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Recado final

É imperativo investigar a inteligência necessária ao 
renascimento a que estão obrigadas as nações de grande 
porte, em busca de consolidar a sua independência e 
soberania. Infelizmente não vale para os países a profecia 
existencialista de que os seres humanos estariam 
condenados a ser livres. As nações não estão condenadas à 
liberdade, algumas até por azares históricos têm um futuro 
emaranhado em subalternidades, destituídas do ar, da terra, 
do fogo, da água, do petróleo e da energia elétrica e dos 
demais recursos indispensáveis ao porte adulto. Outras, 
ainda esperançosas dependem de escolhas, inteligência e 
cultura cívica, para não assistirem ao aborto de um futuro 
possível, mas encruado e disforme resultado de uma dieta de 
talidomida política e predação econômica. E agora José? 

Em 20 anos o Brasil contará com 230 milhões de habitantes 
segundo a projeção do IBGE. O perfil de necessidades de 
saúde, educação, saneamento, segurança, transporte e 
oportunidade de ascensão social de hoje empalidecerá 
diante da futura pressão sobre os serviços, isto é, sobre uma 
estrutura material mínima que garanta patamar igualmente 
mínimo de cooperação e convivência pacífica entre as 
pessoas. 

Em sua face política eleitoral mantida a proporção atual 
de aproximadamente 70% da população alistadas como 
eleitores, em 20 anos o colégio brasileiro contará com  
163 milhões de eleitores e com toda certeza defendendo 
variada gama de interesses frequentemente contraditórios 
entre si, díspares na intensidade das insatisfações de cada 
grupo, mas todos provavelmente movidos por urgências, 
urgentíssimas. Em democracias são a família e escola 
as fontes de batismo cívico primário das novas gerações 
educando-as sobre os valores apreciados pela sociedade. 
Os grupos de referência de juventude depois e, finalmente, a 
ocupação no trabalho ajudam a consolidar valores e a definir 
as regras que limitam eventuais conflitos. As associações 
voluntárias, os sindicatos e os partidos, ao mesmo tempo, 
favorecem o cultivo dos valores que adotam e funcionam 

como instrumentos de negociação da permanente 
competição pelos bens e serviços produzidos no país. 

Eis que o jogo em preparação para aquela população  
de 230 milhões, com destacamento de 160 milhões 
convivendo em cidades, agregados em grupos de interesse, 
em sindicatos e inundando as urnas com cerca de  
163 milhões de votos a cada 2 anos. Votos e demandas 
atiçados pelos indicadores de sofrimento que dispensam 
denúncias redundantes. 

Em condições normais o imponderável da concorrência 
partidária se esconde exclusivamente na distribuição 
das preferências dos eleitores. Em momentos de ruptura 
o imponderável infiltra-se igualmente nas instituições, 
associações civis, sindicatos, partidos, todos com 
desempenho sujeito a suspeição e repulsa. Visto do 
momento atual o enigma das próximas duas décadas 
aponta não apenas para eventual volatilidade do leitor, 
mas para declinante capacidade das instituições 
absorverem e acomodarem os conflitos futuros. Acresce 
que ao nervosismo da competição se agregará a dolorosa 
ansiedade que acompanha a difusão da revolução digital, 
trazendo destruição de empregos e em grau definitivo o 
desaparecimento de dezenas de profissões. 

Essa variável recém-aparecida tende a adquirir enorme 
relevância, especialmente em razão do perceptível 
despreparo da elite dos economistas brasileiros no 
tratamento do fenômeno instalados na academia, nos 
institutos de prestígio jornalístico e nos escritórios de 
consultoria. A consultoria PwC projetou que a porcentagem 
de empregos perdidos até 2030 será de 38% nos EUA, 
35% na Alemanha, 30% no Reino Unido e 21% no Japão. 
Bem mais do que agressividade manifesta em relação 
às instituições clássicas da democracia, testemunha-se 
a dissolução dos laços associativos entre as pessoas, 
subvertidas as relações de trabalho, esterilizados os 
sindicatos e outros órgãos que filtravam as demandas 
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sociais, mantendo-as no perímetro das disputas 
racionalmente conduzidas. Não se trata apenas da 
precariedade imposta a todo tipo de assalariado, mas da 
instalação coercitiva, isto é, por via de imposição legal 
de um estado de sociedade caracterizado por gigantesco 
dilema do prisioneiro. Nesta estrutura social, os agentes, 
as pessoas são estimuladas a adotar permanente atitude 
competitiva, aguçada pelo temor de que os demais também 
se comportarão assim. 

O comportamento conflitivo atrai mais do que a disposição 
de cooperar. É a modernidade egocêntrica e sem fronteiras 
que está em oferta no Brasil contemporâneo. Diante do 
que pode ser o país em 20 anos causam preocupação 
superlativa o esfarelamento das instituições e ainda mais 
a chocante ausência de concepções de futuro compatíveis 
com o país que se forja à margem das solenidades postiças, 
dos discursos fantásticos dos projetos gorados, flagrante 
e enorme é a indiferença com que a população observa o 
entrechoque de autoridades míopes. E agora José? 

Agora é o dever de colocar a consciência na vitrine para 
aplausos e apupos de técnicos, burocratas, profissionais 
liberais, professores, candidatos a políticos que anunciem 
sem tergiversação a que vêm e o que querem. É hora de 
os responsáveis pelo senso de reflexão apresentarem 
visão de mundo à altura da complexidade do país. Basta de 
mediocridade, de remendos oferecidos com medicina de 
última geração, de equações que quando não são triviais 
são fantasmagorias sem sequer remota possibilidade de 
tocar o verdadeiro chão de asfalto ou de terra batida em que 
pisamos nós, os comuns. Basta de balbucios à esquerda, de 
estereótipos em ruínas, de fanfarronices irresponsáveis, tudo 
a disfarçar a impotência da desorientação. Ao nascer ou 
renascer, os países precisam ter claro o programa com que 
pretendem atingir a maioridade soberana. 

Em minha opinião o Brasil que nos aguarda em 20 anos 
deveria ser o resultado de incessante empenho para garantir 
a população finalmente seu direito à vida, à liberdade e 
à propriedade. Eis a escolha do mundo ocidental desde 
o século XVII na fórmula clandestina, porque circulou 
clandestinamente, de John Locke. Locke falava de um 
mundo inteiramente rural, servo de monarcas arbitrários, 
belicosos quanto a vizinhos, expropriador do trabalho dos 
súditos. O trabalho em Locke era métrica do mérito não o 
privilégio ou a fortuna herdada, mas foram os privilegiados e 
os afortunados por descendência os que se apropriaram da 
fórmula de país republicano e a encarceraram a seu serviço 
na garantia da continuada exploração dos conterrâneos. 

Basta. Têm direito à vida os que morrem infantes, sem 
cuidados elementares ou atendimento quando necessário. 
Nascidos em pocilgas a poucos metros, porém, de 
coberturas e piscinas panorâmicas destinam-se, quando 
adolescentes, ao recrutamento do comércio criminoso, 
antessala da morte precoce. Nas áreas periféricas à riqueza 
herdada, são raros os adultos viúvos. Predominam as viúvas 
e os miúdos sem pai. 

É dessa gigantesca energia vital dissipada em país anêmico 
de virtudes que falo. Refiro-me à liberdade que não pode 
ser tolhida sem razão conhecida e devidamente apurada, 
muito menos encardida e entulhada junto a de outros em 
celas primitivas e pasto da animalidade de brutos, supostos 
guardiões dos detentos. Não tem futuro e nem merece 
lealdade o país em que o acaso é única proteção da vida e 
da liberdade dos cidadãos sem posses. A propriedade, sim, 
a propriedade, o tênis, o rádio de pilha, o celular obsoleto, 
a bicicleta, o trinco na porta de casa, a TV a prazo, todos 
adquiridos com o salário do emprego precário e ainda 
agora mais precário. Essa propriedade, não a grande, 
com capacidade de autodefesa, é a posse mínima que é 
sistemática e repetidamente surrupiada em assaltos, muitas 
vezes alguns passos de uma guarita vazia ou se ocupada, 
indiferente. 

Como é possível que a miséria por livre iniciativa se 
transforme em vida digna e segura se a vida anda por 
um fio? A liberdade é transitória e a propriedade não se 
acumula. Sem o respeito à vida, à liberdade e à propriedade 
dos filhos da terra, não haverá país em 20 anos, mas 
simulacro de nação. A reboque da revolução digital, como 
praticamente o foi de uma revolução industrial incompleta, 
de ciência ultrapassada, cultura cívica em farrapos, 
economia sitiada, militarmente modesto, gerou-se um  
país vulnerável. Basta de narcisismo tolo, criminoso.  
A subalternidade internacional, complemento ao desarranjo 
interno, requer, para ser ultrapassada, profunda ruptura  
com os vetores de força negativa do país atual. Não há no  
mundo contemporâneo governo a conta gotas. Os atores  
relevantes para ruptura estão aí, dispersos. Sem uma 
coalização nacional poderosa, capaz de impor aos 
beneficiados pelo atraso instalados nas instituições públicas 
e privadas pressão suficiente para mantê-los na defensiva, 
não haverá primavera brasileira. A inércia do status quo é 
gigantesca. Se para tanto, se para rompê-la, necessário 
for legislação de emergência e de urgência, protegida pela 
Constituição, que assim seja.

Desejo a todos uma boa sorte!
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Fundador e mentor da revista Insight Inteligência, o saudoso cientista político  
Wanderley Guilherme dos Santos estava escrevendo uma ambiciosa obra quando nos deixou.  

No livro, inconcluso, procurava, através de interpretações à luz da filosofia, ciência política e história, 
demonstrar a evolução do embate entre duas forças contrárias, representadas pelo trunfo da  

solidariedade, do altruísmo e da empatia e o trunfo do individualismo e da eficiência. Wanderley aponta  
a queda do Muro de Berlim como marco relevante na dialética de ambas as correntes. 

Para recordar Wanderley, publicamos uma galeria de ilustrações inspiradas no aniversário de 30 anos  
da demolição da muralha, objeto de suas derradeiras reflexões. Há quem tenha gostado de ver as 

revelações por trás do muro. Há quem não tenha gostado. Sabemos que Wanderley estaria sempre voltado 
para o humanismo, onde quer que se encontrasse. Democraticamente, convidamos nossos parceiros para 

uma visita às imagens nas páginas a seguir. Cada um que interprete como quiser.
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sociais foi o curso que ministrava no 
IESP-UERJ até a última semana de vida, 
que levava o título provocador e desa-
fiador de “Introdução ao século XXI”. 
O curso era uma tentativa angustiada 
de entender a crise das sociedades 
contemporâneas e o processo que Wan-
derley passara a chamar de “declínio da 
sociedade industrial”. Ele estava imerso 

agora pela preocupação sua crise e 
as possibilidades de seu fim. A teoria 
democrática de Wanderley era parte 
da problemática do desenvolvimento 
político, que havia despertado seu inte-
resse e de seus contemporâneos desde 
o ISEB, como testemunham as obras 
de Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos e 
Cândido Mendes, além da sua própria. 
Assim, como no período isebiano Wan-
derley retornou ao pensamento político 
brasileiro para entender as condições e 
os desafios de um regime democrático 
no país, a sua compreensão da demo-

Muito já foi dito e ainda mais o será 
sobre a obra diversa e fundamental de 
Wanderley Guilherme dos Santos, sobre 
a capacidade de seu trabalho para abrir 
caminhos novos na ciência política bra-
sileira, sobre os conceitos fundamentais 
e interpretações centrais que ele legou 
à compreensão do Brasil – o autoritaris-
mo instrumental, a cidadania regulada, 
a paralisia decisória, dentre outros. 
Como todo clássico, a obra de Wan-
derley será merecidamente revisitada, 
criticada e reavaliada pela atual e pelas 
futuras gerações de cientistas sociais. 
Será inevitável que aconteça com seu 
legado intelectual aquilo que ele próprio 
evitou durante toda a vida: converter-se 

em uma literatura recentíssima, não 
somente no campo das ciências sociais, 
mas da economia, da demografia, da 
engenharia robótica, da informática etc. 
Interessava-lhe revisitar todo o processo 
de formação da sociedade industrial – 
suas bases materiais, suas redes de 
solidariedade e formas da ação coletiva 
– com o objetivo de entender em que 
condições demográficas, econômicas 
e sociais a democracia foi possível para 
que, por fim, ele pudesse compreender 
com precisão em que medida o proces-
so de exaustão da sociedade industrial 
poderia apontar para um esgotamento 
correspondente da democracia como 
forma de organização política. 

O tema das condições de possibili-
dade da democracia, eixo em torno do 
qual construiu sua obra, orientava-se 

cracia contemporânea era indissociável 
do entendimento sobre a produção das 
condições estruturais – materiais e sim-
bólicas – da sociedade industrial (o que 
ele chamava, em parte ironicamente, de 
“seu materialismo”). 

A ideia de que a crise atual não seria 
apenas um problema puramente político 
já se anunciava em trabalhos recentes 
que antecederam o projeto atual de 
Wanderley. Na ideia de “sociedade 
intransitiva”, exposta por ele em artigo 
publicado no número de dezembro de 
2017 desta revista, estava presente o 

Wanderley atirou-se em imensa e complexa bibliografia sobre os processos                 de construção e transformação das bases materiais da civilização ocidental

num “intérprete do Brasil”, um autor 
consagrado cujos últimos anos seriam 
dedicados a glosar a própria obra. Wan-
derley demonstrava um incômodo com 
a necessidade de comentar aquilo que 
já havia escrito e, quando republicava 
seus livros, quase sempre fazia questão 
de adicionar algo a mais à nova edição.

A última prova de sua constante in-
quietação com a necessidade de explo-
rar novos caminhos, novos problemas e 
novas explicações para os fenômenos 

SUblIMe



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

25oUtUbro•novembro•dezembro 2019

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

25OUtUbRO•nOveMbRO•dezeMbRO 2019

diagnóstico de que o tipo de transforma-
ção capitalista contemporânea implicava 
uma modificação correspondente dos 
laços que produzem a solidariedade 
social e, portanto, no modo de produzir 
a confiança necessária para a execução 
da ação coletiva. A sociedade intransitiva 
era caracterizada por ele como aquela 
em que “o poder intangível da instabili-
dade das normas é superior à capacida-
de dos agentes privados em substituí-la 
por acreditada previsibilidade”.1 

Instigado por essas e outras per-
cepções sobre as transformações nos 
mecanismos produtores de valores e 
instituições sociais do mundo contem-
porâneo, Wanderley afastou a possibi-

Revolução Industrial, para citar alguns te-
mas dos livros que compunham seus in-
teresses atuais. O curso “Introdução ao 
Século XXI” tinha, portanto, a intenção 
de tentar organizar, formular e discutir 
hipóteses sobre esta crise mais ampla 
e estrutural que Wanderley acreditava 
estar em curso. 

Em sua última aula, no dia 22 de 
outubro, ele se dedicou a explicar o 
processo de expansão da produção dos 

não estava sendo capaz de organizar 
as informações de modo satisfatório 
e que seu desempenho estava aquém 
do que fora prometido aos alunos. Por 
fim, Wanderley anunciou que não po-
deria continuar e encerraria o curso ali. 
A gravação da aula é encerrada nesse 
momento, a pedido dele. 

O que se seguiu foi uma série de 
intervenções dos alunos, que manifes-
taram o desejo de que ele continuasse o 
curso da forma que achasse adequado, 
pois estavam ali, sobretudo, para ouvi-lo.  
Ao fim, ele aceitou manter as aulas, 

lidade de que a compreensão da crise 
poderia limitar-se a uma interpretação 
sobre os mecanismos institucionais da 
produção da representação democráti-
ca. Profundamente insatisfeito com a 
literatura contemporânea sobre decon-
solidação democrática, desconfiança 
nas instituições ou as interpretações do 
populismo como crise da representação 
liberal, Wanderley atirou-se em imensa 
e complexa bibliografia sobre os proces-
sos de construção e transformação das 
bases materiais da civilização ocidental: 
o problema da produção da energia, a 
relação entre trabalho e construção da 
solidariedade social, a literatura histo-
riográfica sobre a construção da vida 
material das sociedades no período da 

Wanderley atirou-se em imensa e complexa bibliografia sobre os processos                 de construção e transformação das bases materiais da civilização ocidental

bens de subsistência com a revolução 
industrial e as condições materiais para 
o crescimento populacional das socie-
dades europeias, com uma brilhante 
retomada crítica da teoria de Malthus. 
Contudo, o mais interessante daquela 
aula ficou para o fim. Após voltarmos 
do intervalo para o café, Wanderley 
informou que tinha um “assunto difí-
cil” para tratar conosco: disse que não 
se sentia à altura daquele curso, que 

se elas se transformassem em uma 
conversa com a participação de todos, e 
não num curso puramente expositivo, e 
concluiu avisando: “mas nesse modelo 
nós vamos até acabar a bibliografia. 
Não sei se em janeiro, fevereiro, mas 
não tem data pra acabar!” Testemunha 
notável de um pesquisador inquieto e 
insatisfeito com o estado de conformi-
dade acadêmica com as interpretações 
consolidadas, as modas intelectuais e as 
posições de prestígio institucional, a aula 
que se segue é uma suma notável da 
personalidade intelectual de Wanderley 
Guilherme dos Santos.

* * *



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

26

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

26

Acho que nós vamos ter uma conversa um pouco pesada hoje. Se depois de tanto 
tempo passado ainda todos nós recordamos que este seminário surgiu com o 
objetivo de pôr em discussão a possível hipótese de que essa crise da democracia 
que temos observado, testemunhado e estudado, não seja apenas uma crise 

restrita à representação política da sociedade contemporânea, mas um dos aspectos de uma 
crise mais geral, mais estrutural, mais profunda que seria da própria sociedade industrial. Todo 
o modo de organizar a produção material da sociedade e a organização social daí derivada, e 
também as suas instituições políticas e jurídicas, poderiam também estar apresentando sinais 
de um esgotamento de eficácia na sua operação. Eu tenho alguns elementos de análise de 
reflexão de estudos existentes que me levaram a considerar a hipótese de que efetivamente 
nós estejamos em trânsito equivalente à ruptura que significou a revolução industrial em relação 
ao passado anterior da organização da vida material da humanidade. 

Isto começou com uma suspeita não leviana, mas a partir de estudos, a partir de reflexão, 
e obviamente que se trata de uma suposição bastante ambiciosa, bastante complexa, porque 
não envolve apenas um aspecto, como seria o caso de uma crise na democracia represen-
tativa que alguns de nós discutimos no semestre passado. Seria algo mais profundo porque 
implicaria uma perda de eficiência, de capacidade reprodutiva da sociedade industrial a partir 
do esgotamento da capacidade de reorganização dos instrumentos da produção próprios da 
sociedade industrial, e que os novos instrumentos que estão se apropriando dos problemas 
da produção material da existência e os resolvendo são instrumentos cuja lógica escapa à di-
nâmica própria da sociedade industrial e que, ao contrário, se contrapõem a ela. É a revolução 
da automação, a revolução digital que está ainda no seu começo, não obstante com facetas 
bastante espetaculares e com resultados tanto positivos quanto ameaçadores bastante claros. 
É apenas o começo do que este horizonte de comando da natureza que esta nova etapa do 
saber científico e do saber tecnológico está descortinando para todos nós. 

Foi nesse sentido que organizei e propus a vocês para tentarmos avaliar se os indicadores 
que nós já temos nos permitem discutir esse novo tipo de sociedade em relação ao trabalho, 
à política etc. A parte final dessas nossas discussões apresentava efetivamente uma ruptura 
civilizacional tal como a sociedade industrial representou em relação à sociedade que a ante-
cedeu. Para isso, me pareceu que a estratégia que eu tinha que adotar – não vislumbrei outra 
possibilidade – era a de investigar como foi que se chegou à sociedade industrial. Como é que 

A AulA
Wanderley Guilherme dos Santos

2
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uma forma anterior da sociedade industrial se organizava e como ela chegou a se esgotar para 
ser substituída como uma civilização industrial, porque a sociedade industrial é mais do que 
uma sociedade, é uma civilização em todos os aspectos possíveis, materiais, culturais, sociais, 
não tem nada igual à anterior. 

Com o objetivo de ter um pouco de clareza com relação a como as etapas civilizatórias po-
dem se suceder e como é que uma civilização parece dar lugar a outra ou como uma substitui 
a anterior, poderia nos ajudar a ter instrumentos ou hipóteses para investigar se é possível 
retirar da passagem da civilização pré-industrial para a civilização industrial ensinamentos para 
saber se agora está ocorrendo também uma passagem da civilização industrial para a pós-
-industrial. Não no sentido de “pós-industrial” que a literatura americana trata porque é um 
pouco mais profundo. Eu organizei a leitura e a sucessão das sessões de acordo com o que 
naquele momento me parecia a melhor forma de organização, inclusive com base na literatura 
que até então me era disponível e que eu já havia lido. Toda literatura que está no curso, está 
no syllabus inicial, aquilo já estava ali, já estava resolvido, mas obviamente, como vocês sabem, 
eu sempre trago novos livros e novas sugestões de literatura a cada sessão nossa. 

Acontece que, com o passar das nossas sessões, eu posso afirmar a vocês que o Behemo-
th3 existe, que o autor do Behemoth existe; posso afirmar que esse livro é discutido, vendido 
na Amazon, posso lhes dizer que eu já li esse livro e tenho anotado, mas devo reconhecer 
a mais absoluta impossibilidade de chegar a discuti-lo como vocês, tendo em vista que a 
organização dos nossos trabalhos tem exigido um debate e um esclarecimento que está 
tomando muito mais tempo, está tomando muito mais reflexão, informação e discussão do 
que eu havia previsto. Então nós hoje ainda não chegaríamos ao Behemoth, porque agora 
eu acredito que poderia encerrar com uma descrição bem costurada da sociedade comercial 
capitalista pré-industrial, pra poder terminar aí – como eu já venho mencionando há bastante 
tempo, Adam Smith não é um teórico da indústria, Adam Smith é um teórico da sociedade 
comercial – aí então chegaríamos a fechar isso inclusive com Adam Smith e poderíamos 
estar abertos para uma etapa indispensável para chegarmos ao Behemoth, que é um dos 
grandes livros de apresentação da organização da sociedade industrial na sua fase clássica, 
no seu início, no seu apogeu, que seria algo que até agora não foi mencionado e que ainda 
não mencionamos por não ter espaço.  

Ainda não houve espaço e construção básica para discutirmos a organização da produção 
da sociedade comercial pré-industrial. A organização urbana que são as guildas, não se falou até 
agora. Sem saber como as guildas funcionam, sem saber como as guildas se organizam dentro 
deste processo da sociedade comercial, e como elas entram em confronto com a pujança e o 
dinamismo implícito, intrínseco à sociedade comercial, não dá pra gente entender como é que 
esta sociedade pré-industrial se desenvolveu. Ainda não tocamos nisso. 

Eu tenho refletido que no intuito de fazermos este percurso nós começamos a colocar a 
sociedade industrial dentro de uma régua histórica um pouco mais longínqua, um pouco mais 
substancial, uma perspectiva mais longa para começarmos a verificar que o tempo de vida 
da civilização industrial é limitadíssimo. É uma jovem civilização que aparentemente vai ser 
superada, se comparado com o histórico da humanidade anterior. 

Nós fomos para essas histórias de muito mais de milênios do Václav Smil e do Rhodes4 
onde o ponto de referência é a capacidade de mobilização de energia da humanidade na repro-
dução da vida. Começamos por onde é que se coloca a civilização industrial nos últimos 250 
anos de uma história cuja primeira revolução significativa, segundo os autores, foi a revolução 
agrícola, que tem 40 mil anos. 
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Praticamente durante 40 mil anos a humanidade, de acordo com o critério do tipo de energia 
disponível para transformar em poder, foi o mesmo tipo, a energia humana e dos animais, que 
é uma transformação da energia solar. Então, colocando do ponto de vista dos historiadores 
energéticos, esta divisão entre a economia extrativa, pastoril, agrária, comercial, que é típica 
por exemplo de Adam Smith, são apenas fenômenos, é a fenomenologia de parte da história, 
de uma história comandada e fundamentalmente limitada pela capacidade da economia solar 
e do modo pelo qual se podia transformá-la em serviço das necessidades humanas. 

Verificamos que a história que nós estamos habituados a ensinar, se começarmos há 40 
mil anos, está dentro ainda de um período, de uma etapa que só vai terminar com a revolução 
industrial! São 40 mil anos de história com base nas transformações da mesma fonte de ener-
gia. Então, o que nós temos é uma história milenar que só se beneficiou do aproveitamento de 
uma forma de produção de energia – o que é fantástico –, mas ao mesmo tempo deve sugerir 
ou permitir entender as limitações que vão aparecer sobretudo nas etapas mais próximas da 
revolução industrial, que é exatamente a sociedade orgânica com um único princípio de criação 
de produção de energia. 

Sabendo disso, nós temos um critério extremamente rigoroso que ao mesmo tempo nos 
permite ver a riqueza da inventividade da humanidade, porque ao longo de milênios ela só pôde 
contar em termos de energia com a energia humana e energia dos animais posta a serviço 
da criação de instrumentos que permitiam multiplicar a eficácia, a efetividade destas únicas 
forças, jeitos que essa humanidade foi ao longo do tempo criando, como palanques, rodinhas 
etc. Tudo é feito de madeira, de pedra, de lama. As catedrais são feitas assim. O vidro é feito 
de lama, tem uma parte de lama. O que a humanidade foi capaz de fazer ao longo de milênios 
apenas tendo um tipo de energia. 

O nosso objetivo era verificar a pujança do desenvolvimento das forças dos instrumentos 
de produção, sabendo que estavam limitados pelo tipo de energia original pela única fonte de 
energia que tinha... Não podia fazer geladeira porque não tinha eletricidade; não podia fazer 
automóvel porque não tinha motor à combustão; não podia fazer uma porção de coisas porque 
não tinha outro tipo de energia; não podia fazer moinho a vapor porque não tinha vapor. As 
pessoas não estão sabendo o que estão fazendo, as coisas vão acontecendo ex post, mas nós 
podemos mais ou menos marcar arbitrariamente como é que os processos foram se dando.  

C
olocamos dentro dessa história milenar, consideramos a revolução agrária como 
uma etapa, um marcador do nosso ponto de vista, não importa que não tenha 
representado um rompimento com princípio energético que também movia os 
catadores, os predadores, os caçadores, não importa, é a única energia. Todavia 

o modo pelo qual essa energia veio a ser usada significou um rompimento e uma criação de 
um marcador que é relevante pra nós, então ficamos com o marcador da evolução agrária para 
a evolução industrial, este sim um rompimento de civilização. Porém, isso nos dá 40 mil anos! 

Embora certamente os historiadores antigos e arqueólogos têm muito o que dizer, eu tenho 
condições de ler e tratar com vocês o que é um pouco mais recente, da idade média pra cá, 
desprezando portanto trinta e tantos mil anos de história da sociedade orgânica e mesmo da 
civilização agrícola. Tudo isso, ainda dentro da evolução agrícola, não importa; importa como 
é que nós podemos, pegando carona na história da humanidade a partir dos séculos X, XI de-
pois de Cristo, ver como é que foi essa evolução para chegar até a sociedade comercial e da 
sociedade comercial à sociedade industrial. E é aí que entra o nosso querido Malthus como um 
ponto de referência que organizava o modo como se reproduzia a sociedade agrícola, agrária a 
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partir do século XIII, XIV, não obstante na opinião dele tenha sido sempre assim e suas regras 
tenham valido para todo sempre. O que nos importa é saber se valia de lá pra cá. 

Eu fiz uma discussão, uma péssima discussão de Malthus e estou arriscado a fazer de 
novo porque todos os aspectos que me parecem relevantes, os raciocínios, a apresentação 
do que ele elaborava, parecem importantes e relevantes para nós entendermos a evolução 
não só da sociedade real como da reflexão sobre ela. E como Malthus é difamado... Não sei 
quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ser ensinados por alguém ou terem lido, 
terem estudado Malthus, mas eu tenho que dizer a vocês que estou encantado. Com o quê? 
Encantado com o rigor, com a inteligência. Ele parte de dois postulados apenas e vai conduzindo 
toda a economia clássica – quero dizer de Ricardo, não de Adam Smith – muito além de Adam 
Smith. A de Ricardo está escritinha dentro do tratado de Malthus e está ainda mais em pílulas 
no ensaio, o sumário dos princípios da população, que eu citei pra vocês aqui.5 É um livro nem 
um pouco fácil de ler, porque não tem uma vírgula excessiva, ele vai deduzindo, é totalmente 
dedutivo – lembra muito Hobbes para os estudantes de política – é lógico, uma coisa depois 
da outra. É um livro que só não é chatinho porque ele até escreve bem, mas é um livro que 
você tem que prestar atenção o tempo todo e não adianta tomar nota. 

Eu comecei a rabiscar o livro, tá todo rabiscado! Não tinha frase inútil, o que torna extrema-
mente difícil pra mim, pelo menos pra minha capacidade limitada de professor, e não sendo 
um economista. Talvez um economista seria capaz de... Eu não sei fazer uma apresentação de 
Malthus apropriada. Eu vou transmitir uma imagem simplificadora no mal sentido. Quero chamar 
atenção de vocês pra isso. A origem da economia clássica é uma moldura que está no fundo 
da cabeça de todos os economistas, basta saber ver, basta saber ler. O que não quer dizer que 
você concorde com o fato de que tem que ter guerra, ou fomes, ou é bom manter o pessoal 
com um salário de subsistência. Não precisa nada disso, mas só a problemática que ele coloca 
é absolutamente indispensável, e pra se entender o que ele está querendo colocar é simples. 

Eu vou dar um exemplo que ele dá, veja bem: o que ele diz tem dois postulados, 1. É que a 
humanidade precisa se alimentar pra sobreviver, 2. A humanidade tem o desejo sexual irrefre-
ável de se reproduzir. O que ele percebe, o que ele acha que é descoberta dele, e eu acho que 
é, é que a capacidade reprodutiva da humanidade é incomensurável e distinta da sua mesma 
capacidade de produzir os alimentos para os seres que ela põe no mundo. Esse é o ponto dele. 
Bom, e outra coisa: Malthus não é um especulador, ele não é um autor especulativo, ele está 
com os últimos dados do crescimento populacional da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Islândia, 
da migração. Ele faz contas, investiga; é um comparativista empírico. Através dos seus estudos 
empíricos ele chega à conclusão de que a população de um país dobra a cada 25 anos, melhor 
dizendo, pode dobrar a cada 25 anos, se não houver freios a sua capacidade reprodutiva. Nada a 
obstar se não houver fomes, guerras, redução da taxa de fertilidade por refreamento do desejo 
e coisas e tal, se não houver nada disso qualquer população dobra a cada 25 anos. Obviamente 
que não há nenhuma capacidade produtiva no tempo dele que não seja basicamente agrícola 
– leite, derivados de leite, pastoreio, etc – para acompanhar a produção de alimentos suficiente 
para dar conta de alimentar esse crescimento reprodutivo de um número de bocas. 

Nós temos aqui obviamente a variável da produtividade em função da tecnologia e do capital 
investido; só que a tecnologia era limitada pela fonte de energia primária, então era considerado 
tecnologia as formas diferentes de aproveitar o trabalho humano e o trabalho animal. Isso é que 
era a tecnologia. Bom, o resultado é assustador, é inviável, você ter em 25 anos um aumento 
da produção agrícola capaz de alimentar aquela população que foi criada. Então eu peguei 
o crescimento da nossa população de 1950 até 2000 e verifiquei o seguinte: em 1950 nós 
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tínhamos 51 milhões de habitantes. Em 75, 102 milhões de habitantes e em 2000, segundo 
Malthus, devíamos ter 204 milhões – isso eu estou dobrando a cada 25 anos, 50, 75 e 2000 
–, não obstante em 2000 nós tínhamos apenas 169 milhões. Nós tivemos freios nos nossos 
desejos sexuais, então tivemos uma redução, ela não dobrou! (Risos) 

Eu trouxe esses dados como graça pra mostrar que, se fosse pra dobrar, em 2025 teríamos 
que ter 408 milhões de habitantes, que dobra a cada 25 anos segundo a teoria de Malthus. Isso 
é só pra ilustrar que para ele não dá pra acompanhar o crescimento populacional em termos 
de produção, então é um exemplo simples como esse que traz uma questão real. Tem a ver 
com a produtividade do trabalho, que tem a ver com instrumentos da produção, organização 
da produção e da distribuição, porque ele vai falar da distribuição, ele vai falar que primeiro você 
só pode ter uma expansão da produção com iniciativa privada. 

Ele faz esse argumento como uma visão, uma intuição preliminar do problema da ação 
coletiva. Eu já falei desse problema da ação coletiva aqui e vou repetir usando agora o exemplo 
dele. O exemplo dele é tirado do período da história inglesa em que a agricultura tinha a parte 
de propriedade dos latifundiários e tinha uma parte que era dos comuns. A parte comum, terras 
comuns, o que significava que qualquer homem livre pode plantar, colher etc. O problema é que 
obviamente isso era caótico, quer dizer, você vai lá, planta e depois alguém que não plantou vai 
lá e colhe, que é tipicamente o problema da ação coletiva. Tudo aquilo que é comum, que é do 
interesse comum tem que superar o problema da ação coletiva, vou explicar o que é. Vamos 
dizer que a Lagoa estivesse inteiramente poluída. Drenar a Lagoa é do interesse comum de 
todas as pessoas e do interesse material, utilitarista de todos aqueles que moram na Lagoa, 
porque o valor das propriedades subiria. Não obstante, exatamente porque é do interesse 
comum, a Lagoa despoluída também é um bem público. 

O bem público é um bem que você não pode impedir ninguém de consumir. Uma vez que 
ele exista, você não pode impedir. Então, sendo assim, ninguém vai se voluntariar para drenar 
a Lagoa, uma vez que alguém que não participe poderá posteriormente usufruir dos ganhos 
desse bem público. O problema da ação coletiva consiste precisamente nisso, pelo fato de 
que, mesmo que aqueles que não contribuíram, não pagaram o preço de participar da sua 
produção, não podem ser proibidos de consumir. Então, porque cargas d’água eu vou investir 
esforço, eventualmente até recursos materiais para despoluir, se depois eu não posso ressarcir 
aquilo que eu investi? Como cada um é igualmente inteligente, ninguém se mobiliza, e o bem 
público não é criado. Esse é o problema dos comuns: tudo aquilo que é comum, tudo aquilo 
que é bem público, é bem comum. Esse é o argumento que ele dá. 

Com a propriedade privada, você tem interesse em produzir para o seu sustento, sua família 
e ainda o resto para levar para o mercado, vender e ter lucro. Aí, entra o mercado! A proprie-
dade privada permite que o cara que tem a propriedade invista em termos de trabalho, desde 
a família ou até contratando outros para produzir muito mais do que ele precisa, dependendo 
da demanda existente. A demanda existente é função do fluxo de renda dos demais de quem 
está no mercado. Vocês estão vendo que é uma linguagem absolutamente da economia: a 
oferta e a demanda. Portanto, sem a propriedade privada você não tem a possibilidade de ter o 
aproveitamento das áreas produtivas. Quem não tem vai se empregar como assalariado. A pro-
priedade privada que introduz a desigualdade. Obviamente, alguns vão ser mais bem-sucedidos. 

O outro argumento em relação ao problema da propriedade dos comuns é que, à medida 
que a terra vai sendo aproveitada (por todo mundo), sem nenhum interesse em recuperá-la 
– a própria plantação é um uso predatório, porque vou ter de colher o que o outro vai plantar, 
então é um uso predatório –, vai havendo uma incorporação crescente de novas terras, até o 

SUblIMe



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

31oUtUbro•novembro•dezembro 2019

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

31OUtUbRO•nOveMbRO•dezeMbRO 2019

momento em que o produto marginal do trabalho das terras deterioradas não vale. Aquilo que 
você aproveita é inferior àquilo que você tem que gastar, seja em termos de investimento, seja 
em termos de caloria, de esforço físico. Entra de novo nos cálculos aquilo que ele consome para 
repor as suas energias pra poder continuar trabalhando. O salário de subsistência quer dizer isso. 

O salário de subsistência quer dizer a capacidade de repor a quantidade de energia suficien-
te para aquele cidadão continuar trabalhando, porque no fundo está lá o Václav Smil falando 
sobre a energia e contando quantas calorias o cidadão trabalhando não sei quantas horas por 
dia tem que consumir. Isso está contado! É claro que no final do século XVIII e XIX ninguém 
contava isso, não tinha como contar, mas empiricamente as mães sabiam quanto leite dar, 
quanta comida dar e o adulto sabia quanto precisava comer pra poder continuar trabalhando. 
O salário de subsistência é para isso, o que é apurado empiricamente. 

M
althus coloca o plano de fundo de um mundo que já começa a se organizar cada 
vez mais de modo capitalista, através de assalariados, através da propriedade 
privada, através de investimento. É o mundo que está fazendo investimento 
em indústrias não agrícolas. As indústrias do período pré-industrial são indús-

tria do couro, metalurgia, roupa, armamento. São quatro ou cinco áreas que não obstante se 
desdobram em formas das mais diferentes. Há todo um desdobramento do tipo de atividade 
e de trabalho... que eu fiquei pasmo e fiquei espantado com a modéstia da base com o que 
a humanidade trabalhou durante séculos... XVI, XVII... eram coisas... era o couro, tinha que 
trabalhar couro, trabalhar metalurgia e pólvora! É com isso que trabalhavam... pedra, madeira... 
era com isso que era feito o mundo! 

Obviamente que ao lado disso há todo um ângulo que nós não abordamos e nem vamos 
abordar agora, que é a gradativa associação entre a especulação científica e os artesãos. Neste 
período dos séculos XIII, XIV, XV, XVI, há uma associação próxima entre os homens de ciência 
e os homens de ação, que fazem as coisas, que vão permitindo também haver um gradativo 
desdobrar de possibilidades na área de fazer tecidos, de plantação, de aproveitamento de 
cultivo de colheitas diferentes. É nesse contexto que o grande eixo do modelo malthusiano 
diz o seguinte: a produção implica uma divisão social do trabalho. Uma baixa divisão social 
do trabalho implica baixa produtividade. Baixa produtividade implica produto estacionário, e o 
produto estacionário leva a que, na equação taxa de natalidade sobre taxa de mortalidade, o 
resultado seja igual ou menor que um; ou seja, não há sobra de população. 

O problema é que a população não é estacionária, numa interpretação bastante dura da 
proposta dele, que é a crítica que o Epstein faz.6 Malthus estava errado, diz Epstein, porque 
aquilo que está suposto no modelo de Malthus é que a tecnologia estacionada leva à produtivi-
dade estacionada, e isso não é verdade. Na realidade, eu acho que o que Malthus está dizendo 
é que a cada nível de produtividade há um nível populacional específico. Fora daí você vai ter 
fome. O que ele está dizendo de essencial é que, pra cada nível de produção, de produtividade 
que se tenha, isso te dá o limite da população que se pode ter; fora daí, vai morrer, como aliás, 
embora as populações tenham crescido, também cresceram as taxas de mortalidade, só que 
a natalidade foi superior... 

Realmente, quando Malthus fala em guerras, fomes, pragas, quando ele diz sobre o aumento 
da população nas áreas urbanas... a densidade dos pobres é muito elevada, isso propicia a con-
taminação, a difusão de doenças etc. Isso é a realidade do continente europeu e da Inglaterra 
nos séculos XVI, XVII, XVIII, períodos de fome. Ele não deixa em nenhum momento escapar 
o problema da desigualdade. Qual é a outra forma de apresentar a homeostase Malthusiana? 
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Você tem aumento da produção, a produção faz com que você tenha um aumento de melhoria 
nas condições de vida, melhorias das condições de vida aumenta a população, a população 
aumenta, reduz a produção porque divide por um maior número de pessoas o produto existente, 
redução no padrão de vida e novamente fome etc... redução da população. 

