossa Senhora da
Conceição, padroeira do reino), e
que, embora fosse uma cor aprazível,
revelava-se demasiado branda e até
representativa de uma certa perda
de energia do povo português, pelo
que devia ser banida da nova bandeira
porquanto “para nós, histórica
e moralmente, o azul é uma cor
condenada”.

1. O relatório vem integralmente
transcrito na obra de Olímpio de Melo,
“A Bandeira Nacional. Sua evolução
histórica desde a fundação da monarquia
portuguesa até a atualidade”, Lisboa,
Imprensa Nacional, 1924, pp. 43-50.

Prosseguindo depois na análise
das cores possíveis, a comissão
debruçava-se sobre o vermelho:
associava-o a uma cor presente na
bandeira portuguesa desde D. João
II e por isso ligada à epopeia gloriosa
dos Descobrimentos, classificando-o
como “cor combativa, quente, viril
[...], cantante, ardente, alegre”, para
além de ser também a cor da bandeira
revolucionária e, portanto, “cor nova
– a cor da esperança” no projeto
republicano; por tudo isso, tornavase imprescindível incluir o vermelho
na nova bandeira. Chegando por fim
ao verde, os relatores assinalavam,
antes de tudo, a sua condição de cor
positivista, isto é, definida por Auguste
Comte como cor do futuro, e por
isso adotada pelo Positivismo e pelas
instituições que, no século XIX, mais
pugnavam por essa filosofia política,
como a maçonaria; mas advertiam
os relatores que o verde não tinha
suficiente tradição nas bandeiras
portuguesas, e que, além disso, “não
é feliz, nem dispõe dum grande poder
irradiante a justaposição do verde
ao vermelho”. Depois, numa súbita
alteração de perspectiva, o relatório
afiançava que, apesar desses óbices,
o verde devia estar consagrado na
nova bandeira, porque foi “uma das
cores que preparou e consagrou a
revolução”. Para além da escolha
das cores, a comissão achou por
bem conservar o escudo das armas
nacionais, retirando-lhe naturalmente
a coroa real, e pousando-o sobre uma
esfera armilar (como o tinha feito
D. João VI quando criara a heráldica
do Reino Unido de Portugal, Brasil e
Algarves em 1816), entendida agora
como símbolo da epopeia ultramarina
e do império, “padrão eterno do nosso
génio aventureiro, da nossa existência
sonhadora e épica”.
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O que se conclui do exame do
relatório apresentado a 29 de outubro
de 1910? Que a comissão estava
inclinada para a adoção duma bandeira
branca e vermelha, espécie de resumo
das tradições vexilares portuguesas,
e alterou depois o seu alvitre em prol
da expressão mais específica dos
ideais revolucionários, republicanos,
positivistas e maçônicos. O que
não causa dúvida, são os motivos
da escolha do vermelho e do verde,
claramente enunciados pela comissão:
trata-se das cores dos ideais, dos
partidos e das instituições que haviam
preparado e conduzido a revolução.
O governo provisório apreciou
o relatório da comissão logo a 30
de outubro de 1910, determinando
algumas modificações em relação
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ao que havia sido apresentado,
nomeadamente quanto ao formato
da esfera armilar e quanto à estrela
radiante colocada em timbre, que foi
eliminada. A 6 de novembro, o tema
foi novamente submetido ao conselho
de ministros e, a 29 desse mês, foi
aprovado o projeto da bandeira verde
e vermelha e fixada a data do 1º de
dezembro como Festa da Bandeira.
Logo nesse primeiro feriado de 1910,
a nova bandeira foi usada como
“bandeira nacional” no desfile militar e
popular que, partindo do largo fronteiro
à câmara municipal de Lisboa, onde
tivera lugar a proclamação do novo
regime, seguiu até à Praça dos
Restauradores, cujo nome e conceito
se considerava adequado à situação
então proporcionada, alcançando por
fim a Rotunda, local decisivo para
a resolução militar da sublevação
republicana.
Não foi pacífica, porém, a adopção
da bandeira. A polêmica, na verdade,
rebentou instantaneamente. Assim
que o projeto foi conhecido, o próprio
chefe do governo provisório, Teófilo
Braga, publicou a 6 de novembro um
artigo intitulado “A nova bandeira”.
Nele se pode ver o que seria o seu
parecer: uma bandeira partida de
verde e de vermelho, tendo ao centro
um romboide branco sobre o qual
assentavam, para além do escudo
de armas e da esfera, uma cruz da
Ordem de Cristo (mas de púrpura).
Estava dado, pelo chefe do governo
provisório, o sinal de partida para um
frenesi de propostas, de alvitres, de
artigos mais ou menos eruditos, mais
ou menos ideológicos, mais ou menos
felizes nas suas propostas simbólicas
e estéticas.
Dividiram-se as opiniões em dois
grandes campos: por um lado, aqueles
que advogavam a manutenção das

cores branca e azul; por outro, os
partidários do verde e vermelho. Entre
os primeiros, curiosamente, de modo
nenhum se contavam adeptos apenas
no campo monárquico; alguns vultos
históricos do movimento republicano,
como Braamcamp Freire, Sampaio
Bruno, Antônio Arroio, Santos Ferreira
e Guerra Junqueiro levantaram-se
sem pejo em defesa das cores azul
e branca. Resumamos o seu ponto
de vista conforme a ótica de Guerra
Junqueiro: afirmava o poeta que o azul
e o branco eram as cores nacionais, e
não as do regime monárquico, e, da
mesma forma e pela mesma razão
que se pretendia manter o uso das
armas nacionais, assim também se
deveriam conservar as cores que
lhes estavam asociadas; na bandeira
anterior, a monarquia era representada
pela coroa real, que devia ser banida
e substituída por uma esfera armilar
circundada por cinco estrelas verdes e
vermelhas, essas, sim, símbolo, pelas
figuras, pelas cores e pelo número,
do movimento revolucionário e
republicano de 5 de outubro de 1910.
Quanto aos partidários das cores
verde e vermelha, como Teófilo
Braga, Afonso Costa, Antônio José de
Almeida, Alexandre Braga e Guedes
Teixeira, privilegiavam, naturalmente,
a mensagem ideológica acima de
qualquer outra: o novo regime, cuja
afirmação se revelava por vezes difícil,
devia contar com um símbolo que
aludisse inequívoca e explicitamente
às forças, às correntes, às ideias que
haviam erguido e sustentavam a
instituição republicana.
Da vasta polêmica então
despertada, traduzida em copiosa
e variada contribuição jornalística
sobre o tema, emergiu um elevado
número de projetos. No que se refere
às cores, podemos dividi-los em três
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categorias: alguns retomavam a
bicromia branco/azul, limitando-se a
expurgar a bandeira precedente do
que nela representava a instituição
monárquica (a coroa); outros projetos
procuravam a fusão das duas
bicromias, juntando as cores que
consideravam nacionais (azul/branco)
com as cores republicanas (verde/
vermelho); outros ainda, por fim,
apostavam unicamente no verde
e vermelho. É curioso verificar que
grande parte dos projetos parecia
ansiar pela conciliação, entendendo
que apenas a conservação das
cores branca e azul (ou mesmo só a
branca, a rigor) garantiria um carácter
verdadeiramente nacional à nova
bandeira; ao passo que a inclusão
das cores verde e vermelha serviria
de referência aos novos moldes
ideológicos da vida política do país.
Ficariam assim representados
na nova bandeira a continuidade
histórica da nação, mas também a
mudança de regime.
Quanto à disposição dessas
cores, a maioria dos projetos insistia
numa bandeira partida, embora
tenham sido também propostos
romboides inspirados na bandeira
brasileira, tricolores segundo o
modelo francês, ou até modelos
mais complexos diretamente
copiados das bandeiras britânica e
americana. Igualmente diversificados
se revelavam os símbolos escolhidos
para complemento das cores: as
armas nacionais pareciam constituir
um elemento insubstituível, pois
integravam praticamente todas
as propostas; completavam-nas
elementos exteriores variáveis: a
esfera armilar, representação do
ultramar; as estrelas, símbolo da
causa revolucionária; ramos de louro
e de carvalho, indicativos do espírito
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cívico; ou a cruz da Ordem de Cristo,
ligada também à simbólica do império
ultramarino.
Debalde se espraiaram em
considerações os polemistas. O
projeto do governo provisório da
bandeira verde e vermelha foi
ratificado pela Assembleia Nacional
Constituinte, reunida em 1911, logo na
sua sessão de abertura, juntamente
com a abolição da monarquia.
Esta escolha, consubstanciada
em decreto da Assembleia datado de
19 de junho de 1911, foi de imediato
publicada no Diário do Governo
nº 141, do dia seguinte. Tão apressada
e voluntariosa resolução, rompendo
deliberadamente com a tradição
emblemática portuguesa, inscrevia-se
num momento histórico de particular
fragilidade do novo regime: embora
houvesse pouca gente capaz de
pegar em armas pela restauração do
regime monárquico, a verdade é que
tampouco se verificara uma adesão
maciça da população portuguesa ao
regime republicano, estabelecido por
um movimento elitista basicamente
circunscrito às grandes cidades e com
fraca expressão nos meios rurais.

T

ambém no plano exterior,
numa Europa em que
as monarquias eram
muito mais numerosas
que as repúblicas, as
condições para o reconhecimento do
novo regime afiguravam-se difíceis,
quando não desfavoráveis. Com
tais condicionamentos internos e
externos, os dirigentes do governo
provisório da I República sentiam
necessidade premente de um
emblema capaz de simbolizar o seu
projeto de renovação da sociedade
portuguesa e de congraçar em seu

redor todos os apoiantes da nova
causa. Era preciso romper visualmente
com o passado, de forma inequívoca.
Contudo, a iconoclastia republicana
abria campo para uma exceção de
peso. Se substituiu as cores nacionais
pelas revolucionárias, a I República
manteve, em contrapartida, o escudo
com as armas reais, eliminando a
coroa que o encimava e colocando-o
sobre uma esfera armilar. O que teria
ditado esta decisão, aparentemente
contraditória com a escolha das cores
revolucionárias da bandeira?
A perpetuação das armas
reais enquanto emblema oficial da
República Portuguesa inscreve-se
na sequência do entendimento que
sobre aquelas veio a predominar
ao fio dos séculos e, com maior
incidência, ao longo do século XIX.
Em 1910, não causava engulho algum
manter o escudo das quinas, porque
ele há muito era percebido e usado
enquanto símbolo da nação. Mas por
que razão não se manteve o escudo
sem qualquer ornamento exterior,
eliminando apenas a coroa real,
essa sim intrinsecamente conotada
com o regime deposto? Porque,
essencialmente, se queria transmitir
uma mensagem complementar à
das “armas nacionais”: a de que a
nação portuguesa, que se queria
ver representada naquele sinal,
não correspondia apenas à estreita
nesga de território-mãe europeu,
antes se espraiava pelos estratégicos
arquipélagos atlânticos, pelas dilatadas
possessões nas costas ocidental e
oriental de África, pelas reminiscências
prestigiosas na Índia e na China, pelo
longínquo domínio timorense.
Ao escolher a esfera armilar para
representar essa ideia imperial, a
I República fundamentava-se na
simbólica consagrada do ultramar
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português tal como ela, remontando
ao reinado de D. Manuel I, se havia
consolidado nos séculos seguintes.
Mas, além disso, a forma como se
conjugou o escudo das armas com a
esfera sotoposta colhia precedente
nas armas do Reino Unido de
Portugal, Brasil e Algarves, criadas em
1816, decerto abandonadas em 1826,
mas que haviam sido retomadas, com
essa mesma simbólica ultramarina,
pela Sociedade de Geografia de
Lisboa, agremiação científica que
desempenhara um papel essencial na
afirmação da capacidade colonizadora
portuguesa durante os últimos
decênios da monarquia. Dessa forma,
a conservação do escudo das armas
nacionais assente sobre a esfera
armilar transmitia na perfeição a
dupla conotação que os republicanos
queriam dar de si próprios e do regime
que haviam inaugurado em 1910:
complementar e inseparavelmente
nacionalista e colonialista.
A simbólica do Estado incorporou
também, a partir de 1910, uma série
de representações diretamente
ligadas à ideia republicana, copiadas
sobretudo do modelo fornecido
pela III República Francesa. O
principal desses emblemas foi o
busto da República, inspirado na
célebre Marianne francesa. A versão
portuguesa coincidia no barrete
frígio, sinal de alforria e liberdade
desde os tempos da Antiguidade, e
na indumentária neoclássica, neste
caso adaptada às cores próprias da
República portuguesa, ou seja, verde
e vermelho. Igualmente se retomou o
emblema do feixe de varas atadas de
que irrompia um machado, associado
na Roma antiga ao desempenho
das mais elevadas magistraturas
republicanas (uso que remontava aos
tempos etruscos, os fasces lictoris
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eram constituídos na origem por um
feixe de varas de bétula branca atados
por uma correia vermelha, a que se
juntava eventualmente um machado
de bronze para assinalar o imperium,
poder de vida e de morte outorgado
a alguns destes magistrados no
exercício de comandos militares).
O emblema do feixe de varas
constituiu uma referência corrente na I
República, durante a qual ocupou lugar
de honra na nova moeda nacional, o
escudo, sotoposto às armas nacionais,
de que o machado formava uma
espécie de timbre.

O

Estado Novo evitou
criar sinais demasiado
denotativos do seu
parentesco ideológico
com os demais regimes
autoritários da Europa coetânea. O
feixe de varas havia sido retomado
pela I República como alusão ao
poder dos magistrados da república
romana; porém, no contexto dos
anos 20 e 30, o mesmo sinal
havia sido adotado, na Itália, pelo
movimento chefiado por Mussolini,
servindo até de inspiração para o seu
nome: o termo fascismo provém da
designação de fascio, aplicada a esse
emblema da Antiguidade. Mas o
Estado Novo preferiu romper com tal
uso emblemático da I República, que
neste novo contexto implicava uma
proximidade porventura excessiva
em relação ao fascismo italiano. O
regime autoritário português, de
carácter fortemente nacionalista e,
em muitos pontos, tradicionalista,
deu clara preferência a emblemas
que pudessem inscrever-se numa
memória nacional própria, sendo todos
eles dotados de uma intensa carga
historicista.

Em contraste flagrante com o que
se passara na I República, a tendência
para as recriações heráldicas marcaria
o percurso do Estado Novo desde a
sua instituição no decênio de 1930.
Aquela limitara voluntariamente a sua
expressão heráldica ao escudo das
armas nacionais, sobreposto à esfera
armilar e por vezes ao feixe de varas.
Pelo contrário, o Estado Novo viu na
heráldica uma manifestação visual
propícia para evocar, com intuitos
ideológicos e didáticos, as grandezas
pretéritas. Entre os emblemas
históricos então recuperados,
duas cruzes assumiram particular
importância: as das antigas ordens
militares de Cristo e de Avis.
Ambas as ordens, bem como as
respectivas insígnias, haviam sido
restauradas na sequência da entrada
de Portugal na I Guerra Mundial,
como forma de recompensar os
militares que participavam do conflito.
Mas a cruz da Ordem de Cristo
também fora, entretanto, figurada
nos aviões portugueses e, como tal,
estivera patente na fuselagem dos
três hidroaviões sucessivamente
utilizados por Gago Coutinho e
Sacadura Cabral durante a primeira
travessia aérea do Atlântico Sul em
1922 (significativamente crismados de
“Lusitânia”, “Santa Cruz” e “Pátria”),
viagem que assumiu um papel de
relevo na construção do imaginário
coletivo nacional. A seguir, no
contexto da ditadura militar instituída
em 1926, tal cruz fornecia um meio
visual inexcedível para exprimir uma
série de conceitos considerados
essenciais para a definição do novo
regime: a aliança entre o poder
militar e a restauração religiosa, mas
também a imagem de um Portugal
glorioso, triunfante no Ultramar,
onde se revelava capaz de erguer e
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manter um império transcontinental.
Não espanta, portanto, que a cruz da
Ordem de Cristo tivesse extravasado
largamente a identificação da ordem
honorífica de que constituía insígnia,
para ser tomada progressivamente
como símbolo adequado para exprimir
os ideais nacionalistas próprios do
Estado Novo. Foi essa cruz, aliás, o
emblema escolhido pelo movimento
do nacional-sindicalismo chefiado por
Rolão Preto. Mas mesmo quando o
Estado Novo se quis distanciar desta
facção política, não precisou de repelir
o respectivo emblema: este já havia
tomado um cunho absolutamente
nacional. Pela sua conotação histórica
com o exercício do poder nos
domínios coloniais, a cruz da Ordem
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de Cristo acabou por assumir particular
relevo na simbólica que o Estado Novo
viria a determinar para as províncias
ultramarinas.
A recuperação da cruz da Ordem
de Avis conheceu um percurso
igualmente interessante. A Cruzada
Nacional Nun’Álvares Pereira, um
dos movimentos que esteve na base
da constituição ideológica do Estado
Novo, recuperou como emblema
a bandeira do condestável (com
base na descrição minuciosa que
dela fez o cronista Fernão Lopes) e
trouxe também de regresso à cruz
da Ordem de Avis. A escolha não
era gratuita: pretendia-se reatar com
um passado ilustre em que Portugal,
no rescaldo da vitória alcançada pelo
condestável em Aljubarrota em 1385,
se lançara na construção do primeiro
império ultramarino europeu. A hora
era de afirmação simultaneamente
patriótica e religiosa, para a qual
a cruz da Ordem de Avis parecia
particularmente talhada no contexto
de enaltecimento da dinastia de
Avis como “época de ouro” da
história portuguesa. Não surpreende,
portanto, que tal cruz tenha conhecido
aplicações diversificadas. Foi atribuída
como símbolo próprio à Legião
Portuguesa, cuja bandeira, de fundo
branco, era carregada com a cruz verde
de Avis e bordadura da mesma cor.
Quando se tratou de dotar
a Mocidade Portuguesa de um
emblema próprio, entendeu-se que
poderia ser retomado para esse
efeito o escudo de armas reais na
modalidade usada pelos primeiros
reis da Casa de Avis, isto é, com as
pontas dessa cruz incorporadas na
bordadura. O emblema da Mocidade
apresentava-se em duas modalidades
conforme o sexo dos utentes: os de
sexo masculino traziam um escudo de