Essa é outra forma de apresentar, que o Gregory Clark, que eu já sugeri pra vocês também, 
apresenta em toda a primeira parte de seu livro. É uma análise do modelo Malthusiano pela 
visão de um economista moderno:7 ele apresenta muito sofisticadamente todas as implicações 
que o próprio Malthus vai tirando do problema da taxa de emprego, da inflação, do aumento da 
produtividade etc. Clark trata tudo isso do ponto de vista econômico com bastante sofisticação. 

Essa outra versão, que dá a ideia de um certo mundo estacionário, tem um autor francês 
que chama “a época imóvel”. A ideia da época anterior à da Revolução Industrial como a época 
imóvel não é verdade em nenhum sentido, mas é a versão “botequinzeira” de Malthus. En-
tão a ideia era apresentar melhor ainda, um pouco mais demorado e com mais trabalho esse 
modelo malthusiano pela visão do Gregory Clark com mais algumas questões sobre tudo da 
taxa do trabalho, emprego etc. E vou mencionar agora apenas aqui como ele discute, qual era 
a fórmula para reduzir a infelicidade. 

O problema dele era reduzir a infelicidade. O que é infelicidade? É padrão de vida baixo; 
ele é um utilitarista, padrão de vida podre e morte. Reduzir a infelicidade dos pobres. Só que, 
para reduzir a infelicidade dos pobres, os ricos têm que ter seu bom viver. Onde é que estaria 
a chave para reduzir as ameaças de sofrimento da humanidade e permitir que ela fosse evo-
luindo nas letras e nas artes? Só no postulado da reprodução. Pela produção nós sabemos que 
a felicidade é limitada, e é aqui que ele faz uma discussão bastante sofisticada em relação à 
taxa de casamento, número de casamentos, número de filhos em função da idade etc. Ele faz 
uma série de análises considerando a taxa de fertilidade quanto à possibilidade de ter tantos 
filhos, ou casando mais cedo, ou casando mais tarde, e isso vai crescer, vai chegar à idade de 
poder contribuir na família para produzir, porque, quando cresce, o que a família ganha, divide 
com mais uma boca, tem dois filhos, três filhos, divide com mais uma boca, até essas crianças 
poderem trabalhar e repor produto capaz de alimentar a eles próprios. Eles vão gastar energia 
à hora que eles começarem a trabalhar. Tudo isso é considerado. 

O
que ele mostra é que instintivamente isso acontece na história inglesa: nos pe-
ríodos de retração econômica, o número de casamentos diminui, a idade com 
que as pessoas se casam é muito mais tarde e o número de filhos também, na 
média, diminui. Aí entram aqui as considerações institucionais, porque os filhos, 

para casar, tinham que ter a expectativa de serem capazes de manter a sua casa, manter sua 
família, e isso implicava a possibilidade de você ter emprego, de você ter um lugar pra trabalhar, 
de você ter o salário o suficiente pra manter uma família. 

Estamos interessados em saber como é que a evolução da sociedade orgânica e agrária 
vai se transformar na sociedade comercial. Nós estamos aqui na sociedade feudal, por assim 
dizer, onde toda a organização territorial de produção depende de alguém que organize, extraia 
impostos, seja em dinheiro, seja em produto, seja em trabalho: Barões, Duques etc. E como é 
que surge uma sociedade a partir daí? Segundo o modelo Malthus via Epstein, 3 marcas são 
fundamentais. (1) A população frequentemente ultrapassava a base de recursos e sofria aumento 
na taxa de mortalidade para equilibrar. (2) A tecnologia foi incapaz de garantir aumento de output 
ao longo dos 3 séculos. Tudo que eu falei está aqui de novo né? (3) O setor agrário estaria todo 
ocupado em produzir alimento para consumo e não para outras coisas – para mercado etc. 

SUblIMe
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Isso não é contraditório com Malthus, mas são os aspectos que são essenciais para explicar 
uma sociedade que, sim, se move, ao contrário de uma sociedade que pareceria em estabilidade 
permanente segundo o modelo de Malthus na percepção de Epstein. Como é que se explica 
portanto como a sociedade que não é essa, é outra em que a população cresce, a tecnologia 
não é estanque e o setor agrícola não produz apenas pra consumo, como é a dinâmica que 
leva para a sociedade comercial? 

Eu recomendo vivamente estes dois volumes e já explico por quê: um é o livro do Epstein, 
“Freedom and Growth”, e o outro é do Keith Wrightson, “Earthly Necessities”8 – necessidades 
terrestres, necessidades cotidianas –, ou seja, necessidades de sobrevivência. É um estudo 
sobre várias coisas, mas fundamentalmente sobre o problema do consumo das famílias básicas 
na área rural e na área urbana. Já o livro do Epstein é um brilhante estudo sobre a formação de 
um alto Estado, um poder centralizado, um poder capaz de impor leis, capaz de impor regras, 
capaz de impor taxação e de captar; um poder capaz de ser poder. É brilhante e muito erudito, 
estuda região por região em toda a Europa. Esse é o problema fundamental para sair desse 
ciclo malthusiano: a criação de um poder que permita uma estabilidade, que permita prever, 
projetar o futuro, consequentemente fazer investimento. 

Ele está pensando no que aconteceu de fato, aconteceu depois. Saiu-se disso, saiu dessa 
coisa que Malthus descreve: como é que se saiu disso pra poder chegar à sociedade comercial 
e daí à Revolução Industrial, onde ele não chega, parou na porta. Eu vou de novo criminosamente 
simplificar tudo: como um núcleo, é o seguinte, o que acontece é que nessas pequenas ilhas, 
em que os proprietários da terra ficavam explorando os trabalhadores, camponeses, seja sobre a 
forma de trabalho – o cara tem que trabalhar pra ele, o duque –, seja sobre a forma de produção 
– se apropriando de um pedaço da produção –, o mercado não tinha estímulo para se organizar. 

Essa é uma forma ineficiente de produzir e de aumentar a produção, porque não havia o 
interesse de reduzir o problema de custo de transporte, custo de transação, é tudo primitivo 
obviamente, era primitivo do ponto de vista de uma visão comercial capitalista, que visa o lucro 
e maximizar o lucro, tendo em vista uma perspectiva utilitarista, que, se não está clara na cabeça 
dos trabalhadores, já está clara na cabeça de Malthus, já está clara na cabeça do Bentham... 
já está clara na cabeça dos economistas que o objetivo é maximizar lucro. Pra isso é que se 
trabalha, por isso é que se planta. É para vender no mercado como maior lucro possível, pra 
comprar a coisa mais barata possível. 

Essa visão os proprietários nobres ainda não tinham porque eram nobres. Então, os outros 
trabalhavam e eles pegavam. Com isso não havia nenhum estímulo econômico para aumentar 
a eficiência na produção de lucros. Foram aumentar a eficiência na produção, aumentar a efici-
ência da capacidade de levar para o mercado, aumentar a eficiência da capacidade de reduzir 
todas as formas burocráticas de tarifas; porque, pra passar de um condado para o outro, tinha 
que pagar uma tarifa e, no meio do condado, tinha que pagar outra tarifa... enfim, os obstáculos 
à expansão do comércio mais o livre possível. 

Tudo isso é resultado de uma segmentação judiciária. É o nome que ele dá. É que obvia-
mente cada um desses ducados, cada um, tinha suas leis. Cada um tinha suas taxas, tinha 
suas tarifas, o modo pelo qual cobrava a passagem pela água dele, pelo rio dele... Com essa 
segmentação não havia possibilidade de você ter uma política nacional. À medida que a avidez 
aumenta – uma vez que começa por razões que não vou explorar aqui, não é o caso aqui – 
começa a ser crescente a produção para o mercado. 

Onde é o mercado? O mercado são as feiras, e, portanto, vai aumentando a base em que 
o proprietário explora o produtor, seja em produtos, seja em lucro, seja no trabalho, na medida 
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em que obviamente os seus empregados camponeses utilizam a terra disponível, ele quer 
acrescentar terra para poder aumentar essa produção. O que, inclusive, permitiria que os filhos 
dos camponeses, que morriam, tivessem mais para trabalhar, mais terra. 

As guerras intestinas que a gente vê nos filmes de Hollywood é porque um duque toma 
a terra do outro, vão tomando as terras e vai aumentando o terreno sobre o qual ele tem que 
legislar. À medida que vão aumentando essas propriedades, vai criando uma racionalização a 
um nível bem maior e tornando-se apetitoso, do ponto de vista do proprietário, o investimento 
em reduzir a perda da produção por causa das estradas que são mal feitas, por exemplo, pro-
piciando as condições de comércio nas feiras. Tudo aquilo que numa nobreza, numa classe de 
proprietários puramente extrativa, não faz nenhum sentido, passa a ter sentido porque aumenta 
a sua riqueza, e com isso aumenta a sociedade comercial. 

Keith Wrightson estuda a evolução de todo esse consumo a partir do século XIII e a partir 
de todo esse processo, a evolução do trabalho, da estrutura ocupacional na área rural, estrutura 
ocupacional na área urbana, os ciclos econômicos, o tipo de produção que vai se diferenciando 
o que vai sendo levado ao mercado. Ele faz todo o levantamento com bases em documentos 
oficiais, em julgamentos, em testamentos e mostra – outra coisa que me surpreendeu –, des-
creve por exemplo o que havia. Ele está interessado em discutir fundamentalmente ao longo 
do tempo as diversas formas de vestuário, de abrigo, as diversas formas de alimentação.... 
nas ocupações sociais e econômicas a partir do século XIII até de novo à sociedade comercial 
pré-industrial, a evolução disso na área urbana e na área rural. Como era o tipo de vestido, que 
tipo de roupa... em um capítulo ele descreve o mobiliário. O que tinha um pequeno proprietário 
de terra? O que eram as posses? Ele descreve quais eram as posses. É uma cama, uma mesa 
tosca, um armário pra botar não sei o que, e depois, com 50, 60 anos, ele acompanha a vida 
de um cidadão, em que há testemunhos históricos... 

Depois de não sei quantos anos de trabalho ele conseguiu aumentar sua renda e conseguiu 
colocar o banheiro dentro de casa. Isso é uma distinção monumental... se nós sabemos que 
entre todos os castelos franceses nenhum deles tem banheiro! Sabiam disso? Vocês não se 
surpreendem, não? A nobreza francesa vivia em lugares que não tinha banheiro! Até o pobre 
camponês inglês botou banheiro dentro de casa quando pôde. Eu queria saber como era a 
madame Pompadour, como ela fazia, eu não faço ideia.... (Risos). 

Simplificando, o eixo fundamental é este, a concentração no poder capaz de impor, tornar 
leis efetivas, capaz de extrair o que se propõe a extrair com a obediência e concordância daque-
les que são extraídos. Aí para tudo isso tem toda a parte cultural que não tenho como entrar 
aqui, que vai ser fundamental lá no nosso querido Adam Smith: numa sociedade comercial, as 
pessoas têm que entrar nas relações essenciais como mercadores. As pessoas têm que ser 
mercadores. Numa sociedade patriarcal você entra como um pedinte diante de um pater né? 
Numa sociedade comercial todos são mercadores. Você tem que entrar visando o seu bem. 
Não importa o bem do outro, importa o seu bem. 

É assim que a sociedade comercial funciona. É assim que Adam Smith diz que o bom cidadão 
comercial é aquele que se comporta como comerciante. Esse é o fio central do Epstein, e ele 
faz um trabalho brilhante que não tenho como repetir: a passagem não é pela simples evolução 
dos instrumentos da produção, não é pela simples pressão deste ou daquele grupo ocupacional 
ou econômico, a passagem se dá tendo por fiador, garante e executor um poder centralizado, 
que reduz as tarifas, transforma rios que passam dentro da terra do duque de não sei o que... 

É assim que isso acontece, é assim que chega a sociedade comercial, que significa o 
quê? Significa que toda a área urbana é uma área comercial assalariada. E na área rural você 

SUblIMe
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tem as indústrias rurais e tem o campesinato, que também é cada vez mais assalariado. No 
campo, ou é pequeno proprietário ou grande proprietário ou você é um trabalhador rural. E 
como eu mencionei esse Epstein... se puder ser lido... olha isso aqui, eu estou sugerindo 
isso depois de vários livros que eu li. Não é “eu li esse, então eu trouxe”, não é bem assim 
não, é filtrado! 

T
em vários livros sobre consumo, sobre evolução estrutural na Inglaterra nesse pe-
ríodo, conheço vários; por sinal, uma coisa que eu estou lendo agora e em algum 
momento vou falar melhor sobre a evolução dos inventos mecânicos dentro do 
período que só tem uma fonte de energia, que é energia solar, e nem por isso a 

tecnologia da produção deixou de evoluir. É espantoso, tem gravuras incríveis. O que fizeram 
com roldanas... enfim, é incrível o que a humanidade fez utilizando-se do que havia disponível, 
e este é um dos melhores livros que eu já li com a evolução de como a população preenchia, 
conseguia atender a essas “Earthly Necessities�, não é luxúria, são as necessidades da so-
brevivência do dia a dia. É um primor, uma beleza...

Não fazia parte dos planos de ninguém o que é a sociedade comercial. É a sociedade em 
que todo o dispêndio de energia para a produção de qualquer coisa é remunerável, o trabalho 
assalariado é uma mercadoria. A sociedade comercial só produz com mercadorias. No século 
XVII, que é quando floresce e se torna hegemônica a sociedade comercial cuja lógica surge 
nesses processos que eu mencionei antes, vai se espalhando; à medida que vão caindo as 
barreiras de tarifas, vão perdendo as diversas soberanias, até chegar ao estado centralizado. 

É o caminho em que o comércio se difunde, as regulações, as atitudes, o tipo de relaciona-
mento por via de mercado, também existe uma queda das barreiras de difusão de tecnologia 
de indústria rural, de pequenas indústrias que vão surgindo, já de roupa, vestuário, tecnologia 
de implantação... os livros de tecnologia e vários de economia mostram vários artefatos que 
foram sendo criados, tipo de arado, tipo de machado, pá, tipo de ancinho, todo o tipo na área 
agrícola como também os moinhos de água, de ventos que vão sendo construídos. Vão sendo 
criados tipos de instrumentos para mover grandes pesos através de pontos arquimedianos... 
enfim, esses livros oferecem toda essa evolução, e essa sociedade que está mais presente 
no trabalho de Malthus do que no de Adam Smith. 

O que é fundamental nessa passagem é discutido pelo David Wootton, um espetacular e 
erudito historiador sobre o poder, o prazer e o lucro.9 O fundamental nesse trabalho é a evolução 
da dissolução dos valores da sociedade agrária para transformação dos valores do mercado. Os 
valores das comunidades vão desaparecendo e sendo substituídos pelo cálculo hedonista, pelo 
cálculo maximizador. Insensivelmente, isso vai sendo obrigatório. As pessoas, ainda que não 
gostem, são obrigadas a se comportar dessa maneira, porque é assim que a banda toca. Um 
produtor que consegue obter autonomia em relação ao proprietário da sua terra para vender 
no mercado, ele tem que vender pelo preço maior que ele puder conseguir, porque ele vai ter 
que pagar uma taxa o maior possível também para o cara que é o dono da terra toda. 

Há uma compulsão para que as pessoas publicamente se comportem de uma forma tal, 
mesmo que privadamente elas não desejassem. Então vemos o surgimento do grande cutelo 
da divisão entre o público e o privado, entre os valores públicos e privados está sendo feita aí. 
Uma coisa é o público e outra coisa é o privado. A pessoa não pode mais se comportar em 
público como se comporta em privado. E não faz sentido se comportar em privado como se 
comporta em público, exceto para aquilo que tenha a ver com questões de legado de trans-
missão de riqueza. Aí você se comporta como mercenário. Você quer casar com uma mulher 
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que tem muito dinheiro: a quantidade de litígios familiares é crescente dentro da Inglaterra em 
função do desdobramento das heranças, das propriedades; é já o público interferindo no privado. 

Esse cálculo hedonista, esse cálculo utilitário de maximização vai se refletindo e vai se im-
pondo em todas as áreas de relacionamento social e vai construindo uma outra sociedade. Esse 
é um momento de transição da comunidade para a sociedade no sentido mercantil da palavra, 
sociedade anônima. A nossa é uma sociedade anônima. Ela surge aí. Uma sociedade em que 
as parcerias são estranhas, são mediadas pelo capital que cada um pode colocar sem que as 
pessoas, sem que o relacionamento pessoal interfira. Eles se relacionam como mercadores, 
eles têm firmas, não são pessoas que se relacionam. 

Teria muita coisa pra se desenvolver aqui, mas não era nem pra falar tudo que eu falei 
até agora, porque o que eu tenho pra falar para vocês eu tinha anunciado que ia ser pesado, 
pelo seguinte: eu estou absolutamente insatisfeito com o meu desempenho. Este curso está 
montado de uma forma, eu não posso dá-lo de uma forma eficiente. A primeira parte teria de 
ser um curso... para poder ser dado com tratamento, com a expansão que deve ser. Eu estou 
assoberbado de informação que eu não tenho tempo para colocar, e a segunda parte é outro 
curso, eu não vejo... a hora que eu for tocar em problema do mercado dentro da sociedade da 
automação... isso não é uma aula apenas. 

Esse curso está fadado a ser um curso capenga, um curso que não entrega o que promete 
e eu não tenho condição de fazer isso. Não há tempo, não há espaço, não foi o prometido 
que a gente ia fazer, não posso fazer e eu não estou satisfeito e eu não quero continuar a 
fazer isso. Então o que eu quero combinar com todos é que todos terão direito 
ao que pagaram, podem recuperar o dinheiro, mas eu não vou continuar com 
esse tipo de coisa. Não estou me sentindo bem, não estou ensinando legal, 
não estou fazendo o que me propus a fazer porque o tempo não permite. 
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A
reflexões seguintes se 
dedicam a um arriscado, 
embora indispensável, 
exercício: o de esclarecer 

a conjuntura histórica em que 
estamos mergulhados; a orientação 
na obscuridade do futuro que hoje 
se faz. Elas objetivam caracterizar a 
crise que a democracia atravessa no 
presente, comparando-a com sua 
crise anterior e diferenciando-a a 
partir do fundo de contextos comuns. 
Este não é o lugar de examinar as 
dificuldades da empreitada, que são 
patentes. Eu me limitarei a insistir 
sobre sua necessidade, que ainda 
não me parece suficientemente 
percebida. Como avançar sem 
saber onde estamos? Como agir 
sem analisar o movimento que nos 
impele? Por maiores que sejam os 
riscos dessa tarefa, não podemos 
deixar de corrê-los. Na verdade, 
malgrado nosso, não cessamos de 
nos dedicar a essa tarefa de maneira 
sub-reptícia e envergonhada – como 
se nos prevenisse de seus perigos 
o fato de nos dedicarmos a ela a 
contragosto, quase sem sabê-lo. Ao 
contrário, devemos fazê-lo com plena 
consciência de seus limites, mas, 
também, da impossibilidade de evitá-
la. A ambição do empreendimento 
não é apenas cívica – ela não 
visa a alertar os cidadãos. Ela é, 
sobretudo, filosófica, já que favorece 
o aprofundamento da compreensão 
da democracia. Assim foi ontem 
com os fenômenos totalitários, 
sintomas maiores da primeira 
grande crise das democracias; por 
contraste, renovamos a compreensão 
do fenômeno democrático. O 
mesmo se dá com o novo desafio 
gerado pelo próprio avanço das 

democracias, essencialmente 
diferente do precedente. Por menos 
que saibamos decifrá-la, a crise faz 
sobressair dimensões da liberdade 
dos modernos, até hoje muito 
imperfeitamente mensuradas. Minha 
apresentação se organizara em torno 
de três teses:

Nós enfrentamos uma crise de 
crescimento da democracia, que não é 
a primeira do gênero, mas a segunda;

Essa crise tem por especificidade 
caracterizar-se pela autodestruição das 
fundações da democracia;

Essa crise corresponde a uma 
crise de composição do regime misto 
que está no fundo da democracia 
liberal dos modernos.

QuE CrisE?
O que quer dizer crise de 

crescimento da democracia? Sei que 
a noção não é autoexplicativa. Ela 
pode parecer uma medíocre imagem, 
uma vaga analogia; no melhor dos 
casos, que associa o fluido da palavra 
“crise” à inadequação do termo 
“crescimento”. É verdade que a 
invocação permanente, multiplicada, 
desse vocábulo “crise” lhe prejudicou 
o alcance. O que não é crise? Não 
passa de uma maneira preguiçosa de 
qualificar mudanças cujos sentidos 
nos escapam. É exato, ademais, que 
a aplicação do termo à democracia 
apresenta uma dificuldade particular, 
pois ela é por definição o regime 
onde o desacordo, o protesto e 
o questionamento de situações 
consolidadas nunca cessam. Onde 
podemos dizer que começa ou 
termina a crise, meio às opiniões 
desencontradas, ao antagonismo 
dos interesses, à instabilidade dos 
poderes eleitos, à contestação das 
representações ou à reivindicação 

de independência dos indivíduos em 
relação à ordem coletiva – fenômenos 
inerentes ao funcionamento de 
um sistema de liberdade? Como 
a pretensa crise da democracia é, 
na verdade, o estado habitual da 
democracia, não falta quem conclua 
que a própria noção de crise deveria 
ser banida.

Esses obstáculos muito reais 
devem ser considerados, na 
verdade, um convite suplementar 
ao rigor analítico. Precisamos de 
um conceito para apreender os 
desequilíbrios capazes de afetar o 
funcionamento, isto é, a existência 
dessas organizações essencialmente 
instáveis que são os conjuntos 
humanos, cuja propriedade ontológica 
é a de serem estruturados conforme 
a multiplicidade e a contradição. Não 
vejo outra palavra que a de crise 
para cumprir esse papel. Nesse 
caso, basta justificar o emprego 
dela em cada caso, em função da 
gravidade da perturbação da obra 
e do caráter intrínseco dos fatores 
envolvidos. Tomando o nosso 
problema como exemplo, pode-se 
perfeitamente falar de uma “crise 
da democracia” quando uma fração 
importante dos cidadãos rejeita o 
princípio de suas instituições e passa 
a sustentar partidos que o combatem, 
ambicionando o estabelecimento 
de um regime alternativo. Foi o que 
ocorreu na era dos totalitarismos. 
Não é esse o seu estado “normal”, 
a que deveríamos estar habituados. 
Trata-se, ao contrário, de identificar as 
frustrações e os atentados provocados 
pelo desenvolvimento do universo 
democrático que se cristalizaram, num 
dado momento, nesses projetos de 
ruptura.
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Certo, muitos dirão, mas então 
como falar de “crise” hoje, quando 
forças adversas semelhantes 
àquelas não existem mais, quando a 
democracia não possui mais inimigos 
internos e quando até mesmo a 
marca distintiva do espírito do tempo 
é, justamente, o consenso em torno 
do seu princípio? Este é o momento 
de refinar nosso conceito de “crise”, 
que não se confunde, nem com a 
presença paralisante de oposições 
abertas, nem com a existência de 
simples disfuncionamentos. O fato 
de não ter mais inimigos declarados 
não impede a democracia de ser 
perturbada por uma adversidade 
íntima, que se ignora como tal, 
mas cujos efeitos não são menos 
temíveis. O fato de que ninguém mais 
proponha derrubá-la não a impede 
de ser insidiosamente ameaçada 
de perder sua efetividade. Mais: 
se sua existência está ao abrigo 
da contestação, o modo por que 
seus atores hoje a compreendem 
tende a dissolver as bases do seu 
funcionamento. A crise existe no 
rigor do termo, no sentido de que 
há um questionamento da realidade 
democrática no interior dela, 
desencadeado pelos próprios dados 
que coordenam a sua marcha. A 
diferença é que o processo é de uma 
natureza muito mais sutil do que os 
assaltos por ela sofridos no passado; 
por isso mesmo, suas dimensões são 
mais difíceis de identificar.

Para além da “crise”, por que falar, 
mais precisamente, em “crise de 
crescimento”? Esta é uma expressão 
cujas conotações parecem flertar 
perigosamente com uma velha e 
ultrapassada teoria do “organismo 
social”. É que, a despeito desse 
risco (fácil de ser desfeito), a imagem 
tem a virtude de chamar a atenção 

sobre o tipo de historicidade com 
que estamos lidando. Não se trata 
aqui das vicissitudes da democracia 
através do tempo, de sua história 
externa; trata-se de sua história 
interna, da afirmação progressiva 
de seu princípio, do desdobramento 
de sua fórmula – numa palavra, 
trata-se de seu desenvolvimento. 
Desenvolvimento que, embora nada 
tenha a ver com o crescimento de um 
organismo, compreende um processo 
endógeno de expansão e explicitação 
cuja dinâmica é indispensável captar. 
Na ausência de uma palavra própria 
no registro social, “crescimento” me 
parece fornecer uma aproximação 
aceitável. As transformações da 
democracia assinalam alguma coisa 
como um crescimento, e esse 
crescimento, justamente porque ela 
não é um organismo, dá origem a 
desequilíbrios profundos que, por 
este ou por aquele motivo, põe sua 
existência em perigo.

A AuToNomiA moDErNA
Essa essência dinâmica do 

fenômeno democrático não é 
plenamente inteligível se não 
remontamos à sua origem. A 
democracia dos modernos deve ser 
compreendida, em última análise, 
como consequência do processo 
de saída da religião, quer dizer, da 
passagem de uma estruturação 
heterônoma do estabelecimento 
humano-social para uma organização 
autônoma. Ela representa, mais 
precisamente, a conformação 
política adquirida pela autonomia 
do estabelecimento humano-social. 
Essa é a definição ao mesmo tempo 
mais global e mais exata que se lhe 
possa dar. Ressalte-se, todavia, que 

essa autonomia não é uma ideia 
abstrata adquirida de uma vez por 
todas. A autonomia é algo que se 
forma e se afirma na longa duração, 
na medida do processo multissecular 
por que ela vem sendo arrancada da 
estruturação religiosa do mundo. As 
coisas seriam simples, se ela não 
passasse de um princípio; mas ela é, 
mais fundamentalmente, um modo 
de desdobramento da vida coletiva. 
O processo de saída da religião é 
um processo de materialização da 
autonomia que passa pela refundição 
do conjunto das engrenagens 
organizadoras das comunidades 
humanas. Por isso mesmo, a 
surpresa é permanente no curso 
dessa aventura. Se nós conhecemos 
de cor os seus princípios, as formas 
por que eles se materializam não 
deixam de nos desconcertar. É 
pelo mesmo motivo que no curso 
desse caminho se apresentam 
regularmente problemas de direção 
dos instrumentos da nossa liberdade. 
O paradoxo é que as encarnações da 
autonomia ameaçam constantemente 
nos escapar. 

Assim, é para esse movimento 
de concretização que precisamos nos 
voltar, a fim de medir as dificuldades 
enfrentadas pela democracia no 
caminho do seu aprofundamento. 
Antes de tudo, é preciso compreender 
o que a autonomia quer dizer na 
prática, como modo de ser das 
comunidades humanas. Para resumir 
cinco séculos em algumas frases, 
essa materialização da autonomia, 
concomitante à saída da religião, 
se efetuou em três vagas. Ela se 
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serviu de três vetores sucessivos: 
o político, o direito e a história. Ela 
se traduziu, em primeiro lugar, pelo 
advento de um novo tipo de poder, no 
lugar do antigo poder mediador que 
operava a conjunção do cá – embaixo 
com o além, isto é, a sujeição da 
ordem humana ao seu fundamento 
transcendente. Esse novo poder 
recebe o nome de Estado; sua 
originalidade será a de funcionar 
sempre, preferencialmente, como 
o operador da cisão entre o céu e 
a terra e da imanência das razões 
que presidem a organização do 
corpo político. A essência da política 
moderna reside na existência desse 
condensador de autossuficiência do cá 
– embaixo, que é o Estado.

O processo de saída da religião 
passou, em segundo lugar, pela 
invenção de um novo tipo de 
vínculo entre os seres, no quadro de 
desprendimento e forja de um novo 
princípio de legitimidade no interior 
do corpo político. Em contraposição à 
hierarquia que religava os seres sobre 
a base de sua desigualdade, de sua 
dessemelhança natural, refratando 
em todos os níveis do corpo social a 
dependência da natureza frente ao 
sobrenatural, o novo vínculo sobrepôs, 
como base de sua igual liberdade de 
origem, o direito igual dos indivíduos 
e o contrato celebrado entre eles. 
Essa redefinição da base das 
relações entre os seres se inscreve 
no interior de um remanejamento 
mais vasto dos fundamentos do 
direito em geral. A fonte do direito 
estava em Deus; ela se desloca para 
a natureza e, mais precisamente, 
para o estado de natureza, ou 
seja, para o direito originariamente 

detido pelos indivíduos por conta 
de sua independência primordial. A 
legitimidade da autoridade pública e 
da organização do corpo político deixa 
de ser transcendente; agora, ela só 
pode proceder do acordo permanente 
dos indivíduos que compõem o 
corpo político e que contratualmente 
coletivizam os seus direitos singulares. 
Esta é a revolução na origem e na 
natureza do direito, que fez do direito 
moderno, entendido essencialmente 
como direito dos indivíduos, um vetor 
da autonomia.

O processo de saída da religião 
passou, enfim, em terceiro lugar, pela 
reviravolta da orientação temporal 
da atividade coletiva. No lugar da 
obediência incondicional ao passado 
fundador e da dependência em 
relação à tradição, a historicidade 
dos modernos projeta adiante a 
humanidade na invenção do seu 
futuro. No lugar da autoridade de 
origem, fonte da ordem imutável 
que deve reinar entre os homens, 
se põe a autoconstituição do mundo 
humano no tempo, rumo ao futuro. 
Já que, através dela, a humanidade 
vem deliberadamente a produzir a si 
mesma no tempo, o terceiro vetor 
da autonomia humana é a orientação 
histórica. 

A história da modernidade é, 
no mais profundo, a história do 
desdobramento sucessivo e da 
progressiva conjugação desses três 
vetores da autonomia. Em nenhum 
desses três pontos se verifica, 
evidentemente, um surgimento 
instantâneo; trata-se antes de uma 
expressão que pouco a pouco 
toma corpo, isto é, de uma lenta 

expansão deslocando e quebrando 
pouco a pouco as engrenagens 
poderosamente constituídas da 
estruturação heterônoma. Assim, a 
lógica imanente do Estado substitui 
a da monarquia sagrada a que ele 
estava originalmente associado na sua 
origem, até que a abstração da coisa 
pública destrona a personificação 
régia do poder. Pouco a pouco, de 
forma parecida, a redefinição do 
direito no corpo político sobre a base 
dos direitos individuais revela a sua 
dimensão democrática: a liberdade do 
estado de natureza comanda o estado 
de sociedade. Do mesmo modo, a 
orientação histórica se aprofunda ao 
cabo de um deslocamento cada vez 
mais acentuado na direção do futuro 
e do alargamento das possibilidades 
de ação decorrente das perspectivas 
descortinadas. É o que chamamos 
comumente de “aceleração da 
história” – desajeitada expressão de 
uma percepção correta. Na medida 
em que vai se afrouxando o laço do 
antigo modelo de organização de 
acordo com o poder dos deuses, da 
autoridade do todo e a dependência 
para com o passado, temos um 
crescimento como expressão cada 
vez mais ampla das novas articulações 
da experiência coletiva. Desse 
modo, o dinâmico inventário dos 
componentes da modernidade – que 
é a autonomia materializada – permite 
visualizar o que mais fundamente 
separa a democracia dos modernos da 
democracia dos antigos. A democracia 
dos modernos se sustenta em três 
dados ou dimensões estranhas ao 
poder comunal da cidade antiga: 
o Estado, o direito universal dos 
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indivíduos, a autoprodução coletiva. 
Três dados ou dimensões a que se 
junta uma gama de problemas inéditos 
em relação àqueles conhecidos dos 
antigos.

O desenvolvimento e os 
problemas enfrentados pela 
democracia moderna devem ser 
examinados à luz do estabelecimento 
desses três vetores. Esses problemas 
remetem, no plano do princípio, à 
questão do governo da autonomia; 
ou, se preferirem, da direção dos 
vetores da autonomia. Porque ela não 
é dada de barato. O Estado procura 
na comunidade humana os meios de 
sua autonomia; mas precisa saber 
utilizá-los, dominá-los e não se deixar 
conduzir por eles. O indivíduo de 
direito dá corpo ao funcionamento 
autônomo da comunidade humana; 
mas precisa construir o poder 
correspondente a essa liberdade 
contratual dos indivíduos contra a 
dispersão e a dissolução da potência 
comum, que ela pode desencadear. 
Entre o retorno tirânico da liberdade 
dos antigos e a impotência anárquica 
das liberdades privadas, a via é 
estreita. A história, enfim, a orientação 
histórica torna a autonomia algo muito 
superior à mera capacidade de se dar 
a própria lei; ela a eleva ao ponto de 
viabilizar a constituição concreta de si 
mesmo, ou seja, de se autoconstituir. 
No entanto, é preciso ainda comandar 
e dirigir essa autoprodução que, do 
contrário, pode desembocar na mais 
enlouquecedora das despossessões. 
Fazer-se a si mesmo ignorando o 
que se faz: não é isto o cúmulo da 

alienação, do tornar-se estranho 
a si mesmo? Esse é o perigo que 
corre uma humanidade voltada para 
a conquista do futuro: perder-se no 
meio do caminho. 

N
a prática, por sua 
vez, os problemas 
da democracia dos 
modernos remetem 

principalmente ao ajuste, à articulação 
ou à combinação dessas três 
dinâmicas da autonomia – política, 
jurídica e histórica. Uma tarefa repleta 
de dificuldades, pois cada uma dessas 
três dimensões define uma visão 
autossuficiente da condição coletiva 
e tende a funcionar por sua própria 
conta, excluindo as demais. Eis a razão 
por que eu evocava o renascimento 
do problema do regime misto. Ele se 
coloca em termos que nada têm a ver 
com aqueles da mistura e do equilíbrio 
entre a monarquia, aristocracia e 
democracia – problemática liquidada 
à época moderna, como se sabe, 
pela irrupção da razão contratualista 
e da composição do corpo político 
a partir do direito dos indivíduos. 
Isso não impede que a democracia 
moderna seja um regime misto, cuja 
vida gira em torno da problemática 
conjugação de seus componentes. 
Nada mais trabalhoso do que 
manter unidos, agindo de forma 
concertada, os imperativos da forma 
política, as exigências do indivíduo 
de direito e as necessidades de 
autoprodução futurista. O desacordo 
é mais frequente que a harmonia. Aí 
estão o dilema e o lugar de tensão 
permanente de nossos regimes.

o FATo LiBErAL
Entre esses três vetores de 

autonomia, o mais espetacular, pela 
amplidão de suas consequências, 
é o terceiro e último: a orientação 
histórica. É aquele que traz as 
mudanças mais rápidas e as mais 
imediatamente sensíveis, pois é de 
sua natureza valorizar a mudança. A 
orientação histórica se instala entre 
1750 e 1850, quer dizer, da abertura 
da perspectiva do progresso à tomada 
do poder pelas consequências da 
Revolução Industrial. É em função 
dela que se estabelece a dimensão 
dos regimes que nos é mais familiar: 
a dimensão liberal. Certo, é possível 
conceber a democracia apenas sobre 
a base do direito. Os princípios do 
direito dos modernos, tais como 
definidos pelo nascimento, bastam 
para dar a ele uma definição completa. 
Eles foram, aliás, a matriz das 
revoluções do direito natural do fim 
do século XVIII, nos Estados Unidos 
e na França, de que descendem 
diretamente os nossos regimes. 
Entretanto, essa perspectiva é em 
parte enganosa na medida em que ela 
mascara o trabalho de reinterpretação 
do direito natural à luz da história, 
trabalho que presidiu à formação 
dos regimes representativos hoje 
conhecidos. Foi a orientação histórica 
que conferiu cunho específico à 
organização política liberal em que 
vivemos.

O deslizamento para o futuro 
acarreta, de fato, uma reorganização 
completa do ordenamento das 
sociedades. Para começar, ela induz 
justamente uma descoberta da 
sociedade enquanto sede da dinâmica 
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coletiva e origem da mudança; 
assim, ela legitima a emancipação da 
sociedade civil em relação ao Estado 
e inverte o sinal nas relações entre o 
poder e a sociedade. A perspectiva da 
autoconstituição da humanidade no 
tempo revela-se promotora de uma 
política da liberdade. O primeiro artigo 
dessa política declara que a sociedade 
deve ser deixada livre na condição 
de verdadeiro motor da história; pelo 
mesmo motivo, o segundo artigo 
sustenta que os indivíduos devem 
ser deixados livres no interior da 
sociedade, porque são os atores da 
história. Nesse quadro, o poder não 
pode mais ser encarado como a causa 
da sociedade, isto é, como a instância 
encarregada de fazê-la existir por meio 
de sua ordenação, seja a pretexto de 
refratar uma ordem transcendente, 
seja a título de administração de 
suas necessidades internas. O 
poder passa a ser considerado 
consequência da sociedade, cabendo 
a ele unicamente executar as missões 
que lhe foram por ela delegadas. O 
poder só tem sentido à medida que 
representa a sociedade. Uma tarefa 
de representação que o poder melhor 
executará, na medida em que ela lhe 
for explicitamente reconhecida e que 
ele for escolhido pela coletividade 
cada vez mais livremente.

Proponho denominar reviravolta 
liberal, é essa redefinição dos vínculos 
entre o poder e a sociedade que dá 
origem ao governo representativo no 
seu sentido moderno. Não se trata 
mais aqui de associar a melhor parte 
do corpo político ao poder, como na 
representação medieval; trata-se de 
transformar o poder em expressão 
da sociedade, já que esta última se 
torna o lugar da criação coletiva. Da 
mesma forma, proponho denominar 

fato liberal esse reconhecimento 
prático da independência da sociedade 
civil e da iniciativa dos seus atores; 
isto é – numa fórmula que destaca 
o seu caráter revolucionário –, esse 
reconhecimento da prioridade e da 
primazia da sociedade civil sobre 
o governo político, que implica a 
admissão da essência representativa 
na legitimidade política. Apenas a justa 
tradução das necessidades sociais 
pode legitimar um governo, seja qual 
for sua forma institucional. Trata-se de 
um fato porque, independentemente 
da ideologia liberal, essa primazia da 
sociedade constitui objetivamente a 
articulação central da sociedade da 
história. Entendemos por ela uma 
sociedade que não somente se 
compreende como histórica, mas 
que se organiza como tal. A ideologia 
liberal não passa de uma leitura entre 
outras possíveis desse fato e de suas 
consequências políticas. Dito de outra 
forma, nossas sociedades são dotadas 
de uma estrutura liberal, em função 
de sua orientação histórica, de sua 
busca de autonomia por meio de seu 
trabalho de transformação e produção 
de si mesmas. 

A PrimEirA CrisE DA DEmoCrACiA
É sob o sinal liberal que a 

democracia entra paulatinamente nas 
sociedades europeias no decorrer 
do século dezenove, conforme o 
alargamento democrático do governo 
representativo proporcionado pelo 
sufrágio universal. No princípio, o 
governo representativo se consolida 
numa versão elitista, que reserva 
a extração do interesse coletivo à 
deliberação dos mais responsáveis 
e dos mais esclarecidos. Mas, dadas 
as premissas que lhe são próprias, o 

regime liberal, conforme a história, 
se destina a desabrochar como 
liberalismo democrático, cada ator 
considerado o melhor juiz dos seus 
interesses, e a representação, tanto 
melhor quanto maior for o número de 
atores da história comum. Com efeito, 
é essa democratização irresistível 
dos regimes representativos que 
triunfa em torno de 1900. No entanto, 
concomitante a esse advento do 
governo liberal democrático, emerge 
a primeira crise de crescimento 
da democracia, acompanhada dos 
caracteres próprios de uma crise de 
instalação. Incubada e esboçada ao 
longo do período crucial de 1880-1914, 
ela explodirá na sequência da Primeira 
Guerra Mundial, atingindo seu ponto 
culminante nos anos 1930.