ponta redonda (formato que passou
a ser designado, na época, como
nacional), ao passo que os de sexo
feminino usavam um escudo em
losango (formato que, desde o século
XV, era exclusivo das mulheres).
As cruzes de Avis e de Cristo
serviam, assim, como instrumentos
visuais com os quais o Estado
Novo invocava uma dupla herança
histórica, respectivamente: a da
dinastia de Avis, capaz de assegurar
a independência portuguesa; e
a da subsequente aventura dos
Descobrimentos e da expansão
ultramarina. Os dois conceitos
fundamentais de independência e
de império encontravam, assim,
expressão visual nestas duas cruzes
de antigas ordens militares.

D

esse modo, a exibição
das armas nacionais
conjugou-se com a
desses outros emblemas
a fim de proporcionar
uma retórica heráldica de carácter
historicista, que o Estado Novo fez
proliferar, quer no território europeu,
quer no ultramarino. Multiplicaramse, por exemplo, os monumentos
cívicos em que a presença de
emblemas heráldicos procurava
transmitir a noção de antiguidade e
de continuidade da nação portuguesa.
Assim se verificava, por exemplo, na
estatuária monumental, mas também
num projeto destinado aos mais
novos, como era o caso do “Portugal
dos Pequenitos”, em Coimbra,
onde aos escudos componentes
do armorial autárquico se juntavam
os das províncias ultramarinas. Mas
também na literatura propriamente
didáctica enxameavam as
representações heráldicas, com
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as quais se pretendia pontuar
visualmente as diversas etapas da
criação e do desenvolvimento do país.
Longe de constituírem apenas uma
evocação saudosista do passado,
estas imagens possuíam um carácter
mnemônico, como instrumentos
visuais de criação de uma consciência
histórica. Numa população em que
grassava o analfabetismo, o recurso
a tal expediente proporcionava a
transmissão de imagens fortes,
fáceis de reter, e que formavam uma
sequência pela qual se condensava
visualmente a história nacional.

N

a literatura, o ponto
culminante dessa
utilização cívica e
historicista da heráldica
nacional reside sem
dúvida na “Mensagem”, de Fernando
Pessoa. Trata-se de um livro que
se apresenta como uma súmula
poética da história de Portugal por
via da invocação dos seus heróis.
Até aí, nada de novo: essa era uma
fórmula recorrente desde os tempos
do romantismo oitocentista. O que
há de inovador na obra de Pessoa é
que a primeira parte desse livro está
organizada em forma de brasão: o
autor identifica cada personagem com
uma parte das armas portuguesas
(campo, figuras, coroa, timbre),
realizando assim a fusão entre
emblemática e mitografia nacional.
Tal ímpeto de recriação heráldica
teve também expressão no campo
artístico. Ao contrário do que sucedera
com a I República, o Estado Novo
enveredou pelo caminho de ruptura
com os padrões estéticos revivalistas
do século XIX. O movimento
modernista propiciou uma linguagem
artística nova, capaz de transmitir
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a imagem de um Portugal decerto
assente na tradição, mas aberto a
um futuro simultaneamente inovador
e fundamentado. A arte heráldica
conheceu, em consequência, uma
alteração profunda. Até então, ela
havia-se norteado por padrões
revivalistas que deixavam fraca
margem para o espírito criativo e
que se revelavam cada vez mais
desadequados, face ao quadro
cultural, social e político da sociedade
portuguesa do século XX. O Estado
Novo incentivou uma reinterpretação
das armas e dos outros emblemas
nacionais segundo padrões estéticos
modernistas, tratando de estudar a
fundo as suas proporções, simplificálos, despojando-os de elementos
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supérfluos. Este despojamento
destinava-se a dotar tais emblemas de
uma expressão plástica consentânea
com o vigor nacionalista que eles
deviam a um tempo exprimir e
acicatar.
O conjunto de símbolos visuais
“nacionais” assim recriados pelo
Estado Novo conheceu aplicações
diversificadas. As armas nacionais
formaram, de longe, o seu elemento
mais difundido. Foram amplamente
usadas e divulgadas em diversos
suportes materiais, alguns dos quais
inerentes à própria ideia de soberania
(como a moeda). Mas a sua aplicação
porventura mais relevante revelou-se
na arquitetura estatal. O Estado Novo
investiu fortemente na criação de uma
teia de estruturas básicas de rede
viária, de ensino, de policiamento,
de vigilância aduaneira e florestal,
que se traduziam na construção
de edifícios cuja arquitetura era
concebida como unitária, procurando
dessa forma estatuir uma ação
social que se tornava assim visível e
identificável por qualquer observador.
As armas nacionais, representadas
numa estilização depurada bem
característica, forneciam um dos
elementos visuais básicos desse
programa coerente, ao mesmo tempo
que assinalavam de forma inequívoca
tanto o seu carácter nacional como,
pela estilização inconfundível, a
sua associação ao regime. Tais
pedras de armas, disseminadas pelo
território continental e ultramarino em
tribunais, dependências ministeriais,
delegações fiscais, escolas e demais
estabelecimentos de ensino, postos
da Guarda Nacional Republicana e da
Guarda Fiscal, casas de cantoneiros
da Junta Autônoma das Estradas
etc., semeavam pelo território
uma emblemática comum, que
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pretendia traduzir a coesão nacional.
Ao mesmo tempo que funcionava
como instrumento para a sua
incrementação.
Desse modo, o conjunto de
emblemas usados pelo Estado Novo
caracterizou-se pelo seu cunho
predominantemente historicista,
caldeado por uma nova interpretação
estética e gráfica. Quando se deu a
queda do regime em 1974, as armas e
a bandeira nacionais puderam manterse sem alterações. Apenas a restante
emblemática, mais diretamente
conotada com uma dimensão
ideológica ou com instituições
entretanto extintas, foi alvo de
abandono, tal como aconteceu com
a versão das armas de Avis ou a cruz
dessa Ordem, sinais respectivamente
da Mocidade e da Legião Portuguesa.
A cruz da Ordem de Cristo como
símbolo nacional conheceu também
alguma redução no seu uso, por se
encontrar mais ligada à expressão da
dimensão ultramarina. Mas claro que
ambas estas antigas cruzes nunca
deixaram de ser usadas, até porque
continuaram a constituir-se como
insígnias das respectivas ordens
honoríficas.

Q

uanto às armas e à
bandeira nacionais, a
III República não tinha
qualquer razão para
abandoná-las ou sequer
para modificá-las. O carácter nacional
atribuído a tais emblemas revelou-se,
nesse novo momento revolucionário,
tão eficaz para a sua conservação
quanto havia sido após a revolução
republicana de 1910 (apenas para
as armas) ou no período da ditadura
militar e do subsequente Estado
Novo (para as armas e a bandeira
verde e vermelha). Ter-se-á sentido,
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porventura, algum incômodo ocasional
em manter incólume um emblema
de que o anterior regime havia
feito um uso tão generalizado e tão
intimamente associado ao espírito
nacionalista. Tal desconforto teve
um reflexo curioso no próprio texto
constitucional, saído dos trabalhos
da Assembleia Nacional Constituinte
de 1975-1976. Com efeito, ao definir
os símbolos nacionais, a constituição
referia explicitamente: “A Bandeira
Nacional é a adotada pela República
instaurada pela Revolução de 5
de outubro de 1910” (“Princípios
Fundamentais”, artigo 11.º, n.º 1).
Procurava-se, desse modo, vincar
a origem revolucionária da insígnia
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nacional e vinculá-la com a I República
em detrimento do período muito mais
longo em que a mesma bandeira
continuara a vigorar entre a queda
desse regime, em 1926, e a do
subsequente, em 1974. O reatamento
com a origem revolucionária
da bandeira verde e vermelha
correspondia à ideia generalizada
de que a revolução de 1974 estava,
de algum modo, a retomar o laço
histórico com a I República.
A III República entendeu, portanto,
manter a bandeira nacional na sua
integralidade. Alguns dos elementos
que a compunham poderiam, contudo,
gerar controvérsia: o anterior regime
reiterara a mensagem religiosa
presente nas quinas, assim como
reforçara a mensagem ultramarina
contida na esfera armilar. No primeiro
caso, operou-se uma curiosa
transferência para uma espécie de
teleologia laica: a carga profética
inerente à explicação das quinas
desde a Idade Média logrou manterse sem a sua componente religiosa,
trasladando-se para uma esfera cívica
de cumprimento do destino histórico e
mítico de Portugal (a qual assumiu até,
no rescaldo de 1974, uma dimensão
propriamente revolucionária). Quanto
à esfera armilar, forçosamente
desligada da sua conotação imperial
depois da independência das antigas
colônias, nem por isso abandonou a
sua ligação à dimensão ultramarina.
Simplesmente, esvaziada da sua carga
colonialista, passou a associar-se de
forma mais abstrata à universalidade
portuguesa. Isso explica porque ela
pôde depois transitar sem problemas
para o emblema criado a fim de definir
visualmente a Lusofonia.
Em contrapartida, a adesão de
Portugal à Comunidade Econômica
Europeia, em 1986, veio colocar
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algumas questões acerca da simbólica
nacional. Não porque esta se visse de
algum modo contestada, mas porque
passou a ter de se articular com os
símbolos da Comunidade Econômica
Europeia, depois União Europeia.
Esta era representada pela bandeira
azul com o círculo de doze estrelas
de ouro, inicialmente escolhida em
1955 como símbolo do Conselho da
Europa. Contrariamente a uma opinião
bastante difundida, essas estrelas
nunca corresponderam ao número
de Estados-membros: foram sempre
doze, por razões simbólicas. Ora, a
Comunidade constituía uma entidade
supranacional na qual Portugal tinha
passado a integrar-se; foi necessário,
por isso, criar regras para a exibição
conjunta das bandeiras de Portugal
e da Europa. Longe de serem
meramente protocolares, tais regras
ligavam-se a importantes questões
de soberania, que lhes estavam
subjacentes.
Tais questões vieram a lume, por
exemplo, quando da criação da moeda
única europeia. A adesão de Portugal
ao euro implicou a extinção da moeda
nacional, o escudo: desapareceu
assim um dos mais antigos veículos
materiais de expressão da soberania
portuguesa e suporte costumado para
a emblemática nacional. As moedas
metálicas de euro em circulação
a partir de 2002 exibem uma face
comum (com três tipos, contendo
todos o valor facial, o mapa dos países
membros da União Econômica e
Aduaneira e as doze estrelas) e uma
face nacional. No caso português,
esta escalona-se igualmente em
três tipos, para cada um dos quais
foi escolhida uma variante diferente
do sinal rodado utilizado por D.
Afonso Henriques para autenticação
dos documentos emanados da sua
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chancelaria; esse sinal rodado é
rodeado em orla pelas cinco quinas
e sete castelos das armas nacionais
(com a palavra “Portugal” e a data de
emissão intercaladas); no lado externo
deste círculo, a cada um destes
sinais (quinas e castelos) justapõese uma estrela, formando-se assim
uma segunda orla de doze estrelas.
As escolhas operadas para a face
nacional revelam-se significativas.
Antes de tudo, pela dimensão
historicista desta autorrepresentação,
baseada nos sinais rodados usados
para autenticação pelo fundador do
reino. Em segundo lugar, pelo recurso
à heráldica nacional numa versão
desconstruída: as quinas e os castelos
aparecem desligados de qualquer
escudo, fora da sua posição ou ordem
habitual, de modo a proporcionar uma
coincidência numérica e visual: a soma
das cinco quinas e sete castelos de
Portugal perfazendo as doze estrelas
europeias.

T

al liberdade na utilização
dos símbolos nacionais
insere-se numa questão
mais vasta, de raiz
oitocentista. Desde o
século XIX, com efeito, assistiu-se
ao estabelecimento de uma relação
dialéctica entre norma e realidade
heráldica. O Estado foi chamando para
si, progressivamente, a capacidade
de emitir legislação por via da qual se
colocava como entidade reguladora
dos usos emblemáticos, sobretudo
no caso dos símbolos considerados
nacionais. Quando se observa a
legislação produzida ao longo do
período republicano, sobressai, assim,
a progressiva extensão do poder
que o Estado se foi arrogando na
regulação do uso desses símbolos,
quer na definição de quem os podia

ou devia usar, como também na
descrição dos modos considerados
corretos para esses usos (em
particular na sua relação com outros
símbolos regionais, autárquicos ou
extra-nacionais). Mas, fora da esfera
normativa, os símbolos nacionais
foram sendo sempre apropriados,
de formas diversificadas, por uma
grande quantidade de instituições e
de particulares.
Tais usos assumidos de variações
das armas e da bandeira nacionais,
longe de radicar num desrespeito,
traduzem antes a vitalidade desta
emblemática, universalmente
compreendida e aceita pelos
portugueses. Não é por acaso que
um dos pontos altos da exibição das
bandeiras nacionais se verificou,
de forma repetida, por ocasião dos
grandes campeonatos de futebol,
com especial incidência no Euro. A
relação entre futebol e nacionalismo
irrompe nessas ocasiões com
uma força tanto mais inesperada
quanto não tem paralelo em outras
circunstâncias cívicas. Mas a
profusão de bandeiras por ocasião
dos desafios futebolísticos constitui,
sem dúvida, um sinal de que os
portugueses continuam a identificarse com os seus símbolos nacionais.
Mesmo quando não lhes conhecem a
história nem os significados que lhes
foram sendo atribuídos ao longo dos
tempos.
O autor é presidente do Instituto
Português de Heráldica
miguelmeteloseixas@gmail
Este texto baseia-se num capítulo do livro
“Quinas e Castelos – Sinais de Portugal”,
editado pela Fundação Francisco Manuel
dos Santos em 2019. O autor agradece à
Fundação a autorização para a presente
publicação na revista Insight Inteligência.
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Sigmund Freud sempre se
interessou pelo efeito da percepção
de uma imagem violenta sobre
a mente humana. Este tema
atravessa toda sua obra, sendo
reformulado em momentos cruciais
de seu pensamento. O tema da
angústia nem sempre esteve ligado
a esta investigação, mas num
momento crucial se fundiu ao tema
da cena violenta, do trauma.