É uma crise de crescimento 
porque, por um lado, a crise de 
legitimidade democrática triunfa no 
mundo dos fatos para impor o reinado 
das massas; por outro lado, longe de 
desembocar num autogoverno efetivo, 
esse avanço teórico da autonomia, 
garantido pelo poder do sufrágio 
universal, conduz a uma perda de 
controle e de direção da coletividade. 
O regime parlamentar se revela ao 
mesmo tempo enganoso e impotente; 
a sociedade, pressionada pela divisão 
do trabalho e pelo antagonismo 
das classes, dá a impressão de 
submergir; a mudança histórica, ao 
mesmo tempo em que se generaliza, 
se acelera, se amplia, se subtrai a 
todo o controle. Assim, no momento 
preciso em que, na qualidade de 
atores, os homens não podem mais 
ignorar que eles fazem história, eles 
são obrigados a reconhecer que não 
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sabem mais a história que fazem. Eles 
não ganharam sua completa liberdade 
de atores senão para mergulhar no 
caos e na impotência a respeito de si 
mesmos. A dúvida que se insinua é 
de que a saída da religião teria sido a 
razão de a sociedade ter se tornado 
insustentável. 

É
em relação a essa crise 
imensa que é preciso 
compreender os dois 
grandes fenômenos 

políticos do século XX, que foram 
respostas a essa crise: a irrupção 
dos totalitarismos e a formação das 
democracias liberais. Formulando-a 
como a escolha clara que ela 
certamente não foi, a alternativa era a 
seguinte: ou reconquistar e construir 
o poder democrático como potência 
de autogoverno no quadro de uma 
sociedade da história e de suas 
articulações liberais, ou romper com as 
articulações liberais para reencontrar 
o controle e a direção do destino 
coletivo. A liberdade da sociedade civil 
e, nela, a liberdade dos indivíduos, 
seriam fermentos de desorganização 
e de anarquia, incompatíveis com o 
exercício do poder sobre si mesmo. 
Desse modo, à abertura para o 
futuro, os totalitarismos opõem o 
estabelecimento de um regime 
definitivo; às flutuações associadas 
à representação da sociedade, 
eles acenam com a restauração do 
primado ordenador do político; no 
lugar do desligamento dos indivíduos, 
eles instalam a uniformidade das 
massas ou da comunidade popular. 
Na realidade, os totalitarismos 
retornam, ou tentam retornar, embora 
numa linguagem laica, à sociedade 
religiosa, ou seja, à sua coerência 
e à convergência de suas partes. 

Este é um sinal de que, apesar de 
oficialmente repudiado, o modelo 
religioso continuava solidamente 
implantado nas mentes, influenciando 
a marcha das coletividades o 
suficiente para se apresentar, em caso 
de necessidade, como um recurso 
alternativo.

É conhecidíssima a história da luta 
entre as duas opções, a democrática 
e a totalitária; no entanto, quando 
recolocada nessa perspectiva, ela 
ganha uma nova inteligibilidade. 
Os totalitarismos avançaram tanto 
na década de 1930 que se tinha a 
impressão de que, submersa por eles 
à esquerda e à direita, a era liberal 
burguesa chegava ao fim. E então, 
depois de 1945, as democracias 
liberais souberam se transformar 
de modo profundo o bastante 
para superar os males que haviam 
parecido incuráveis. Ter-se-á assim, 
durante uma trintena de anos de 
excepcional crescimento, uma fase 
de reformas e de consolidação dos 
regimes liberais democratizados 
pelo sufrágio universal, que fez deles 
as democracias liberais que hoje 
conhecemos. Foi uma fase de reforço 
e de estabilização que, afinal, lhes 
permitiu triunfar contra o que subsistia 
de seus velhos adversários, fossem 
reacionários ou revolucionários. Em 
1974, com a Revolução dos Cravos, 
em Portugal, começou a terceira 
vaga de democratização. Ela será 
fatal às ditaduras que perpetuavam 
as sequelas dos fascismos no sul da 
Europa, antes de chegar à América 
Latina e culminar no colapso do 
chamado “socialismo real”.

Mas, paralelamente a essa 
expansão mundial, a contar mais ou 
menos da mesma data, os regimes de 

democracia liberal estabilizada entram 
numa fase de transformações internas 
consideráveis. Confirmando que o 
avanço democrático nunca se dá 
sem dificuldades para a democracia, 
verifica-se então uma nova crise. Ao 
passo que se consuma o triunfo da 
democracia, imposta como horizonte 
inultrapassável de nosso tempo e 
único regime legítimo imaginável, essa 
metamorfose vai desembocar numa 
segunda crise de crescimento durante 
a década de 1990, comparável em 
seu princípio à primeira, mas muito 
diferente em sua manifestação. Resta-
nos agora clarificar essas semelhanças 
e essas diferenças.

A sÍNTEsE LiBErAL-DEmoCráTiCA
Essa elucidação supõe 

preliminarmente uma ideia clara do 
ponto de partida – as reformas que 
produziram a estabilização da fórmula 
democrático-liberal depois de 1945. 
Seu conjunto constitui uma resposta 
sistemática à crise dos regimes 
liberais, que desencadeara a vaga 
totalitária. Quanto ao essencial, essas 
reformas representaram uma injeção 
de poder democrático na sociedade 
liberal, graças a um entrelaçamento 
sutil do político, do social-histórico 
e do direito. O que se apresenta, 
em termos de regime, como uma 
combinação do regime liberal e do 
regime democrático, repousa sobre 
uma arrumação sábia e complexa 
de três elementos da modernidade 
autônoma. Eis por que falamos de 
uma síntese liberal democrática como 
um regime misto. Essas reformas 
se desdobraram em três direções 
principais. Eu me contentarei em 
recordar a inspiração geral, no intuito 
de destacar a tessitura geral:
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Primeiro, elas consistiram em 
reformas políticas destinadas a 
responder à impotência parlamentar 
e à má representação, através 
principalmente de uma reavaliação do 
papel do poder executivo no interior 
do regime representativo. Ele é, no 
fim das contas, aquele que exerce 
melhor essa função enigmática que é 
a representação. Colocando-o à frente, 
aumenta-se não apenas a eficácia 
da potência pública; concede-se aos 
cidadãos a possibilidade de melhor se 
reconhecerem em sua ação.

As reformas passaram em 
seguida por uma série de reformas 
administrativas que ergueram, com 
um aparelho de serviços públicos, um 
aparelho de regulação e de previsão 
destinado a remediar a pilotagem 
às cegas e a impotência diante da 
anarquia dos mercados, calcanhar 
de aquiles dos Estados liberais. Dali 
por diante, os Estados puderam 
contar com poderosos meios de 
conhecimento da sociedade, de 
organização da existência coletiva 
e de condução de seu processo de 
transformação. A mudança de fontes 
inumeráveis se tornou inteligível 
e controlável do ponto de vista da 
comunidade política.

Por fim, as reformas – este é 
o aspecto mais conhecido –, em 
seu aspecto social, resultaram na 
edificação dos Estados-Providência. 
O empreendimento tem dois 
alcances: o Estado social não é 
apenas um instrumento de proteção 
da independência real dos indivíduos 
contra os azares da natureza que a 
ameaçam (a doença, o desemprego, a 
velhice, a indigência); ele é igualmente 
um instrumento de apreensão da 
sociedade em seu conjunto e de 

controle de sua ordem, do ponto de 
vista da justiça. Ele não pretende 
realizar instantaneamente a sociedade 
justa, mas propõe um quadro que 
permita debatê-lo de forma operatória.

O resultado do conjunto dessas 
vastas transformações foi um 
casamento da dinâmica histórica com 
uma potência renovada do Estado e 
um direito dos indivíduos redefinido 
em sua espessura concreta. A 
liberdade liberal é respeitada. Ela é 
mesmo ampliada, graças aos meios 
postos à disposição das liberdades 
pessoais como da liberdade de 
invenção e de autoconstituição 
das sociedades civis. Ocorre 
que, agora, ela é provida de uma 
expressão política capaz de encarnar 
o autogoverno da comunidade 
histórica, reconhecida em sua força 
criadora. Com isso, a liberdade 
liberal se elevou verdadeiramente ao 
nível de liberdade democrática. Do 
liberalismo democratizado, passou-se 
à democracia liberal na plenitude da 
noção. 

Promovidas na sequência da 
Segunda Guerra Mundial, essas 
grandes reformas se mostraram, em 
médio prazo, extraordinariamente 
eficazes para granjear a aceitação 
das populações. Elas desarmaram 
pouco a pouco os receios e as 
rejeições que por algum tempo, 
principalmente na tormentosa década 
de 1930, ameaçaram submergir os 
regimes liberais, que pareciam então 
condenados por sua irremediável 
fraqueza. Essas reformas se 
entrelaçaram tão profundamente 
com a democracia que a permitiram 
caminhar, a partir da metade dos 
anos 1970, meio a uma grave crise 
econômica. Se a crise consecutiva 

ao Crack de 1929 havia excitado as 
tentações revolucionárias, a crise 
posterior ao choque petrolífero de 
1973 foi marcada pelo abandono das 
esperanças revolucionárias e pelo 
descrédito das promessas totalitárias.

A EXPANsÃo DA AuToNomiA
Para além da desregulamentação 

dos mecanismos econômicos, esta 
crise vai se revelar, de pouco em 
pouco, como o sinal de uma mudança 
de mundo, aí inclusa a aceitação 
literal da palavra; uma mudança de 
geografia mundial, uma mudança da 
base material de nossas sociedades, 
de capitalismo, de indústria, de 
sistema técnico. Da esfera econômica, 
a mudança vai ganhar a esfera 
política. O espírito das medidas de 
desregulamentação e de liberalização 
adotadas para favorecer a retomada 
do crescimento econômico vai invadir, 
com poderosos efeitos, a esfera das 
instituições públicas. O equilíbrio da 
síntese entre dimensão democrática 
e dimensão liberal adquirida bem ou 
mal no começo dos anos 1970 se 
rompe então em benefício de uma 
hegemonia renovada da dimensão 
liberal.

Esse renascimento tanto prático 
quanto ideológico do liberalismo, 
depois de uma longa fase de 
eclipse, é o aspecto mais visível da 
subversão da paisagem coletiva no 
último período. Mas a significação 
do fenômeno é mais profunda. A 
inflexão ideológica é apenas a parte 
visível de uma mutação do conjunto 
que tem sua fonte numa retomada do 
processo de saída da religião. Apenas 
por essa luz é possível reconhecer 
todas as suas dimensões. A arrancada 
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da estruturação religiosa estava 
longe de ter terminado. Ela podia 
parecer adquirida do ponto de vista 
das regras explícitas que governavam 
a atividade coletiva; mas não do 
ponto de vista das engrenagens 
efetivas e dos pressupostos tácitos 
da vida em sociedade. Foi esta 
reserva oculta que as religiosidades 
totalitárias haviam explorado. Ora, os 
resultados espetaculares em matéria 
de concretização da autonomia, 
obtidos no período da consolidação 
da democracia liberal, entre 1945 e 
1975, criaram as condições para um 
passo suplementar; eles criaram as 
bases e acumularam os meios de uma 
nova fase de expansão da organização 
segundo a autonomia. Esta se traduz 
pelos novos desenvolvimentos de 
seus três vetores, que acomodam mal 
as combinações e os compromissos 
antes estabelecidos entre eles. Um 
dos vetores, o do direito, parece 
prevalecer sobre os outros e ditar de 
maneira hegemônica sua lei. Trata-se, 
em parte, de uma ilusão de ótica, pois 
ocorre o aprofundamento simultâneo 
do político, do direito e da história. 
Mas o estatuto e o andamento agora 
conferidos ao político e à história 
pelo aprofundamento da democracia 
os subtraem, por assim dizer, da 
nossa visão. O Estado-Nação é mais 
estruturante do que jamais foi; a 
diferença é que, agora, dissipada a 
transcendência imperativa conferida 
pela antiga estruturação religiosa, 
ele age de modo infraestrutural. Por 
isso, o recuo de suas atribuições 
anteriores aparece como uma derrota 
(quando, na verdade, se ele deixou 

de comandar a economia, é para que 
melhor servir-lhe de suporte). Mas é 
assim: quanto mais importante seu 
papel, menos ele é manifesto.

J
amais, aliás, por menos 
que a expressão seja 
adequada, o sentimento 
de aceleração da história 

foi tão difuso e a justo título. A 
amplificação da ação histórica é 
de fato notável. O problema é que 
esse aprofundamento da orientação 
produtiva na direção do futuro acaba 
por deixá-lo irrepresentável, ao 
mesmo tempo em que nos retira 
o passado. Ele nos prende num 
presente perpétuo, rompendo os 
vínculos que uniam as temporalidades. 
Justamente quando a orientação 
histórica nos comanda como nunca, 
tudo se passa como se a história 
não existisse mais. Resta apenas o 
elemento do direito, que sobrenada na 
paisagem coletiva. Em compensação, 
ele ocupa o palco com sobranceria. 
Sua visibilidade lhe confere uma 
preponderância multiplicada várias 
vezes. Ele é a instância mestra da 
configuração atual. O direito confere 
a sua cor política à ofensiva liberal, 
acentuando o exercício dos direitos 
individuais tanto quanto as faculdades 
de iniciativa da sociedade civil. Pode-
se discutir longamente, enfim, sobre 
qual das forças que modelam o 
nosso mundo é a mais poderosa: as 
liberdades econômicas ou a política 
de direitos humanos. Basta, para o 
nosso presente propósito, observar a 
solidariedade entre eles. 

Uma das expressões mais 
marcantes da mudança de direção 
em relação ao grande período de 
organização do pós-guerra foi, de 
fato, a retomada do processo de 
individualização. Enquanto só se falava 
em massas e classes, o indivíduo 
era apreendido através de seu 
grupo. Hoje, a sociedade de massa 
foi subvertida por dentro por um 
individualismo de massa, que separa 
o indivíduo de seus pertencimentos. 
O fenômeno ilustra a forma como a 
descontinuidade do novo período se 
situa em continuidade com o anterior. 
Essa dissociação generalizada teria 
sido inconcebível sem o imenso 
trabalho de construção do indivíduo 
concreto empreendido pelo Estado 
social. Ele é herdeiro em linha direta 
de seus dispositivos protetores e 
promocionais; por isso mesmo, o 
indivíduo inflige ao Estado social um 
desvio que, conduzindo-o por uma 
via bem diversa, pavimentada nas 
conquistas do indivíduo concreto, 
acaba por conduzi-lo de volta ao 
indivíduo abstrato. A conquista 
dos direitos reais se prolonga em 
reabilitação dos direitos que se diziam 
formais e na reativação das demandas 
formuladas em seu nome. 

A consagração do movimento, 
nessa linha, foi a majestosa 
entronização do indivíduo de direito e 
dos direitos humanos na década de 
1980. Encontrou-se mesmo uma data 
histórica para fornecer um suporte 
simbólico a esse coroamento: o ano 
de 1989 tornou-se a confirmação 
irônica do caráter inultrapassável 
das conquistas da revolução 
burguesa, dois séculos depois, à luz 
do desabamento de sua pretensa 
sucessora, a bolchevista. Isso não 
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quer dizer, naturalmente, que nada 
aconteceu de relevante durante 
esses duzentos anos, nem que esse 
sujeito de direito, que retorna à cena 
pública, é o mesmo cidadão de 1789. 
Isso seria demais. Nosso problema 
é precisamente compreender 
como o caminho percorrido muda 
as condições de funcionamento da 
democracia a ponto de fazer, de seu 
suporte natural, a fonte dos seus 
problemas.

A DEmoCrACiA Dos DirEiTos Do HomEm
O alcance histórico dessa sagração 

não poderia ser mais bem realçado. 
Por conta deste retorno de um 
indivíduo de direito, a democracia 
transformou-se no que ela quisera 
ser e não conseguira, quando de sua 
primeira e breve tentativa, durante 
a Revolução Francesa: ser uma 
democracia dos direitos humanos. 
Ela o reivindicava então vagamente, 
esforçando-se por preservar os 
direitos negativamente, armando-se 
de garantias na esfera judiciária. Mas 
se há alguma coisa que conseguimos 
compreender, desde o surgimento da 
autoridade da história, no século XIX, é 
que, na abstração em que vivia noutra 
época, esses direitos representaram 
princípios tão veneráveis quanto 
inoperantes. Entendia-se que, 
se a ação política quisesse ser 
eficaz, ela deveria se orientar pelo 
conhecimento concreto da sociedade 
e de suas dinâmicas; a prova mais 
convincente que tivemos desse fato 
foi o avanço dos direitos pessoais, 
sob a forma de direitos sociais, 
no interior do Estado-Providência. 
O alcance do ressurgimento da 
democracia de direitos humanos, 
que hoje testemunhamos, deve ser 
compreendido em comparação a 

esse eclipse de dois séculos que ela 
sofreu. É que, desta vez, a democracia 
retorna aos seus fundamentos para 
expressar-se e aos direitos humanos 
numa versão positiva, graças a uma 
mudança do estatuto desses direitos 
que lentamente os trouxe do céu 
do ideal à terra do praticável, ao fim 
de uma história subterrânea cujo 
triunfo constitui uma data marcante 
na longa história do direito natural. 
Tudo se passa como se a ficção do 
estado de natureza se tivesse tornado 
realidade; como se a norma primordial, 
definida segundo o tempo anterior à 
sociedade, coincidisse com o estado 
social. Não há mais qualquer obstáculo 
a que os direitos detidos pelo 
homem em virtude de sua natureza 
prevaleçam e vigorem; direitos que 
foram concebidos não apenas para 
orientar a ação coletiva, mas para 
determiná-la.

E
is a origem da enigmática 
inflexão da democracia 
contra si mesma – como 
ousei denominá-la –, que 

a faz regredir no movimento mesmo 
de seu progresso; que esvazia 
a democracia de sua substância 
no passo mesmo em que ela se 
aprofunda. Porque os efeitos políticos 
desse consenso jurídico renovado 
são consideráveis. A noção de Estado 
de direito adquire, nessa conjuntura, 
um relevo que ultrapassa em muito a 
acepção técnica em que ela estivera 
até então circunscrita. Ela tende 
a se confundir com a própria ideia 
de democracia, entendida como 
salvaguarda das liberdades privadas 
e respeito dos procedimentos que 
organizam sua expressão pública. 
De forma reveladora, o consenso 
espontâneo da palavra democracia 

mudou; em seu emprego cotidiano, 
ela significa hoje coisa diversa do que 
outrora significava: ele designava a 
potência coletiva, a capacidade de 
autogoverno. Agora, ele só remete 
às liberdades pessoais. A democracia 
é identificada com tudo o que tende 
a aumentar o lugar e o papel das 
prerrogativas individuais. Uma visão 
liberal da democracia suplantou sua 
noção clássica: sua pedra de toque 
não é mais a soberania do povo, mas 
a soberania do indivíduo, definida pela 
possibilidade última de pôr em xeque, 
se necessário for, a potência coletiva. 
Daí que, pouco a pouco, a promoção 
do direito democrático esteja 
engendrando a incapacidade política 
da democracia. Numa palavra, quanto 
mais a democracia reina, menos ela 
governa.

Em seus detalhes, os efeitos 
dessa contradição íntima se cruzam 
em dois níveis. Eles se manifestam, 
na superfície, por uma autorrestrição 
do domínio político da democracia e 
se traduzem, em profundidade, por 
um questionamento das bases sobre 
as quais repousa o funcionamento 
dela.

umA DEmoCrACiA mÍNimA
Com efeito, o eclipse da 

soberania do povo em benefício da 
soberania do indivíduo nos empurra 
inexoravelmente para uma democracia 
mínima. Não se trata de opor 
ingenuamente as duas noções; elas 
estão ligadas por uma articulação sutil 
que constitui a chave de abóbada de 
nossos regimes e que é o que nos 
permite falar de “democracia liberal” 
no rigor da expressão. Esta, como seu 
nome indica, comporta duas faces 
associadas e distintas: a democracia 
liberal repousa sobre os direitos 
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fundamentais das pessoas e as 
liberdades públicas que as prolongam, 
e consiste no exercício da potência 
coletiva, quer dizer, na conversão das 
liberdades individuais em autogoverno 
do conjunto. Este governo só pode 
ser exercido no sentido estrito dessas 
liberdades, pois é concebido para 
exprimi-las; entretanto, ele representa 
um poder distinto e superior, onde 
as liberdades individuais encontram 
o seu complemento necessário: aí, 
elas atingem não apenas a dignidade 
de partes do todo, mas também a 
responsabilidade do nosso destino 
comum. O problema constitutivo e 
permanente da democracia liberal 
é o de assegurar a hibridação 
equilibrada entre as duas espécies 
de exigência. Esta é uma segunda 
dimensão do poder de todos, que 
se acha presentemente apagada 
em prol da primeira – a da liberdade 
de cada um. A democracia não é 
mais compreendida como uma 
extensão necessária da disposição 
de si mesmo; ela é vista somente 
como um meio de proteção desta 
última (daí por que o alargamento 
da demanda endereçada ao Estado 
social pôde acompanhar a redução das 
prerrogativas políticas reconhecidas 
aos governos). No mais, a ambição 
de controlar e de conduzir o conjunto 
tende hoje a ser recusada por sua 
exterioridade autoritária. O próprio 
comando geral da lei passa a figurar 
como inimigo da irredutibilidade dos 
direitos. Tudo se passa como se 
fosse preciso reduzir o poder social ao 
máximo para se conseguir o máximo 
de liberdade individual.

Essa mudança é sentida 
principalmente na França, porque a 
República aí se enraizou em torno de 
um ideal particularmente exigente de 
soberania coletiva. Isto em função, 
por um lado, da herança de uma 
longa tradição estatal e, por outro, da 
confrontação com a Igreja Católica, 
que a levou a desenvolver, diante 
do imperativo de rechaçar o poder 
teológico, uma visão maximizadora 
da autonomia democrática. Daí 
resultou uma separação hierárquica 
especialmente pronunciada entre a 
esfera da cidadania pública e esfera 
de independência privada. Também 
o deslizamento que nos fez passar 
de uma democracia do público para a 
uma democracia do privado foi sentido 
com mais acuidade do que alhures. 
A inversão da prioridade que coloca 
a esfera pública na dependência 
da esfera privada, retirando sua 
preeminência de princípio, é vivida 
como desestabilizadora em relação 
a uma representação da política 
poderosamente ancorada na história.

O novo ideal operacional da 
democracia, que não necessita ser 
explícito para funcionar, se resume 
na coexistência procedimental 
dos direitos. Como assegurar a 
possibilidade simultaneamente 
regrada de independências privadas, 
de tal modo que elas possam contar 
igualmente no mecanismo da decisão 
pública? Eis a questão. Ora, quanto 
mais direitos para cada um, num 
quadro como esse, menos poder para 
todos. E caso se deseje apenas a 
plenitude dos direitos de cada um, não 
há mais, no fim das contas, nenhum 
poder coletivo. A própria possibilidade 
de algo parecido, com tudo o que 
ele implica de consideração do todo 

por si mesmo, se acha excluída por 
construção: a comunidade política 
para de se governar. Ela se torna, no 
sentido estrito, uma sociedade política 
de mercado. Por tal eu entendo, não 
uma sociedade em que os mercados 
econômicos dominam as escolhas 
políticas, mas uma sociedade cujo 
próprio funcionamento político toma 
emprestado da economia o modelo 
geral do mercado, de maneira que 
sua forma de conjunto se apresente 
como a resultante das iniciativas e 
das reivindicações dos diferentes 
atores, ao cabo de um processo 
autorregulado de agregação. Daí se 
segue uma metamorfose da função 
dos governantes: eles agora apenas 
servem para velar pela preservação 
da regra do jogo e pela garantia do 
bom andamento do processo. Cabe 
a eles operar a arbitragem e facilitar 
os compromissos decorrentes da 
dinâmica do pluralismo de interesses, 
das convicções e das identidades. 
Esse deslocamento em relação à ideia 
clássica de governo é percebido pelo 
atual sucesso do termo “governança”. 
Há uma grande ambição por detrás 
da modéstia que essa palavra alardeia 
– nada mais nada menos do que a 
de uma política sem poder. É uma 
ambição que se debruça sobre um 
luto que ela ainda não assumiu – o luto 
pelo desaparecimento dos elementos 
que viabilizam o poder político, isto 
é, a modelagem da comunidade 
humana no tempo, pela reflexão e 
pela vontade.

Ocorre, porém, que o poder 
não desaparece por obra da 
vontade; há sempre um governo, 
mesmo limitado em sua potência 
diretora. Ora, como os indivíduos 
e os grupos da sociedade civil só 
enxergam a si mesmos e suas 
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próprias preocupações, abandonando 
o ponto de vista do conjunto e 
deixando o governo reduzido a uma 
coordenação funcional, abandonada 
aos próprios políticos, o resultado 
dessa democracia mínima é nada mais 
nada menos do que a oligarquização 
crescente dos nossos regimes. 
Ela é paradoxal, à primeira vista, 
porque ela se desenvolve no meio 
de uma efervescência protestatária, 
alimentada pela inesgotável defesa 
e ilustração de reivindicações 
particulares. O encerramento em si 
da sociedade e dos indivíduos não 
implica absolutamente a passividade 
face às autoridades; ele se revela, 
ao contrário, fundamentalmente 
reivindicativo. Ele caminha 
estruturalmente de mãos dadas com a 
reclamação de um lugar legítimo para 
o particularismo que se defende no 
interior desse conjunto, cuja gestão, 
entretanto, é deixada aos cuidados das 
elites dirigentes. Ou seja, o ativismo 
se inscreve no interior da renúncia. 
Eis por que, no fim das contas, essa 
mobilização permanente, longe de 
ameaçar a oligarquia reinante, para 
além dos eventuais obstáculos que 
ela lhe opõe não para de confortá-
la em sua posição. Não é que as 
elites em questão tenham disponível 
um melhor plano de governo à sua 
disposição; é que não só as decisões 
por elas tomadas se acham num 
contexto de globalização, como elas 
são orientadas pelo consenso técnico 
e pela solidariedade que sentem 
em relação aos seus iguais. Essa é 
a outra dimensão da governança: 
a convergência de escolhas à 
escala internacional surdamente 
urdida pela conivência dos meios 
governamentais. De sorte que esse 
cosmos de sociedades que se 
acreditavam ingovernáveis se revela 

bem firmemente governada no todo. 
Elas são muito bem governadas por 
um feixe de escolhas que determina 
o conjunto das comunidades políticas 
e seus respectivos futuros, mas 
cujo essencial, como a imputação 
de responsabilidades, escapa à 
deliberação pública. Daí o sentimento 
generalizado de despossessão 
que assombra a democracia dos 
direitos: seu mecanismo cruza o 
fosso entre as elites e os povos, 
gerando um sentimento que erode 
inexoravelmente a confiança dos 
povos nas oligarquias cujo domínio, 
porém, eles mesmos incentivam 
com sua passividade cívica. As 
reações populistas que esse 
domínio oligárquico suscita, no fim, 
só reforçam a situação que elas 
denunciam. A democracia mínima é 
uma democracia tanto mais inquieta e 
descontente de si mesma quanto ela 
se encerra num círculo que a priva dos 
meios de se corrigir. 

Eis como, pois, o inegável 
aprofundamento da democracia 
tem resultado, porém, no seu 
esvaziamento.

umA CrisE DAs FuNDAÇÕEs
E isso não é tudo. Há um segundo 

nível de problema das democracias, 
ainda mais profundo, que concerne, 
não tanto ao seu mecanismo 
interno, mas ao plano do seu efetivo 
exercício. É aqui que adquire toda a 
sua dimensão a noção de democracia 
contra si mesma.

Em certos aspectos, é possível 
pensar que somos testemunhas de 
um processo de corrosão das bases 
do funcionamento da democracia. 
Para além da autorrestrição que ela 
se inflige, a democracia se encaminha 
para uma autodestruição suave que 

deixa intacto o seu princípio, mas que 
tende a privá-la de efetividade.

O universalismo fundacional de 
que vive a democracia a leva, com 
efeito, a se dissociar do quadro 
histórico e político no interior do qual 
ela foi gerada – o Estado-Nação –, 
mas também, de um modo mais 
amplo, de qualquer outro quadro 
de exercício, que é limitado por 
definição. A democracia dos direitos 
se pretende idealmente sem território 
nem passado. A lógica do direito a 
impele à recusa de se inscrever num 
espaço político cujos limites são vistos 
como uma injúria à universalidade 
de princípios que ela reivindica para 
si. Da mesma maneira, ela também 
se recusa a se inserir numa história, 
que a colocaria na dependência de 
uma particularidade não menos 
insuportável. Dito de outra maneira, 
a democracia está sendo levada a 
não assumir as condições que a 
fizeram nascer. No limite, ela rejeita 
categoricamente a ideia de que ela 
tenha podido nascer; ela pensa que 
é uma evidência natural, a respeito 
da qual a geografia e a história são 
escandalosamente incompreensíveis. 
Como pode ter acontecido de ela não 
ter prevalecido sempre e em toda 
a parte? O passado humano e sua 
diversidade civilizacional são rejeitados 
como a uniformidade de uma barbárie 
sem interesse, isto é, a ponto de 
se tornarem incompreensíveis. Na 
realidade, esse desenraizamento leva 
a democracia a viver da herança de 
uma genealogia da qual ela nada quer 
saber e com cujas conquistas ela não 
se preocupa mais em transmitir. 

Da mesma maneira, e com efeitos 
ainda mais diretos, a democracia dá 
as costas aos instrumentos capazes 
de tornar efetivas as decisões 
coletivas. Toda espécie de poder 

MatURaçãO
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se torna suspeito face à ideia de 
direito a que democracia quer se 
conformar. Paradoxo supremo: a 
democracia se faz antipolítica. É 
que, historicamente, as democracias 
modernas se constituíram sobre 
a base da apropriação da potência 
pública pelos membros do corpo 
político. Elas supuseram a formação 
de um Estado de tipo inédito, no qual 
os cidadãos colocavam ao seu serviço 
a potência legítima da comunidade. 
Agora não: seu novo ideal é o de 
neutralizar a potência política, não 
importa qual ela seja, a fim de pôr a 
salvo de qualquer risco a soberania 
dos indivíduos. Aí reside a causa 
profunda, na democracia atual, do 
abalo dos Estados e do princípio de 
sua autoridade. Ela vai muito além do 
recuo de suas atribuições econômicas: 
ela se encontra na discórdia acerca 
de sua natureza e do seu papel no 
espírito dos povos. A verdade é que 
não se compreende mais sua função 
de operadora do governo comum. Sua 
ação é difusamente atacada como 
ilegítima, pela suspeita estrutural de 
ser ela arbitrária.

A democracia dos direitos do 
homem é levada, assim, por uma 
possante inclinação, a rejeitar os 
instrumentos práticos de que 
ela carece para se tornar efetiva. 
Daí a descoberta dolorosa da 
impotência pública a que ela tende 
permanentemente. Na verdade, é ela 
que guarda em si essa impotência. 
Sem dúvida, parte dela vem de fora; 
sem dúvida, ela depende, em certa 
medida, das famosas “pressões 
externas”. Mas, na maior parte, 
ela provém de dentro. A ideia de 
que a democracia faz a si mesma a 
impede de admitir os meios de sua 
concretização; ela se dedica a se 
evadir no virtual.

Assim, a presente crise da 
democracia merece o nome de 
crise das fundações da democracia. 
Uma crise das fundações cuja causa 
não é outra que a preeminência 
concedida aos fundamentos de 
direito da democracia. Fundamentos 
jurídicos contra fundações históricas 
e políticas: eis a singular luta intestina 
que torna novamente problemático 
o regime da liberdade, tornando a 
autonomia potencialmente impossível 
de governar. O alargamento e o 
aprofundamento da estruturação 
autônoma do mundo humano-social 
engendraram uma democracia 
de direitos humanos que, no seu 
fundamento atual, tende a negar e 
dissolver as condições práticas do 
seu exercício. Eis como me parece 
que deve ser compreendida a fonte 
do misterioso marasmo que afeta 
nossos regimes, divididos entre uma 
nova certeza quanto aos princípios que 
devem guiá-los e uma inédita incerteza 
quanto aos meios de implementá-los.

V
ista no longo prazo do 
devir moderno, a crise 
pode ainda ser analisada 
em outros termos. Ela 

se apresenta tipicamente como 
um problema de composição entre 
os três elementos das sociedades 
pós-religiosas, entre os três vetores 
da autonomia. Ela é uma crise de 
nosso regime misto. O último avanço 
da revolução moderna impulsionou 
o direito para uma posição central e 
motora, desqualificando o político e 
relegando o social-histórico à sombra 
– o político, sem o qual o direito 
acaba sendo um ideal sem corpo, e 
o social-histórico, tornado uma força 
fora de controle, que preside nossa 
existência sem que saibamos seus 

efeitos reais. Daí as contradições 
permanentes causadas por esse 
unilateralismo: o que não é levado em 
conta pela ótica dominante nem por 
isso deixa de existir, inclusive para 
aqueles que, inconscientemente, não 
querem saber dele. Os defensores 
mais encarniçados do direito não 
param de apelar, malgrado seu, a 
essa política de que eles querem 
se livrar. Da mesma forma, eles 
são obrigados a constatar que as 
normas, cujo sentido eles supõem 
conhecer, adquirem eventualmente 
um alcance bastante imprevisto, à 
luz do desenvolvimento social efetivo 
em que elas se inscrevem. Falando 
concretamente, à margem do direito 
está a economia, que impõe a sua 
lei, não sem arranhar a imagem dos 
poderes e das liberdades individuais. 
Essas discordâncias constantes 
acabam por enraizar o sentimento 
de uma sociedade destinada a 
se ignorar, de uma coletividade 
privada de qualquer possibilidade de 
autoapreensão e, em última análise, 
a uma democracia impossível na 
plenitude do termo. Como esta 
comunidade política inapreensível e 
incontrolável – supondo que ela ainda 
exista – será capaz de fazer qualquer 
escolha coletiva, dilacerada entre 
solicitações incompatíveis? Por outro 
caminho, essa situação nos remete 
à ideia de uma democracia mínima: a 
proteção das liberdades do indivíduo 
privado é a única acepção capaz de 
conservar a ideia democrática com 
certa plausibilidade neste universo 
que escapa decididamente ao 
nosso controle. O ceticismo no que 
diz respeito à potência coletiva se 
junta aqui ao dogmatismo quanto 
à ilegitimidade sem partilha das 
prerrogativas individuais. 
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O interesse da perspectiva 

aqui desenhada é o de destacar 
a instabilidade fundamental 
da configuração atual da crise 
democrática. Ela ilumina a amplitude 
das contradições suscitadas por uma 
tendência que não deve ser vista 
como uma tendência dominante, 
por não ser nem o todo da realidade 
de nossas sociedades, nem a 
única tendência nelas existente. A 
hegemonia unilateral do elemento 
do direito não é a última palavra 
da história. Ela é um momento do 
percurso da sociedade autônoma, 
um momento de desequilíbrio que 
pede o restabelecimento de um 
equilíbrio entre esses três elementos, 
que devem caminhar paralelamente 
para que uma democracia coerente 
funcione. No que diz respeito a 
encontrar uma saída para a presente 
crise, são claros os termos do 
problema que nos é colocado: 
trata-se da possibilidade de se 
negociar um compromisso – com 
as limitações recíprocas que ele 
supõe – entre a lógica do indivíduo 
de direito, a dinâmica social-histórica 
e a forma política do Estado-Nação 
(forma cuja profunda metamorfose 
é erroneamente vista como uma 
desaparição por aqueles que aspiram a 
uma federação de Estados europeus). 

Não se recuará das margens 
de manobra conquistadas pelos 
indivíduos. Também há uma 
grande parte de irreversibilidade na 
emancipação das sociedades civis (e 
das sociedades econômicas dentro 
delas). Enfim, também não temos 
outros fundamentos disponíveis, além 
dos direitos humanos. Não se trata de 
criticar os direitos humanos – não mais 
que o individualismo, aliás. Trata-se 
de esclarecê-los. Trata-se de mostrar 

aos indivíduos que sua liberdade 
não adquire sentido verdadeiro 
fora do quadro de um governo em 
comum, bem compreendido em suas 
bases e suas condições. Isso supõe 
inscrever, no centro da deliberação 
pública, numa ordem política como 
tal assumida, e de colocar, na história 
presente, um controle refletido. 

Na tarefa de encontrar o motor 
suscetível de provocar semelhante 
evolução, não há necessidade de 
ir muito longe. Ele se encontra nas 
frustrações intensas que a situação 
atual tem provocado nos indivíduos 
que deveriam ser os seus maiores 
beneficiários. De que serve ser 
entronizado como ator soberano, se 
é para ignorar a própria identidade, 
tal qual modelada pela história, 
embrulhado num futuro cuja direção 
não se compreende e que parece 
impossível modificar? Mesmo para 
os individualistas mais radicais, a 
impotência coletiva é difícil de suportar 
– principalmente quando, no final, a 
ela se junta ao sentimento íntimo da 
despossessão. O paradoxo de uma 
liberdade sem poder é a longo prazo 
insustentável. Ela só pode conduzir, 
cedo ou tarde, à ideia de que apenas 
um governo comum pode conferir à 
independência individual o seu sentido 
completo.

A esses fatores de mobilização 
subjetiva relacionada às contradições 
puramente internas do jogo 
democrático atual, é preciso 
acrescentar, claro, os desafios 
objetivos enfrentados por nossas 
sociedades, que se encarregarão 
de conferir um conteúdo urgente à 
exigência de controle coletivo. Basta 
evocar o desastre ecológico para 
o qual nos empurra a aceleração 
do movimento econômico para 

perceber as mudanças dilacerantes na 
crença hoje dominante na magia das 
autorregulações, e que se adivinham 
para breve. Na verdade, a pressão 
ecológica, como obrigação de produzir 
a natureza, é apenas a ilustração mais 
visível de uma pressão geral em que 
se acham todas as condições de 
nossa existência, que hoje damos por 
dadas, mas que terão de ser queridas. 
Uma situação em que não será 
demasiado nenhum dos recursos de 
inteligência e de política coletiva. 

Essas são as razões que me 
parecem justificar um pessimismo 
no curto prazo e um otimismo no 
longo – se me permitem retomar 
uma fórmula que devo precisar. No 
curto prazo, a crise seguramente só 
irá se agravar. Ainda não chegamos 
ao cabo da decomposição dos antigos 
equilíbrios e do impulso dos fatores 
novos. Em compensação, em longo 
prazo, há motivos sólidos para pensar 
que a presente crise de crescimento 
pode ser superada. Não apenas o 
exemplo do passado aponta nesse 
sentido, como há sinais numerosos de 
que esse trabalho de recomposição 
já começou, ainda que de forma 
embrionária. 

Temos razões consistentes para 
pensar que a democracia do ano 
2000 é superior àquela de 1900; 
parece razoável que a democracia 
de 2100 seja uma democracia 
substancialmente aperfeiçoada, em 
relação à que conhecemos. Cabe a 
nós trabalhar por isso. 

Texto extraído de uma conferência pronunciada 
no Liceu David d’Angers, a 8 de junho de 2006, a 
convite da Sociedade Angevina de Filosofia.
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O lugar antropológico  
do desconhecido

Marcos Fabiano 
Gonçalves
Jurista e poeta D

eixo por alguns instantes 
o ramerrão dos aleres 
& afazeres acadêmicos 
e, graças a um animal 

formidável, imagino, por frações de 
incredulidade, qual não teria sido a 
surpresa causada por um rinoceronte 
em plena Europa do século XVI. Fazia 
praticamente 1.200 anos que o Velho 
Continente não se deparava com 
aquela criatura já transfigurada em 
lenda pela iconografia dos bestiários 
medievais. Penso aqui no famoso 
rinoceronte branco enviado ao Papa 
Leão X por Dom Manuel I. O tal 
ganda, nome indiano para a ignotae 
bestiae, fora dado de presente 
pelo Sultão de Cambaia, Modofar 
II, ao Vice-rei da Índia, Afonso de 
Albuquerque, que decidiu repassá-lo 
ao Rei Dom Manuel I, e este, por sua 

Abrir-se ao

vez, depois de faturar alto prestígio 
com a novidade zoológica, decidiu 
agraciar o Papa com a exótica 
criatura a fim de sensibilizá-lo para 
o reconhecimento do domínio 
português das novas descobertas. 
Não era fácil esse Dom Manuel, 
Rei de Portugal e dos Algarves, 
d’Aquém e d’Além-Mar em África, 
Senhor do Comércio, da Conquista 
e da Navegação da Arábia, Pérsia 
e Índia, cognominado o Venturoso. 
Seguramente hoje não seria assim 
tão aplaudido, pois justo a ele coube 
o financiamento do primeiro surto 
infernizante da globalização europeia, 
aliás simbolizada em sua heráldica 
pessoal pela mesma esfera armilar 
que Jean Baptiste Debret muito 
depois incorporaria ao croqui da 
bandeira imperial do Brasil.

novo

caRapaça
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Em tempos de GPS falante, 
abro aqui um parêntese digressivo 
sobre esse antiquíssimo apetrecho 
astronômico, tataravô do astrolábio, 
hoje mais conhecido como um 
reles ornamento, tantas vezes em 
decomposição, das edificações 
luso-brasileiras. A grafia latina sphera 
acabaria tornando-se, em português, 
responsável por alimentar a corruptela 
da pronúncia espera, fincando 
ainda mais atrás a estaca inicial dos 
sentimentos 
de expectação 
caracterizadores da 
mística sebastianista 
e passando a 
matizá-los de certa 
melancolia náutica 
relacionada ao olhar 
que no cais aguarda 
o retorno das naus 
e às miradas dos 
cestos de gáveas 
à procura de novas terras à vista. 
Originária da antiguidade de Mileto, 
não se sabe como a esfera armilar, já 
no século I, foi parar na China, a mãe 
biológica de muitas tecnologias e a 
possível pioneira da circunavegação 
que, contando com o almirante Zheng 
He (1371-1435) entre suas hostes, 
deveria sorrir discretamente com as 
expedições de Vasco, Colombo ou 
Cabral. E por falar em Cabral, mesmo 
cá no Brasil, um pouco de atenção 
poderá revelar diversos indícios dessa 
proximidade entre Portugal e a China, 
amplamente impulsionada pelos 
Jesuítas ainda quando a Coroa não 
andava às turras com a Companhia de 
Jesus. 

Na esfera armilar oriental, é 
recorrente tema do dragão dominando 
o globo, coisa que pôde depois ser 
encontrada em medalhas premiais 
de Portugal e do Império do Brasil 

Mas enquanto não se torna 
admissível para os brios ocidentais 
que os chineses possam ter 
chegado à América bem antes dos 
europeus, encerro o parêntese sobre 
a esfera armilar e sigo imaginando 
a surpresa papal com o rinoceronte, 
considerando inclusive que Sua 
Santidade já havia recebido d’El Rey 
um elefante amestrado, de nome 
Hanno, capaz, entre os muitos 
gracejos do seu repertório, de se 
ajoelhar diante daquele sucessor de 
Pedro que cá nesse mundo era na 
ocasião um dileto membro do clã dos 
Médicis. Teria, então, o Santo Padre 
cogitado de uma bula revisando as 
dimensões da arca de Noé? Pela 
carta de agradecimento a Dom 
Manuel pelo elefante, sabemos que, 
mesmo entusiasmado, o Papa não 
deixou de recordar o sanguinolento 
videogame ao vivo, com gladiadores, 
feras e cristãos, que os romanos 
outrora promoviam naqueles seus 
maracanãs sem grama. Isso, porém, 
não expressava qualquer sorte 
de comiseração pelo triste fim de 
homens e criaturas que sucumbiam 
para o êxtase dos caprichos pagãos. 

A
quelas eram épocas de 
outros sentimentos. Leão 
X planejava mesmo era 
promover em Roma um 

torneio em tudo semelhante àquele 
realizado por Dom Manuel em Lisboa 
com enormes êxito e repercussão. 
Por uma carta do tipógrafo alemão 
Valentin Ferdinand, sabemos que, 
durante a festa da Santíssima 
Trindade de 1515, Manuel resolveu 
bancar o César e organizou, em 
plena Lisboa, o combate entre um 
de seus elefantes e o rinoceronte 
recém-chegado. A ideia mirabolante 
teria surgido dos relatos de Plínio, o 

(especialmente de Dom Pedro II), 
nas quais, porém, a serpe alada 
da Casa de Bragança (a mesma 
presente no topo do cetro imperial) 
substitui o seu primo quadrúpede e 
cuspidor de fogo. Tornada um ícone 
das navegações ultramarinas e da 
ambição expansionista portuguesa, 
a esfera atravessaria os séculos e 
no Brasil passaria da bandeira de 
Dom Manuel para o pavilhão nacional 
republicano. Contudo, promovida à 

condição de um genuíno símbolo 
monárquico lusitano, ela só poderia 
comparecer de modo muito sutil ao 
nosso lábaro estrelado: justamente 
como uma abóboda celeste na qual 
se inscreve, por posicionamento 
geocêntrico, um lugar (a latitude da 
cidade do Rio de Janeiro), um dia (15 
de novembro) e uma hora (12 horas 
siderais, aproximadamente 8:14 
da manhã). Contudo, o advento da 
República não borrou completamente 
a presença desse emblema real do 
quotidiano visual dos brasileiros. Ainda 
hoje, qualquer passeio pela cidade do 
Rio de Janeiro poderá contar diversas 
aparições da esfera armilar, como a 
que é levada na mão direita por Dom 
João VI, em sua estátua equestre, ou 
a que existe no pináculo do chafariz da 
pirâmide do Mestre Valentim, ambas 
localizadas na Praça XV de Novembro, 
antigo Largo do Carmo.

NA eSferA ArMILAr OrIeNTAL, 
é reCOrreNTe TeMA DO 
DrAGÃO DOMINANDO O GLObO, 
COISA qUe pôDe DepOIS Ser 
eNCONTrADA eM MeDALhAS 
preMIAIS De pOrTUGAL e DO 
IMpérIO DO brASIL

caRapaça
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Velho, que descrevera a inimizade 
natural entre as duas bestas 
colossais. Valentin conta então 
que, improvisada uma arena para 
o combate, o elefante, acossado 
pela algazarra popular, ao enxergar 
o rinoceronte fugiu em desabalada 
carreira, levando tudo e todos por 
diante. Resultado do combate: 
o ganda foi aclamado vencedor 
e estavam assim dadas as 
circunstâncias para que de Lisboa 
se irradiasse por toda a Europa 
uma narrativa que converteria 
o rinoceronte, na ausência do 
aguardadíssimo dragão, em patrono 
da boa blindagem e da bravura de 
cavaleiros e militares, integrando 
inclusive suas heráldicas e armoriais.

Após o grandioso espetáculo em 
Lisboa, o rinoceronte fora preparado 
para presente: recebeu uma corrente 
doirada e uma coleira cravejada 
de flores e pedrarias. Todavia, a 
embarcação saída de Lisboa com o 
gigante a bordo destinado ao Papa, 
naufragou na costa da Itália. Do 
pobre ganda só ficaram relatos e 
um rudimentar esboço de Valentin 
Ferdinand, enviados a Nuremberg. 
Mas apenas isso já bastou para que 
de lá, o grande pintor Albrecht Dürer, 
mesmo sem jamais ter visto o tal 
rinoceronte, tratasse de desenhá-lo em 
1515, acrescentando-lhe ainda diversos 
detalhes insólitos, como um chifre 
no dorso, carapaças de crustáceo e 
escamas de réptil pelas patas. Dürer 

providenciou ainda uma matriz de 
xilogravura a partir do seu desenho. 
E foi esta obra que, reproduzida à 
exaustão, fixaria para todo o Velho 
Mundo a aparência de um rinoceronte 
até fins do século XVIII. No ano de 
1956, portanto: 441 anos depois, 
Salvador Dalí fascinou-se com o 
desenho de Albrecht Dürer e decidiu 
fundir, em 3.600 quilos de bronze, sua 
suntuosa versão tridimensional do 
rinoceronte. Foi assim que, em virtude 
de um naufrágio e das imprecisões 
de uma espécie de retrato falado à 
distância, mais de quatro séculos 
depois, um precursor do desenho 
científico, com propósitos de exatidão 
e fidedignidade, viraria uma autêntica 
obra surrealista.
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A admiração estética é com 
frequência provocada pelo magnífico 
desvelado de seu ineditismo. 
Exatamente por isso, a surpresa 
e o susto cuidam de avizinhar o 
maravilhoso ao medonho. Podemos 
notar exteriormente tal estado 
psíquico quando 
a perda da tensão 
do maxilar inferior 
provoca nos 
lábios o oblongo 
e silencioso 
desenho de um 
“Ó”, atestando a 
vulnerabilidade de 
uma percepção 
assaltada pelo 
mutismo que 
momentaneamente 
sequestrou-lhe 
as funções da 
linguagem. Por isso dizemos que algo 
impressionante é de cair o queixo. 
E quando estamos de queixo caído, 
ficamos sem palavras. A simples 
nomeação do desconhecido opera 
aí como a maneira mais recorrente 
de torná-lo assimilável a um 
entendimento que procura a todo 
custo recobrar-se do chofre de uma 
comoção. Os efeitos arrebatadores 
ou angustiantes do inusitado e do 
repentino são assim tranquilizados 
pela espera de algo que possa 
ao menos ser domesticado por 
um nome. Nesse curso, a ânsia 
de assimilação do extraordinário 
ao rotineiro vai cometendo os 
seus tropeços classificatórios. E é 
perfeitamente compreensível que as 
coisas assim se passem, sobretudo 
antes de Lineu ou de Darwin. O 
episódio do contato dos antigos 
gregos com a girafa é igualmente 
emblemático. Por algumas similitudes 

anatômicas – isto é, por um 
impulso que buscava acomodar o 
novo ao conhecido – os helenos 
compuseram sua denominação 
para a girafa a partir de um prosaico 
acoplamento entre os nomes do 
camelo e do leopardo, forjando 

um termo que até hoje, em 
grego moderno, a designa como 
camelopardo (καμηλοπάρδαλη). Algo 
semelhante novamente se passou 
no século XIII com Marco Polo 
quando, em Java, ele se deparou 
com um rinoceronte e relatou então 
ter visto um unicórnio, lamentando 
porém que ele fosse tão feio e 
agressivo, muito mais próximo de 
um grande búfalo do que de um 
cavalo, com patas de elefante, 
pelagem de búfalo e cabeça de javali.

N
a classificação e na 
nomeação de um ente, 
muitas vezes somos 
levados a negligenciar 

ou distorcer os seus atributos 
constitutivos indispensáveis, 
exatamente aqueles que fazem de 
uma coisa ela mesma e não outra, 
segundo o vetusto e ainda vigoroso 
princípio aristotélico da identidade: 

A=A. Ademais, parece haver uma 
espécie de resistência mental em 
se abrir uma nova rubrica no nosso 
esquema compreensivo movido 
por estoques de analogias, uma 
certa relutância em se perceber 
o inédito a partir dele mesmo, 
da sua singularidade ou da sua 
excepcionalidade. Isso prova que, 
desde uma perspectiva, digamos, 
hermenêutica, ver, interpretar, 
descrever e nomear não são atos 
mentais automáticos e dependentes 
de alguma verdade substancial, 
mais profunda ou objetiva: são, 
isso sim, construções conjecturais 
dessa precária relação entre o 
mundo e a linguagem, pretensões 
comunicativas que a todo instante 
realizam dramáticas escolhas e 
arcam com consequências tão 
mais graves conforme o grau de 
concretude e a excepcionalidade do 
que esteja sendo enunciado.

Entretanto, alheio a nomes ou 
a taxonomias, o deslumbramento 
com um elefante, um rinoceronte ou 
uma girafa magirus é sempre novo 
nos olhos encantados de qualquer 
criança que os veja pela primeira vez. 
Exatamente como eu aqui, de novo 
com cinco anos de idade, em frente 
à tela desse computador, ouvindo 
estarrecido uma fábula nos relatos 
de Marília que me conta, dos confins 
da África do Sul (enquanto não chega 
a foto prometida) de um animal 
glabro, entre o meigo e o asqueroso, 
arranjado como em uma cruza de 
tatu, coelho, rato e porco, em língua 
africânder chamado aardvark. 

O autor é professor do Departamento 
de Direito Público da Universidade 
Federal Fluminense (UFF)
marcusfabiano@terra.com.br

qUANDO eSTAMOS De qUeIxO 
CAíDO, fICAMOS SeM pALAvrAS. 
A SIMpLeS NOMeAÇÃO DO 
DeSCONheCIDO OperA Aí COMO 
A MANeIrA MAIS reCOrreNTe 
De TOrNá-LO ASSIMILáveL A UM 
eNTeNDIMeNTO qUe prOCUrA A 
TODO CUSTO reCObrAr-Se DO 
ChOfre De UMA COMOÇÃO

caRapaça
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O leão é o único animal que figura em todas as representações da Arca de 

Noé. Seguem-se, pela ordem, o urso, o javali e o cervo. Em seguida vêm os 

quadrupedes ferozes. Depois, os mansos. Os seres aquáticos são retratados 

fora da Arca, flutuando ou submersos. São raras as aves. O corvo e a pomba 

são símbolos solteiros do egoísmo e da fraternidade, mais do que tipos de 

animais. Os insetos não são jamais representados. Nem as girafas.

A girafa e
o erro

de tipo 2
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e
ntende-se o caso dos insetos, mas e a 
omissão da girafa? Não seria pelo tamanho 
do pescoço, que alta era a Arca. O motivo, sa-
bemos hoje, é o mesmo que dá fundamento 
a uma série de desacertos pseudocientíficos: 

os erros de Tipo 2, a não rejeição de uma hipótese falsa. Esse 
deslize secundário foi que levou a presumir, como causas 
da exclusão da Arca, o tamanho, os chifres peludos, ou, 
no caso das girafas, sua homossexualidade natural, cujos 
machos copulam alegremente entre si. 

Nas ciências, o erro T2 é imperdoável. Entende-se que 
o T1, ou Erro Alfa, o fato positivo falso, possa decorrer da 
incapacidade epistêmica, de ilusões ou de alucinações 
laboratoriais. É o caso do vinho tinto, considerado benéfico 
ao coração por um século; uma convicção cuja falsidade só 
foi demonstrada em 2019. Mas o erro T2, ou Erro Beta, que 
ocorre ao não se rejeitar a hipótese nula, que é, na verdade 
falsa, mas que o estudo não consegue descartar, só pode 
decorrer da ignorância, da dissimulação, do gracejo, ou, 
simplesmente, da incompetência do pesquisador. 

Não faltam exemplos de T2. As conjecturas preconceitu-
osas em relação à aparência, como dimensões do corpo, a 
cor, o gênero; as fantasias midiáticas; os enganos carismá-
ticos; os desatinos ideológicos; a pura estupidez humana, 
como nos casos da campanha antivacina e da negação do 
aquecimento global. 

Se nas ciências esses erros se multiplicam em um 
leque informe de ocorrências, nas práticas socio-humanas 
eles se concentram com maior frequência na aglutinação 
generalizante e transposição 
imprópria. Exemplos são as 
postulações sobre o continente, 
em detrimento do conteúdo, e 
a justaposição por similaridade. 
Cometer aglutinações e trans-
posições como estas equivale 
a inscrever na mesma categoria 
os elefantes, as corças, os hu-
manos fumados e cheirados e as nossas girafas, com base 
na evidência de que compartilham todos estes seres um 
olhar doce e perdido. 

Imersos nos caldos mornos dos saberes e dos proces-
sos estabelecidos, sujeitados aos interesses e avanços dos 
centros dominantes do saber, não notamos a maioria desses 
equívocos. Mas a sua recorrência é difícil de aceitar, como 

é difícil de entender o banimento da gentil girafa, à qual, por 
exemplo, cabal do erro T2, retornamos.

Comecemos com o fato de que por 15 séculos o que 
conhecemos como a simpática girafa se chamou “camaleo-
pardus”. Frequentadores assíduos dos enganos epistemoló-
gicos, os sábios romanos consideravam a girafa um híbrido, 
com cabeça e pescoço de camelo e pelagem manchada, 
como a do leopardo. Como supunham ser o leopardo, fruto 
dos amores ilícitos entre o leão e a pantera (pardus), a girafa 
era tida como uma abominação lúbrica, de coitos perpetra-
dos não só entre o camelo e o leopardo, mas também com 
o cavalo, o que a dotara de uma crina. 

Há mais. A bandalheira não parava aí, que a criatura 
ainda não se encaixava no modelo vivo. Diligentemente, os 
romanos, em suas cogitações, fizeram com que a protogi-
rafa coabitasse com um touro, que distraído pastava, para, 
finalmente, dotar o pobre ruminante das patas que tem. 

O foco, como ocorre com frequência nos erros de tipo 
2, estava na justificação do meio, e não no efeito. Mas isso 
ainda não explica por que, afinal, a quimérica girafa – nome 
derivado do árabe, zarafa, que quer dizer amável – teria se 
visto condenada à exclusão da Arca. Pois de isto explicar 
se encarregaram os escolásticos. Argumentaram, teórica, 
teológica e logicamente, que dito mamífero não podia lá 
estar porque ainda não existia. Não teria sido possível a Noé 
acolher a girafa porque estaria ainda em curso o seu engen-
dramento, na forma escandalosa relatada acima. Em um ato 
de contorcionismo T2, os sábios medievais arremataram 
brilhantemente a teoria. Atribuíram o cessar da intemperança 

reprodutiva e a completude do animal ao advento morali-
zador e finalizador do Cristo, Nosso Senhor, ficando tudo, 
portanto, esclarecido, justificado e estabelecido. 

E ainda bem. Não fosse assim, considerando a possi-
bilidade de as elevadas criaturas, objeto de nossas consi-
derações, serem alcançadas unicamente pelos saltitantes 
cangurus, animais que têm o pênis bifurcado para dar 

Frequentadores assíduos dos enganos 
epistemológicos, os sábios romanos consideravam a 
girafa um híbrido, com cabeça e pescoço de camelo 

e pelagem manchada, como a do leopardo
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conta das vaginas tríplices das fêmeas (que falta fazem 
os escolásticos para nos explicarem essa incongruência), 
imagine-se o que teríamos em lugar da graciosa criatura 
e do título científico que ainda hoje ostenta: Giraffa ca-
melopardalis.

Os erros T2 são comuns porque nos recusamos a 
aceitar que o mundo e a vida são muito mais complexos 

do que querem fazer crer as tradições, as ideologias, as 
religiões e as pseudociências. Além de dogmáticos, esses 
equívocos são persistentes. O da girafa se manteve, mes-
mo quando, em 1486, mais de mil anos após a queda de 
Roma, a animália foi vista outra vez na Europa. 

Pois ocorreu que, presenteada pelo sultão do Egito a 
Lourenço de Medicis, uma girafa provocou tal impacto que 
um bairro de Siena ostenta até hoje o nome de contrada 
della girafa, como em árabe, e não do camelopardis. Mas 
nem então mudaram-lhe o nome científico. A ciência era 
outra, mas os cientistas eram como os de sempre. Prefe-
riram deixar para lá. 

O erro sobre a libidinosa genealogia do ungulado ser 
subsistiu até que, em 1826, presenteadas desta vez pelo 
vice-rei do Egito, o cruel Mehemet Ali, pachá, aos reis da 
França, Charles X, e da Inglaterra, George IV, chegaram à 
Europa dois outros animais capturados nas margens do 
Nilo Azul, nos confins da Etiópia.

A girafa britânica, alquebrada pela turnê, subiu aos 
céus dos mamíferos artiodátilos, se os há – os céus, não 
os mamíferos. A de destinação francesa ficou retida em 
Marselha por um longo tempo. Foi estudada e levada a 
Paris pelo grande Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-
1844), zoólogo de renome internacional, fundador do 
Jardin des Plantes, lamarckiano e pré-darwinista. Só então 
foi possível desmascarar a comédia romano-escolástica e 
estabelecer a girafa como ser unitário que efetivamente é. 
Na oportunidade, desmascarou-se e corrigiu-se também 
o criacionista Georges Cuvier (1769; 1832), rival de Saint-

-Hilaire, que errava não só T2, mas em quantos tipos se 
quisesse aventar. 

Não terá sido fácil. A reparação do erro T2 é lenta e, 
muitas vezes, falha. Os criacionistas sobrevivem, ainda 
nos dias que correm, mesmo que seja no Kentucky, e 
pesquisadores e técnicos continuam a tratar os objetos 
que desconhecem da mesma forma como fizeram os 

Antigos ao se haverem com a 
misteriosa girafa, privando-a do 
seu lugar na Arca.

Os exemplos de erros T2 
permanecem e se atualizam. O 
mais recente em escala global 
foi o da proibição da adição de 
flúor à água como preventivo 
contra cáries. O procedimento 

foi interdito por décadas, sob a alegação de que a hipótese 
nula falsa (isto é, que a adição de flúor não é realmente efi-
caz contra cavidades), era de tal ordem que não poderia ser 
rejeitada. A forte publicidade decorrente foi responsável por 
milhões de cáries, por desdentadas feiuras, e o que é pior, 
o que é irredimível, por dolorosos tratamentos de canal. 

Dentre os raciocínios que passam despercebidos, a 
partir de aparências, os mais frequentes são os equívocos 
protocolares, como os da medicina, em que manifestações 
habituais são tomadas como sintomas de doenças; os de 
generalização, em cuja individualidade singular do ser hu-
mano é desconsiderada; e, principalmente, a naturalização 
de institutos artificiais – o casamento, o mercado, os três 
poderes, as mídias tradicionais. São equívocos persisten-
tes, que equivalem ao de crer que as girafas são mudas. 
Outro engano T2. As girafas emitem sussurros. Mas só o 
fazem à noite. Por que razão, ainda não sabemos. 

O autor é doutor em Ciências de Engenharia de Produção 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
hermano.thiry@gmail.com
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CAPiTAis Nos PAÍsEs  
EmErgENTEs

“Capital” advém do latim caput 
e significa a “cabeça” de um 
Estado nacional. No caso de Roma, 
a identificação era tamanha entre 
Estado e capital homônima que não 
poucos historiadores creditam o 
declínio da mais poderosa entidade 
política da história à mudança da 
capital para Bizâncio. No sentido 
amplo, uma capital exerce função 
de síntese nacional e representação 
internacional, como o rosto na 
alegoria da cabeça. Estritamente, é 
o centro administrativo de comando, 
sede executiva e de outros 
poderes, o cérebro do Estado. A 
oficialização de uma capital pode ser 
política (sede de Estado, governo, 
ministérios, Judiciário, Legislativo) e/
ou jurídica. Nesse caso, há previsão 
constitucional ou legal de status 
diferenciado de capital, capital 
histórica ou mesmo cidade federal, 
que designa tanto uma capital única 
(uso histórico para Washington nos 
EUA ou Berna na Suíça) quanto 
segundas capitais (São Petersburgo 
na Rússia ou Bonn na Alemanha). 

Hoje a maior autoridade em 
cidades-capitais, o russo Vadim 
Rossman afirmou, em obra 
recente sobre o tema, que é típico 
para nações semiperiféricas ou 
emergentes “dividir funções de 
capital em duas cidades” (Rossman, 
2017, p.230). De fato, a geografia 
política revela que os maiores países 
emergentes costumam ter 2 capitais 
– uma costeira, como o Rio; outra 
continental, como Brasília (Flint; 
Taylor, 2018). O dado é demonstrável 
nos países do BRICS, principal grupo 
emergente que, criado com base em 
conceito do economista Jim O’Neill, 

do banco Goldman Sachs, reúne, 
além do Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul.

BriCs
rússia

O caso clássico de dupla 
capitalidade é a Rússia. Antiga 
sede imperial, a costeira São 
Petersburgo abrigou o governo 
russo por dois séculos. Os 
bolcheviques, que temiam 
a efervescência do palco da 
Revolução de 1917, devolveram a 
capital a Moscou.1 Com o fim da 
União Soviética, São Petersburgo 
recupera o nome original (fora 
Leningrado em 1924-91) e o status 
constitucional de cidade federal. 
A “janela para a Europa” é a casa 
do grandioso Museu Nacional 
do Hermitage. A Rússia oscila 
entre identidade modernizadora 
europeia – modelo de Pedro, o 
Grande, fundador da cidade – e 
conservadora eurasiática, quando 
predomina a continental Moscou 
(Abdalla, 2017). 

Desde a ascensão ao poder, 
Vladimir Putin concilia as duas 
interfaces, investindo na estatura 
diplomática da sua cidade natal, 
bem como do primeiro-ministro 
Dmitri Medvedev. A dupla 
governante iniciou carreira política 
na assessoria internacional de 
São Petersburgo nos anos 1990. 
Hoje os russos realizam cúpulas 
e encontros em Piter, sede de 
seminários nas áreas econômica, 
jurídica, energética e de segurança. 
Cidade-estado, funciona como 
segunda capital, abrigando a Corte 
Constitucional. Sua polícia vincula-
se ao Ministério do Interior em 
Moscou. Talvez não haja melhor 
equivalente para o Rio do que 

São Petersburgo, ex-capital imperial 
bicentenária. Diferente da cidade 
maravilhosa, entretanto, o coração 
cultural russo mantém-se oficialmente 
federal. 

Índia
Pai da Constituição, vigente 

desde 1950, Bhimrao Ambedkar 
reservou seção da sua obra magna 
para discorrer sobre a tradição indiana 
de duas capitais. O estadista recorda 
que a Índia, antes dos britânicos, ou 
durante a colonização, “sempre teve 
duas capitais” (Ambedkar, 1955, p.36). 
No Império Mogol (1526-1857), Delhi 
era capital com Srinagar. Com os 
ingleses, Calcutá e Simla eram o par de 
capitais. Os colonizadores substituíram 
Calcutá por Delhi em 1911, mas Simla 
permaneceu segunda capital. Por conta 
do calor, movia-se para Srinagar ou 
Simla no verão. Motivação semelhante 
levou Petrópolis a funcionar como 
segunda capital durante o Império e a 
República, até a mudança para Brasília.2 
No verão, Jeddah, costeira, sedia a 
Corte saudita, deslocada de Riade entre 
abril e setembro. 

Ambedkar considerava Delhi e 
Calcutá vulneráveis a possíveis ataques 
chineses. Ele enxergava a segunda 
capital como forma de unir norte e sul 
do país. Maior cidade da Índia, Mumbai 
formaria o dueto costa-continente 
com Nova Delhi (sul da antiga sede), 
capital após a independência em 1947. 
Mas a debilidade da Marinha indiana 
leva Ambedkar a preterir Mumbai em 
favor de Hyderabad, que abrigaria o 
Parlamento. Infensos aos argumentos, 
profissionais liberais e políticos de 
Mumbai, lançaram campanha para 
oficializá-la segunda capital em 2012. 
Em Hyderabad, sustenta-se que a 
cidade seria, de fato, a segunda capital 
da Índia, pois abriga a residência 
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do chefe de Estado no sul do país 
(Rashtrapati Nilayam), símbolo da 
unidade norte-sul preconizada por 
Ambedkar.

China 
A China imperial teve múltiplas 

capitais. Os reinos de Bohai (698-926), 
Liao (907-1125) e Jin (1115-1234) 
derivavam as cinco capitais dos 
elementos da filosofia natural chinesa. 
Após o domínio mongol, sistema 
dual (Farmer, 1976) cristalizou-se 
na dinastia Ming (1368-1644) com 
Pequim (capital do norte, em chinês) 
e Nanquim (capital do sul). Os Quing 
(1644-1912) mantiveram Pequim, mas 
tornaram Shenyang segunda sede. Na 
República, o líder nacionalista Chiang 
Kai-Shek devolveu a capital a Nanquim 
em 1927. Vencido pelos comunistas 
de Mao Tsé-Tung, fundador da 
República sediada em Pequim (1949), 
após longa e sangrenta guerra civil, 
Kai-Shek confinou-se em Formosa 
(Taiwan). 

É intenso o debate atual sobre 
capitais na China. A revista inglesa 
The Economist publicou o editorial 
“Hora de Mudar a Capital” (2012), 
que traz proposta de três sedes do 
acadêmico Hu Xing Dou: Pequim, 
cultural; Xangai, econômica; e uma 
terceira, planejada. Xangai, costeira, 
cidade-província, é hoje oficialmente 
controlada pelo poder central. Na 
maior cidade da China, o posto de 
representante do Partido Comunista, 
ocupado no passado pelo atual líder Xi 
Jinping, é trampolim político. Nota-
se interseção com a ideia de cidade 
federal, que pode servir de paradigma 
para o Rio. 

áfrica do sul
A União da África do Sul formou-

se do amálgama de quatro ex-

colônias em 1910: Província do Cabo, 
Transvaal, República de Orange e 
Natal, com capitais, respectivamente, 
em Cidade do Cabo, Pretória, 
Bloemfontein e Pietermaritzburg. 
Com a União, cada uma das ex-
colônias buscou transformar sua 
própria capital em nacional. A solução 
de compromisso mantida até hoje 
contempla a tripla capitalidade: 
Pretória é a sede do Executivo; a 
litorânea Cidade do Cabo, parecida 
com o Rio de Janeiro, do Legislativo; 
e Bloemfontein, do Judiciário. Houve 
compensação financeira a Natal, única 
das ex-colônias sem capital do país. O 
compromisso sul-africano não é único. 
Nos Países Baixos, origem da etnia 
bôer de Transvaal e Orange, a união 
norte-sul gerou duas capitais: Haia, 
sede dos três poderes; e Amsterdã, 
na costa, sede constitucionalmente 
oficializada para a entronização dos 
monarcas. 

ouTros EmErgENTEs
Em alguns emergentes, a 

saturação da cidade “primata”, 
jargão da literatura para as grandes 
capitais nacionais, gera necessidade 
de uma segunda sede, de caráter 
administrativo. A capital nacional 
retém o papel de representação, 
rosto da nação, bem como atribuições 
mais dependentes da interação 
com a sociedade civil. Parte do 
centro de comando burocrático, ou 
cérebro, é deslocada por motivo de 
eficiência administrativa. É modelo em 
análise na Tailândia, já adotado nos 
emergentes Coreia do Sul, Filipinas, 
Indonésia, Malásia e Egito. As capitais 
nacional e administrativa podem 
ser próximas ou adjacentes, caso 
do Sri Lanka e, no limite, Hungria, 
onde estão na mesma cidade. 
A dupla capitalidade de Turquia, 

Arábia Saudita e Paquistão deriva de 
transição administrativa para o centro 
geográfico, com sistemas duais em 
que a capital nacional permanece polo 
político, cultural ou econômico. Essa 
função é exercida, nos emergentes 
europeus Grécia, Polônia e República 
Tcheca, pelas segundas maiores 
cidades dos respectivos países. 

ásia 
Em 2002, o presidente sul-coreano 

Hoo Mo Hyun propôs substituir Seul 
por Sejong como capital nacional. 
Instada pela oposição, a Corte 
Constitucional sul-coreana brecou 
o projeto. Criou-se solução de 
compromisso. Inaugurada, em 2012, 
Sejong virou sede administrativa, com 
nove ministérios. Seul segue capital 
nacional. 

Em 1995, a Malásia iniciou a 
construção, a 25 quilômetros de Kuala 
Lumpur, de Putrajaya, hoje sede 
do primeiro-ministro, ministérios e 
Judiciário. Kuala Lumpur permaneceu 
capital nacional, sede da realeza, 
embaixadas estrangeiras e do 
Parlamento malaio. Putrajaya, Kuala 
Lumpur e Labuan são territórios 
federais. As duas capitais do Sri 
Lanka (Colombo e Cota), ex-membro 
do clube emergente, também são 
adjacentes.

O modelo de Putrajaya ecoou nas 
Filipinas, cuja atual capital, Manila, é a 
cidade mais densamente povoada do 
mundo. Encontra-se em construção a 
nova capital administrativa, New Clark, 
explicitamente espelhada na segunda 
capital malaia. A antiga capital Quezon 
ainda retém órgãos nacionais, como a 
Câmara dos Deputados. 

A Indonésia estuda nova sede 
desde a independência, com o 
fundador Sukarno, depois Suharto 
nos anos 1990, também sob 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

70

influência de Putrajaya. Em maio de 
2019, a imprensa mundial noticiou 
que o presidente Widodo decidiu 
pela construção da nova sede, 
“estritamente administrativa”, nas 
palavras do ministro do Planejamento 
Bambang Brodjonegoro. Jacarta, que 
sofre risco de submersão, seguirá 
capital nacional.3 

Na Tailândia, enchente em 2011, 
em Bangkok, também em risco de 
submersão, relançou debate sobre 
nova sede. Em setembro de 2019, o 
governo anunciou que deverá instalar 
nova sede em Nakhon Nayok, a 100 
km da atual capital.4 Como Bangkok 
é o indiscutível centro demográfico, 
econômico e político, a mudança 
gerará duas capitais. 

O Vietnã, eterno aspirante ao 
clube emergente, tem duas cidades 
com status diferenciado de “classe 
especial”: Hanoi, hoje sede de 
governo, e Saigon ou Ho Chi Minh, 
em homenagem ao lendário líder 
vietnamita. Eram as duas capitais do 
país dividido ao tempo da Guerra Fria. 
O tigre asiático Taiwan governa-se 
pela Constituição de Nanquim (1947), 
tida pelo partido Kuomintang como 
capital de jure. Taipei é capital de fato.5 

Karachi, costeira, é a maior 
cidade do Paquistão, que mudou 

Tabela 1: Dupla capitalidade: grandes países emergentes (BRICs)

  Capital Capital
País Costeira  Continental

África do Sul Cidade do Cabo Pretória

Brasil Rio de Janeiro Brasília

China Xangai Pequim

Índia Mumbai  Nova Delhi

Rússia São Petersburgo Moscou

a administração para a planejada 
Islamabad nos anos 1960. De volta 
à província Sindh, Karachi passou 
por sucessivas crises de violência 
nas décadas seguintes. Ainda centro 
econômico, sua debacle convulsionou 
a província e impactou o PIB 
paquistanês. Criada, em 2013, pelo 
governo central, a “operação Karachi” 
estancou a espiral de criminalidade. 

oriente médio 
Na Arábia Saudita, maior economia 

do Oriente Médio, a Corte muda-se 
de Riade para a costeira Jeddah, única 
sede até os anos 1980, durante quase 
metade do ano. Jeddah tem acesso 
privilegiado a duas cidades sagradas 
dos muçulmanos: Meca e Medina.

Nos Emirados Árabes Unidos, Abu 
Dhabi e Dubai dividem ministérios. 
O país, sede da Exposição Universal 
(EXPO) 2020, funda-se no equilíbrio 
entre as capitais emiráticas. Ao temer 
o domínio delas, o emergente Catar 
desistiu de integrar o país em 1971, 
para criar Estado próprio, com capital 
em Doha. 

Em 1923, mudou-se para Ancara 
a administração turca, da costeira 
Istambul, sede imperial que hoje 
mantém representações dos órgãos 
centrais. Desde 2004, a mais 

emblemática cidade turca é um 
município-província. O prefeito, antigo 
posto do presidente Erdogan, coexiste 
com governador nomeado pelo 
poder central, a cargo da segurança 
pública, federalizada como em São 
Petersburgo e Xangai. 

A questão das capitais de Israel e 
Palestina envolve reivindicações sobre 
o status de Jerusalém, no contexto 
do antigo conflito entre as nações. 
A costeira Tel Aviv, em Israel, abriga 
ministérios. Na Palestina, Ramala 
sedia a Autoridade Nacional Palestina. 

áfrica
Na Nigéria, maior economia da 

África, mesmo com a mudança da 
administração para Abuja, em 1991, 
Lagos segue o maior aglomerado 
urbano do continente. Em outros 
países africanos, como Benim, Costa 
do Marfim e Tanzânia, a transição – por 
vezes, nominal – para o centro gera 
dupla capitalidade. 

O Egito inaugurará capital 
administrativa, ainda sem nome, em 
2020, a 45km do Cairo, que, localizado 
às margens do Nilo, permanecerá 
capital nacional. No Saara ocidental, 
disputado pelo Marrocos e a Frente 
Polisário, a capital de jure é Al Aiune, 
controlada pelo Marrocos. A sede de 
fato é Tifariti, que substituiu Bir Lehlou 
em 2011. 

Europa
Sistemas duais de capitais são 

comuns na periferia da Europa. Em 
Montenegro, Cetinje, sede de governo 
antes de Podgorica, tem status de 
capital histórica ou cultural. É sede 
da Presidência, Ministério da Cultura, 
Museu, Biblioteca e Arquivo nacionais.

Na Polônia, cogitou-se, nos 
1990s, retorno para Cracóvia, sede 
do governo em 1038-1596. Cracóvia 
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seguiu capital de jure, Varsóvia de fato, 
até as partições que suspenderam a 
soberania da Polônia a partir de 1772. 
Os comunistas, hostis ao catolicismo 
atávico da terra do arcebispado de 
Karol Wojtyla, enfim formalizaram 
Varsóvia na Constituição de 1952. 
Cracóvia é sede histórica, segunda 
cidade polonesa.

A Hungria não precisa de duas 
capitais porque tem duas em uma: 
acidentada e imperial, Buda é 
típica capital nacional, com palácio 
presidencial; plana e executiva, 
Peste fica com governo, o vistoso 
Parlamento e cortes superiores. 
Separadas pelo Danúbio, uniram-se 
no Império Austro-Húngaro, em que 
Budapeste era a segunda capital junto 
a Viena. 

A Grécia decaiu do conjunto de 
países desenvolvidos com a violenta 
crise econômica da última década. 
O apelido e título honorífico de 
Salonica, segunda cidade do novo 
país emergente, é Συμπρωτεύουσα, 
literalmente, a “co-capital”. Herança do 
Império Bizantino, em que secundava 
Constantinopla (Istambul). A cidade 
manteve a identidade histórica – hoje 
seu dueto, como observa Rossman, é 
com Atenas (Rossman 2017, p.261).

Na República Tcheca, o governo 
está em Praga; Judiciário e Ministério 
Público, na segunda maior cidade, 
Brno. Na Geórgia, Tbilisi é sede do 
Executivo; a costeira Batumi, da 
Corte Constitucional; e o Legislativo, 
até 2019, ficava em Kutaisi (voltou a 
Tbilisi).

Nos desenvolvidos, dominam 
as primatas Lisboa, Londres, 
Madri, Paris e Roma, que serviram 
originalmente de inspiração para 
o Rio. Maior economia europeia, 
a Alemanha é exceção. Ex-capital 
ocidental, Bonn é cidade federal e 

divide ministérios com a cidade-estado 
de Berlim. O Tribunal Constitucional 
fica em Karlsruhe.6 Frankfurt é sede 
econômica alemã e europeia: sedia a 
bolsa de valores mais importante do 
velho continente, o Bundesbank e o 
Banco Central Europeu, que controla 
o euro.7

América Latina
O historiador britânico Arnold 

Toynbee (1970, p.99) notou 
que, diferentemente de outros 
colonizadores, os espanhóis 
mantiveram as capitais pré-
colombianas continentais dos 
territórios atuais de Colômbia, Equador 
e México.8 Nesses países, não teria 
havido necessidade de trasladar-se a 
capital para afirmação de identidade 
própria. 