E

ntendo que pode ser interessante buscar
no instrumental clínico-teórico de Freud
sobre o trauma e a angústia referências que
possam nos ajudar a lidar com um fenômeno
contemporâneo: as imagens de cenas violentas que têm
sido transmitidas pela TV, pelo cinema e pela internet numa
frequência muito maior do que alguns anos atrás. Esta
exposição frontal da violência em sua atrocidade ímpar
aparece aos telespectadores especialmente no noticiário
de TV – vê-se decapitações executadas pelo Estado Islâmico, atropelamentos, tiroteios, execuções, linchamentos.
Certamente as câmeras dos telefones celulares permitiram
a captação de cenas atrozes fugidias antes não registradas –
como ocorreu no linchamento público do corpo de Muammar
al-Gaddafi, na Líbia, em 2011. Mas essa violência também
aparece de forma frequente nas obras de ficção apresentadas no cinema – basta compararmos os filmes juvenis de
super-heróis feitos por Hollywood hoje com aqueles feitos
nos anos 1980, por exemplo, e se constatará que o cinema
atual também se apresenta como irradiador de cenas violentas até mesmo a um público bastante jovem. Buscarei
demostrar como a angústia é um tema-chave na abordagem
desse fenômeno contemporâneo e buscarei refletir por que
estamos veiculando e assistindo tanto à violência.
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Mas, para tanto, antes será preciso esclarecer ao leitor
de que modo o tema dos efeitos da percepção da violência
por parte do sujeito se relaciona com a angústia na obra
de Freud. Entendo que a melhor maneira de mostrar esta
relação é recapitular a trajetória do próprio Sigmund Freud
na lida com este problema que foi, para ele, antes de tudo,
clínico.

Freud e o trauma
No início de sua trajetória como neurologista clínico
– e, portanto, antes de criar a psicanálise – Freud já se
defrontou com o problema da imagem violenta, horrorosa.

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

A Europa do fim do século XIX via estarrecida uma espécie
de epidemia de quadros psicopatológicos registrados como
histeria (VAN HAUTE & GEYSKENS, 2016). O neurologista
Sigmund Freud recebeu em seu consultório uma parcela
desses casos, considerados difíceis, e um grande desafio
profissional se impunha, uma vez que não se conhecia método curativo eficaz para tal sofrimento. No livro “Estudos
sobre a histeria” (BREUER & FREUD, 1893-95), escrito em
parceria com seu protetor Josef Breuer, encontraremos as
soluções desenvolvidas por Freud para tornar o tratamento
das histerias possível. O método empregado por Freud
tornava o tratamento da histeria e a pesquisa científica a
respeito da causa daquela psicopatologia concomitantes,
senão idênticos. E esta pesquisa-tratamento traz à luz uma
apreciação pormenorizada do tema da cena violenta e de
seu efeito sobre a mente humana.
Os casos clínicos apresentados por Freud em “Estudos
sobre a histeria” e seu respectivo tratamento encontram
alguns pontos em comum: em estados hipnóticos ou de
grande relaxamento, as pacientes eram capazes de lembrar
cenas antigas, da juventude ou infância, que as abalaram
emocionalmente de forma profunda. Estas cenas não eram
lembradas em vigília, mas quando tornadas conscientes pelo
médico causavam no paciente o que Freud denominou de
ab-reação; ou seja, uma catarse emocional e a eliminação
do sintoma psicopatológico, como, por exemplo, paralisias
musculares ou cegueiras, ambas de causa psíquica. A cura
dos sintomas tornou Freud um clínico otimista, mas não
somente isso – ele também se tornou um teórico otimista.
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A teoria desenvolvida por Freud a respeito da histeria
era, basicamente, a seguinte: essas pacientes sofriam de
um recalcamento, ou seja, elas tornaram inconsciente certas
lembranças de cenas desagradáveis por elas presenciadas.
Porém, esse recalcamento tornou impossível a descarga do
afeto causado pela percepção de tais cenas; o destino dos
afetos foi a produção dos sintomas. Caso a lembrança seja
novamente evocada, o afeto é descarregado e os sintomas
tornam-se desnecessários. A cena desagradável causadora
da psicopatologia será compreendida como danosa e, por isso
mesmo, a ela se associará o termo “trauma”.
Em “Estudos sobre a histeria”, a teoria de Freud não é
inteiramente expressa. Podemos ver na correspondência de
Freud com seu grande amigo Wilhelm Fliess (FREUD, 1950a
[1887-1902]) que havia mais ideias na teoria freudiana que não
foram explicitadas no livro em conjunto com Breuer.
Na correspondência com Fliess ficamos sabendo que Freud
destacava que as cenas traumáticas que suas pacientes histéricas recalcavam eram sempre cenas de conteúdo sexual – e
muito frequentemente experiências de sedução sexual vividas
por essas pacientes na infância, sendo o sedutor ou um adulto
(em geral o pai) ou uma criança mais velha. Esta cena sexual
era experimentada pela criança pequena como desprazerosa
e enigmática – e, por isso, a retiraria de sua consciência para
o inconsciente. Portanto, o recalcamento incidiria sobre um
conteúdo sexual.
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Apesar de figurar como instrumento
fundamental do pensamento freudiano no
início de seu percurso, o trauma foi perdendo
a dimensão de uma cena cujos efeitos eram
violentos sobre o psiquismo e passou a ser
efeito psíquico de uma fantasia
No entanto, em 1897, na correspondência com Fliess (op. cit.), Freud declara
não crer mais em sua teoria. Se havia
uma epidemia de histeria na Europa, a
teoria freudiana levaria a acreditarmos
que haveria um número demasiado
grande de adultos – e, em especial,
pais – sedutores de crianças. Freud não
acreditou. Além disso, alguns relatos de
suas pacientes pareciam contraditórios
ou inverossímeis a respeito desta cena
de sedução. Freud reformulou sua teoria
retirando o foco das cenas traumáticas
e concedendo mais espaço ao fator psicopatologizante das fantasias sexuais de
seus pacientes, construídas já na infância.
A cena de sedução não necessariamente
teria ocorrido, mas certamente teria sido
fantasiada. Foi nesse momento que Freud
passou a considerar a sexualidade infantil
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não como uma situação excepcional, mas como
regra, o que seria exposto anos mais tarde em
seus “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (FREUD, 1905d).
Uma consequência dessa reformulação teórica é que a fantasia de sedução não era uma experiência desprazerosa; ao contrário: para Freud
a fantasia será, a partir daí, concebida como
uma tentativa do psiquismo humano de dar um
sentido prazeroso, de realizar um desejo diante
de um mal-estar atual (FREUD, 1908e [1907]).
A fantasia seria a tentativa de solucionar uma
experiência de frustração atual através da reedição de uma experiência de satisfação passada,
o que ligaria passado, presente e futuro: é a
fantasia que instaura a dimensão da temporali-

dade no aparelho psíquico humano. E é por isso
que o trauma será concebido, nesse contexto
teórico, como um trauma em dois tempos, ou
seja: é a evocação de uma experiência passada
a partir de uma atual que dá à primeira o sentido
traumático. O trauma agora não é apenas uma
cena que levaria a um excesso afetivo, ele é
um sentido sexual para uma frustração atual,
sentido produzido a posteriori. A lembrança da
cena ganha este estatuto traumático por conta
do processo psíquico do fantasiar.