Como a costa do Peru era rica 
em recursos naturais, os espanhóis 
mudaram a administração de 

Cusco, capital inca, para Lima. O 
debate sobre a sede do governo é 
constante no país, com propostas de 
mudança para os Andes, entre Lima 
e Cusco, oficializada no artigo 49 da 
Constituição (1993) como “capital 
histórica” do Peru. O país conquistou 
seu lugar no clube emergente com o 
forte crescimento econômico recente. 

O Chile, maior PIB per capita e 
IDH sul-americano, tem duas capitais: 
a continental Santiago e a costeira 
Valparaíso, onde ficam Parlamento, 
Marinha e Ministério da Cultura. Na 
Bolívia, Sucre, sede colonial, é capital 
constitucional, onde fica o Tribunal 
Plurinacional. La Paz sedia governo e 
Parlamento. Tentativa de Evo Morales 
de subtrair o status de Sucre gerou 
“guerra de capitais” e convulsão social 
em 2007. 

Em 1987, Raúl Alfonsín fez aprovar 
lei que declarava Viedma e Carmen 
de Patagones9 capitais da Argentina. 
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Crise econômica paralisou o projeto, 
apenas revogado, entretanto, em 
2014. Nesse ano, Christina Kirchner 
propôs mudança para Santiago del 
Estero. Com a centralidade de Buenos 
Aires, a mudança geraria duas capitais 
na Argentina, que retornou, em 2019, 
ao grupo dos emergentes listados 
pelo banco Morgan Stanley. 

 o CAso Do BrAsiL

Ao contrário de outros 
emergentes, não há hoje, no Brasil, 
debate sobre a capital do país. A 
exceção é a incipiente defesa da 
oficialização do Rio como segunda 
capital.10 Hannah Arendt (1988, p.34) 
notou que “revolução” originalmente 
é retorno a status quo ante, na 
astronomia designa a rotação dos 
astros em torno de si próprios. Recuo 
no tempo elucida a original revolução 
que há na segunda capital oficial. 
Inaugurada a nova sede pelo governo 
Kubitscheck em 1960, houve, por toda 
a década, duas capitais: Brasília e Rio, 
cidade-estado da Guanabara. Embora 
juridicamente destituída, a capitalidade 
do Rio era oficializada pela presença 
do presidente no Palácio Laranjeiras. 
À semelhança de casos mais recentes 
como a Coreia do Sul, oposição à 
mudança para Brasília gerou na prática 
duas capitais. 

Jango, que participou de famoso 
comício na Central do Brasil, recebeu 
no Laranjeiras a carta dos militares 
que pedia sua renúncia. Em 1964, as 
tropas marcharam para a Guanabara, 
onde estava o presidente. Castello 
Branco passava 75% do tempo no Rio 
(Costa Couto, 1991, p.289), palco dos 
protestos estudantis e da marcha dos 
100 mil. Em 1968, a reunião do AI-5 
ocorreu no Laranjeiras. Em setembro 

de 1969, o embaixador dos EUA, 
Charles Elbrick, foi sequestrado no 
Rio, onde residia e chefiava a missão 
diplomática, como seus colegas da 
Alemanha e Suíça, sequestrados em 
1970. Há exatos 50 anos, quando 
cantou “o Rio de Janeiro continua 
sendo” (Motta, 2000), Gilberto Gil 
poderia ter-se referido à condição de 
capital, só perdida no governo Médici 
(1969-1974), auge da ditadura. A perda 
efetiva da capital jamais passou pelo 
escrutínio popular. 

Criou-se simbiose entre regime 
ditatorial e nova capital, blindada contra 
revoltas populares. Como a Guanabara 
era bastião opositor, buscou-se 
desconstruir sua capitalidade. Mas, 

mesmo com medidas como a 
demolição do Palácio Monroe, antiga 
sede do Senado, ela sobreviveu na 
representatividade externa e nos 
órgãos nacionais. Incapaz de extinguir 
a capitalidade, a ditadura terminou por 
jogá-la na informalidade. O resultado 
é uma perene crise de identidade, 
com a insólita ideia de tornar o Rio 
município como outro qualquer. Nas 
palavras do antropólogo fluminense 
Roberto DaMatta:11 

Como poderia uma cidade que, de 
1763 até 1960, foi o centro político 
e administrativo do Brasil; que, 
de 1889 até 1960, foi capital da 
República; que, de 1834 até a fusão 

Tabela 2: Dupla capitalidade: países emergentes

  Capital Capital Continental
País Costeira e/ou Nacional e/ou Administrativa

Arábia Saudita Jeddah Riade

Chile Valparaíso Santiago

Coreia do Sul Seul Sejong

Egito Cairo Sem Nome

Emirados Árabes Dubai Abu Dhabi

Filipinas Manila New Clark

Grécia Salonica Atenas

Hungria Buda Peste

Indonésia Jacarta Sem Nome

Malásia Kuala Lumpur Putrajaya

Paquistão  Karachi  Islamabad

Peru Cusco Lima

Polônia Cracóvia Varsóvia

República Tcheca Brno Praga

Tailândia  Bangkok Nakhon Nayok

Taiwan De Jure Taipei

Turquia Istambul Ancara
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(em 1975) foi um “município neutro”, 
qualificado política, burocrática e 
administrativamente como singular e 
especial, ser por decreto e graças a 
complacências políticas, transformada 
em mera capital estadual? 

A fusão outorgada por Geisel 
– sem consulta popular, seria hoje 
inconstitucional – entre a Guanabara 
e o velho estado do Rio, em 1975, 
forçou identidade estadual em 
uma cabeça federal (a condição de 
única cidade-estado era tributo à 
singularidade), ao mesmo tempo em 
que a subtraiu do corpo fluminense, 
destruindo sua cultura política para 
nada pôr no lugar. Trocou-se São 
Petersburgo tropical por Karachi 
brasileira. Para piorar, o senso comum 
inverte causa e efeito. Corrupção, 
violência e descalabro econômico 
não são causas do colapso do estado 
do Rio, mas antes se nutrem da 
desastrosa construção autoritária. Ao 
trocar-se sintoma por diagnóstico, 
justifica-se o calamitoso destino, com 
fórmulas vazias como “carioca não 
sabe votar”, algo que Ramiro Júnior 
(2019) com propriedade denominou 
“síndrome do fato consumado” da 
decadência do Rio. 

rEPrEsENTAÇÃo iNTErNACioNAL
Fossem os países pessoas, 

com rosto representado por cidade-
síntese, não há dúvida sobre qual 
seria a face do Brasil. A identidade 
simbólica resulta de circunstâncias 
históricas singulares. Antes da vinda 
da família real portuguesa, soberano 
europeu algum jamais pisara em 
colônia ultramarina. Estabelecer capital 
em uma era inconcebível. Em 1815, 
fundou-se, no Rio, sua capital, o Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 
com territórios em cinco continentes. 

É preciso ir à Antártida para achar 
continente sem país do qual o Rio foi 
capital: Açores, Angola, Cabo Verde, 
Casamansa e Ziguinchor (Senegal), 
Damão, Diu e Goa (Índia), Flores, Ilhas 
Molucas e Solor (Indonésia), Guiana 
Francesa, Guiné-Bissau, Macau 
(China), Malaca (Malásia), Madeira, 
Moçambique, Papua-Nova Guiné 
(reivindicação sobre o mar territorial), 
Portugal, São João Batista (Benim), 
São Tomé e Príncipe, Sri Lanka (Ceilão 
até 1972), Timor Leste, Uruguai e 
parte do Zimbábue. 

CAPiTAL simBóLiCA
A capital colonial, imperial e 

republicana incrustou-se no imaginário 
mundial como ideia de Brasil, que 
não é reconhecível no mundo sem os 
símbolos do Rio. Samba e carnaval, 
maior espetáculo da Terra. Bossa 
Nova e Garota de Ipanema, canção 
universal.12 Maracanã, templo supremo 
do futebol. Copacabana, praia e 
réveillon mais famosos do planeta. 
Cristo Redentor, maravilha do mundo 
moderno. Favela, vocábulo do léxico 
global. Carmen Miranda e Zé Carioca, 
da Disney. Os longas “Rio”, “Cidade 
de Deus”, “Central do Brasil”, “007”, 
“Velozes e Furiosos”, “Bohemian 
Rhapsody” e “Rio, 40 Graus”, que 
inspirou o Cinema Novo. Na TV, a 
hegemonia da Globo irradia o Rio para 
todo o Brasil e exterior. “Tropa de 
Elite” desdobrou-se na série “Narcos”. 
Sucesso no streaming, “La Casa 
de Papel” traz ladrões com nomes 
de cidades-capitais que assaltam a 
Casa da Moeda em Madri. Fosse 
brasileira, seria filmada no Rio, sede 
da nossa Casa da Moeda e nome de 
personagem da trama que reproduz 
traços associados ao Brasil. 

A representatividade ressurgiu 
com força nos estertores da ditadura. 

A Fórmula-1 mudou-se de Interlagos 
para Jacarepaguá e assistiu a quatro 
títulos dos icônicos Nelson Piquet 
e Ayrton Senna nos anos 1980. A 
Bienal do Livro, maior festa literária do 
país, teve início em 1983. Em 1985, 
a lendária edição inaugural do maior 
festival do planeta, Rock in Rio, que 
teve sua última edição em 2019 e 
expandiu-se para Espanha, Estados 
Unidos e Portugal. A dupla Bebeto e 
Romário quebrou jejum de 40 anos 
na épica Copa América de 1989, cuja 
fase derradeira foi toda jogada na 
sede da final da Copa Libertadores de 
2020. O faroeste urbano não impede 
a cidade de sediar, a cada dois anos, a 
maior feira de defesa e segurança da 
América Latina (LAAD). 

CAPiTAL DiPLomáTiCA
A Organização dos Estados 

Americanos tem uma das suas sedes 
no Rio de Janeiro, casa da Comissão 
Jurídica Interamericana, criada 
na cidade, em 1906, durante a III 
Conferência Internacional Americana. 
O Rio empresta o nome ao mais 
imponente instrumento jurídico da 
OEA. A Conferência Interamericana 
para Manutenção da Paz e Segurança 
no Continente, realizada na cidade 
maravilhosa, em 1947, deu origem 
ao Tratado do Rio ou Tratado 
Interamericano de Assistência 
Recíproca (TIAR), que estabelece 
mecanismo de defesa coletiva entre 
os países hemisféricos. Atualmente, o 
Tratado do Rio é invocado no contexto 
da crise venezuelana. 

Em 1985, o Rio foi a única cidade 
brasileira a participar da fundação 
da União das Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa (UCCLA), junto 
a Bissau, Lisboa, Maputo, Praia, 
São Tomé e Macau. A organização 
é sediada na capital portuguesa. 
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Desde 1986, o Grupo do Rio ou 
Mecanismo Permanente de Consulta 
e Concertação Política da América 
Latina e do Caribe resolve crises 
diplomáticas. Costurou-se o fim da 
última guerra na América do Sul, 
travada entre Peru e Equador, na Casa 
de Rio Branco, o Palácio Itamaraty 
original, em 1995, ao abrigo do 
Protocolo do Rio de Janeiro de 1942, 
que designa Argentina, Brasil, Chile e 
EUA como países garantes da paz. No 
país das duas capitais, a declaração do 
Rio dos países garantes foi comutada 
em acordo firmado em Brasília. 

Decreto devolveu a capital 
do Brasil ao Rio durante a maior 
conferência do mundo em todos os 
tempos, a Rio-92, que, patrocinada 
pela ONU, contou com a presença 
de 108 chefes de Estado ou governo. 
Duas décadas depois, a Rio+20 
reviveu a monumental conferência. 
A ONU também organizou na cidade 
o III Fórum da Aliança de Civilizações 
em 2010. Ano que vem, Rio 2020, 
conjunto de eventos ligados à 
designação da cidade, pela UNESCO 
este ano, como 1ª Capital Mundial 
da Arquitetura. Prevê-se a realização 
do maior evento global da categoria, 
o Congresso Mundial de Arquitetos, 

bem como o Fórum Mundial de 
Cidades da Unesco. Chamou atenção 
a justificativa de especialistas para o 
título: o Rio sintetiza todas as fases e 
os estilos arquitetônicos do Brasil. 

CAPiTAL Dos mEgAEvENTos
Megaeventos são ocorrências 

raras, que desempenham importante 
papel na construção da identidade 
nacional (Müller, 2015). O conceito é 
moldado pelas Exposições Universais 
(EXPO), organizadas desde o século 
19. O Rio é a única cidade, capital 
ou não, em toda a América do Sul, 
que sediou a EXPO, em 1922. 
Comemorativa do centenário da 
independência, a EXPO remodelou 
a cidade e congregou 200 eventos, 
como Jogos Latino-Americanos, 
Jogos Militares e Copa América. Os 
emblemáticos Copacabana Palace 
e Hotel Glória foram construídos ao 
tempo da EXPO, também o prédio 
da ABL, que albergou o pavilhão 
da França. Deve-se à EXPO ainda 
a inauguração do Museu Histórico 
Nacional e o controverso desmonte do 
Morro do Castelo. 

Os grandes países emergentes 
têm predominado entre sedes 
de megaeventos, cujo protótipo 

contemporâneo são as Olimpíadas, 
secundadas pela Copa do Mundo.13 
O Rio é, uma vez mais, a única 
cidade sul-americana que recebeu as 
Paraolimpíadas. A que assistiu a duas 
finais de Copa do Mundo. A função de 
sede dos megaeventos é caudatária 
do posto de capital simbólica que 
Brasília, como sede administrativa, 
nunca foi capaz de assumir. Pela 
inércia burocrática, Brasília abriga 
cúpulas políticas rotineiras, como 
BRICS e Mercosul. Ao Rio cabem os 
megaeventos, que têm apelo para 
a sociedade civil e exposição para a 
comunidade internacional. A divisão 
nas tarefas internacionais entre as 
duas capitais espelha à perfeição a 
dualidade plasmada no plano político 
doméstico. 

Outras atividades que compõem 
o restrito grupo de megaeventos são 
os jogos regionais, olímpicos (em 
nosso caso, Pan-Americanos) e de 
futebol (Copa América). Além dos 
Jogos Latino-Americanos de 1922, o 
Rio sediou os Jogos Pan-Americanos 
de 2007 (São Paulo abrigou o 
megaevento em 1963). As nossas 
cinco edições da Copa América, todas 
vencidas pelo Brasil, tiveram desfecho 
no Rio, que também funcionou como 
coração logístico das competições. 
Em 2011, o Rio abrigou os V Jogos 
Mundiais Militares. É ainda hoje a 
única cidade das Américas a sediar 
o megaevento. O Brasil sagrou-se 
vencedor daquela edição, com 45 
medalhas de ouro. A China, sede do 
evento em 2019, ficou em segundo 
lugar, com 37 ouros. 

rio, 2ª CAPiTAL iNFormAL
Nem sempre os países formalizam 

capitais. Em 2017, na Índia, o poder 
local defendeu na Suprema Corte 
que não se previa Nova Delhi como 

Tabela 3: Atividades de representação

 Atividade  Anos 

 Réveillon de Copacabana Anual

 Carnaval Anual

 Bienal do Livro Bienal

 LAAD  Bienal

 Fórmula-1 2021-, 1981-1989

 Rock in Rio 2019, 2017, 2015, 2013,  
  2011, 2001, 1991, 1985
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sede na Constituição. Na Bolívia e nos 
Países Baixos, a sede de governo é 
distinta da prevista na Constituição. 
A natureza híbrida, jurídica e política, 
permite que o historiador Jun Fang 
demonstre, séculos depois, que 
Nanquim foi a segunda capital 
Ming (Fang, 2017); e Ambedkar, 
que Shimla era a segunda sede da 
Índia. Pelos mesmos motivos, a 
atribuição a Brasília, no artigo 18º, §1 
da Constituição de 1988 não exaure 
a questão da capitalidade no Brasil. 
Esta seção explora como o Rio 
opera como segunda capital, com 
seus numerosos órgãos nacionais, 
mormente os conectados à sociedade 
civil nas seguintes áreas: cultura, com 
ramificações em educação, esportes 
e meio ambiente; defesa, com a maior 
concentração de militares da América 
Latina; e empresas e agências estatais 
de saúde, energia e economia. O 
Rio funciona como capital costeira e 
nacional. Brasília é sede continental e 
administrativa. 

CAPiTAL CuLTurAL
Estão no Rio a Academia Brasileira 

de Letras, a de Ciências e a de 
Música, esta fundada por Heitor 
Villa-Lobos. Funarte, Ancine,14 Arquivo 
Nacional e a monumental Biblioteca 
Nacional. O Rio abriga seção do 
Instituto Brasileiro de Museus e 
metade das suas unidades, incluindo 
o destruído Museu Nacional, vítima de 
abandono pelo distanciamento do seu 
dono, o governo federal. Há também 
o Museu Nacional de Belas Artes e 
o Histórico Nacional – este sozinho 
congrega 2/3 do acervo do antigo 
Ministério da Cultura. A UFRJ, ou 
Nacional, é, de longe, a maior federal 
do país. É dona de complexo na Urca, 
um bairro federal, e espaços como o 
Canecão, templo onde se escreveu a 
história da MPB. 

A Cidade Universitária da UFRJ é 
outro bairro federal (Ilha do Fundão). 
Seus 5 milhões de m2 são verdadeira 
Sapucaí, em que desfilam órgãos 
federais parceiros, como Eletrobras 

e Petrobras, que lá tem seu centro 
de pesquisa. O Rio sedia incontáveis 
institutos nacionais, como o Histórico 
e o Geográfico Brasileiro (IHGB), 
o de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA); a maior rede de escolas 
técnicas federais do país (IFRJ) 
e CEFET-RJ, instituto que pode 
virar nova universidade federal. O 
Colégio Pedro II, que tem previsão 
constitucional de sede no Rio, não 
encontra par em qualquer outro lugar 
do Brasil. O Observatório Nacional, 
no bairro imperial de São Cristóvão, é 
responsável pela Hora Legal Brasileira. 
O célebre “horário de Brasília” é, na 
verdade, do Rio de Janeiro.15 

Na casa da Eco-92, há o Parque 
Nacional da Tijuca, com a maior floresta 
urbana do mundo e o símbolo maior do 
Brasil, o Cristo Redentor, administrado 
pela Diocese e a União, dona da 
arrecadação da atração turística. O 
monumental Jardim Botânico, cujo 
instituto de pesquisa cataloga toda 
a flora brasileira, também é federal. 
Nos esportes, tem-se o abandonado 
legado de 2016 e o COB, máxima 
autoridade nacional no setor. O Rio 
é a casa da seleção canarinho(a), da 
CBF e do STJD. Sedia eventos e 
convocações das seleções brasileiras 
de futebol e suas conquistas em solo 
nacional. Os clubes cariocas – em 
especial, o Flamengo – são nacionais, 
hegemônicos no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, sobretudo, Brasília, cuja 
palidez no esporte mais popular do 
mundo é outro sinal da sua inabilidade 
em projetar símbolos, inaptidão típica 
das capitais administrativas. 

Em contraste, o Rio tem clássicos 
nacionais, como o Fla-Flu, imortalizado 
pelos irmãos pernambucanos 
Mario Filho e Nelson Rodrigues. 
Estudos associam a popularidade 
do Flamengo a seu caráter nacional 

Tabela 4: Marcos diplomáticos

 Atividade  Anos 

 III Conferência Internacional  
 Americana (1906), Tratado  Estados Americanos 
 do Rio (1947) 

 União das Cidades Capitais de   
 Língua Portuguesa (1985) Países de Língua Portuguesa

 Grupo do Rio (1986) Países da América Latina e Caribe

 Rio-92 (1992), III Fórum da 
 Aliança de Civilizações (2010),  Organização das 
 Rio+20 (2012) Nações Unidas

 Cessação da Guerra Protocolo do Rio de Janeiro  
 Peru-Equador (1995) (Argentina, Brasil, Chile e EUA) 

 1ª Capital Mundial UNESCO 
 da Arquitetura (2019)
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(Coutinho, 2013). A FIFA reconhece 
sua torcida como a maior do mundo 
– nenhuma outra atinge, em seu 
país, 40 milhões de torcedores. 20% 
da população do Brasil torce para o 
flamengo, segundo o Datafolha. Ruy 
Castro (2001, p.17) considera-a fator 
relevante para a integração nacional. 
Construído nos anos 1930, o caráter 
nacional da torcida do Flamengo e 
sua identificação com a brasilidade 
popular são extraordinário indício da 
resiliência da força magnética do Rio, 
dono do papel sintetizador e irradiador 
de símbolos, uma característica das 
capitais nacionais. 

CAPiTAL miLiTAr
Bairro do Rio, a Vila Militar tem 

mais de 60 mil conscritos. As escolas 
de elite das Forças Armadas estão 
na cidade e nos arredores: Escola 
Superior de Guerra (ESG), Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército 
(ECEME), Escola de Comando 
e Estado-Maior da Aeronáutica 
(ECEMAR), a Universidade da Força 
Aérea, Colégio Naval e Escola Naval, 
Academia Militar das Agulhas Negras, 
Colégio Militar e Clube Militar. As 
escolas superiores ganham relevância 
acadêmica, cada vez mais civis 
integram seus quadros. Militares 

de outras regiões, formados no Rio, 
radicam-se na cidade, mesmo após 
a reserva ou reforma. Exemplos? 
Os atuais presidente e vice da 
República. Ou o ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional, general 
Heleno. Ou, ainda, os ex-presidentes 
Costa e Silva, Médici e Geisel, que 
inclusive jazem no Rio. 

Nas semanas após as eleições de 
2018, impressionou a facilidade com 
que o então presidente eleito, habitué 
de instalações e eventos militares, 
cumpria agenda oficial sem sair do 
Rio, em edificações monumentais 
como o Palácio Duque de Caxias ou 
a sede do 1º Distrito Naval. O caso 
da Marinha é emblemático. Estão 
no Rio suas instituições, 53 mil 
efetivos (37 mil na cidade) e 92% dos 
civis. Marinheiros de outras regiões 
têm sotaque carioca. Perguntados 
se provém do Rio, respondem, 
invariavelmente: “a Marinha é 
carioca”. O Correio da Manhã 
estimou, em 1960, que metade do 
território da cidade pertencia às FA. 
Se outros motivos não bastarem para 
evitar narcoestado no Rio, a presença 
maciça das FA torna o descalabro 
carioca matéria de segurança 
nacional.16

As intervenções, formais ou não, 
da União, à moda da exceção de 
Carl Schmitt, são o núcleo revelador 
do hiato entre o que o Rio é e a 
atual roupagem federativa. O Rio 
foi responsável por 2/3 dos gastos 
das operações de Garantia da Lei e 
da Ordem em 2010-7.17 Em ações 
de guerra transmitidas pela TV, as 
FA ocuparam o Morro do Alemão e 
o Complexo da Maré. A Rio-92 foi 
o marco pós-redemocratização do 
emprego urbano das FA, que atuaram 
na Rio+20, Jornada Mundial da 
Juventude e Olimpíadas. Mesmo nas 

Tabela 5: Megaeventos

 Megaevento  Ano

 Exposição Universal (EXPO) 1922

 Jogos Pan-Americanos  2007 (1922) 

 Jogos Mundiais Militares  2011

 Copa do Mundo FIFA  2014, 1950  
  (Centro Logístico e Final)

 Paraolimpíadas  2016

 Copa América  2019, 1989, 1949, 1922, 1919  
  (Centro Logístico e Final)

Tabela 6: Mobilizações militares recentes no Rio

 Operação  Ano

 Arcanjo (Morro do Alemão) 2010-2

 Rio+20 e Jornada Mundial da Juventude  2012, 2013

 São Francisco (Complexo da Maré) 2014-5

 Paraolimpíadas  2016

 Carioca e Rio de Janeiro 2017

 Intervenção Federal 2018
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operações nacionais, que respondem 
por menos de 1/3 dos gastos globais, 
boa parte dirigiu-se ao Rio, centro 
logístico da Copa do Mundo (e das 
Confederações). Menos de 6% dos 
gastos destinaram-se a operações 
exclusivamente voltadas para outros 
estados. 

Em 2017, Temer instaurou as 
operações Carioca e Rio de Janeiro, 
em atmosfera de descalabro urbano 
e financeiro que levou o governo 
a cogitar tornar a cidade do Rio 
território federal.18 Em 2018, editou-
se o decreto da primeira intervenção 

federal sob a égide da Constituição 
de 1988, na segurança pública do 
Rio. A gestão federal na segurança 
reduziu índices de criminalidade e 
contou com amplo apoio popular: 
72% desejaram sua prorrogação  
para 2019, apenas 21% eram contra.  
Sem embargo, muitos formadores de 
opinião pareciam mais preocupados 
em enquadrar a intervenção em  
sua agenda política do que em 
vislumbrar que arranjo permanente 
poderia ser criado, com participação 
federal, no desmoralizado sistema de 
segurança do Rio. 

CAPiTAL DAs EsTATAis
Em 2005, a União instaurou 

complexo debate constitucional 
no STF ao declarar calamidade na 
saúde carioca, federalizar hospitais 
e criar departamento permanente 
para suas seis unidades no Rio.19 
Para não falar em nove hospitais 
universitários e outros ainda militares, 
como o Hospital Central do Exército. 
A Fiocruz, ademais, é a maior e mais 
prestigiada instituição de pesquisa da 
América Latina na área de saúde. Por 
fim, estão no Rio a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) e os 
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Institutos Nacionais do Câncer (INCA), 
Cardiologia (INC), Traumatologia 
e Ortopedia (INTO). As investidas 
do ministro Henrique Mandetta 
contra milícias e corruptos locais nos 
hospitais e INTO são apenas o novo 
capítulo do drama gerado pela distante 
gestão federal da saúde carioca. 

O Rio é soberano no setor de 
energia, com a Petrobras, mais 
poderoso grupo de empresas do 
Brasil, na prática; a ANP; Pré-Sal 
Petróleo; e Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis. A 
reivindicação dos demais estados 
sobre os royalties do petróleo, que 
terá seu desfecho no STF, é mais 
um indicativo de que os outros entes 
federados continuam a enxergar 
no Rio a terra de todos. Há ainda a 
Empresa de Pesquisa Energética, 
Eletrobras, Eletronuclear, Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, 
Nuclebrás e Indústrias Nucleares 
do Brasil. Golden share da União 
não permite que a Vale deixe o Rio 
de Janeiro. Manter em Brasília o 
respectivo ministério, cujo atual titular 
é um almirante carioca especializado 
em energia atômica, faz tanto sentido 
quanto alocar um submarino de 
propulsão nuclear no Lago Paranoá. 

A estatística do Ministério da 
Economia de que o Rio supera 
o Distrito Federal em servidores 
federais sequer inclui militares, ou o 
exército de funcionários, prestadores 
de serviços e terceirizados das 
empresas federais. Segundo estudo 
recente daquela Pasta (2019), a União 
participa direta ou indiretamente 
de 637 empresas. Os 3 maiores 
grupos sediam-se no Rio: Petrobras 
(132 empresas), Eletrobras (185) e 
BNDESPar (102). A participação da 
União em empresas se dá em 70% 
dos casos sob o guarda-chuva das 

estatais sediadas no Rio, que detêm 
igual parcela do patrimônio líquido 
de todas federais. A primeira e única 
estatal criada pelo governo Bolsonaro, 
a NAV Brasil, que incorporará a 
Infraero, terá sede no Rio. Se temos, 
como defende o time de Paulo 
Guedes, um Estado empresário, 
não há dúvida de que se trata de 
empresário carioca. 

Guedes, que retomou tradição de 
despachar na imponente sede do seu 
Ministério no Rio, é a nova versão 
do economista nacional da cidade, 
casa do BNDES, IBGE, seções do 
Banco Central e IPEA, Comissão de 
Valores Mobiliários, Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI) e 
Inmetro. Revive Mario Henrique 
Simonsen, Eugênio Gudin, Roberto 
Campos (todos críticos da fusão de 
1975), a equipe do Real, Pedro Malan 
e Joaquim Levy. Como reflexo da 
identidade do Rio, o chip da elite 
intelectual carioca é nacional. Seus 
economistas dispensam órgãos 
locais e fazem carreira nos federais 
da cidade. Em colapso, submetidas 
na prática à União desde a decretação 
da calamidade financeira, em 2016, 
as devastadas contas estaduais se 
deparam com técnicos cariocas ao 
cruzar o balcão do governo federal. 
O Rio é uma exuberante distopia 
federativa.

miNoTAuro FEDErATivo 
Geisel justificou a fusão de 1975 

com base na necessidade de unir 
cabeça sem corpo (cidade do Rio) 
a corpo sem cabeça (velho estado). 
A ditadura pariu, entretanto, um 
minotauro federativo. A cabeça do 
minotauro é gigante. Em populações 
de hoje, é como se Santa Catarina 
fosse capital do Rio Grande do 
Sul. Há descomunal desproporção 

entre a capital de apelo global e o 
modesto interior. Chama atenção 
a (con)fusão: o Theatro Municipal é 
estadual, o Hospital de Servidores 
e a própria sede do governo 
estadual são federais! Formações 
políticas malfeitas não andam 
sozinhas. O estado não tem alma, 
ou identidade. A cabeça federal tem 
repulsa à estadualização e, com seu 
magnetismo, esmaga o corpo (velho 
Rio), cuja cultura estadual está em 
decomposição. 

Parlamentares do estado vêm de 
outras regiões, e até governantes, 
como Leonel Brizola. Poupado, como 
capital, das batalhas federativas, 
tem dificuldade em defender seus 
interesses. Seu retrato foi briga entre 
os então deputados (paulista) Jair 
Bolsonaro e (baiano) Jean Wyllys em 
tema nacional: o impeachment. Em 
lutas federativas como royalties do 
petróleo, quem apanha é o Rio. A Lei 
de 2012 pode importar perda de até 
77 bilhões de reais, para não falar da 
velha exceção do ICMS do produto 
em favor do estado de São Paulo. 
Roberto Campos creditou a fusão 
de 1975 à megalomania do regime. 
De fato, o atual estado do Rio é uma 
transamazônica federativa. Suas 
congênitas disfunções espraiam-se 
pelas mais diversas áreas. 

Economistas cariocas com 
frequência gerem o Brasil, mas seu 
estado tem as piores contas do país. 
Em 2016, marco da calamidade 
financeira, foi o único estado a 
reprovar em todos os critérios do 
Tesouro para descalabro fiscal. Há 
miopia, entretanto, na difundida 
visão de que o estado suga recursos 
federais. É o segundo estado que 
mais cede em impostos federais 
– em 2018, 170 bilhões de reais, 
dos quais só 33 devolvidos em 
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recursos repassados pela União. Para 
Maria Silvia Bastos e Paulo Rabello 
de Castro,20 ambas as partes do 
minotauro prejudicam-se com a fusão. 
Desde 1970, é o estado com a maior 
queda em porção do PIB nacional, a 
cidade do Rio tem a diminuição mais 
abrupta em participação na mesma 
variável entre as capitais estaduais.21 
O estado tem a menor geração de 
empregos formais entre 1985 e 2017, 
a mais grave fuga de cérebros.22 

miNoTAuro sEm ALmA
Diferente do original grego, não 

há mitologia em sustentação do 
minotauro federativo. No Rio de 1975, 
não há data ou patriotismo estadual. 
Outros estados criaram seus mitos 
fundadores em oposição ao poder 
central, representado pela cidade do 
Rio. Os ícones paulistas e o 9 de julho 
foram consagrados na Revolução de 
1932. Em Minas, a “liberdade ainda 
que tardia” da Inconfidência tinge os 
ícones. A iconologia gaúcha é moldada 
pela Farroupilha. Honra, como o 20 
de setembro, a República fundada na 
guerra contra o Império. O pavilhão 
de Pernambuco tem origem na 
Revolução de 1917; na Bahia, as cores 
remontam à Conjuração de 1798. Hino 

e data estadual, 2 de julho, aludem à 
luta pela independência em 1822-3. 
Na Confederação do Equador (1817), 
quase todo o Nordeste guerreou 
contra o centro; mesmo caso do 
Norte, em 1835-40, na sangrenta 
Guerra dos Cabanos, que consolidou 
identidade regional e matou 40% da 
população local. 

Enquanto os entes federados 
se formavam, a cidade do Rio 
representava o Brasil e a unidade 
nacional. Diferenciou-se tanto dos 
demais estados como da velha 
província fluminense.23 O Ato Adicional 
de 1834 retirou o Rio da província 
homônima. Singularizou o município 
neutro da Corte. Em estudo clássico, 
José Murilo de Carvalho (1987) mostra 
que a República – que fez da Corte 
um DF inspirado em Washington24 – 
castrou política local e autogoverno 
para fazê-lo vitrine. O prefeito era 
designado ad nutum pelo presidente, 
o Senado revia decisões municipais. 
O único prefeito eleito (indiretamente), 
Pedro Ernesto, foi preso por Vargas 
em 1936. A era Vargas investiu 
pesado na capitalidade do Rio. O 
Estado Novo revogou a autonomia 
e proibiu a iconologia dos estados. 
Quando a ditadura superveniente 

privou o Rio do status de capital 
oficial, negou-lhe a única função que 
aprendeu a exercer: a representação 
do Brasil. 

CorPo Em DEComPosiÇÃo 
Niterói tornou-se capital da 

província do Rio em 1835. O prefeito 
era escolhido pelo governador. A 
Biblioteca Estadual, criada nos 100 
anos da elevação à capital, abriga 
a Academia Fluminense de Letras, 
hoje oficial do estado e que conta 
com imortais da estatura de Duque 
de Caxias e Benjamin Constant. 
Mesmo após a fusão, com o Rio 
ainda atado à simbologia nacional, 
Niterói permanece baú dos ícones 
fluminenses. É a casa do jornal O 
Fluminense, onde escrevia Euclides da 
Cunha. No Rio, estão periódicos como 
O Globo ou Jornal do Brasil, diferente, 
por exemplo, dos paulistas, com seus 
Estado e Folha de S. Paulo. Ficam, em 
Niterói, a Imprensa e o Diário Oficial do 
Estado. Criou-se a UFF para cimentar 
a identidade estadual em 1960, em 
oposição ao antigo Distrito Federal. 
Seus campi e reitoria confundem-se 
com a geografia da cidade. A Emater, 
empresa de apoio rural estadual, fica 
em Niterói. No Rio, a Cobal (Humaitá 
e Leblon), originalmente criada como 
centro comercial agrícola e ainda 
administrada pela União. 

A coroa-mural que orna até hoje 
o brasão de Niterói é exclusiva das 
capitais. Hoje a cidade é sombra de si 
própria, museus abandonados, como 
o Histórico Estadual, antiga sede 
de governo. As ruas trazem nomes 
esquecidos, apagados da história. 
Sequer se estudam nas suas escolas 
figuras como Roberto Silveira. Mas 
a elite fluminense migra, aproveita 
fins de semana, compra imóveis25 
e envia filhos para estudos na velha 

Tabela 7: Desconexão federativa

 Niterói  Rio de Janeiro

 Academia Fluminense de Letras Academia Brasileira de Letras

 Biblioteca Estadual  Biblioteca Nacional

 Imprensa e Diário Oficial do Estado  Arquivo Nacional

 Jornal O Fluminense O Globo, Jornal do Brasil

 Museu Histórico do Estado  Museu Histórico Nacional

 
Universidade Federal Fluminense

 Universidade do Brasil 
  (Nacional)
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capital.26 Embora simpáticas, cariocas 
e fluminenses são tribos mais diversas 
que catarinenses e gaúchos, paulistas 
e mineiros, pernambucanos e baianos. 
Não há sinergia que crie caciques 
regionais. O núcleo do nome tupi da ex-
capital fluminense, fundada pelo índio 
Arariboia, traz a solução do problema 
federativo: Niterói significa “rio 
verdadeiro”. A cidade do Rio pertence 
ao Brasil. Sabedoria indígena, ignorada 
pela ditadura. 

(iN)sEgurANÇA NACioNAL
A dinâmica que levou à 

intervenção federal de 2018 ilustra 
a disfuncionalidade do minotauro. 
Instaurada com a repercussão 
internacional da violência na maior 
festa do planeta, teve como origem 
e destino a cidade do Rio. É como se 
o estado não existisse! O que hoje 
se conhece por Polícia Militar do DF 
foi criada em 1809 por Dom João VI 
como Divisão Militar da Guarda Real 
de Polícia, com atribuição sobre todo 
o Brasil, mas concentrada na sede da 
Corte. Depois de um século e meio e 
diversas mudanças na nomenclatura, 
os melhores quadros da polícia do 
DF foram deslocados para a nova 
capital. Brasília, com menos de 60 
anos de idade, tem força policial que 
conta 210 anos. A fusão agravou o 
desmantelamento das forças policiais 
da Guanabara e do velho estado do 
Rio, dois corpos estranhos (Ramiro 
Júnior, 2018). A polícia do estado do 
Rio hoje é a que mais mata no Brasil, 
a que mais morre no mundo. Em 
2017, foram mortos 163 agentes de 
segurança, mais do que o triplo de São 
Paulo (51), cuja população é 3 vezes 
maior. 

O crime organizado no Brasil 
formou-se, com a criação do Comando 
Vermelho, no convívio forçado entre 

bandidos comuns e presos políticos 
no presídio da Ilha Grande (Amorim, 
1993). Ex-agentes da repressão 
profissionalizaram a contravenção 
do jogo do bicho e os grupos de 
extermínio (Jupiara e Otavio, 2015). 
Palco da luta armada, o Rio absorveu 
traços da violência política no 
ambiente de vácuo de autoridade que 
se seguiu à mudança da capital e à 
fusão. O crime organizado funciona 
pelo mimetismo. A violência carioca 
difundiu efeito imitação. O PCC 
paulista é cópia do CV (Amorim, 2007). 
O modelo nacionalizou-se e, como 
aponta o Atlas da Violência (IPEA, 
2019), aumentou os homicídios em 
todo o país. Seções do CV, em disputa 
com o PCC, estão envolvidas nos 
morticínios em Altamira, Manaus e 
na maior onda de ataques da história 
do Ceará em 2019. As milícias, nova 
fronteira do crime, repetem o itinerário 
do narcotráfico e ameaçam alastrar-
se pelo território nacional a partir do 
Rio. São 2,2 milhões de pessoas que 
vivem hoje sob domínio de milícias na 
cidade. 

miNoTAuro EsPorTivo
A atual briga sobre a volta da 

Fórmula-1 ao Rio a partir de 2021 
é ilustrativa da fraqueza da sua 
identidade estadual. O Rio é preposto 
da União na disputa contra o colosso 
federativo paulista. O terreno que 
abrigará o futuro autódromo em 
Deodoro é propriedade do Exército, 
o presidente da República firmou o 
termo de compromisso para o retorno 
da categoria, acompanhado apenas 
secundariamente por governador e 
prefeito. O Ministério Público Federal 
fiscaliza aspectos controversos 
da licitação da nova pista, que são 
adjudicados pela Justiça Federal. 
Memorável charge do cartunista Chico 

Caruso na capa do jornal O Globo, 
em 25 de junho de 2019, capturou 
a essência do embate ao desenhar 
dois carros de Fórmula-1: um deles, 
“SP”, com as cores e o governador 
paulistas; o outro, “RJ”, com cores e o 
presidente do Brasil. 

A maior profissionalização do 
futebol – em especial, após a Copa 
2014 – torna o Brasileirão reflexo do 
poder econômico no país. As últimas 
quatro edições foram vencidas por 
times paulistas, ameaçados cada 
vez mais pelo Flamengo, que deve 
quebrar a hegemonia em 2019. Não 
o faz na qualidade de equipe carioca, 
mas de time nacional, com maior 
capacidade de arrecadação do Brasil. O 
campeonato “carioca” de futebol, por 
sua vez, reproduz o minotauro. Dividido 
nas Taças Guanabara e Rio, em 
homenagem às duas porções da besta 
federativa, todas suas edições foram 
vencidas por times da Guanabara, que, 
uma vez mais, eclipsa o velho Rio. 
Somente por força de intervenção da 
Confederação Brasileira de Desportos 
houve a fusão, em 1978, das duas 
federações, que não queriam a junção. 
Em consequência da (con)fusão, houve 
dois campeonatos em 1979. 

NoTAs FiNAis
É comum a nações emergentes 

ter duas capitais. Com o Brasil não 
é diferente, pois o Rio é segunda 
capital, informal. Pode-se oficializá-la, 
como em outros países do BRICS. 
Politicamente, emulando emergentes 
como Chile e Coreia do Sul, ou 
desenvolvidos como a Alemanha, para 
devolver pastas como Defesa, Minas 
e Energia, Esportes, Cultura, Turismo 
e Meio Ambiente. Revitalizam-se o 
centro histórico (Defesa, Minas e 
Energia), o destruído Museu Nacional 
(Cultura) e instalações olímpicas 
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abandonadas (Esportes, Turismo e 
Meio Ambiente). O presidente torna a 
despachar periodicamente no Rio.

A Ciência Política oferece 
evidência de que governos distantes 
da população são piores e mais 
corruptos (Campante; Do; Guimarães, 
2019). A segunda capital aproxima 
do povo o poder, sem sobrepeso 
fiscal: em lugar algum há tantos 
imóveis desocupados da União, 
maior proprietária imobiliária no Rio, 
mas que gasta 1,6 bilhão anual de 
aluguéis, sobretudo, em Brasília. Na 
democracia, o centro de gravidade 
não é geográfico, mas demográfico 
– no caso, o eixo Rio-São Paulo. A 
maioria dos brasileiros nunca viu 
um ministério. Por que desperdiçar 
a energia que emana dos órgãos 

do poder com caixotes em Brasília? 
Por que não uma segunda capital 
já vocacionada ao ofício? A original 
revolução da segunda capital faria o 
Brasil reencontrar a si mesmo, curando 
sua própria crise de identidade. 

Juridicamente, Proposta de 
Emenda Constitucional formaliza a 
segunda capital e cria distrito, cidade 
ou território federal com a Baixada 
Fluminense. A proposta da PEC da 
reparação, que propõe dividir os 
recursos do Fundo Constitucional 
entre Rio e Brasília, tem o mérito de 
inserir o tema do equivocado desenho 
federativo do Rio no debate público. 
O enfoque deve recair, contudo, não 
em reparar o Rio pelo que foi, mas 
reconhecer o que a cidade ainda é. 
Deve-se aprovar lei complementar e 

consulta popular para recriar o velho 
Rio, com sede em Niterói,27 livrando 
os fluminenses do ostracismo 
imposto pela postiça capital. Os 
detratores da proposta invocam o 
mito do “mais dinheiro para o Rio”, 
sem perceber que é o arranjo atual 
que garante dispêndios federais a 
fundo perdido. Devolver status de 
capital neutraliza entulho autoritário e 
estanca sangria que prejudica o país, 
pela natureza nacional e simbolismo 
global da cidade maravilhosa. 

Opiniões pessoais, não refletem posições 
do MRE.

O autor é PhD (Instituto Europeu, 
Florença)  
e professor da PUC-Rio
igabdalla@yahoo.com.br
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1. Atmosfera lembrada no clássico “Sympathy 
for the Devil” (Rolling Stones): I stuck around 
St. Petersburg – When I saw it was a time for a 
change – Killed the czar and his ministers - Anas-
tasia screamed in vain.

2. Getúlio Vargas veraneou na cidade em todos 
os seus 18 anos como presidente. No reinado de 
Dom Pedro II, a família imperial passava até seis 
meses por ano em Petrópolis. 

3. https://foreignpolicy.com/2019/05/10/indonesia-
-floats-yet-another-plan-to-move-its-sinking-capital/.

4. https://www.theguardian.com/world/2019/
sep/30/thailand-pm-considers-moving-capital-as-
-bangkok-congestion-takes-toll. 

5. A BBC foi alvo de polêmica em 2015, pela sim-
ples menção de Taipei como capital de Taiwan: 
https://www.hongkongfp.com/2015/08/10/bbc-
-calls-taipei-taiwans-capital/ 

6. Quanto ao STF, o atual presidente já propôs sua 
volta ao Rio, que poderia blindá-lo da política de 
Brasília. https://www.conjur.com.br/2016-ago-16/
afastamento-faz-bem-corte-constitucional-alema-
-ministra. 

7. A União Europeia tem outras três sedes: 
Bruxelas, executiva; Estrasburgo, legislativa; e 
Luxemburgo, judiciária. A ONU tem 2 sedes: Nova 
York e Genebra. Viena e Nairóbi também sediam 
órgãos onusianos. 

8. O governo Obrador tem projeto radical de espa-
lhar pelo México 31 ministérios e agências federais.

9. A dupla Viedma-Carmen de Patagones lembra as 
duas sedes de Honduras, Tegucigalpa e Comaya-
güela, que formam o distrito central. Há debate 
sobre a vigência da Lei 23532. Não podemos nos 
filiar ao entendimento de que a Argentina teria tido 
duas capitais em 1987-2014, porque o diploma 
jurídico, apesar de “declarar” as capitais, estipula 
no artigo 5º que teriam o status após transição que 
não se concretizou.

10. Na imprensa, Roberto Pompeu de Toledo 
defendeu a oficialização em sua coluna na Veja 
em 21/5/2017. O historiador Marco Antonio Villa 
tem sugerido que Brasília deve ser capital admi-
nistrativa; o Rio, política. Destaque também para 
artigos de Christian Lynch, Luiz Ramiro Júnior e 
meus próprios sobre o tema. 

11. Fusão, Disfunção e Desfusão. O Globo, 
4/5/2005. 

12. Igor Abdalla, “Cidade Nacional”. Nexo Jornal, 
27/11/2018. 

13. Entre 2007-18, todos os BRICS sediaram, ao 
menos, uma Olimpíada, Copa do Mundo ou Jogos 

nOtAs de ROdApé

Militares (o Rio albergou os 3, fora o Pan). Como 
a Copa de 2006 foi na Alemanha e a de 2002, na 
Coreia do Sul (e Japão), o torneio de 2014 foi a 
único do século 21 que não teve país com 2 capitais 
oficiais como sede. 

14. A recente decisão do governo Bolsonaro de 
deslocar a Ancine do Rio para Brasília foi judicia-
lizada por meio de ação proposta pelo deputado 
federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ). 

15. Na metáfora da historiadora Margarida de 
Souza Neves (1992, p.36): “qual a roldana que, 
acionada na capital, faz aparecer no relógio do país 
como um todo um novo tempo? Sobre que eixo 
giram os ponteiros da capital e do país para que 
os minutos do Rio de Janeiro pareçam marcar as 
horas do Brasil?”. 

16. Igor Abdalla, “É Perverso (e caro) fingir que 
o Rio não é cidade federal”. Gazeta do Povo, 
1/5/2019. 

17. Números baseadas em dados do Ministério da 
Defesa para as 29 GLOs de 2010-2017. O custo 
total foi de 2,43 bilhões de reais. Incluímos os 
megaeventos sediados no Rio na conta do estado; 
a Copa do Mundo (e das Confederações), embora 
o Rio tenha sido o centro logístico, entraram nas 
operações nacionais. 

18. https://www.conjur.com.br/2019-jan-16/
antes-intervencao-temer-estudou-transformar-
-rio-territorio.

19. A União chegou a federalizar os hospitais 
Souza Aguiar e Miguel Couto, mas foi rechaçada 
pelo STF. Na ocasião, o ministro Marco Aurélio 
Mello, carioca egresso da Faculdade Nacional de 
Direito, observou que o poder central agiu como 
se a cidade do Rio fosse uma autarquia federal. 
https://www.conjur.com.br/2005-abr-20/supre-
mo_suspende_intervencao_hospitais_rio“Os 
eventos recentes na área da segurança e da 
saúde não me deixam mentir. Na segurança, a 
ambigüidade entre o estado e o governo federal 
suspende todos os juízos e põe de quarentena o 
bom senso quando a atuação federal no âmbito do 
estado fica no lero-lero incerto: entre intervenção 
e colaboração. No meio tempo, vamos sendo 
todos assaltados. No caso da saúde, abriu-se um 
grave conflito jurídico-político entre o município e 
o governo federal exatamente pela herança de um 
patrimônio que a fusão tocou com a barriga e que 
tem sido pago com a vergonha das filas revoltan-
tes e bíblicas de doentes em busca de quem lhes 
alivie o sofrimento”. (Fusão, Disfunção, Confusão: 
O Globo, 4/5/2005). “Os eventos recentes na área 
da segurança e da saúde não me deixam mentir. 
Na segurança, a ambigüidade entre o estado e o 
governo federal suspende todos os juízos e põe 
de quarentena o bom senso quando a atuação fe-
deral no âmbito do estado fica no lero-lero incerto: 
entre intervenção e colaboração. No meio tempo, 

vamos sendo todos assaltados. No caso da saúde, 
abriu-se um grave conflito jurídico-político entre o 
município e o governo federal exatamente pela 
herança de um patrimônio que a fusão tocou com 
a barriga e que tem sido pago com a vergonha 
das filas revoltantes e bíblicas de doentes em 
busca de quem lhes alivie o sofrimento”. (Fusão, 
Disfunção, Confusão: O Globo, 4/5/2005).”Os 
eventos recentes na área da segurança e da 
saúde não me deixam mentir. Na segurança, a 
ambigüidade entre o estado e o governo federal 
suspende todos os juízos e põe de quarentena o 
bom senso quando a atuação federal no âmbito do 
estado fica no lero-lero incerto: entre intervenção 
e colaboração. No meio tempo, vamos sendo 
todos assaltados. No caso da saúde, abriu-se um 
grave conflito jurídico-político entre o município e 
o governo federal exatamente pela herança de um 
patrimônio que a fusão tocou com a barriga e que 
tem sido pago com a vergonha das filas revoltan-
tes e bíblicas de doentes em busca de quem lhes 
alivie o sofrimento”. (Fusão, Disfunção, Confusão: 
O Globo, 4/5/2005).

20. Cariocas e Fluminenses. Folha de São Paulo, 
4/5/2005. Rabello de Castro também argumenta 
que a desfusão importaria desafogo fiscal e dimi-
nuição dos cargos públicos. 

21. https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-para-
-evitar-caos-no-rio-23820245; e Osório (2005). 

22. https://oglobo.globo.com/economia/com-
-desemprego-violencia-rio-o-estado-que-mais-
-sofre-com-fuga-de-mao-de-obra-qualifica-
da-23757827.

23. Thomas Leonardos, Que será do Rio ?, Correio 
da Manhã, 15/8/1958.

24. Sob jurisdição do Congresso, compõe a maior 
megalópole do planeta (Bowash) no poderoso 
nordeste dos EUA. Tem o maior museu do mun-
do, o Smithsonian, universidades (Georgetown) 
e imprensa de ponta (Washington Post). Wa-
shington projeta poder simbólico e conecta-se 
com o centro demográfico do país, nunca, nem 
em seus primórdios, assemelhou-se, mesmo 
remotamente, a Brasília. 

25. https://oglobo.globo.com/rio/bairros/niteroi-elei-
ta-nao-capital-mais-desejada-do-brasil-23439793. 

26. https://oglobo.globo.com/economia/niteroi-
-lidera-lista-da-riqueza-segundo-fgv-2757154. É 
também a cidade com o maior índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) no atual estado do Rio, 
capital incluída. 

27. Como na Índia, onde entes subnacionais po-
dem ter duas capitais, o novo estado deveria fazer 
de Petrópolis segunda sede. Longeva segunda 
capital nacional, Petrópolis foi capital fluminense 
em 1894-1903. 
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75 anos.

Uma idade que me dá licença 

para falar sobre muitas coisas da vida.

As escolhas.

Os acertos.

E por que não as lições?

É como se diz:

experiência é o nome que damos 

para aquilo que aprendemos. 

E, se tem algo que ela me ensinou,

é que não dá para voltar no tempo.

Em cada país que estive.

Nas estradas que atravessei.

Nas pontes que construí.

Em todos os portos e aeroportos 

que cheguei...

E parti.

Nos passos que dei.

Sem falar naqueles que não segui.

Tempo que me fez conhecer a diferença

entre saber e percorrer o caminho.

E que me fez chegar 

à mais importante descoberta:

é impossível passar uma vida sem mudar.

E eu mudei.  

Não, não estou aqui para falar 

sobre o que você deve ou não acreditar.

Escolhi falar sobre o que vivi.

Essa é minha história.

E ela continua.

Porque, em vez de fechar os olhos, 

eu decidi abrir.

Acompanhe em deverdade.oec-eng.com
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Porque a América Latina parou nos anos 1980, 
enquanto o Leste da Ásia continuou a crescer
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O sucesso da estratégia 
voltada para as exportações de 
bens manufaturados e o equilíbrio 
orçamentário no Leste da Ásia 
têm há muito servido de modelo 
de sucesso para economias em 
industrialização. Em contrapartida, a 
liberalização comercial não levou os 
países da América Latina a retomar o 
desenvolvimento econômico quase 
paralisado desde os anos 1980. 
Este fato é geralmente atribuído à 
“armadilha da renda média”; mas, 
neste caso, por que os países do 
Leste da Ásia não foram vítimas 
da mesma armadilha? Enquanto 
no Leste da Ásia os países já eram 
exportadores de bens manufaturados 
e relativamente abertos, na América 
Latina a liberalização comercial 
significou a desmontagem dos 
mecanismos que neutralizavam a 
sua doença holandesa e uma grande 
desvantagem competitiva para as 
boas empresas industriais da região.

Os estudos sobre a armadilha da 
renda média datam do início dos anos 
2010. Diversos estudos procuraram 
confirmar essa armadilha, mas os 
intervalos usados para investigá-la 
eram variados e amplos, indo de US$ 
2.000 a $ 16.000 em PPP (Spence, 
2011; Felipe et al., 2012; Eichengreen 
et al., 2012). Intervalos tão grandes 
tornam a armadilha relativa. Por 
outro lado, as causas da estagnação 
geralmente associadas à armadilha 
são pouco convincentes. Está claro, 
porém, que a localização no tempo 
(anos 1980) está mais associada 
à estagnação econômica do que 
o nível da renda por habitante à 
relativa estagnação dos países latino-
americanos. 

A Tabela 1 compara a América 
Latina e o Leste da Ásia antes e 
depois da década de 1980. Ela 

confirma a quase estagnação da 
América Latina a partir dos anos 1980 
e o crescimento rápido e continuado 
do Leste da Ásia. Por outro lado, o 
Gráfico 1 também demonstra que 
o Leste da Ásia e a América Latina 
cresciam a ritmos semelhantes até 
os anos 1980 e que, depois disso, a 
América Latina estagnou, enquanto 
o Leste da Ásia continuou a crescer 
rapidamente, e países como a Coreia 
do Sul, Taiwan e Singapura já são 
ricos.

As causas da armadilha da renda 
média apresentadas na literatura 
enfatizam a qualidade das instituições, 
aspectos demográficos, a carência 
de infraestrutura econômica, a má 
qualidade da educação, a ausência de 
estímulo ao aprendizado tecnológico, 
à pesquisa e ao desenvolvimento. 
Essas explicações, contudo, não 
representam fatos históricos novos, 
que se manifestaram quando o país 
atingiu um determinado nível de 
renda. Esses problemas sempre 
existiram e, ainda assim, não 
impediram o crescimento até 1980.

Meu argumento é o de que o 
fato histórico novo, que levou os 
países da América Latina à quase 
estagnação, foram as reformas 
neoliberais adotadas por eles sob 
pressão dos Estados Unidos e do 
Banco Mundial, além da liberalização 
comercial e da liberalização financeira 
da década de 1980. Em vez de 
falar em armadilha da renda média, 
devemos falar na “armadilha da 
liberalização comercial e financeira 
dos anos 1980”. Os países deixaram 
de crescer rapidamente e de realizar 
o catching up, não por terem atingido 
um determinado nível de renda por 
pessoa, mas porque surgiu na década 
de 1980 um fato novo relevante. 
Pressionados pelo Ocidente, os 

países em desenvolvimento adotaram 
reformas neoliberais que implicaram 
a desvantagem competitiva para 
suas empresas industriais, com 
consequente desindustrialização 
prematura.

É verdade que as duas regiões se 
dedicaram à liberalização comercial 
e financeira, mas os resultados 
negativos foram maiores nos países 
da América Latina do que na Ásia. 
Isso se deve ao fato de que nos 
países do Leste da Ásia tarifas 
aduaneiras foram necessárias apenas 
enquanto a indústria era infante, 
enquanto que na América Latina 
elas continuaram necessárias depois 
que sua indústria deixou de ser 
nascente, porque elas continuaram 
a ter como papel neutralizar a 
doença holandesa em relação ao 
mercado interno dos países. A 
teoria econômica convencional 
conhece apenas um argumento 
que torna as tarifas aduaneiras 
legítimas, em vez de meramente 
protecionistas: o argumento da 
indústria infante. Com seu modelo 
de doença holandesa, o novo 
desenvolvimentismo tornou legítimas 
as tarifas aduaneiras destinadas a 
neutralizar a desvantagem competitiva 
representada pela doença holandesa. 

O argumento da indústria nascente 
legitima a proteção tarifária por um 
breve período, enquanto as tarifas 
adotadas para neutralizar a doença 
holandesa no mercado interno 
serão legítimas enquanto o país for 
exportador de commodities. A doença 
holandesa é uma sobreapreciação 
de longo prazo da taxa de câmbio 
em países que, por causa de rendas 
ricardianas ou devido a booms de 
preços, as empresas podem exportar 
com lucro commodities a uma 
taxa de câmbio significativamente 
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Tabela 1: Taxas de Crescimento da América Latina  
e do Leste da Ásia antes e depois dos anos 1980

 1960-1980 1991-2014

América Latina 3,0 1,2

Leste da Ásia 4,7 5,3

América Latina: Brasil, México, Argentina e Colômbia.  
Leste da Ásia: China, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura (1954-60 não incluído). 
 
Fonte: PenWorld Tables – PWT, University of California.

Gráfico 1: Crescimento per capita da América Latina  
e do Leste da Ásia, 1960s-2014

 
América Latina: Brasil, México, Colômbia e Argentina. 

mais apreciada do que aquela que 
empresas industriais que usem 
a melhor tecnologia disponível 
no mundo exigiriam para serem 
competitivas. Uma doença holandesa 
não neutralizada é um grande 
obstáculo à industrialização e ao 
crescimento.

Os países do Leste da Ásia não 
enfrentam o problema da doença 
holandesa. Assim, uma vez que o 
argumento da indústria nascente 
foi superado, eles abriram suas 
economias com sucesso como 
exportadores de bens manufaturados. 
Os países latino-americanos 
também superaram sua condição 
de indústria infante, mas, como são 
exportadores de commodities, as 
tarifas sobre importações continuam 
a ser necessárias para neutralizar a 
doença holandesa. Neste caso, as 
tarifas de importação sobre produtos 
industrializados não são protecionistas: 
apenas garantem às empresas de um 
determinado país condições iguais de 
competição. 

A maneira correta de neutralizar 
a doença é impor um tributo variável 
sobre as exportações de commodities 
– variando de acordo com os preços 
internacionais dessas mercadorias. 
Mas esta é uma estratégia 
relativamente nova na literatura 
econômica, proposta originalmente 
por Bresser-Pereira (2008). Até 
hoje não tenho conhecimento de 
um país que tenha adotado esse 
método. Muitos estabelecem 
impostos sobre as exportações de 
commodities, mas eles têm objetivo 
apenas fiscal. Durante o período de 
industrialização acelerada (1950-1980), 
os responsáveis pelas políticas latino-
americanas desconheciam a doença 
holandesa, mas aprenderam com a 
teoria desenvolvimentista clássica 
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ou estruturalista que o crescimento 
é uma “mudança estrutural”, ou 
seja, implica industrialização. Por 
isso, adotavam pragmaticamente 
qualquer política que levasse à 
industrialização. A política mais 
óbvia visando esse objetivo foi a do 
estabelecimento de tarifas elevadas 
sobre a importação de manufaturados, 
que neutralizavam a doença holandesa 
em relação ao mercado interno; 
com menos frequência, adotaram 
subsídios às exportações que fazem 
essa neutralização em relação aos 
mercados externos. O Brasil foi um 
desses países. Em 1967, quando 
as exportações de manufaturados 
representavam apenas 6% do total de 
suas exportações, adotou um elevado 
subsídio à exportação. O resultado foi 
notável. Em 1990, essa porcentagem 
havia subido para 62%. Muitos 
países também adotaram sistemas 
de câmbio múltiplo, que, igualmente, 
neutralizavam a doença holandesa, 
ainda que os formadores de políticas 
econômicas não tivessem claro para 
eles o problema que enfrentavam. 

A doença holandesa é uma grande 
desvantagem competitiva, embora 
seja difícil determinar quão grande. 
Isso depende essencialmente da 
sua severidade e da sua variação 
nos ciclos de boom de commodities 
e nos correspondentes ciclos de 
taxa de câmbio. A gravidade da 
doença holandesa é igual à diferença 
percentual entre o equilíbrio industrial 
(a taxa de câmbio de que empresas 
industriais competentes necessitam) e 
o equilíbrio corrente (a taxa de câmbio 
que equilibra intertemporalmente a 
conta corrente do país). Por exemplo, 
se o equilíbrio industrial de um país 
for R$ 4,00 por dólar americano e o 
equilíbrio corrente for R$ 3,30 por 
dólar, a doença holandesa será de $ 

0,70 por dólar, e sua gravidade será 
17,5%.

O petróleo é a principal origem 
da doença holandesa e, mantido 
constante seu preço internacional 
(refletindo o custo marginal do 
exportador menos eficiente admitido 
ao mercado), sua gravidade dependerá 
do custo de produção do petróleo. Por 
exemplo, a doença holandesa e muito 
grave na Arábia Saudita, que enfrenta 
a doença desde que se tornou um 
país exportador de petróleo. Em 
outros países – o Brasil, por exemplo 
– cuja desvantagem competitiva tenha 
se originado de café, carne ou soja, a 
doença holandesa é menos grave e 
pode até mesmo desaparecer quando 
caem os preços dessas mercadorias.

Assim, quando o Ocidente 
pressionou pela liberalização comercial 
à América Latina nos anos 1980 (com 
a anuência das elites dependentes 
locais), os países do Leste da Ásia 
também abriram suas economias, 

mas já estavam antes relativamente 
abertos porque não tinham doença 
holandesa e já eram exportadores 
de bens manufaturados, isso porque 
o argumento da indústria nascente 
perdera a validade e eles puderam 
contar com um setor industrial 
competitivo. Muito diferente foi o caso 
das empresas industriais competentes 
da América Latina. Com a abertura 
comercial, a doença holandesa 
deixou de ser neutralizada, e essas 
empresas passaram imediatamente 
a enfrentar uma grande desvantagem 
competitiva.

A armadilha da liberalização 
dos anos 1980 também atingiu os 
países latino-americanos pelo lado 
financeiro porque, com ela, esses 
países perderam o relativo controle 
que tinham sobre sua taxa de câmbio. 
Na maioria dos casos essa taxa era 
corrigida pela inflação através de 
um sistema de minidesvalorizações 
(sistema de crawling peg). Com a 
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abertura financeira acoplada a uma 
política de juros altos para atrair 
capitais (uma política que o Novo 
Desenvolvimentismo critica porque 
esses capitais apreciam a taxa de 
câmbio, estimulam o consumo e 
desestimulam o investimento), as 
taxas de câmbio na América Latina 
se apreciaram e as boas empresas 
perderam competitividade. 

Desde 1980, a China apenas 
apresentou déficits em conta corrente 
em três anos. A Coreia do Sul só 
usou o endividamento externo na 
década de 1970, quando crescia 
muito rapidamente, e, por isso, a 
taxa de substituição de poupança 
interna por externa foi baixa. Enquanto 
isso, os países latino-americanos, 
crendo equivocadamente poder 
crescer com poupança externa, 
apresentam regularmente déficits em 
conta corrente que inviabilizam suas 
empresas industriais.

Essa política é equivocada e 
costuma estar associada a uma 
elevada taxa de substituição de 
poupança interna por externa. Foi 
equivocada não só porque o país 
corre o risco de passar por crises 
financeiras cíclicas. Mesmo que o país 
procure limitar seu endividamento 
externo para evitar o crescimento 
de suas taxas de dívida externa (em 
relação ao PIB e às exportações) e as 
crises cambiais delas decorrentes, a 
política ainda assim será equivocada 
porque irá continuar a desestimular o 
investimento e estimular o consumo. 
É só sob condições excepcionais, 
enquanto um país experimentar 
crescimento muito rápido, que esse 
resultado será evitado, porque as 
maiores oportunidades de lucro 
reduzirão a propensão marginal ao 
consumo.

Rejeitar a ideia de que países 

pobres em capital devam receber 
dinheiro de países ricos em capital é 
contraintuitiva, mas fácil de explicar. 
Um déficit em conta corrente 
corresponde a uma moeda mais 
apreciada do que uma conta corrente 
equilibrada. Déficits em conta corrente 
e o respectivo financiamento externo 
significam um aumento adicional e 
constante dos influxos de capital de 
um país, o que irá necessariamente 
apreciar sua moeda enquanto 
permanecer o déficit. No modelo 
novo desenvolvimentista, uma moeda 
apreciada no longo prazo desestimula 
o investimento e o crescimento. 
Assim, dada a apreciação da moeda, 
a moeda estrangeira financiará o 
aumento do consumo e não o do 
investimento. O poder aquisitivo dos 
salários e as rendas dos capitalistas 
rentistas aumentarão, enquanto 
os investimentos do setor privado 
fenecem porque a apreciação da 
moeda nacional no longo prazo 
desconecta as empresas industriais 
competentes, não só da demanda 
externa, mas também da interna. A 
liberalização financeira entra em cena 
porque, para implantar uma política de 
crescimento com poupança externa, 
o país precisa aumentar suas taxas 
de juros, de maneira a atrair capital 
e deixar inteiramente livres seus 
influxos.

Em suma, enquanto os países do 
Leste da Ásia foram pouco atingidos 
pela liberalização adicional dos anos 
1980 e continuaram a crescer, a 
liberalização atingiu duramente os 
países latino-americanos, devido a 
algumas razões interligadas: porque, 
com a liberalização comercial e 
financeira, houve na América Latina o 
desmantelamento do mecanismo de 
neutralização da doença holandesa, 
e este fato mais a elevação dos 

juros implicou a apreciação das 
moedas nacionais, e, portanto, suas 
empresas passaram a enfrentar 
uma desvantagem competitiva 
de longo prazo, ao passo que as 
do Leste da Ásia competem em 
igualdade de condições com os países 
industrializados. 
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A economia brasileira, após um 
período de crescimento de 3,80% 
a.a. na média do período 2004/2013, 
entrou em forte recessão a partir de 
2014, com taxa média do PIB real de 
-1,87% a.a. no período 2014/2016. 
Além da forte e prolongada recessão 
– segundo Pires et al (2019), mais 
profunda que a ocorrida na economia 
norte-americana após a crise de 
2018 e com magnitude semelhante 
a recessão ocorrida em Portugal, 
Itália e Espanha –, chama a atenção 
o ritmo extremamente lento de 
recuperação econômica: a taxa média 
de crescimento no período 2017/20191 
é de apenas 0,98% a.a. Esta 
recuperação tem sido atipicamente 
lenta, na realidade caracterizando 
uma situação de estagnação 
econômica, já que Borça et al (2019) 
mostram que historicamente as 
recessões brasileiras são breves e 
pouco profundas, com recuperações 
relativamente rápidas. Acompanhando 
a estagnação da economia brasileira, 
observa-se uma recuperação ainda 
mais lenta da taxa de desocupação: 
redução de 13,7% em março de 2017 
para apenas 12,3% em maio de 2019.

Após um período conturbado de 
mudanças na condução da política 
econômica – desde a implementação 
da assim chamada “Nova Matriz 
Macroeconômica” em 2012 até a 
virada para uma política econômica 
ortodoxa em 2015, durante o Governo 
Dilma Rousseff – desde o Governo 
Temer, a partir de maio de 2016, 
até o Governo Bolsonaro, a partir 
de janeiro de 2019, houve uma 
mudança profunda na condução 
da política econômica, adotando-se 
explicitamente uma agenda ortodoxa-
liberal. Esta agenda tem direcionado 
a economia para um novo modelo 
de desenvolvimento, baseado em 

reformas liberalizantes (reforma 
trabalhista, reforma previdenciária, 
etc.) e na reafirmação das políticas 
econômicas conduzidas de forma 
ortodoxa: uma política monetária 
mais conservadora, uma política fiscal 
contracionista (implementação do teto 
de gastos com base no argumento da 
“contração fiscal expansionista”), e 
uma política cambial mais flexível. 

N este contexto, o objetivo 
deste artigo é analisar 
as razões conjunturais e 
estruturais do processo 

de estagnação que se encontra a 
economia brasileira. Em particular, 
sustentamos que a economia 
brasileira está estagnada em função 
de (i) um conjunto de fatores 
conjunturais (“overkill” da política 
econômica, “balance sheet effect”, 
etc.); (ii) a combinação de um conjunto 
de fatores endógenos (dependentes 
da ação do governo, como políticas 
de austeridade) e exógenos (queda 
preços de commodities em 2019; 
guerra comercial EUA/China, recessão 
na Argentina, etc.). 

umA ECoNomiA Em mArCHA LENTA
Como já assinalamos inicialmente, 

a economia brasileira, após uma 
recessão aguda em 2014/2016, teve 
em um processo de recuperação 
lenta, podendo na realidade ser 
caracterizado de uma situação de 
estagnação, isto é, uma economia 
com crescimento baixo e estável, 
ao redor de 1,0% ao ano no período 
2017/2019 (o que implica um 
crescimento praticamente nulo do 
PIB per-capita), como pode ser visto 
no Gráfico 1. Decompondo o PIB 
por setor, tanto o setor de serviços 
e o setor industrial (este estagnado 
desde meados de 2008) declinaram 

a partir do início de 2015, sendo a 
única exceção o setor agropecuário 
que continuou a se expandir neste 
período, puxado pelo desempenho 
das exportações, sendo a recuperação 
bastante lenta em todos os outros 
setores.

Já do ponto de vista dos 
componentes de gasto do PIB, a 
maioria dos dispêndios declinaram 
a partir de 2015, com exceção das 
exportações, favorecida tanto pela 
forte desvalorização cambial ocorrida 
neste ano quanto pelo aumento nos 
preços das commodities ocorridas 
em 2016. A reação do consumo das 
famílias (responsável por mais de 50% 
do PIB do ponto de vista do gasto) 
e da formação bruta de capital fixa 
tem sido muito lenta, mantendo-se 
esses componentes da demanda 
praticamente estagnados no período 
relativo ao 1º trimestre de 2016 e 
1º trimestre de 2019. Deste modo, 
observa-se, pelo lado dos gastos, uma 
economia em estado de estagnação2.

A forte desaceleração econômica 
veio acompanhada de um agudo 
crescimento na taxa de desocupação, 
que aumentou celeramente de 6,5% 
em dezembro de 2014 para 13,7% 
em março de 2017, mantendo-
se desde então ao redor 12%, 
permanecendo neste patamar elevado 
sem uma tendência de redução mais 
significativa (Gráfico 2). O aumento na 
taxa de desocupação atingiu a grande 
maioria dos setores da economia, mas 
foi particularmente agudo no setor 
de construção civil (responsável por 
22% do aumento da taxa entre 2014 
e 2016), dependente dos programas 
do governo e atingido pela paralisia no 
setor causado pela operação Lava-
Jato. Observa-se, assim, que a lenta 
recuperação da economia brasileira, 
após a recessão, não tem sido 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

92

Gráfico 1: Taxa de crescimento do PIB real (% ao ano)
 

Fonte: IPEADATA (2019) e BCB (2019). 
OBS: PIB de 2019 com base na projeção do Focus de 07/09/2019.
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acompanhada de um aumento mais 
significativo do nível de emprego.

Esse movimento no mercado 
de trabalho tem sido acompanhado 
por um aumento na concentração 
de renda desde 2015, em função da 
manutenção de elevados patamares 
de desemprego e desalento, como 
também do aumento da desigualdade 
entre trabalhadores: segundo Barbosa 
(2019a), em meados de 2014, os 50% 
mais pobres se apropriavam de cerca 
de 5,7% de toda a renda de trabalho, 

enquanto que no 1º trimestre de 2019 
essa proporção caiu para 3,5%, uma 
queda de quase 40%. Já os 10% mais 
ricos da população que recebiam cerca 
de 49% do total de renda de trabalho 
em meados de 2014 aumentaram 
para 52% no início de 2019, um 
aumento de 30% na fração da renda 
apropriada pelos 10% mais ricos.

FATorEs CoNjuNTurAis
Uma característica da fraca 

recuperação econômica pós-recessão 

de 2014/2016 é que a mesma tem 
sido atipicamente lenta, quando 
comparada, por exemplo, com 
as recuperações ocorridas após a 
recessões de 1981/83 e 1989/92, 
mesmo considerando que a recessão 
recente foi bem mais profunda. 
Deste modo, seria de se esperar uma 
recuperação cíclica mais robusta, 
que, como vimos, não aconteceu. 
Segundo Pires et al (2019), a retomada 
econômica brasileira é semelhante à 
dos países da Zona do Euro pós-crise 
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Gráfico 2: Taxa de desocupação (pessoas desocupadas por mais de 1 ano - %)

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE (2019)
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financeira (exceção da Grécia), países 
que tinham restrições na utilização 
de instrumentos contra-cíclicos. 
Vários fatores contribuíram para tal 
comportamento.

Em primeiro lugar, e mais 
importante, o principal problema da 
economia brasileira tem sido a falta 
de demanda e não de um eventual 
problema de oferta. De acordo com 
Borges (2018) a falta de demanda 
é decorrência de um “overkill” 
decorrente de um conservadorismo 

excessivo da política econômica. A 
manutenção de uma política monetária 
contracionista por um período de 
tempo muito longo, com manutenção 
de uma taxa Selic acima do juro neutro 
da economia a partir de meados 
de 2017, num contexto em que a 
política fiscal e, sobretudo, financeira 
(desembolsos do BNDES) também 
foram contracionistas, contribuiu 
sobremaneira para a economia ter 
uma recuperação lenta com tendência 
à estagnação. De fato, é como se 

o governo, em meio a recuperação 
cíclica da economia, puxasse ao 
mesmo tempo todos os freios da 
economia. 

O Gráfico 3 apresenta média, 
mediana e desvio-padrão de 9 
estimativas independentes do hiato 
do produto para a economia brasileira 
(sendo 3 estimativas do IBRE/FGV, 
duas da LCA, duas da MCM, uma 
da IFI/Senado e uma do IPEA): como 
pode ser visto tanto na média quanto 
na mediana que a economia brasileira 
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Gráfico 3: Hiato do produto - Média e mediana simples  
de 9 estimativas (1996/2019)

Fonte: Pires et al (2019), a partir de dados da LCA, MCM, IBRE/FGV, IFI/Senado de IPEA-
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estava no 1º trimestre de 2019 
operando com cerca de 5,5% abaixo 
do seu potencial, o que mostra que o 
excesso de capacidade ociosa pouco 
se alterou desde o final de 2016 
(Pires et al, 2019).

Em segundo lugar, após um 
longo ciclo de expansão do crédito 
(2004/2014), em que a relação 
crédito/PIB cresceu de 23% para 
58%, observa-se um “credit 
crunch” – isto é, um colapso no 
mercado de crédito – na economia 

brasileira a partir de 2015, decorrente 
da combinação de aumento no 
endividamento dos agentes (famílias 
e firmas) com um forte choque 
de juros. Como pode ser visto no 
Gráfico 4, a taxa de crescimento 
real do crédito despencou a partir 
do início de 2015, tanto para o 
crédito livre quanto para o crédito 
direcionado, sendo que neste último 
caso a queda na oferta de crédito do 
BNDES – que passa por uma radical 
mudança operacional (em particular 

no que se refere a devolução de 
recursos para o Tesouro) – contribuiu 
sobremaneira para esta redução, que 
volta a acontecer a partir de 2018, 
neutralizando a recuperação parcial 
das modalidades de crédito livre3. A 
forte redução do balanço do BNDES 
coloca em dúvida se o segmento 
privado do sistema financeiro será 
capaz ofertar crédito (bancário ou via 
mercado de capitais) na magnitude 
necessária para um novo ciclo de 
crescimento.
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Em terceiro lugar, e relacionado 
ao anterior, o elevado endividamento 
das firmas e das famílias gerou 
uma “balance sheet recession”, 
ou seja, uma queda do nível de 
atividade econômica e da demanda 
agregada devido ao processo de 
desalavancagem das firmas e das 
famílias (Gala, 2018) A economia 
brasileira – após sofrer o efeito-contágio 
da crise financeira internacional – 
retomou o ciclo de expansão do 
crédito no período pós-2008, agora 
liderado pelo segmento dos bancos 
públicos, que resultou num aumento 
significativo do grau de alavancagem 
das empresas não-financeiras e do 
comprometimento de renda das 
famílias com endividamento bancário. 
De fato, a elevação da taxa de juros 
a partir de 2015, em conjunto com a 
forte desvalorização da taxa nominal 
de câmbio, levaram as empresas e as 
famílias a desalavancar seus balanços, 
contraindo os gastos com investimento 
e consumo, um processo que tem sido 
lento e parcialmente revertido. 

O endividamento das famílias 
em relação a renda acumulada nos 
últimos 12 meses – conforme dados 
do BCB (2019) – cresceu de 18,5% 
em janeiro de 2005 para 46,6% em 
janeiro de 2015, vindo então a cair 
para 41,7% em setembro de 2017 
mas voltando a crescer para 44,0% 
em maio de 2019. Por outro lado, 
observa-se que as firmas foram 
se fragilizando financeiramente de 
2007 a 2015, devido ao aumento das 
despesas financeiras e compromissos 
financeiros de curto prazo em relação a 
geração de caixa, vindo a desalavancar 
apenas parcialmente em 2016 e 2017. 
Segundo Meyer (2019), a fragilidade 
financeira das empresas de capital 
aberto4 reduziu de 1,69 em 2007 para 
0,38 em 2015 (o que significa que a 

geração de caixa só cobre apenas 
38% das despesas e compromissos 
financeiros), vindo a se elevar para 
0,85 em 2017. Nesse contexto de uma 
ainda elevada alavancagem, a política 
monetária mais expansionista perde 
parcialmente eficácia e a recuperação 
do nível de atividade é mais demorada. 

A velocidade do processo 
de desalavancagem – o 
qual exige que o setor 
privado não-financeiro 

se torne superavitário – depende da 
disposição e da capacidade do setor 
público em compensar o aumento do 
superávit do setor privado por uma 
redução (ou aumento) do seu próprio 
superávit (déficit). Contudo, as regras 
fiscais aprovadas no Governo Temer, 
ao final de 2016, impedem o uso 
da política fiscal como instrumento 
anticíclico.

De fato, a chamada PEC 55 tem 
como objetivo reduzir a trajetória de 
crescimento dos gastos públicos 
no Brasil e equilibrar de forma 
definitiva as contas públicas, fixando 
por até 20 anos um limite para as 
despesas primárias , que passam 
a ser reajustadas pelos gastos 
realizados no ano anterior corrigido 
pela inflação; ao mesmo tempo em 
que manteve da meta de resultado 
primário, estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Segundo 
Barbosa (2019b) há dois problemas 
nessas regras. Por um lado, a meta 
do resultado primário gera um 
comportamento pró-cíclico da política 
fiscal: se a economia crescer mais 
rápido do que projetado no orçamento, 
as receitas tributárias serão também 
maiores do que projetado, podendo o 
governo gastar mais, contribuindo para 
acelerar a economia; se o crescimento 
econômico estiver abaixo do previsto, 

o governo é forçado a cortar despesas 
discricionários para cumprir a meta de 
resultado primário, resultando uma 
contração fiscal no momento em que 
a economia está operando abaixo do 
esperado. Por outro lado, com a meta 
de gastos, o resultado do governo 
se torna a variável de ajuste: se a 
economia crescer mais rápido do que 
o esperado, o governo arrecadará mais 
do que previsto, mas não poderá gastar 
o excedente, uma vez que sua despesa 
está limitada pela regra estabelecida; 
por outro lado, como pela nova regra 
do teto o gasto total tem crescimento 
igual a zero em termos reais, se o 
crescimento dos gastos obrigatórios 
em termos reais for maior do que zero 
então o gasto discricionário deverá ser 
reduzido no mesmo montante para que 
o gasto primário permaneça constante 
e não ultrapasse a meta, sendo essa 
situação particularmente grave em 
momento em que economia está 
crescendo pouco e a arrecadação fiscal 
está baixa. 