O

tema do potencial das fantasias
e desejos levarem o sujeito a
sofrer a ponto de produzir sintomas psicológicos foi fundamental para que Freud fundasse a psicanálise. Explico:
quando o trauma era uma cena presenciada pela
criança seduzida, o inconsciente era considerado
como um efeito patológico da defesa contra a
cena traumática. Agora Freud reconhece que as
fantasias e desejos que habitam a vida psíquica
de todos nós constroem traumas que só existem
intrapsiquicamente, mas que ainda assim são
considerados verdades pelo fantasiador, e, por
isso devem ser recalcados; desse modo, todos
temos um inconsciente – e a psicanálise surge
exatamente dessa base teórico-clínica.
Desse modo, percebe-se que, apesar de
figurar como instrumento fundamental do pensamento freudiano no início de seu percurso, o
trauma foi perdendo a dimensão de uma cena
cujos efeitos eram violentos sobre o psiquismo
e passou a ser efeito psíquico de uma fantasia.
A importância do evento externo na formação dos caminhos e descaminhos do psiquismo
humano assim diminuiu, mas não desapareceu.
De certo modo, houve um deslocamento do
pai sedutor traumatizante para a mãe sedutora
erotizante. Nos já citados “Três ensaios sobre a
teoria da sexualidade” (op. cit.), Freud defende a
tese de que a sexualidade infantil é tão precoce
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quanto a primeira mamada do bebê. A mãe lhe
daria o seio, o leite e... prazer sexual. A busca
de prazer oral desvinculado da necessidade de
nutrição, como ocorre na sucção relaxante da
chupeta, seria um exemplo de como a busca de
prazer erótico está presente desde muito cedo
na vida humana – e a experiência de prazer da
criança estaria indelevelmente marcada por
este agente “sedutor”: a mãe. No entanto, essa
experiência não seria patologizante como era o
trauma nas reflexões pré-psicanalíticas de Freud.
Ao contrário, ela seria fundante de um aparelho
psíquico voltado para a busca do prazer e a
evitação do desprazer.
O trauma, então, realmente passa a habitar
o segundo plano das reflexões freudianas, mas
nunca desaparecendo completamente. Um
bom exemplo é o caso clínico conhecido como
“O homem dos lobos” (FREUD, 1918b [1914]);
atendimento realizado em 1914. Ali Freud insiste
obstinadamente em localizar o acontecimento
real que teria levado o paciente a desenvolver
seu quadro psicopatológico. Freud parecia não
querer abandonar aquilo que disse ter abandonado: a necessidade de uma cena real traumática
na base da neurose. Pararemos por um instante
nossa história do trauma em Freud e nos debruçaremos sobre sua abordagem do fenômeno da
angústia. Esta pausa é necessária porque as duas
histórias se cruzarão.
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As histéricas costumavam
viver sua neurose numa belle
indiference, sem nenhuma
angústia aparente; a neurose
de angústia era diametralmente
oposta a uma indiferença

tra

A angústia
No mesmo período em que Freud
tratava das histerias através de seu método catártico e ab-reativo e começava
a desconfiar de sua teoria do trauma,
Freud escreveu sobre a angústia.
O artigo “Sobre os fundamentos para
destacar da neurastenia uma síndrome
específica denominada ‘Neurose de
angústia’” (FREUD, 1895b [1894]) nos
mostra um Freud preocupado com o
sintoma da angústia, a tal ponto de criar
uma nova nomenclatura para determinados casos psicopatológicos que se assemelhavam à neurastenia, dando-lhes
o nome de “neurose de angústia”. Freud
relaciona o sintoma da angústia a uma
excitabilidade sexual do organismo que
não foi descarregada nem foi incluída no
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auma

campo discursivo-psíquico; esse excesso sexual que não foi “elaborado”
psiquicamente é experimentado como angústia.
Portanto, é outra psicopatologia diferente da histeria que levou Freud
a se interessar pelo tema da angústia. Aliás, como dizia, as histéricas
costumavam viver sua neurose numa belle indiference, sem nenhuma
angústia aparente; a neurose de angústia era diametralmente oposta a
uma indiferença: o sujeito estava sempre desesperado diante de seus ataques de angústia ou mesmo diante de uma angústia constante. A histeria
dizia respeito a um problema psíquico (o trauma sexual) que, por conta
do recalcamento, produzia sintomas corporais. A neurose de angústia, ao
contrário, era uma excitação sexual corporal que não encontrava entrada
no mundo psíquico (LAPLANCHE & PONTALIS, 1982). Dois universos
diferentes. A história da angústia no pensamento freudiano começa num
campo muito diferente daquele do trauma e das cenas violentas, mas essas
duas histórias se encontrarão, como já dissemos e veremos mais à frente.

C

onvencionou-se que a fundação da psicanálise é a publicação da obra seminal de Freud, “A interpretação dos
sonhos” (FREUD, 1900a, 1900b). E com justiça, afinal
é nesse volume que o autor apresenta ao público, pela
primeira vez, seja seu método interpretativo e investigativo do material
inconsciente da psique humana como também – nos capítulos VI e VII – expõe sua concepção teórica do funcionamento psíquico fundada no conflito
tópico entre um Inconsciente, base dos desejos (sexuais) e um Consciente
que recalca. Essa construção teórica de Freud, bastante influenciada pela
eletrodinâmica, pensa o aparelho psíquico como um circuito por onde deve
passar a energia psíquica sexual, desde sua entrada através dos sentidos
até sua descarga através do aparelho motor. Pois bem, nesse circuito, o
Inconsciente antecede o Consciente, o que quer dizer que tudo que vem
à consciência humana passou antes pelo Inconsciente, mas nem tudo
que está no Inconsciente já esteve na consciência. É por isso que o que
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vem à consciência só pode ser compreendido através de uma investigação do
Inconsciente: isso fundamenta toda a
clínica psicanalítica e em especial, no
livro em questão, a interpretação dos
sonhos. Os sonhos seriam um produto do
Inconsciente para Freud tal qual o são os
sintomas neuróticos. Seguindo a lógica
da formação dos sintomas, o sonho seria
um destino dado para um excesso excitatório sexual elaborado numa fantasia que
não encontra uma descarga motora por
conta do recalcamento; essa fantasia –
lembremos – é a solução imaginada de
uma frustração atual a partir de um prazer
passado. Ora, é isso o que quer dizer a
famosa frase de Freud: “Todo sonho é a
realização de um desejo”. O sonho, como
forma de expressão de uma fantasia,
realiza algum desejo do sonhador.
Mas por quê estamos entrando nesta discussão sobre os sonhos? Porque
Freud nos lembra quão frequentes são
os sonhos de angústia. Como equacionar
sonhos de angústia e realização de um
desejo? Não é difícil para Freud fazê-lo, já
que concebe o aparelho psíquico em conflito. Os sonhos de angústia ocorreriam
quando a realização do desejo incons-
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ciente despertasse horror à consciência
não inteiramente adormecida. Assim, a
angústia seria um afeto do Consciente
diante da emergência do material recalcado. Mas essa concepção da angústia
será revista.

J

á estabelecido o campo
psicanalítico, Freud tenta novamente relacionar o
tema da angústia com o do
recalcamento no célebre e curto artigo
“O recalque” (FREUD, 1915d), um dos
componentes dos chamados “Artigos
sobre metapsicologia”. Ali Freud retoma
o tema da belle indiference das histéricas
para justificar porque considera a histeria
de conversão a neurose mais eficiente. O
critério de eficiência da neurose aqui é o
quanto o processo de recalcamento das
lembranças ou fantasias sexuais impediu
o surgimento do desprazer que se ligaria
a elas na consciência. Freud continua
sua argumentação propondo que o afeto
desvinculado da ideia recalcada, mas
permanecendo na consciência, pode
transformar-se em angústia; os exemplos
seriam as crises de angústia dos neuró-

“Todo sonho é a
realização de um
desejo.” O sonho, como
forma de expressão de
uma fantasia, realiza
algum desejo do
sonhador
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ticos obsessivos e dos fóbicos (ou histéricos
de angústia), que estariam relacionadas a um
recalcamento de uma ideia sexual tal como
na histeria de conversão, todavia os destinos
dados ao afeto sexual seriam muito diferentes: a histeria de conversão se caracterizaria
pela conversão do afeto ao corpo, a neurose
obsessiva pela flutuação do afeto no campo
do pensamento como angústia e a histeria de
angústia ou fobia teria a angústia projetada
num objeto externo, sendo sentida ora como
ansiedade ora como medo. Aqui cabe frisar
que Freud nomeia recalcamento o processo
que desliga ideia sexual de seu conteúdo afetivo desprazeroso, sendo a ideia o objeto do
recalcamento, ou seja, do esquecimento, da
manutenção dela no Inconsciente, enquanto
que o afeto precisa encontrar algum destino,
caso contrário é sentido como angústia. Por
isso poder-se-ia dizer que a neurose é uma
espécie de tiro que saiu pela culatra.
Ainda assim, essa também não foi a
última palavra de Freud sobre a angústia.
Mas a retomada do tema da angústia só
terá sido necessária porque antes o trauma
voltou ao lugar central que já teve.

O trauma volta ao centro do
pensamento freudiano
Sim. O trauma volta ao centro do pensamento freudiano, como já se insinuava
no caso do “Homem dos lobos”. Porém
não se trata de um retorno à primeira
concepção de trauma em Freud. Trata-se
de uma nova teoria do trauma.
Em 1920 Freud publica “Além do princípio do prazer” (FREUD, 1920g), texto
explosivo que fez ruir parte do constructo
teórico-clínico psicanalítico para fazer
vicejar o que sobrasse. Novamente, foi a
clínica que impôs uma modificação radical
do pensamento e da prática psicanalíticos.
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Especificamente um quadro clínico que parecia, após a epidemia de
histeria do fin du siècle, ser a nova epidemia, nesse caso não de fin du
siècle, mas de fim da Primeira Grande Guerra. Me refiro às neuroses
de guerra. No artigo, Freud aborda o quadro clínico das Neuroses
Traumáticas, causadas pelas mais diversas experiências de violência
intensa, mas que ao mesmo tempo não causassem nenhum dano
físico substancial na testemunha; mas entre as neuroses traumáticas,
as neuroses de guerra se proliferaram mais do que as outras, devido à
grande tragédia que foram o morticínio e as consequentes destruição
de famílias, cidades, economias e projetos de vida causados pela
Primeira Guerra Mundial.

A

s neuroses de guerra, sendo traumáticas, obviamente
remetiam ao tema do trauma. Novamente Freud tinha
de se haver com quadros neuróticos causados pela
percepção de uma cena de violência terrível. Porém,
agora, de certo modo, a neurose traumática se apresentava como o
avesso da histeria. Enquanto as histéricas de “Estudos sobre a histeria” não conseguiam lembrar – a não ser sob hipnose – dos traumas
por elas sofridos, ou seja, das cenas de sedução de que foram vítimas
e espectadoras passivas, os neuróticos de guerra não conseguiam
esquecer as cenas atrozes que viram. As cenas se repetiam em sua
memória, mesmo nos sonhos que, até então, eram interpretados
como realizações de desejos. Freud teve de admitir que os sonhos
de repetição do trauma nas neuroses traumáticas são uma exceção
à afirmação de que todos os sonhos são realizações de desejos.
Nas neuroses traumáticas, o que estaria em cena seria uma
experiência limite que colocaria o princípio do prazer – ou seja, a
busca de prazer e evitação do desprazer – em suspenso. O sujeito
continuaria a repetir uma experiência absolutamente desprazerosa.
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Outros dados clínicos além das neuroses
traumáticas puderam, assim, encontrar
o ensejo de serem levados em conta por
Freud, como os comportamentos autodestrutivos de alguns pacientes que repetiam
cenas que não poderiam ter gerado prazer,
como, por exemplo, terem sido abandonados pela mãe na primeira infância. Freud
formula, então, uma nova teoria do trauma
para dar conta destas situações.
Nesta nova teoria, o trauma passa a ser
compreendido como uma experiência de
excesso excitatório que não encontra, por
parte do psiquismo do afetado, capacidade
de lhe dar algum significado e a expressão
de algum desejo erótico. Estamos falando da
falência da capacidade de fantasiar. Trata-se
de experiência de pura dor, sem nenhuma
possibilidade de erotismo.
E, agora, o trauma se conjugará com o
afeto da angústia. Em “Além do princípio do
prazer” (op. cit.) Freud entende que o afeto
que acompanha o trauma é o susto, na
medida em que este é o afeto da experiência da surpresa, do despreparo do aparelho
psíquico em lidar com aquela situação; o
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inesperado não é significado. Diferente da angústia, que expressa melhor uma expectativa, a
tentativa de antecipar a cena violenta; também
diferente do medo, que não só tenta antecipar a
cena violenta como a liga a um objeto horroroso
específico.
Mas essa é apenas meia verdade da situação.
Pois se o susto foi o afeto da cena traumática, o
afeto que acompanha a insuportável repetição
mental (e, às vezes, comportamental) da cena
traumática é a angústia. A compulsão à repetição
da experiência violenta, característica da neurose
traumática, é acompanhada de uma constante angústia semelhante àquela da neurose de angústia
a que Freud se referia no texto de 1895 (op. cit).
Eis a descrição clínica que Freud nos dá da neurose
traumática: sintomas motores, alta indisposição
subjetiva, debilitamento e perturbação abrangente
de muitas capacidades mentais levando a uma
compulsão à repetição da lembrança do trauma.
Freud faz menção também a uma espécie de
inibição generalizada. O que o neurótico traumático não consegue fazer é construir um caminho,
através da fantasia, entre o que viu, o que sente a
partir do que viu e a descarga motora do afeto. Ou
seja, é uma falência da capacidade de simbolizar
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e interpretar por parte do sujeito o que faz com que
a cena vista seja violenta, traumática.
Em 1926, em “Inibições, sintomas e angústia”
(FREUD, 1926d [1925]), aliás, a própria definição
do que é o trauma convergirá perfeitamente com
o que escrevi acima. Por que algo é traumático
para alguém e não é para outra pessoa? Porque o
trauma é agora um conceito relativo. É preciso que
o sujeito se avalie desamparado diante de algo visto
como uma situação de perigo para que a cena seja
traumática. Não obstante, há situações extremas,
não para indivíduos, mas para grupos e até mesmo
populações inteiras, que podem ser consideradas
traumáticas, na medida em que são avaliadas por
esses grupos como perigos extremos diante dos
quais se sentem desamparados. A morte ocupa
sempre, certamente, um potencial traumático,
na medida em que a humanidade não conseguiu
vencer esse obstáculo sem sentido e destruidor de
amores e prazeres. Logo, uma carnificina como a
Primeira Guerra Mundial foi palco de uma epidemia
de neuroses traumáticas jamais vista.
É preciso acrescentar que essa epidemia jamais
foi vista antes, não somente porque até então não
tinha ocorrido de uma guerra ser tão letal, mas
também porque aquela guerra fez ruir um conjunto
de interpretações que amparavam a civilização
que ruiu com a guerra: os mitos da guerra nobre e
honrada, do heroísmo, do progresso do iluminismo,
de sua cria, o positivismo, e/ou da moral religiosa
em tornar o homem feliz e bom. Thomas Mann
descreveu bem o mundo que ruiu com a Primeira
Grande Guerra em “A montanha mágica” (MANN,

dor
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A Primeira Guerra
Mundial não permitia
mais que se ignorasse
a morte, nem que
se relativizasse
os ganhos que o
suposto progresso
da humanidade teria
trazido. É sob esse
clima que Freud
redige seu “O malestar na civilização”
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1924). Descreveu todo um estilo de vida,
toda uma sensibilidade e uma rede interpretativa que, ao desabarem, não deixaram
aos sobreviventes recursos interpretativos
para as cenas que viram. Um dos recursos interpretativos que ruiu foi a própria
teoria psicanalítica tal como existia antes.
Freud via a psicanálise como uma cura de
mazelas incapacitantes e, portanto, como
parte do projeto progressista e sanitarista
que se desenvolvia de modo acelerado
desde o século XVIII (FOUCAULT, 1976).
A compulsão à repetição de experiências
desagradáveis – não só pelos neuróticos
traumáticos – levou Freud a constatar que
o erotismo não era onipotente diante das