O resultado desta regra é que 
dada a dificuldade de atingir a meta 
do teto do gasto, o governo se vê 
obrigado a cortar mais e mais gastos 
discricionários, razão pelo qual o 
Ministro Paulo Guedes tem defendido 
a desvinculação das despesas 
obrigatórias.

Gráfico 5 mostra a decomposição 
do resultado fiscal estrutural, que 
corresponde ao resultado primário que 
seria observado como o PIB em seu 
nível potencial, o preço do petróleo 
igual ao valor igual ao valor de equilíbrio 
de longo prazo e sem receitas e 
gastos não recorrentes. O indicador 
mede assim o esforço discricionário 
e recorrente do setor público para 
alcançar a solvência de longo prazo, 
sendo que sua variação retrata em que 
medida houve deterioração ou melhora 
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fiscal (Ministério da Economia, 2019). 
Como pode ser observado no referido 
gráfico, há uma forte deterioração 
do resultado primário (convencional) 
a partir de 2014, vindo a atingir um 
déficit de 2,5% do PIB em 2016, 
sendo que o fator principal para tal 
deterioração foi o “componente 
cíclico”, que responde por 1,9% do 
PIB em média no período 2015/2018, 
sendo apenas parcialmente atenuado 
por receitas não recorrentes 
(principalmente bônus relativos aos 
leilões do pré-sal). Deste modo, fica 
claro que o principal fator responsável 
pela deterioração fiscal a partir de 
2015 foi o efeito da desaceleração 
econômica sobre a arrecadação fiscal 
de modo geral. Já o impulso fiscal, 
medido pela variação do resultado 
estrutural, mostra uma forte tendência 
contracionista em 2015 (-1,8%), 
expansionista em 2016 (0,8%) e 
relativamente neutro em 2017 (-0,3%) 
e 2018 (0,2%).

Um dos resultados da deterioração 
fiscal e da recente amarração 
institucional –que torna a política fiscal 
permanentemente contra-cíclica, 
sendo impedida de ser utilizada 
como instrumento de estabilização 
do ciclo econômico – é a queda do 
investimento público em relação ao 
PIB, já que é um gasto discricionário, 
caindo de 4,06% em 2013 para 2,43% 
em 2018 (conforme dados do Tesouro 
Nacional), com uma expectativa de 
uma redução ainda maior em 2019. 
Como atesta a literatura (IMF, 2014) há 
uma forte complementaridade entre 
investimento privado e investimento 
público, em particular no que se refere 
aos investimentos em infraestrutura, 
os quais possuem alta externalidade 
para outros setores da economia.

Por último, observa-se uma 
tendência recente de deterioração 

na economia internacional, como 
resultado da guerra comercial entre 
EUA-China, desaceleração econômica 
na Zona do Euro e na China, crise 
argentina, etc., com efeitos sobre a 
economia brasileira tanto nos fluxos 
de comércio quanto nos fluxos 
financeiros5. Em particular, há uma 
deterioração nos termos de troca 
do país em curso desde o final de 
2011, com um repique de meados de 
2016 para meados de 2017, sendo 
a queda recente devida, em parte, a 
redução nos preços das commodities. 
Deste modo, não se deve esperar 
uma compensação da estagnação do 
mercado interno por um desempenho 
mais robusto das exportações líquidas 
do país. 

D e acordo com Barboza 
e Campello (2019) 
existe uma forte 
correlação positiva entre 

crescimento do índice CRB de preços 
de commodities e o PIB brasileiro, 
de 76% entre junho de 2005 a 
junho de 2019. Os autores sugerem 
que a influência dos preços das 
commodities vai além das exportações 
brasileiras, uma vez que aumentos 
nos preços das commodities: (i) 
atraem fluxos de capital para o país, 
o que permite ampliar a liquidez e o 
crédito; (ii) aumentam o preço das 
ações e o investimento das empresas 
listadas; (iii) geram uma tendência 
de apreciação da taxa de câmbio, o 
que alivia o balanço das empresas 
endividadas em moeda estrangeira e 
reduz os preços dos bens de capital 
importados, com efeitos positivos 
sobre investimento; sendo os efeitos 
contrários no caso de uma queda 
nos preços das commodities, como 
parece ser o caso da economia 
brasileira em 2019. 

ALgumAs BrEvEs CoNsiDErAÇÕEs 
FiNAis soBrE A PoLÍTiCA ECoNômiCA DE 
BoLsoNAro/guEDEs

Analisamos neste artigo as razões 
conjunturais e estruturais, domésticas 
e externas do processo de estagnação 
que se encontra atualmente a 
economia brasileira. Nossa avaliação é 
que a política ortodoxo-liberal6 – uma 
espécie de “tatcherismo” tupiniquim 
– que vem sendo implementada por 
Bolsonaro/Guedes é equivocada e 
incapaz de dar sustentação a um novo 
ciclo crescimento para economia 
brasileira, sendo mais provável a 
manutenção de uma economia 
estagnada, resultando em um 
comportamento de “stop-and-go” em 
termos de um baixo crescimento. 

Como medida pontual para 
estimular a demanda de consumo 
das famílias, dada a fraca e lenta 
recuperação econômica ao longo de 
2019, a equipe econômica anunciou 
ao final de julho de 2019 a liberação de 
saques de até R$ 500,00 nas contas 
ativas e inativas do FGTS e do PIS/
PASEP, estimando uma liberação de 
recursos da ordem de R$ 42 bilhões 
em 2019 e 2020. Estimativas sobre 
o impacto de tal medida mostra que 
a mesma terá um impacto pontual 
e limitado sobre o PIB, gerando um 
aumento de 0,2% do PIB em 2019 
(Balassiano, 2019).

Logo, a agenda de Bolsonaro/
Guedes não enfrenta o problema 
crucial de economia brasileira, que 
é uma crônica falta de demanda, 
que requer uma outra agenda de 
ajuste fiscal, mais gradualista e de 
longo prazo, e abrindo espaço para 
o crescimento dos investimentos 
públicos. A agenda econômica do 
governo é uma espécie de reedição 
do liquidacionismo de Hoover-Melon7 
no sentido de que as medidas de 

pIbInhO
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Gráfico 4: Taxa de crescimento do crédito em relação a 12 meses  
anteriores (%) – livre e direcionado* 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BCB (2019)
(*) Valores deflacionados pelo IGP-M de julho de 2019
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Gráfico 5: Decomposição do resultado estrutural fiscal (% do PIB) – 2003/2018

Fonte: Ministério da Fazenda (2019).
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estímulo a demanda agregada são 
vistas pela equipe econômica do 
governo como contraproducentes, 
muitas vezes comparadas a “dar 
cachaça para o alcoólatra parar de 
tremer“ (Mendes, 2019). Ademais, 
objetiva a redução do papel do 
Estado na economia, buscando abrir 
espaço para o empreendimento 
privado, como principal estratégia 
de desenvolvimento. Contudo, a 

questão central para uma estratégia 
de desenvolvimento não é mais ou 
menos Estado, mas qual Estado é 
necessário para dar suporte ao mesmo, 
buscando um equilíbrio entre Estado e 
mercado. De fato, não há experiência 
de desenvolvimento desde o século 
XX que tenha prescindido de um papel 
ativo do Estado na economia. 

Artigo escrito com dados e informações 
disponíveis em setembro de 2019.
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1. Considerando uma projeção de crescimento de 
0,87% em 2019 conforme Focus de 07/09/2019.

2. Uma economia estagnada é entendida aqui 
como uma economia que tem se mantém em 
baixo crescimento por um período prolongado, 
sem que isso caracterize uma recessão.

3. As operações de crédito com operações livres 
correspondem aos contratos de financiamentos 
e empréstimos com taxas de juros livremente 
pactuadas entre instituições financeiras e 
mutuários. Nas operações livres, as instituições 
financeiras têm autonomia sobre a destinação 
dos recursos captados em mercado. Já as 
operações de crédito com recursos direcionados 
são aquelas regulamentadas pelo CMN ou 
vinculadas a recursos orçamentários, sendo 
destinadas, basicamente, ao financiamento 
da produção e do investimento de médio e 

nOtAs de ROdApé

longo prazos aos setores imobiliário, rural e de 
infraestrutura.

4. Medida pelo seguinte indicador: geração de caixa 
(EBITDA) sobre despesas financeiras somado a 
compromissos financeiros de curto prazo.

5. Segundo o IMF (2019), a taxa de crescimento da 
economia mundial cai de 3,8% em 2017 para 3,6% 
em 2018 e (previsão) para 3,2% em 2019, enquanto 
que o crescimento do volume do comércio 
internacional cai ainda mais: de 5,5% a.a. em 2017 
para 3,7% em 2018 e (estimado) 2,5% em 2019.

6. A política econômica ortodoxo-liberal iniciada 
por Temer/Meirelles e aprofundada por Bolsonaro/
Guedes possui dois aspectos principais: (i) realização 
de uma forte contração fiscal, principalmente pelo 
lado dos gastos correntes, baseado na tese da 
“contração fiscal expansionista”; (i) um conjunto 

de políticas liberais que visa “destravar” o 
espirito empresarial das amarras do Estado via 
desregulamentação do mercado, permitindo 
que a iniciativa privada comande o processo 
econômico, inclusive no que se refere aos 
investimentos. Políticas de demanda tem papel 
nulo ou marginal nesta estratégia de crescimento, 
podendo apenas ser adotadas excepcionalmente 
através de medidas pontuais que não impliquem 
em custo fiscal.

7. No início da década de 1930, Andrew Mellon, 
Secretário do Tesouro dos EUA, diante de 
uma catástrofe econômica sem precedentes, 
pediu ao Presidente Hoover que se abstivesse 
de usar o governo para intervir na depressão. 
Mellon acreditava que recessões econômicas, 
como as ocorridas em 1873 e 1907, eram uma 
parte necessária do ciclo de negócios, porque 
expurgaram a economia.
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Na encruzilhada dos 
sentimentos difusos

céSaReS
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A inda é cedo para apontar 
o limite e a longevidade 
da guinada conservadora 
que parece estar em 

curso nos últimos anos. Dos Estados 
Unidos ao Leste Europeu, a fortuna 
política gira à direita. Embora nomes 
como Jair Bolsonaro e Donald Trump, 
Viktor Orbán e Matteo Salvini possam 
figurar lado a lado na gramática política 
contemporânea, suas expressões não 
devem ser tomadas por sinônimos. 
Cada qual à sua maneira, são produtos 
de anseios e contradições de culturas 
políticas distintas. Compartem um 
mesmo mundo, é verdade. No 
entanto, as variáveis sistêmicas que 
condicionam em menor ou maior grau 
as realidades pátrias são traduzidas e 
respondidas à linguagem política de 
acordo com circunstâncias nacionais 
específicas. É na encruzilhada entre 
realidade e linguagem que matizes de 
conservadorismos buscam forjar uma 
nova identidade política internacional. 
Em comum, partem do medo e falam 
com sotaque populista.1 

A TrAgéDiA Dos ComuNs
É crescente o sentimento de 

insatisfação com a democracia 
ao redor do mundo. De acordo 
com pesquisa realizada em 2018, 
83% dos brasileiros diziam-se 
insatisfeitos com a democracia no 
país. Na América Latina, o apoio à 
democracia é decrescente desde 
2010. Segundo dados estatísticos, 
ele era de 61% em 2010; em 2018, 
foi de 48% (LATINOBARÓMETRO, 
2018). Nos Estados Unidos são 
58% de insatisfação. No coração da 
União Europeia, 81% dos espanhóis 
dizem-se insatisfeitos, contra 70% 
de italianos. Na média dos 27 países 
consultados, 51% dizem-se satisfeitos 
vis à vis um montante de 45%. 

Quando comparada com o ano 
anterior, a insatisfação cresceu em 
14 países; em outros 10, manteve-
se estável. Entre as variáveis 
correlatas, a insatisfação estaria 
diretamente ligada ao mau momento 
econômico vivenciado, à percepção 
de corrupção e à descrença diante 
das elites políticas nacionais (PEW 
RESERACH, 2019a).

Não por acaso. Estima-se que 
entre 1,5 e 2 trilhões de dólares 
sejam desviados anualmente para 
a indústria da corrupção em todo o 
mundo, algo que representaria cerca 
de 2% do PIB global (IMF, 2016). 
Mais do que isso, tem sido recorrente 
o alerta das agências internacionais 
especializadas acerca de um maior 
pessimismo sobre a economia 
mundial. Para além da instabilidade 
gerada pela guerra comercial 
entre China e Estados Unidos, são 
incertas as consequências advindas 
do Brexit. Os temores são que a 
economia global não ultrapasse os 
tímidos 3% de crescimento em 
2019. Abra-se parêntese: não fosse a 
locomotiva asiática, o mundo estaria 
em recessão. Na América Latina, a 
expectativa gira em torno de 0,6% 
para 2019, diante de um decréscimo 
de 1,2% em 2017 e um tímido 
crescimento de 1% em 2018. Para 
se ter ideia do que isto representa, 
estima-se que 90% dos países do 
mundo tenham um crescimento em 
2019 inferior ao observado em 2018 
(IMF, 2019).

À desaceleração da economia 
global, soma-se um alarmante 
sentimento de injustiça social, 
atestado pelo crescimento da 
desigualdade de renda em quase 
todo o mundo. Se é bem verdade 
que ela foi decrescente ao longo do 
século XX, observa-se uma inversão 

de tendências a partir dos anos 
1980. Desde então, a desigualdade 
de renda vem crescendo mais 
rapidamente sobretudo nos Estados 
Unidos, China, Índia e Rússia. A 
título de comparação, em 1980, 
11% da renda nacional era recebida 
por 1% da população mais rica nos 
Estados Unidos. Em 2016, eram 
20%. Mesmo na Europa Ocidental, 
a desigualdade seguiu em rota 
ascendente, embora com menor 
vigor. Em 1980, eram 10%; em 
2016, 12% (WORLD INEQUALITY 
DATABASE, 2019).

Goste-se ou não, a Ásia emerge 
como o novo eixo da economia 
global. É sobretudo para lá que 
grande parte da indústria e dos 
empregos que sustentavam as 
democracias liberais do Ocidente 
migraram. Mas não sem antes mexer 
com as estruturas do tecido social. 
À medida que o capital vai em busca 
de rendimentos crescentes, deixa 
para trás uma legião de insatisfeitos. 
Capturados pelo discurso anti-
establishment, os órfãos da 
globalização serão a ponta de lança 
da nova empreitada populista. Não 
por acaso, Donald Trump encontrará 
suporte decisivo em estados do Rust 
Belt norte-americano, área marcada 
por uma drástica desindustrialização 
nas décadas finais do século XX. No 
Reino Unido, a vitória apertada do 
Brexit não teria sido possível sem o 
apoio de áreas de menor dinamismo 
do capitalismo britânico. Nos grandes 
centros cosmopolitas, venceu a 
permanência na União Europeia.

O futuro da economia global 
parece ser ainda menos intensivo 
em mão de obra. Com o advento da 
Economia 4.0, serão as indústrias 
de alta tecnologia, intensivas em 
conhecimento, aquelas a aportar 

céSaReS
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os maiores rendimentos ao capital. 
Nunca tão poucos geraram tanta 
riqueza concentrada. Há um exemplo 
paradigmático que, se ilustra bem um 
mercado de oportunidades, expõe a 
realidade da vanguarda tecnológica 
mundial. Em 2014, o WhatsApp, com 
seus 55 funcionários, fora comprado 
pelo Facebook por algo próximo a 
22 bilhões de dólares (PWN, 2018). 
A Petrobrás, no mesmo período, 
com seus quase 70 mil funcionários, 
valia algo em torno de 44 bilhões. 
Dito de outra forma, a gigante do 
petróleo equivalia a duas startups de 
mensagem instantânea. A história 
da maior companhia brasileira é 
conhecida. Mas não custa lembrar. 
Em 2016, ano de descrédito da 
empresa, ela chegou a valer 19 
bilhões de dólares, menos que a 
bolada paga pelo empreendimento 
de 55 indivíduos na Califórnia 
(MACROTRENDS, 2019). 

Há, pois, um cruzamento de 
sentimentos difusos, amplificado 
pelas incertezas de um futuro cada 
vez mais tecnológico e globalizado. 
Será sob esse pano de fundo que 
as variáveis locais darão as cores 
do medo. Das urnas, emergirá um 
populismo de direita, com sotaques 
nacionalistas variados. Marcados pelo 
conservadorismo cultural, manejam 
um vocabulário similar: o ataque às 
elites ditas globalistas, a descrença 
nas organizações internacionais e nos 
processos de integração regional, o 
saudosismo de um passado imaginado 
em que as identidades se afirmavam 
sem muita heterogeneidade. Mas 
há aqui algo de preocupante. Ao 
passo que trazidos à ribalta pela via 
democrática, demonstram pouco 
apreço pela democracia liberal, ainda 
hoje a menos pior entre as formas de 
organização política em todo o mundo. 

É crescente o 
sentimento de 

insatisfação 
com a 

democracia 
ao redor do 

mundo

DoNALD TrumP E A viTóriA  
Do HomEm Comum

Muito se falou sobre a 
possibilidade de já estarmos vivendo 
em um mundo pós-americano.2 
Goste-se ou não, a hegemonia norte-
americana no pós-1945 pavimentou 
o caminho para a criação de relações 
internacionais relativamente estáveis 
quando comparadas com a primeira 
metade do século passado. A 
estratégia em se institucionalizar a 
ordem permitiu que um arranjo de 
regimes e organizações internacionais 
emergisse e se consolidasse como 
um centro permanente de debate e 
negociação das diferenças entre os 
Estados. Mesmo nos anos de chumbo 

da rivalidade entre Washington e 
Moscou, venceu a prudência diante 
da tentação isolacionista. Fossem 
democratas, fossem republicanos, 
a política externa norte-americana 
tendeu a apoiar a ordem consolidada. 

E fazia sentido. Era mais barato e 
eficiente valer-se da capilaridade de 
um sistema que contava tanto com 
organizações de caráter, seja regional 
– OEA e OTAN, por exemplo –, seja 
global – ONU, FMI ou OMC. Única 
potência com real capacidade de 
patrocinar a reconstrução do mundo 
no pós-Segunda Guerra, os Estados 
Unidos tinham todo o interesse em 
propagar valores e instituições que 
lhes permitissem ampliar o comércio e 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

106 aUla

os fluxos financeiros alimentados pela 
força do dólar. Daí o suporte a valores 
como livre comércio, multilateralismo 
e integração econômica. 

Ou pelo menos até Donald Trump. 
Desde os tempos de campanha, o 
então magnata se notabilizaria por um 
discurso crescentemente nacionalista, 
contrário à ordem internacional 
estabelecida pela pax americana. 
O raciocínio era claro. As elites 
políticas haviam ido longe demais 
na transferência de poder decisório 
para as organizações internacionais. 
Mais do que isso. Tratava-se de 
uma burocracia cara e distante do 
homem comum norte-americano, 
cada dia mais alheado do seu próprio 
destino. Mas há por trás desse 

discurso um sentimento subjacente 
de que a ordem internacional erigida 
sob liderança de Washington estaria 
hoje gerando mais proventos a 
outros países. É a velha lógica do 
pragmatismo realista: é preferível 
um baixo ganho relativo do que um 
elevado ganho absoluto em que 
prevaleça o rival. 

Por mais paradoxal que isso possa 
parecer, Xi Jinping – o mandatário 
supremo da República Popular da 
China – foi por força das circunstâncias 
alçado ao posto de defensor 
número 1 do livre comércio e do 
multilateralismo. Contrariando uma 
longa tradição do Partido Republicano, 
localizado mais à direita no espectro 
político norte-americano, Donald 

Trump vencerá as eleições com um 
discurso fortemente protecionista. 
Não por acaso, o hoje presidente 
enfrentou uma longa batalha pela 
indicação do partido.

Foi uma verdadeira subversão 
da ordem conservadora. Valores 
até então tradicionais no seio do 
Partido Republicano foram deixados 
pelo caminho. Livre mercado, 
livre comércio, internacionalismo 
e ortodoxia fiscal, cada qual à sua 
maneira, encontraram resistência 
no novo ocupante da Casa Branca. 
Em seu lugar, assistiu-se à elevação 
tarifária de produtos importados, 
à renegociação do NAFTA e à 
retirada norte-americana da Parceria 
Transpacífica, o maior acordo 
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importante dispositivo internacional de 
combate às mudanças climáticas. O 
aceno ao isolacionismo não traz boas 
lembranças. O último grande período 
de introspecção diplomática do país 
fora os conturbados 20 anos de crise 
(1919-1939), interregno em que 
duas guerras mundiais devastaram o 
mundo. 

Seja como for, será no 
campo da política identitária 
que o populismo de 
Donald Trump deixará uma 

das suas mais expressivas marcas. 
Sob um forte conservadorismo 
culturalista, o discurso político oporá 
nacionalistas a globalistas. Visto pela 
maioria até então como uma teoria da 
conspiração, a ideia de uma ofensiva 
globalista ganhou fôlego. Segundo 
essa narrativa, estaria em curso a 
expansão do marxismo cultural com o 
objetivo de destruir a cultura ocidental. 
Impossibilitado de vencer pela via 
ortodoxa, a esquerda teria adotado a 
via cultural. Lá, estaria travando uma 
batalha lenta e geracional através da 
maturação de ideais que atentariam 
contra a verdadeira essência ocidental, 
tais como o politicamente correto, 
o multiculturalismo e as bandeiras 
LGBT. 

Em um truque de retórica 
comumente visto em populismos de 
esquerda e de direita, a subversão da 
ordem estaria sendo propiciada por 
uma elite antipatriótica, insensível 
diante dos verdadeiros interesses 
do povo. Em tom voluntarista, o 
líder a encarnar a figura de César 
ou Bonaparte entra em cena para 
salvar a pátria da perdição. O 
discurso político se aproxima de uma 
bipolaridade de fácil compreensão 
eleitoral: de um lado, os inimigos; 
do outro, os verdadeiros patriotas, 

quase sempre indivíduos que não 
ousem desafiar o cesarismo. O 
resultado, na maior parte das vezes, 
é um desapreço generalizado à 
diversidade e à tolerância. Chega 
a ser curioso imaginar um sujeito 
como Donald Trump como símbolo 
maior da restauração dos valores 
judaico-cristãos da grande nação 
estadunidense. 

Na prática, essa elite globalista 
localiza-se majoritariamente na 
imprensa e na academia, alvos 
marcados como inimigos de esquerda. 
Sofrem ainda os imigrantes, elevados 
à qualidade de ameaça à segurança 
nacional. Em alguma medida, não 
deixa de ser um discurso de forte 
componente conservador: apenas 
um governo forte, empoderado de 
autoridade legítima, pode proteger a 
nação do inimigo e reestabelecer os 
ditames da lei e da ordem, ameaçadas 
pelos excessos dos governos 
anteriores.

A força da vitória de Donald Trump 
pôde ser sentida em todo o mundo. 
Para o Ocidente, ela significou mais 
do que uma simples mudança no 
campo de atuação diplomática. Foi 
o sinal verde de legitimação para 
uma mudança que se desenhava 
global. Não demorou muito para que 
se pensasse em um movimento 
transnacional de nacionalismos, uma 
espécie de internacional da direita 
populista. A tarefa, por mais paradoxal 
que pareça, coube a Steve Bannon, 
ícone do populismo contemporâneo 
que ocupara o cargo de estrategista 
chefe da Casa Branca. Em um 
mundo globalizado, as ideias se 
internacionalizam com assustadora 
velocidade. Para o bem e para o mal. 

A EuroPA ENTrE DoNALD TrumP  
E vLADimir PuTiN

comercial do século XXI. Daí até a 
guerra comercial com a China foi uma 
questão de tempo. 

O forte intervencionismo comercial 
veio acompanhado de pouco apreço 
pela ortodoxia fiscal. Além da 
expansão do gasto militar, os robustos 
cortes em impostos elevaram ainda 
mais o déficit das contas públicas 
norte-americanas, atualmente próximo 
a 1 trilhão de dólares. A dívida pública 
já atinge os 22 trilhões, em um ritmo 
de crescimento nunca antes visto 
desde o final da Segunda Guerra 
Mundial (PEW RESEARCH, 2019B). 
É um cenário de deixar de pé os 
cabelos de qualquer conservador de 
mercado. A bem da verdade, em que 
pese a desaceleração no crescimento 
da economia mundial, o desemprego 
nos Estados Unidos atingiu a mínima 
histórica em 50 anos: impressionantes 
3,5% (WHITE HOUSE, 2019). A 
despeito do abandono de um certo 
conservadorismo fiscal, a economia 
cresce moderadamente e não há nada 
que indique que uma recessão esteja 
a caminho. 

No plano diplomático, menos 
multilateralismo e mais nacionalismo. 
Faz até algum sentido a preferência 
presidencial por negociações 
bilaterais em detrimento daquelas 
habitualmente vistas em organismos 
globais. Afinal de contas, a assimetria 
de poder norte-americano ainda 
hoje não pode ser rivalizada por 
nenhuma nação no globo. No entanto, 
a reorientação de Donald Trump 
veio acompanhada de pesadas 
críticas à ONU, organização síntese 
dos esforços humanitários em se 
construir uma rede de diplomacia 
pública e cooperação internacional. 
A propósito, um dos mais simbólicos 
atos de política externa foi a retirada 
do país do Acordo de Paris, o mais 
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A Europa de hoje assiste à 
emergência de um mosaico crescente 
de partidos e governos identificados 
com a direita populista. Trata-se de 
um movimento ascendente de caráter 
nacionalista, eurocético e com um 
forte discurso anti-imigração. Em 
comum, o discurso soberanista clama 
pela imposição da lei e da ordem e pela 
recuperação do controle nacional sobre 
as fronteiras. Em sua grande parte, 
esposam uma retórica de afirmação 
das identidades nacionais diante da 
perspectiva de um projeto avançado 
de integração europeia. Tendem, 
portanto, ao conservadorismo cultural 
e demonstram reticências variadas 
a uma agenda progressista nos 
costumes. 

No campo econômico, a zona do 
euro é vista por muitos como uma 
espécie de camisa de força, já que as 
principais decisões são tomadas pelo 
Banco Central Europeu. Na prática, 
ela demanda certo conservadorismo 
econômico por parte dos seus 
membros. Ela impede, por exemplo, 
que os Estados desvalorizem a sua 
moeda e ampliem os gastos públicos 
de forma unilateral. Para muitos, trata-
se de um mínimo de responsabilidade 
monetária. Para outros, representa 
a oportunidade de tecer críticas à 
burocracia de Bruxelas, uma elite 
distante dos interesses locais. 

Talvez o mais sensível ponto 
nevrálgico seja hoje o Brexit, a tão 
falada saída do Reino Unido da União 
Europeia. Ele não é exatamente 
produto recente da política britânica. 
Apenas dois anos após ser admitida 
na então Comunidade Econômica 
Europeia, o país foi às urnas para 
decidir se permaneceria ou não no 
bloco. Votaram a favor 67%, em 
1975. De lá pra cá, não foram poucos 
os ativistas a bradarem novamente 

a ideia. Entre eles, Nigel Farage, 
apelidado convenientemente de Mr. 
Brexit. Até então uma figura com 
pouca expressão política, o hoje líder 
do Partido do Brexit rapidamente cairia 
nas graças de Donald Trump. Digno 
de nota fora o convite do mandatário 
norte-americano para uma visita 
à Trump Tower, o primeiro aliado 
internacional, diga-se de passagem, a 
ser recebido pelo presidente após a 
vitória nas eleições de 2016. Aquele 
ano, a propósito, marcou o ponto alto 
da descrença da população com as 
elites do país. O contexto não era 
dos mais favoráveis e encontrou no 
discurso populista a promessa de 
uma saída fácil ao difícil contexto 

em que se encontrava inserido: 
baixo crescimento econômico, crise 
migratória, receio da islamização do 
país etc. 

Caberá a Boris Johnson, o 
folclórico líder do tradicional Partido 
Conservador a missão de pilotar as 
negociações do Brexit. Curiosamente, 
no entanto, Boris foi sempre parte da 
elite a quem promete hoje combater. 
Formado nos prestigiosos Eton 
College e Oxford University, o atual 
primeiro-ministro já ocupou eminentes 
cargos políticos, tais como a prefeitura 
de Londres e a Secretaria de Estado. 
O carismático líder, no entanto, 
coleciona menções pouco elogiosas 
às minorias, sobretudo muçulmanos 

A zona do 
euro é vista 
por muitos 
como uma 
espécie de 
camisa de 

força
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e a comunidade LGBT. Para além do 
Brexit, aposta na centralidade da pauta 
identitária através da defesa de um 
forte conservadorismo social. 

No outro lado do Canal da Mancha, 
a escolha de Boris Johnson como 
primeiro-ministro foi saudada com 
entusiasmo por Matteo Salvini, o 
então ministro do interior italiano e 
líder da Liga, partido identificado com 
a extrema direita. Figura emergente 
no cenário político nacional, vem 
sendo apontado como o mais 
importante líder populista do Velho 
Continente. Durante 14 meses, 
manteve uma coalização parlamentar 
com o Movimento 5 Estrelas, partido 
de inclinação populista e discurso 
antissistema. Atualmente na oposição, 
Salvini lidera o partido mais popular 
em um país marcado por escândalos 
de corrupção e economia em crise. 

O populismo na Itália encontrou 
solo fértil em um discurso que 
prometia combater a corrupção das 
velhas elites e recuperar o sentimento 
patriótico do povo italiano, atingido por 
uma sensação de impotência diante 
do envelhecimento demográfico e 
institucional. A promessa do “Italia 
First” veio acompanhada de um 
forte sentimento eurocético e anti-
imigração. Em verdade, Salvini liderou 
uma dura cruzada contra a onda de 
imigrantes que aportava ao sul do país. 
É talvez um dos mais empedernidos 
conservadores nacionalistas do 
continente, com um discurso que 
é ao mesmo tempo protecionista 
comercialmente e defensor do corte 
de impostos em uma economia 
detentora da maior dívida proporcional 
da zona do euro. Midiático e 
popular, segue à risca a cartilha do 
conservadorismo cultural. 

Outro nome de destaque do 
populismo europeu é Viktor Orbán. 

Primeiro-ministro de segunda viagem, 
lidera a Hungria desde 2010. À 
frente do Fidesz, partido nacional-
conservador, é acusado, como muitos 
outros governos de extrema direita, 
de exibir uma postura autoritária e 
antidemocrática. Ao longo dos últimos 
9 anos, teve êxito no empreendimento 
de medidas no mínimo controversas, 
como a limitação dos poderes da 
corte constitucional e a redução da 
pluralidade midiática. Segue o script 
do nacional-populismo de extrema 
direita: euroceticismo, duras críticas 
às políticas de imigração e forte 
conservadorismo em temas de política 
identitária. Curiosidades à parte, 
o Fidesz nascera em 1988 como 
um partido liberal, de tendências 
democrática e anticomunista. Hoje, 
o líder do país não esconde a sua 
admiração por Vladimir Putin, figura 
de destaque na estima de outros 
líderes da nova direita mundial. Não 
são poucas as notas de admiração 
emitidas por Donald Trump e Matteo 
Salvini ao mandatário de Moscou. 

Embora Putin faça parte 
de uma outra geração de 
líderes identificados com 
o nacional-populismo, 

é visto com admiração pela nova 
direita. Admiração que possui algum 
grau de reciprocidade. E não é por 
acaso. A emergência dos novos 
líderes populistas é vista como uma 
fonte natural de novas parcerias 
internacionais a um país que se viu 
acuado nas últimas décadas pela 
expansão da União Europeia em 
direção ao Leste Europeu e por 
um ativismo norte-americano em 
aéreas consideradas estratégicas por 
Moscou. O enfraquecimento da União 
Europeia e um maior isolacionismo 
da diplomacia trumpista representam 

uma oportunidade de reinserção 
internacional daquela que fora uma 
das grandes potências nos últimos 
séculos. 

No poder desde 1999, Putin 
encarna a figura do homem forte a 
reconstruir a grandeza de uma pátria 
ressentida pelo declínio geopolítico. 
Não comparte, é verdade, de algumas 
premissas recorrentemente vistas 
nos novos regimes populistas. Além 
de avesso a mobilizações populares, 
raramente é visto em tentativas de 
conexão com as massas. A propósito, 
Putin não chegou ao poder com um 
discurso antielite. Ele fora indicado 
por Boris Yeltsin, primeiro presidente 
democrático da história da Rússia, 
como o seu natural sucessor. Há 20 
anos no poder, o homem forte de 
Moscou teve tempo o suficiente para 
consolidar a sua própria elite, leal à 
visão imperial do mandatário. 

O mosaico de experimentos 
políticos da direita europeia é ainda 
mais amplo. Faça-se menção a 
Santiago Abascal, líder do emergente 
Vox, partido nacional-conservador, 
marcado pelo conservadorismo social 
e pelo forte discurso de manutenção 
da integridade territorial da Espanha; 
na Polônia, ao Partido Lei e Justiça 
de Mateusz Morawiecki e Jaroslaw 
Kaczyński; na Áustria, ao Partido da 
Liberdade (FPÖ) de Heinz-Christian 
Strache; na França, à Frente Nacional 
dos Le Pen. A contar pela tendência 
dos últimos anos, não há nada que 
aponte para a retração dessa lista. 

QuANDo A suBurBANA ENCoNTrA A FAriA 
LimA: o BrAsiL DE jAir BoLsoNAro

É pouco provável que um país 
da importância e das dimensões 
do Brasil saísse ileso aos choques 
sistêmicos produzidos pela ressaca 
do capitalismo pós-2008, agravada 
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por um crescente descontentamento 
com as elites dirigentes das principais 
democracias no mundo. As angústias 
diante das incertezas do capitalismo e 
da fadiga democrática vão encontrar 
terreno fértil no Brasil pós-2013. 
Capturado por uma forte agenda 
anticorrupção e por receios crescentes 
diante do aumento da violência urbana 
e da criminalidade, o país da Lava-
Jato abrirá espaço para a emergência 
vitoriosa de Jair Bolsonaro.

O populismo vem se mostrando 
particularmente eficiente diante de 
sociedades polarizadas em que a 
multiplicidade de medos difusos 
encontra demanda por um discurso 
político que traga inteligibilidade 
imediata aos problemas nacionais. Em 
sociedades cada vez mais complexas, 
simplicidade e objetividade são ativos 
poderosos na corrida eleitoral, mesmo 
que não condigam com a prudência e 
a realidade dos fatos. É neste contexto 
que a impaciência popular abre espaço 
para experiências políticas vistas como 
impraticáveis em tempos de maior 
equilíbrio sociopolítico. Aqui emerge 
a figura carismática de um líder com 
linguajar popular e propostas de 
simples compreensão.

Tácita ou expressamente, o 
populista identifica os males da nação 
e coloca-se como o elemento capaz 
de consertá-la. O líder personifica a 
defesa do homem comum, do Brasil 
profundo e real diante de uma elite 
vista como corrupta, antipatriótica 
e insensível à voz das maiorias. 
Reproduz-se, dessa forma, a velha 
dicotomia retórica do bem contra o 
mal, criando-se uma fratura entre 
o nós e o eles. A romantização do 
“homem real” quase sempre vem 
acompanhada da crença em um 
passado idílico em que a política e 
suas instituições eram melhores 

e mais representativas do anseio 
popular. 

Há aqui dois perigos. O primeiro 
diz respeito ao anacronismo em 
se imaginar possível a reprodução 
contemporânea de um passado 
inventado em condições históricas 
absolutamente distintas. O segundo 
é que a romantização de determinada 
nacionalidade opte por um viés não 
inclusivo, refletindo diferenças raciais, 
étnicas e religiosas que levem à 
exacerbação do preconceito e da 
exclusão social. 

Por um lado, pode-se  
argumentar que o 
populismo opera dentro 
de uma lógica pouco 

afeita à pluralidade de valores 
e à diversidade de opiniões. 
Tende, portanto, à demagogia, ao 
autoritarismo e ao desrespeito das 
minorias. Por outro, pode-se dizer que 
ele é a representação mais direta da 
soberania popular, em um processo de 
valorização do homem comum perante 
processos políticos burocratizados e 
pouco sensíveis às massas. 

Similarmente aos demais 
populismos de direita, o atual 
governo brasileiro esposa um forte 
conservadorismo cultural que, ao 
menos no plano retórico, cobre-se 
de linguajar nacionalista muito bem 
captado pelo bordão do “Brasil acima 
de tudo. Deus acima de todos”. 
Mas não deixa de chamar a atenção 
o caráter sui generis do populismo 
brasileiro: ao passo que nacionalista e 
conservador nos costumes, apresenta 
forte inclinação neoliberal na economia. 
Não por acaso, a presença de Paulo 
Guedes, o atual superministro da 
Economia, causou estranheza em 
Steve Bannon, um dos arquitetos do 
novo populismo. Em conversa com 

Olavo de Carvalho, a mais expressiva 
influência intelectual do novo 
governo, Bannon teria demonstrado 
preocupações de que o “cara de 
Chicago” atrapalhasse as ideias 
nacionalistas do então recém-eleito 
presidente (ESTADÃO, 2019). 

De fato, as posições políticas de Jair 
Bolsonaro se transformaram ao longo 
da sua vida. De tendência estatista 
e nacionalista no campo econômico, 
vem aderindo aos pressupostos do 
liberalismo avançado defendidos por 
Paulo Guedes. Há hoje em curso 
uma forte agenda pró-mercado 
sendo pautada pelo grupo liderado 
pelo superministro. Oriundos do 
mercado financeiro, são vistos com 
grande desconfiança pela oposição, 
sobretudo no que alegam ser o 
desmonte do patrimônio nacional e a 
financeirização de serviços básicos, 
como saneamento, saúde e educação. 
Na prática, defendem uma ampla 
abertura econômica e a redução maciça 
do tamanho do estado na economia. 
Trata-se de agenda ambiciosa que 
dificilmente permanecerá intacta pelas 
longas avenidas do Congresso e do 
Judiciário.

O sucesso ou fracasso do 
experimento brasileiro poderá servir de 
laboratório para experiências similares 
em outros cantos do mundo. Parece 
estar em curso uma aliança tática entre 
elementos identificados com o mercado, 
de tendência liberal e cosmopolita com 
segmentos identificados com as pautas 
do conservadorismo cultural, de caráter 
religioso e saudosista do Brasil de 
outrora. Parte da explicação para o caso 
brasileiro talvez resida na configuração 
das forças políticas domésticas.

Como bem nota Christian 
Lynch, “Chegaram ao poder três 
conservadorismos diferentes, que não 
necessariamente convivem bem: o 
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do mercado, com Paulo Guedes; o 
mais estatista, identificado com as 
Forças Armadas; e o conservadorismo 
culturalista do Olavo de Carvalho, dos 
filhos do presidente” (O GLOBO, 
2019). Unidos pelo sentimento 
comum ao antipetismo, é, à primeira 
vista, uma liga de interesses 
conflitantes. O conservadorismo de 
mercado, ao passo que de inclinação 
neoliberal, tende ao cosmopolitismo 
e à defesa de uma política externa 
multilateral e, portanto, de participação 
ativa nos principais fóruns globais. 
São, portanto, globalistas e avessos ao 
nacionalismo econômico. 