excitações psíquicas que, se não fossem
descarregadas, seriam experimentadas
como insuportáveis ao ponto de a própria
morte parecer uma solução para a dor (e foi
assim que Freud lidou no seu leito de morte
com o câncer que corroía sua mandíbula
a anos) (GAY, 1988). Haveria em cada ser
humano uma luta entre vida e morte, agora, segundo Freud – e não somente entre
sexualidade e consciência recalcante. O
conflito entre Eros e Thanatos marcaria o
pensamento de Freud, mas também sua
clínica, voltada a fazer Eros resistir a Thanatos, uma força maior. A vida é tomada
como uma potência, mas não mais como
onipotente diante dos obstáculos. Freud
será mais desconfiado quanto ao poder
curativo da psicanálise, como está explícito
em seu testamento “Análise terminável e
interminável” (FREUD, 1937c).
“Inibições, sintomas e angústia” (op.
cit.), como o título indica, se debruça
sobre o tema da angústia. Mas desta vez
articulando-a com a nova teoria do trauma
de maneira diferente daquela realizada
em 1920. Freud concebe dois tipos de
angústia: a primeira não traz novidades, é
dela que Freud já falava. Agora a chama
de angústia sinal para especificar que
a angústia tem a função de preparar o
aparelho psíquico para o perigo, para
evitar a situação de desamparo, de susto,
realmente traumática. Mas qual o afeto
sentido caso a angústia sinal falhe e a cena
traumática seja percebida? A angústia,
mas numa magnitude muito maior, sendo
destrutiva na medida em que é o afeto
sentido com o acúmulo de excitação não
sexual pelo aparelho psíquico. Para diferenciar essa angústia extrema diante da
cena traumática daquela preparatória,
sinal, Freud chamou aquela de angústia
realística. Trata-se do pavor diante do
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perigo, da pura exposição diante da cena
de violência, que, em última instância,
sempre remete à morte.
A ruína, com a Primeira Grande Guerra,
de um campo interpretativo para as dores
da vida se fez em velocidades diferentes,
em lugares diferentes. Em termos psicanalíticos, talvez possamos dizer, calcados
nas histórias da angústia e do trauma na
obra de Freud, que o esforço freudiano de
fazer o campo fantasístico se destacar
em sua obra entre 1897 e 1920 como o
fator da causalidade psíquica e ser considerado mais importante que o trauma
tem um paralelo na crença progressista
que dominava corações e mentes de sua
época, que acreditava que o potencial
fantasístico-criativo humano era capaz de
se sobrepor aos limites que a realidade por
ora impunha. Mas para isso era preciso
ignorar, o quanto se pudesse, o maior
obstáculo que a realidade impunha e ainda impõe ao progresso da humanidade à
felicidade: a morte.
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A Primeira Guerra Mundial não permitia mais que se ignorasse a morte,
nem que se relativizasse os ganhos que
o suposto progresso da humanidade
teria trazido. É sob esse clima que Freud
redige seu “O mal-estar na civilização”
(1930a [1929]). Uma constatação
de que o Titanic naufragou, de que o
iceberg é mais forte que o aço fundido
pelo homem. De que as cenas reais de
violência podem botar todo um mundo
de fantasias a perder.

As cenas de violência hoje
exibidas pela mídia
Passou-se o século XX e a história
constatou que muitas fantasias compartilhadas por grupos humanos no Ocidente, no começo do século XX, ruíram
ou estão ruindo. Não se fala mais em
progresso pela ciência e pela tecnologia
com o otimismo dos leitores de Jules
Verne da virada do século XIX para o XX.
Não se crê mais em implementação de
programas de construção da felicidade
humana como se cria em 1917. É possível que não se adira mais à vontade
paterna como os neuróticos atendidos
no consultório paterno faziam. Isso
não quer dizer que esse movimento
chamado iluminismo tenha chegado
ao fim. Mas talvez tenha chegado
num impasse. É isso o que sustenta o
filósofo Peter Sloterdjik em sua “Crítica
da razão cínica” (SLOTERDJIK,1983).
Nessa obra, o autor nos mostra como
se desenvolveu entre os supostos
esclarecidos ocidentais uma espécie
de cinismo diante da radicalidade do
movimento de libertação que o iluminismo representa. O homem esclarecido
da segunda metade do século XX – e
acredito que o contemporâneo ainda
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seja assim – em geral é um cínico que, para o
que nos interessa aqui, diante da decadência das
fantasias compartilhadas, se atém aos fatos. Os
fatos seriam uma defesa contra as fantasias para
esse cínico que se considera liberto das fantasias
construídas por seus antepassados. Mas o que
aconteceu foi algo diverso, ao menos do ponto da
história da clínica psicanalítica: A força crua dos
fatos, das cenas violentas, demoliu as fantasias
e continuou a se repetir compulsivamente. O
Ocidente fracassou em erguer novas fantasias
que interpretassem e dessem um lugar para a
realização de desejos diante das cenas de horror.
No entanto, o cínico, diante do horror, apenas vê
potência em dizer que “há males que vem para o
bem”, que os fatos sempre precisam se impor às
fantasias. O que aparenta ser uma atitude libertária iluminista é um aprisionamento no fato e uma
aceitação prostrada de que estamos incapazes
de fantasiar. De certa maneira, Walter Benjamin
tratou desse assunto em “O narrador: reflexões
sobre a obra de Nicolai Leskov” (BENJAMIN,
1936) quando anunciou a derrocada do hábito
de contar histórias e das grandes narrativas e
viu crescer no seu lugar o discurso da imprensa,
aferrado ao fato, crendo estabelecer assim um
discurso neutro, indiscutível, a apresentação de
uma cena inegociável, diante da qual temos de
nos submeter.
Na esteira de Benjamin, Jurandir Freire Costa
(COSTA, 2004), ao descrever as características do
contemporâneo, chama atenção para as transformações que as figuras de autoridade sofreram ao
longo do século XX. Isso é importante na medida
em que vem delas o discurso tomado como
verdadeiro, como prioritário na interpretação da
experiência. Segundo Costa, as práticas e discursos da moda e da ciência (e acrescentaríamos
a isso o fato jornalístico) têm por característica
tomar como irrelevante ou como obstáculo a
tradição e o passado. Tradição e passado são
tomados aqui como um campo imaginário oriundo
da duração de fantasias compartilhadas ao longo
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hor
dos tempos. Portanto, a ciência – como
prática e discurso – tem a potência
até mesmo de destruir o sonho de
felicidade que a ciência moderna já
significou. E a moda torna qualquer
esforço interpretativo ocioso, na
medida em que quando é proferido, a
moda já passou; a interpretação está
sempre desatualizada quanto ao fato.
A aderência à nova moda, ao fato
científico e sua caricatura jornalística
e o desdém pelo passado formam uma
rede simbólica muito específica em
relação às cadeias associativas que
tendiam ao infinito, como testemunharam, cada um à sua maneira, Freud
e Proust (PROUST, 1913-27). Hoje o
campo simbólico busca coincidir com
um real que inibe ou torna o aparelho
psíquico incapaz de fazer associações,
acessar ou construir uma história –
tratar-se-ia de um campo associativo
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Não é possível barrar a
compulsão à repetição
das cenas violentas. As
cenas se impõem. São
mostradas, são vistas.
Somos passivos diante
delas. Não parecemos ter
repertório interpretativo
que as estetize, censure,
erotize etc.
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reduzido ao mínimo, que tenderia a manter
traços mnêmicos como um puro registro
que não se traduz numa interpretação
(FREUD, 1950a [1887-1902]).

N

a ausência ou dificuldade
de construção de fantasias e suas consequentes
interpretações e imposições de sentidos, não é possível barrar a
compulsão à repetição das cenas violentas. As cenas se impõem. São mostradas,
são vistas. Somos passivos diante delas.
Não parecemos ter repertório interpretativo que as estetize, censure, erotize etc.
E assim assistimos a um desfile crescente
de imagens que outrora eram censuradas
ou contextualizadas de tal maneira que a
violência era antevista e elaborada através
da angústia sinal. Hoje, aos sobressaltos
diante dos horrores do Estado Islâmico,
dos criminosos e da polícia brasileiros, do
descaso europeu com refugiados morrendo no litoral etc., nos assustamos diante
de cenas violentas, experimentamos a
angústia realística do indivíduo inibido e

rror

desamparado, mas que, cinicamente, quer
acreditar que é melhor ver uma cena de
violência sem cortes, narrativas ou preparação do que não vê-la. No entanto, nada
se faz com isso a não ser angustiar-se.
Benjamin claramente lamenta no
artigo anteriormente citado a perda do
hábito compartilhado da narrativa, que
nos ampararia diante da passagem do
tempo e das dores do mundo. Pois aqui
proponho que nos permitamos fantasiar
mais sobre as cenas violentas, os fatos;
que não acreditemos que vamos lidar com
eles como lidamos com a última tendência
da moda ou a última novidade científica.
Só ao produzir discurso e crítica sobre a
experiência podemos agir e modificá-la.
Este artigo é, portanto, uma tentativa e
uma espécie de apologia à fantasia e à
contagem de histórias. Espero que produza
efeitos (e aqui me permito um chiste):
a começar, que contradigam os “fatos”
descritos aqui.
O autor é chefe do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ)
pedrocattapan@hotmail.com
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Não devemos
mostrar a nossa
cólera ou o nosso

ódio

senão por meio de atos.
OS ANIMAIS DE SANGUE
FRIO são os únicos
que têm veneno.

ódio

é o prazer mais duradouro;
Os homens amam com pressa,
mas odeiam com calma.

ódio

Arthur Schopenhauer & George Lord Byron
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