O pragmatismo do neoliberalismo 
não é avesso, no entanto, à fartura 
do capital chinês disponível, 

fundamental na consecução de uma 
agenda de privatizações e atração de 
investimentos estrangeiros. Nesse 
ponto se distanciam da cruzada 
civilizacional levada a cabo pelos 
conservadores culturais. Veem os 
chineses como parceiros em potencial 
em uma visão distinta daqueles 
que enxergam a emergência do 
gigante asiático como uma ameaça à 
civilização ocidental. 

Já o conservadorismo estatista 
tende a enxergar o Estado como 
um natural veículo de modernização 
da economia. Historicamente, o 
nacional-estatismo tendeu à defesa 
de um arcabouço institucional 
centralizado e de índole nacionalista. 
Daí a desconfiança diante da 

desnacionalização dos ativos estatais 
e importância do discurso soberanista 
a proteger a integridade e a segurança 
nacionais. Embora atualmente 
em baixa nos círculos áulicos da 
presidência, são cautelosos quanto 
à privatização das grandes empresas 
estatais brasileiras e exibem uma 
preocupação constante com a defesa 
da integridade territorial amazônica, 
tema este entusiasticamente abraçado 
pelo presidente. No campo da política 
externa, são pragmáticos e defendem 
uma atuação externa autônoma e 
condizente com a tradição profissional 
da diplomacia brasileira.

Em resumo, ao passo que 
desconfiados com a agenda 
econômica neoliberal dos 
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conservadores de mercado, 
congregam da crença comum 
em torno de uma relacionamento 
pragmático nas relações 
internacionais. Daí, certo pessimismo 
diante de ideias como a mudança 
da embaixada de Tel Aviv para 
Jerusalém ou o distanciamento dos 
principais fóruns multilaterais. Se 
críticos à agenda antiglobalista dos 
conservadores culturais, não são 
exatamente avessos à retórica em 
torno da defesa de uma certa tradição 
cultural.

Os conservadores 
culturais, por outro lado, 
talvez representem 
a fatia eleitoral mais 

engajada na defesa do governo. 
Lutam contra o que enxergam 
ser a subversão nacional de uma 
ordem moral e cristã. Em tempos 
de emergência do movimento 
neopentecostal e da crescente 
identificação do papado com 
pautas progressistas no campo dos 
costumes, a tradição cultural a ser 
conservada deixa de ser católica e 
se transforma em cristã. Parte da 
civilização ocidental, o Brasil também 
seria alvo de ataques coordenados 
pela elite globalista. O marxismo 
cultural estaria vencendo uma luta 
espiritual contra a nação, através da 
imposição de uma agenda que visa à 
destruição da família, da religião e da 
nação. 

Daí a crítica à pauta identitária 
que privilegia o multiculturalismo, o 
feminismo, o politicamente correto, 
o ambientalismo, as pautas do 
movimento LGBT. Ser nacionalista 
representa a defesa dos valores 
nacionais, identificados sobretudo 
com a religião. Inexiste, portanto, um 
discurso articulado de defesa a um 

certo nacionalismo econômico, visível 
durante os anos de governo militar por 
parte dos conservadores estatistas. 
Muito pelo contrário. Na medida 
em que esposam uma profunda 
admiração pelo presidente Donald 
Trump, “o salvador do Ocidente”, nas 
palavras do chanceler Enresto Araújo, 
são os mais entusiastas defensores 
de uma aliança material e espiritual 
com o governo de Washington 
(ARAUJO, 2017).

Por sintonia com o Capitólio, 
emergem as críticas à ONU, ao 
Acordo de Paris, aos regimes de 
direitos humanos e os receios de uma 
crescente islamização do Ocidente. 
Como se pode depreender, a figura 
de Trump e de seus auxiliares exerce 
um efeito magnético maior sobre 
os conservadores culturais do que 
sobre os de mercado. A agenda 
neoliberal em curso no Brasil em nada 
se parece com aquela praticada ao 
norte do continente. Para horror dos 
conservadores de mercado, Trump 
representa a face intervencionista 
do capitalismo. Além das constantes 
tentativas de intervenção no Federal 
Reserve, exibe uma política comercial 
protecionista e de pouca preocupação 
com a saúde fiscal do Estado. A 
propósito, é crescente em um dos 
importantes grupos de apoio do 
presidente norte-americano o clamor 
por uma maior utilização do Estado 
como promotor dos interesses 
conservadores. Como bem notou um 
analista recentemente, “it is fair to 
say economic nationalism is replacing 
conservatives’ past adherence to 
laissez-faire as an economic doctrine” 
(SALTER, 2019).

A despeito das diferenças entre 
os três conservadorismos, os 
conservadores de mercado vêm 
logrando êxito em pautar as principais 

ações do governo. Em parte, devido 
às urgências econômicas pelas 
quais atravessa o Estado brasileiro. 
Mas é preciso reconhecer que eles 
são possivelmente o agrupamento 
político mais articulado e de maior 
diálogo efetivo com a imprensa e 
com a academia. Em tempos de 
elevada polarização política, jaz no 
grupo liderado por Paulo Guedes a 
credibilidade e a esperança depositada 
pela grande mídia e pelo mercado. 
Goste-se ou não, trata-se hoje do 
campo mais propositivo do governo. 
Parece-nos, portanto, possível 
concluir que parte considerável da 
governabilidade depende diretamente 
da capacidade de convencimento 
e articulação dos conservadores de 
mercado. 

Seja como for, não há nada que 
indique, ao menos no curto prazo, 
que a preocupante tendência a 
polarizar os extremos chegue ao 
fim. Está no DNA do populismo a 
fratura retórica da sociedade em 
aliados e inimigos. A estratégia reduz 
propositadamente o espaço para a 
emergência de um centro moderado, 
de perspectiva pluralista e tolerante. 
Não por acaso, entre os grandes 
partidos políticos nacionais, apenas o 
Partido dos Trabalhadores manteve 
uma performance eleitoral satisfatória 
nas últimas eleições nacionais. Ele 
personifica o outro lado do binômio do 
medo. Alçado à condição de inimigo, o 
antipetismo seguirá entre nós. 

o BrAsiL E o muNDo PEDEm soCorro
A emergência da extrema direita 

populista é um fenômeno global. Daí 
não se pode depreender que ela seja 
o produto de sociedades autoritárias 
em que os resquícios do fascismo 
estejam aflorando do submundo 
oculto das massas. Antes disso. 
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Trata-se de uma mensagem clara de 
insatisfação. Há um pedido de socorro 
em curso, um clamor por alternativas 
diante das frustrações causadas pela 
globalização excludente.

Enquanto o populismo explora 
o medo como ideia de futuro e o 
passado idílico como perspectiva de 
retorno, o liberalismo está perdendo 
a luta das ideias e a sua própria 
capacidade de mobilização cognitiva. 
A ideia de progresso não é mais 
auspiciosa. Ela nos remete a uma 
realidade futurística de dimensões 
distópicas. Sobre o inconsciente 
coletivo das democracias liberais, o 
futuro é a inteligência artificial com 
os seus algoritmos monopolísticos, a 
ascensão da China, a islamização da 
Europa, o declínio do Ocidente etc.

No Brasil, há ainda a perspectiva 
do desemprego em alta, a piora na 
qualidade de vida e a possibilidade 
temerária do desbaratamento da 
rede de cobertura social ofertada 
pelo Estado. Há, contudo, um grave 
problema de fundo a permear as 
angústias nacionais. Nenhuma outra 
nação no mundo experimentou uma 
desindustrialização mais vertiginosa 
do que a nossa. Trata-se de fenômeno 
global, é verdade. As tentativas 
de Donald Trump pelo retorno da 
produção industrial ao país não são por 
acaso. Mas foi aqui que a participação 
no PIB sofreu a sua mais catastrófica 
queda. 

O retorno ao centralismo agrário-
exportador nos legará uma profunda 
dependência dos mercados externos, 
sensíveis à oscilação do preço das 
commodities. E o que é pior: para 
além de uma posição periférica no 
sistema global, veremos agravar a 
carência por empregos capazes de 
gerar alto valor agregado. Embora a 
economia global caminhe para uma 

sociedade de conhecimento, trata-
se, ainda hoje, mais de um discurso 
do que de realidade generalizável. 
Mesmo nos países desenvolvidos, 
trata-se de pequenas ilhas de elevada 
prosperidade. 

À medida que as economias 
migrarem para a sociedade de 
conhecimento, de tendência 
monopolística e pouco intensiva em 
mão de obra, as disparidades e o 
sentimento de inconformismo social 
crescerão ainda mais. É aqui que 
um Estado liberal, plural e inclusivo 
torna-se fundamental para coordenar 
investimentos estatal e privado, 
atuação de empreendedores e 
academia, com o objetivo de produzir 

avanços tecnológicos e gerar riqueza.
O desmanche do Estado e 

a desnacionalização da indústria 
nacional, embora tragam 
números mais aprazíveis no curto 
prazo, minarão a capacidade de 
desenvolvimento futuro ao aumentar a 
dependência dos mercados externos. 
É preciso mesmo repensar o ímpeto 
desnacionalizante de setores que 
possam representar a possibilidade 
de inovação e vanguardismo. Em um 
mundo em via de rápidas mudanças 
geopolíticas, é no mínimo imprudente 
a desnacionalização decisória sobre 
complexos como o energético e o de 
defesa. São historicamente fonte de 
inovação, elevada empregabilidade e 

Está no DNA 
do populismo 

a fratura 
retórica da 
sociedade 

em aliados e 
inimigos
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vanguardismo tecnológico em nosso 
país. O discurso de que o capital é 
apátrida não resiste ao primeiro rumor 
de crise. 

As finanças públicas precisam 
estar em ordem, é verdade. Mas 
não basta um Estado desidratado, 
com a crença de que o mercado 
fará o resto. Não fará. Ele tenderá 
a investir naquilo que perceber 
como a melhor perspectiva de 
retorno. Apenas o Estado poderá 
pensar de forma estratégica o 
desenvolvimento articulado no 
longo prazo. Daí a necessidade em 
conservar os mecanismos públicos 
de desenvolvimento, sobretudo 
os bancos públicos, os institutos e 
universidades federais e o Sistema S.

Os avanços sobre a seguridade 
social e os serviços básicos do 
Estado devem, igualmente, ser 
reconsiderados com cautela. Em 

um país continental e de vasta 
desigualdade social, apenas a aposta 
redobrada em serviços públicos 
de qualidade abrirá caminho para o 
desenvolvimento inclusivo. Talvez o 
enfurecimento recente das ruas de 
Quito, Bogotá, Londres, Barcelona, 
Beirute, Hong Kong, Santiago e até 
mesmo Bagdá e Argel possa estar 
mostrando aos conservadores de 
mercado os riscos em se avançar 
abruptamente sobre a rede de 
serviços sociais. 

Em viés de descrédito, as 
democracias liberais sofrem o seu 
mais duro teste desde 1945. No auge 
das ansiedades contemporâneas, elas 
parecem lentas, caras e incapazes de 
lidar com a excepcionalidade. Mas 
foi a sua arquitetura institucional, 
permeada por deliberativismo, 
pluralismo e governo limitado que 
permitiu o desenvolvimento conjunto 
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de capitalismo e democracia. Sob 
o signo do liberalismo democrático, 
prosperamos. Ainda hoje apenas a 
democracia liberal pode pavimentar 
o caminho para um futuro próspero e 
inclusivo. O autoritarismo é um atalho, 
mostra-nos a história, que costuma 
cobrar um elevado preço. 
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1. Embora definições de variados espectros 
políticos possam ser dados ao termo, algumas das 
características geralmente atributáveis ao populismo 
são: antielitismo, antipluralismo, alegação de 
exclusividade na representação popular, conexão 
direta do líder com as massas. Ver, por exemplo, 
MüLLER, 2016. Para uma leitura alternativa, ver 
LACLAU, 2005.

2. Ver, por exemplo, ZAKARIA, 2008; ACHARYA, 
2014.
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D e olho nas próximas 
eleições, nos Estados 
Unidos, o Partido 
Republicano investe hoje 

por mês centenas de milhares de 
dólares numa enorme infraestrutura 
de dados, envolvendo comitês 
estaduais e locais, liderados pela 
campanha nacional Trump 2020. Todo 
esse aparato concentra ao menos um 
número de telefone ou endereço de 
e-mail de cada cidadão ali cadastrado 
e é gerenciado por Brad Parscale, 
chefe de Comunicação de Trump 

e quem comandou a estratégia de 
mídias sociais em 2016. Na ocasião, 
causou espanto a nomeação de 
um profissional que nunca havia 
antes trabalhado com campanhas 
eleitorais, com perfil de especialista 
em marketing digital e estrategista 
de dados. Em entrevista para uma 
rede americana de TV, Parscale disse 
esperar chegar ao dia das próximas 
eleições com 50 milhões de eleitores 
em seu banco de dados.1

Sob o comando de Parscale, 
a estratégia para o Facebook na 

campanha de Donald Trump em 2016 
teve um papel central. Estima-se que a 
equipe republicana foi capaz de postar 
até 100 tipos diferentes de anúncios 
direcionados na mídia social, no espaço 
de 24 horas. Anúncios direcionados 
são postagens com mensagens 
específicas para cada eleitor ou grupo 
de eleitores. Para tanto, pode haver 
determinação geográfica – como 
no caso de uma região com mais 
empregados na indústria – ou, por 
exemplo, por tema supostamente 
priorizado pelo cidadão.2 

117OUtUbRO•nOveMbRO•dezeMbRO 2019



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

118

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

118

C om o mesmo sistema, 
a campanha consegue 
também fazer gradações 
de linguagem para 

públicos específicos sobre o mesmo 
assunto, podendo ir de um conteúdo 
conservador mais agressivo para 
um mais moderado, a depender do 
público. Além disso, muitas vezes 
um grupo específico de eleitores 
pode não saber o que outro grupo 
está recebendo. Estes são os 
chamados dark posts, postagens que 
não aparecem na página oficial da 
campanha, mas somente para quem 
foram enviadas. A partir do momento 
que uma postagem desse tipo é 
compartilhada, torna-se muito difícil 
descobrir sua origem. Com os dark 
posts, a campanha consegue mais 
liberdade para trabalhar conteúdos 
para audiências específicas, sem 
correr o risco de perder um ou 
outro público com mensagens mais 
polêmicas, de modo que grupos 
que poderiam ser sentir ofendidos 
não tenham ciência da postagem ou 
possam associá-la à campanha.3

Seguindo os passos de autores 
tradicionais da Comunicação Política 
no Brasil e no mundo, este artigo 
discute modos como as mídias digitais 
vêm afetando as campanhas eleitorais 
e, nesse sentido, a própria política e 
a democracia. A discussão tem por 
base as campanhas de Donald Trump, 
em 2016, nos Estados Unidos, e de 
Jair Bolsonaro, em 2018, no Brasil. 
Ao fim do caminho proposto, serão 
feitas duas sugestões. A primeira 
é a ideia de “hipermediatização 
expandida”, como forma de se 
entender a comunicação política 
contemporânea. A segunda é a noção 
de “atomização do público” ou de 
“disrupção da esfera pública”, como 
uma consequência da comunicação 

política digital para o desenvolvimento 
democrático das sociedades. 

Por hora, é preciso lembrar de 
algumas coisas que aconteceram 
em 2016, nos Estados Unidos. Vale 
lembrar, a importância de se analisar 
o contexto norte-americano se reforça 
pelo fato de que o desenvolvimento 
das tecnologias de comunicação se dá 
em grande parte nos Estados Unidos. 
Quando candidatos e partidos, bem 
como profissionais de campanha e do 
noticiário, têm contato, no Brasil, com 
as novas tecnologias de comunicação, 
acabam tendo como referência as 
práticas já testadas por seus colegas 
na América do Norte. Não à toa, 
o campo da Comunicação Política 
apresenta a hipótese tradicional da 
“americanização” das campanhas, 
que sustenta que campanhas 
eleitorais em democracia de todo o 
mundo acabam por se tornar cada 
vez mais americanizadas, à medida 
que candidatos, partidos e jornalistas 
seguem as práticas de seus pares nos 
Estados Unidos.4

Nesse contexto, a plataforma 
republicana Trump 2016 marcou para 
sempre a história das campanhas nos 
Estados Unidos, especialmente em 
relação às mídias digitais. Não se trata 
de feito pequeno, dado que ocorre 
após as duas eleições de Barack 
Obama, em 2008 e 2012, ambas 
vencidas com uso intenso da internet. 

Na verdade, a história da internet 
nas eleições americanas já é 
bastante longa. Em 1998, o lutador 
Jesse Ventura, um outsider da 
política naquele momento, foi eleito 
governador do Minnesota pelo Partido 
Reformista, anti-establishment, com 
uso intenso da sua rede de e-mails, 
construída ao redor da comunidade  
de lutadores e eventos de luta.  
A rede foi utilizada para promover 

encontros de campanha, reuniões e 
comícios no estado.5

Em 2000, a chapa democrata 
Gore-Liberman desenvolveu um chat 
online, para interagir com eleitores. Na 
época, uma inovação nas campanhas 
presidenciais. Quatro anos depois, em 
sua reeleição, o republicano George 
W. Bush abriu um canal de perguntas 
e criou o famoso website “Kerry 
Gas Tax Calculator”, que calculava, 
pelo número de litros, quanto a mais 
iria custar a gasolina com o plano do 
adversário de aumentar os impostos 
sobre o combustível.

Uma forma simples de ver a 
crescente importância da internet nas 
campanhas presidenciais americanas 
é “seguir o dinheiro”. Em 2000, o 
senador republicano John McCain 
fez uma campanha e arrecadou pela 
internet US$ 500 mil em 24 horas. 
Ao todo em sua corrida presidencial 
naquele ano, McCain recebeu online 
US$ 6,4 milhões por meio da internet, 
ou 25% do que gastou em toda a 
campanha.6

Em 2003, em corrida nas primárias 
democratas, Howard Dean e sua rede 
de blogs (Dean Nation, Change for 
America, Howard Dean Call To Action 
e Blog for America) arrecadaram  
US$ 20 milhões pela internet ou 40% 
dos gastos da campanha. John Kerry, 
que acabou ganhando a nomeação do 
partido, arrecadou em 2004 US$ 89 
milhões online, ou 33% de todos os 
seus gastos.

Em 2008, Barack Obama levou 
os números a outro patamar.7 Sua 
primeira campanha presidencial 
arrecadou US$ 750 milhões, um 
recorde histórico nos Estados Unidos 
e mais da metade do que conseguiu 
seu oponente republicano, John 
McCain. Do total, Obama recebeu 
US$ 500 milhões via internet e mais 
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de US$ 400 milhões a partir do que 
a campanha chamou de “esforço 
digital”, isto é, quando a doação se dá 
após comunicação via e-mail, mídias 
sociais, telefone celular ou em contato 
do eleitor com alguns dos websites da 
campanha. Em 2008, Barack Obama 
obteve 3,95 milhões de doadores 
únicos.8

Em 2012, o modelo da campanha 
Obama foi repetido, mas com muito 
mais gente online. Para se ter uma 
ideia, o democrata tinha no dia 
da eleição, em 2008, pouco mais 
de dois milhões de “amigos” no 
Facebook. Quatro anos depois eram 
32 milhões. No Twitter, eram 125 
mil seguidores no dia da eleição e 
22 milhões, na reeleição.9 Apesar 
da grande arrecadação republicana 
em 2012 – a plataforma de Mitt 
Romney ultrapassou os US$ 990 
milhões –, a cena principal ocorria no 

lado democrata, com Barack Obama 
se tornando o primeiro candidato 
presidencial americano de um bilhão 
de dólares, com a arrecadação de US$ 
1.072,6 milhões, com 4,4 milhões de 
doadores e mais de US$ 500 milhões 
via “esforço digital”.10 

Em 2008, Obama gastou mais de 
US$ 16 milhões em anúncios online, 
US$ 7,5 milhões (45%) somente 
no Google.11 A campanha procurou 
se colocar no topo das buscas por 
temas relacionados aos principais 
problemas do país, tanto por meio dos 
anúncios pagos, como a partir de uma 
ampla estratégia de inboud links, que 
fortaleciam as páginas temáticas de 
Barack Obama. Os chamados inbound 
links são aqueles que redirecionam 
de um site para outro. Quanto mais 
sites apontando para uma mesma 
página, maior a chance dessa página 
aparecer no topo das “buscas 
orgânicas”, aquelas não estimuladas, 
feitas diretamente pelo usuário no 
Google. Além disso, a campanha 
Obama 2008 contou com ampla 
produção de conteúdo por terceiros, 
algo bem comum nos dias de hoje. 
A versão musicada por Will.I.am, do 
Black Eyed Peas, do principal discurso 
do candidato democrata, o “Yes We 
Can”, obteve mais de 10 milhões de 
visualizações no YouTube durante as 
eleições.12

Quatro anos depois, a campanha 
vitoriosa de Donald Trump em 2016 
e suas estratégias de comunicação 
digital geraram uma relativa apreensão 
sobre os impactos da Web para os 
contextos eleitorais e a democracia 
em geral. A campanha, por exemplo, 
atuou de forma polêmica com relação 
à qualidade da informação que 
circulou na esfera pública durante o 
pleito. Além disso, foi marcada pelo 
sucesso de formas questionáveis de 

discurso no ambiente digital, pelo uso 
de dados ilegais e pela possibilidade de 
influência externa a seu favor.13

Nas mídias sociais, a campanha 
de Donald Trump foi marcada, como 
já dissemos, pela escolha de Brad 
Parscale para o comando das ações 
nesse terreno. Parscale é chamado 
de o primeiro consultor “puramente 
digital” a liderar uma importante 
campanha presidencial nos Estados 
Unidos e centrou sua estratégia na 
importância do Facebook, inclusive 
sobre os anúncios na TV.14

O estrategista comandou um 
esquema fordista de produção de 
memes. A equipe dividiu a produção 
dos recursos (texto, imagem, vídeo, 
links) de modo a criar um número 
grande de variações e distribuí-las de 
forma automatizada nas mídias sociais. 
Um comentarista tradicional das 
eleições nos Estados Unidos afirmou 
que nunca tinha visto uma campanha 
política ter construído um sistema para 
o Facebook na mesma magnitude que 
a de Trump em 2016.15

Um dado polêmico do 
sistema desenvolvido, 
no entanto, como já 
comentamos, foi o uso 

dos chamados dark posts, ou seja, 
postagens que não aparecem na página 
oficial da campanha no Facebook, 
mas somente para quem o post foi 
diretamente enviado. Foi particularmente 
importante para a plataforma Trump 
o envio de determinadas mensagens 
de conteúdo negativo sobre Hillary 
Clinton a certos grupos de eleitores 
mais propensos a votar nos democratas, 
como mulheres, negros e trabalhadores 
da indústria de alguns estados-chave. 
As mensagens foram enviadas com o 
intuito de desmobilizar esses grupos a 
votar na candidata democrata.16
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Nesse contexto, mais da metade 
do gasto da campanha Trump 
com mídia foi em mídias digitais. 
A plataforma republicana gastou e 
arrecadou no total menos que Hillary 
Clinton – os democratas arrecadaram 
US$ 1.191 milhões, os republicanos, 
646,8 milhões – mas Trump investiu 
no Facebook mais que a candidata 
democrata.17

Nesse contexto, estimativas 
apontam que mensagens da 
campanha Trump foram três vezes 
mais retweetadas e cinco vezes mais 
compartilhadas no Facebook que 
aquelas de Hillary Clinton.18 Um dos 
pontos ressaltados da estratégia nas 
mídias sociais foi a maior capacidade 
dos republicanos de controlar a pauta 
do noticiário (set the news agenda). 
De acordo com um executivo da 
campanha, uma das principais 
estratégias de Trump foi “manter 
as coisas tão rápidas e falar tão alto 
– literal e metaforicamente – que a 
mídia e as pessoas não conseguiriam 
acompanhar”.19 

Casos como a imitação de Trump 
de um repórter com necessidades 
especiais do New York Times, ou 
seu questionamento ao passado 
militar de John McCain, ou mesmo as 
acusações de assédio sexual contra 
ele, que poderiam ter minado qualquer 
campanha em outros contextos, não 
se consolidaram na agenda movida 
pela “comunicação rolo-compressor” 
de Donald Trump.

Não à toa, o uso do Twitter pelo 
candidato (e pelo presidente) tem um 
papel central em sua comunicação, 
permitindo a Trump um contato 
direto com o público sem os filtros do 
jornalismo e dos jornalistas. 

Além disso, a plataforma fez 
uso intenso de bots – automated 
social media accounts –, robôs 

usados para impulsionar postagens 
artificialmente. Como afirmou um 
comentarista, os robôs acabam por 
“fabricar consensos”, ao amplificar 
artificialmente o tráfego ao redor 
de um candidato ou questão.20 O 
Instituto Oxford de Internet encontrou 
evidências de uma quantidade muito 
maior de conteúdo pró-Trump e 
propaganda contra Hilary Clinton 
disseminado de modo automatizado. 
De acordo com um relatório do 
Instituto, a proporção das mensagens 
automáticas de Trump em relação às 
disparadas pela campanha de Hilary 
foi de 5 para 1. Com isso, a campanha 
republicana também conseguia ter seu 
conteúdo de mídias sociais coberto 
constantemente pelo jornalismo norte-
americano. Estima-se que, no geral, 
Trump foi pelo menos 15% mais 
coberto pela jornalismo que Hillary 
Clinton no período do pleito.21

A o mesmo tempo, a 
estratégia de mídias sociais 
da campanha Trump esteve 
conectada a uma estratégia 

de Big Data, em especial a partir da 
contratação da empresa Cambridge 
Analytica pela campanha. Segundo o 
site da firma, encerrada em 2018, a 
Cambridge Analytica era uma “empresa 
de comunicação estratégica”, cuja 
missão era “usar dados no intuito 
de modificar o comportamento do 
público”. Nascida de um modelo criado 
na Universidade Cambridge por Michal 
Kosinski, por meio do qual analisa-se 
o perfil do usuário a partir de rastros 
que o mesmo deixa no mundo digital, a 
Cambridge Analytica (C.A.) armazenava 
perfis de eleitores em grandes 
bancos de dados e por meio deles 
oferecia “direcionamento individual 
psicológico”.22 Criada em 2013, a 
empresa participou de 44 campanhas 

nos Estados Unidos até que, em junho 
de 2016, foi contratada pela campanha 
Trump para assumir todas as operações 
com dados.

Além de auxiliar no direcionamento 
das mensagens, a C.A. identificou para 
a campanha que tipo de mensagem 
estava ressonando e onde, de modo 
a moldar o calendário de viagens do 
candidato. Se houvesse uma grande 
quantidade de mensagens, curtidas 
ou compartilhamentos de um artigo, 
por exemplo, sobre imigração, em 
um certo condado da Pensilvânia, a 
campanha colocava o local na agenda 
de viagens de Trump e o candidato 
faria por lá um discurso sobre o 
tema.23

No modelo eleitoral dos Estados 
Unidos, em que um punhado de 
swing states pode definir o resultado 
geral, a importância dessa estratégia 
não deve ser desprezada. Como se 
tornou público, a Cambridge Analytica 
fechou suas portas após o escândalo 
do vazamento ilegal de informações 
de 50 milhões de cidadãos americanos 
no Facebook, noticiado pelo jornal 
inglês The Guardian, em 2018.24

Mas não foram somente dark 
posts, robôs e Big Data os elementos 
que marcaram a campanha de 
Donald Trump em 2016. Outro 
ponto importante foram as fake 
news. É verdade que, desde que 
o tema se tornou público, uma 
grande controvérsia se estabeleceu 
em torno do termo “fake news”, 
que muitos autores consideram 
equivocado, preferindo denominar o 
fenômeno como “desinformação”. 
Ao ver deste artigo, há os dois tipos 
de problema, sendo as fake news 
informações falsas em formato de 
jornalismo, originadas em sites que 
falseiam identidade jornalística. Por 
outro lado, desinformação são aquelas 
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informações falsas ou controversas 
sem fonte propriamente dita ou 
assinadas por fontes falsificadas.

Em julho de 2016, por exemplo, 
um website de notícias falsas 
chamado WTOE 5 News publicou 
em seu site e compartilhou no 
Facebook que o papa Francisco havia 
demonstrado “inequívoco apoio” a 
Donald Trump para a Presidência dos 
Estados Unidos. A postagem, talvez 
a fake news mais representativa do 
momento, obteve mais de um milhão 
de compartilhamentos.25

Além de se disseminarem 
preponderantemente pelas mídias 
sociais, as fake news parecem, ao 
menos no contexto de 2016 nos 
Estados Unidos, mais ligadas a 
eleitores conservadores. Estima-se 

que houve pelo menos 40 milhões 
de compartilhamentos de notícias 
falsas no Facebook durante essas 
eleições, com três vezes mais notícias 
falsas pró-Trump que pró-Clinton. 
Além disso, estimativas sugerem que 
as notícias falsas pró-Trump foram 
quatro vezes mais compartilhadas que 
notícias falsas pró-Clinton.26

Um pesquisador do fenômeno 
chegou a sugerir que as fake news 
mais populares podem ter superado 
as notícias reais em termos de 
compartilhamentos em 2016 e que 
75% dos americanos adultos que 
tiveram contato com uma notícia falsa 
acreditaram que era verdadeira.27 
Donald Trump retweetou uma 
reportagem falsa que indicava que 
seu apoio entre os trabalhadores da 

indústria norte-americana (blue-collar 
workers) era o maior entre todos os 
candidatos à Presidência nos Estados 
Unidos desde Franklin Roosevelt. 
Eric Trump, Kellyanne Conway e 
Corey Lewandowski, todos ligados 
ao candidato, retweetaram uma 
reportagem do website de notícias 
falsas abcnews.com.co, que afirmava 
que Hillary Clinton havia contratado 
gente para causar tumulto nos 
comícios de Trump.28 

Houve também vários tipos de 
influência externa nas eleições de 
2016 nos Estados Unidos, por meio 
do ambiente digital. Dois casos 
notórios são o dos jovens da cidade 
de Veles, na Macedônia, e o da 
Rússia de Vladimir Putin. No primeiro 
exemplo, um grupo de adolescentes 
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macedônicos descobriu que poderia 
ganhar dinheiro publicando histórias 
pró-Trump e anti-Clinton nos quase 
140 sites de notícias falsas que 
gerenciavam. À medida que as 
notícias falsas se tornavam mais 
ultrajantes, as páginas atraíam 
mais usuários, que poderiam 
clicar nos anúncios de publicidade 
(Google Ads) instalados nos 
websites. Quantos mais cliques 
esses anúncios recebiam, mais os 
jovens lucravam com o sistema.29 
A partir desse momento, o Google 
prometeu monitorar os sites que 
contêm anúncios de modo a evitar a 
repetição do ocorrido.

No segundo caso, há indícios de 
propaganda produzida e disseminada 
via internet, especialmente nas 
mídias sociais, com a atuação de 
agências de mídia do governo russo 

ou subsidiadas pelo Estado.30 Um 
caso divulgado foi o meme postado no 
Facebook que traz Trump vestido de 
Papai Noel no Salão Oval. O texto que 
acompanha a imagem na postagem 
dizia: “Lembrem-se dessa ideia 
politicamente correta e estúpida de 
proibir as pessoas de dizer ‘feliz natal’ 
(merry christmas)”. A postagem teve 
origem numa página do Facebook 
chamada “Secured Borders”, que, 
suspeita-se, tenha sido criada pelos 
russos para divulgar mensagens 
anti-imigração e pró-Trump durante as 
eleições.31 

Estima-se que quase 130 mil 
usuários curtiram o meme de Donald 
Trump vestido de Papai Noel e que 
os trolls russos – usuários pagos para 
influenciar o tráfego nas mídias sociais 
– atingiram cerca de 10 milhões de 
norte-americanos via Facebook ou 

Twitter. De 470 contas no Facebook 
supostamente ligadas aos russos, 22 
tinham também entrada no Twitter 
e outras 179 contas no microblog se 
tornaram suspeitas de terem sido 
administradas pelos russos. Em 
relação ao Google, foi identificado 
um grande número de anúncios 
potencialmente ligados a Moscou e 
pagos por endereços russos ou em 
rublos.32 

No Brasil, o uso das mídias digitais 
em campanhas eleitorais também não 
é recente, assim como a utilização 
de robôs ou a presença de notícias 
falsas, que já apareceram em pleitos 
ou eventos políticos anteriores, 
como as manifestações de 2013 ou 
o assassinato da vereadora da cidade 
do Rio de Janeiro Marielle Franco, em 
março de 2018.33 De fato, a partir de 
2010 tem início no país a chamada 
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segunda fase das campanhas online, 
caracterizada pela queda de restrições 
legais e pelo uso intensivo de recursos 
digitais.34

O Brasil chega às eleições de 
2018 com mais de 110 milhões de 
cidadãos com acesso à internet, 
ocupando o terceiro lugar entre os 
países com maior número de usuários 
do Facebook e o sexto, entre os do 
Twitter.35 Além disso, para 2018, as 
restrições legais às campanhas online 
foram reduzidas, em função das 
novas regras editadas pelo Congresso 
Nacional em 2017 (Lei 9.504/97), 
que passaram a permitir o chamado 
“impulsionamento de conteúdo”, 
como forma de propaganda paga na 
internet. 

N esse contexto, um dos 
elementos digitais que 
chamaram a atenção 
foram os robôs. Um 

relatório publicado entre o primeiro e o 
segundo turno do pleito apontou que 
as interações provocadas por robôs 
no Twitter chegavam a 10,4% do 
total, com 13,8% entre os apoiadores 
de Bolsonaro. Os robôs em prol do 
candidato movimentaram 70,7% das 
interações automatizadas naquele 
momento, no Twitter. Nesse ponto da 
eleição, havia uma média de 1,5 milhão 
de tweets por dia sobre os candidatos. 
Entre 10 e 16 de outubro, houve  
852,3 mil publicações de robôs,  
602,5 mil na base de apoio de Bolsonaro, 
segundo a Diretoria de Análise de 
Política Públicas, da Fundação Getúlio 
Vargas (DAPP/FGV).36

Com relação às fake news, elas 
aparecem mais ligadas, no contexto 
brasileiro, ao WhatsApp do que ao 
Facebook e muito caracterizadas mais 
como “desinformação” que “notícia 
falsa”. Um monitoramento feito pelo 

jornal El País, em setembro de 2018, 
em três grupos públicos de WhatsApp 
favoráveis a Jair Bolsonaro, afirma que 
dois deles distribuíam desinformação 
de forma notória. Na ocasião havia 
pelo menos 100 grupos públicos de 
WhatsApp a favor do candidato.37

Entre os casos que se tornaram 
públicos, ainda no período eleitoral, 
estão a suposta fraude nas urnas 
eletrônicas, no primeiro turno; as 
ligações de Manuela D´ávila (PCdoB), 
candidata a vice-presidente na chapa 
de Fernando Haddad (PT), com Adélio 
Bispo de Oliveira, o criminoso do 
atentado que esfaqueou Bolsonaro 
em plena campanha; a acusação de 
que o candidato Fernando Haddad 
teria feito apologia ao incesto em um 
de seus livros; a acusação de Joice 
Hasselmann, na ocasião candidata a 
deputada federal, de que um importante 
órgão de imprensa teria recebido R$ 
600 milhões para atacar a candidatura 
de Jair Bolsonaro; o texto divulgado 
por Eduardo Bolsonaro indicando 
que o grupo “Mulheres Unidas 
Contra Bolsonaro”, no Facebook, 
teria comprado sua base de mais 
de um milhão de usuários de uma 
página qualquer já existente; e o 
polêmico kit gay, apresentado pelo 
próprio Jair Bolsonaro em entrevista 
ao Jornal Nacional. Bolsonaro se 
referia ao livro “Aparelho Sexual e 
Cia – Um guia inusitado para crianças 
descoladas”, escrito por Helène Bruller 
e ilustrado pelo cartunista suíço Phillipe 
Chappuis, indicando que o mesmo 
teria sido distribuído nas escolas 
públicas brasileiras pelo Ministério da 
Educação.38

No contexto brasileiro, não foi 
utilizada uma tática de propaganda 
no Facebook como fez a campanha 
de Donald Trump. Não há indícios de 
uma grande campanha de anúncios 

pagos pela candidatura Bolsonaro, 
nem mesmo de ações relevantes 
de microdirecionamento nessa 
mídia social.39 Na verdade, o político 
chega às eleições de 2018 com 
um posicionamento consolidado no 
Facebook, trabalhado ao longo de 
anos, e bem superior ao de seus 
adversários.

Um monitoramento que fizemos 
na PUC-Rio, por exemplo, em 2014, 
levantou o número de postagens e 
a média de interações no Facebook 
de oito deputados federais do estado 
do Rio de Janeiro em campanha, na 
época, para a reeleição, entre eles 
Jair Bolsonaro. Em nossa análise, 
Bolsonaro apresentou média de 
interações (curtidas, comentários e 
compartilhamentos) 29 vezes maior 
que o segundo colocado na lista, com, 
na época, quase 30 mil interações 
por postagem.40 Durante as eleições 
de 2018, segundo a DAPP/FGV, a 
campanha Jair Bolsonaro conseguiu 
alcançar em uma única transmissão 
um pico de 1,3 milhão de interações e 
6,6 milhões de visualizações.41

Assim, diferentemente do 
contexto norte-americano em 
2016, quando o Facebook foi o 
centro da campanha de Donald 
Trump, o WhatsApp alcançou uma 
relevância maior no Brasil de 2018. 
O aplicativo de troca de mensagens 
criptografadas, entretanto, não 
oferece publicidade. Nessa rede, 
a mensagem (teoricamente) só se 
dissemina se os usuários passarem 
espontaneamente o conteúdo à 
frente. Além disso, a legislação 
eleitoral proíbe o envio de mensagens 
em massa e para números que 
não foram voluntariamente cedidos 
às campanhas. Em rede, essa 
infraestrutura de propaganda se torna 
de fato eficiente, do ponto de vista 
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da comunicação, quando há uma 
coordenação entre os administradores 
dos grupos e a militância voluntária.42 

Com relação à campanha de Jair 
Bolsonaro, há discussões acadêmicas 
e legais sobre a criação de grupos 
gigantes de militantes, em paralelo 
com um sistema de ferramentas 
sofisticadas bancado (ilegalmente) 
por empresários brasileiros. Nesse 
contexto, o jornal Folha de S. Paulo 
publicou, em 18 de outubro de 2018, 
entre o primeiro e o segundo turno 
do pleito, que alguns empresários 
estavam financiando campanhas a 
favor de Bolsonaro pelo WhatsApp, 
com contratos de até R$ 12 milhões. 
Um ano depois, o jornal paulista trouxe 
uma declaração oficial do próprio 
aplicativo de que houve, na eleição 
brasileira, “a atuação de empresas 
fornecedoras de envios maciços de 
mensagens, que violaram nossos 
termos de uso para atingir um grande 
número de pessoas”.43 O caso está 
hoje no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 

Vale ressaltar, não se trata de dizer 
que Jair Bolsonaro foi eleito por causa 
do WhatsApp, ou Donald Trump, por 
causa do Facebook ou das fake news. 
Eleições de figuras políticas como 
Bolsonaro e Trump não se explicam 
com poucas variáveis. São inúmeros 
os elementos por trás dessas vitórias, 
que se espalham pelos campos da 
política e da democracia, da economia, 
dos valores sociais, familiares e 
individuais etc., tudo isso em meio 
a um sistema de comunicação 
fragmentado e complexo, composto 
por um número variado de atores 
e mídias. Bolsonaro, por exemplo, 
não foi somente forte em termos 
de presença digital (no WhatsApp, 
Facebook e Twitter), como ganhou 
ampla cobertura dos telejornais e 

da mídia jornalística em geral com o 
episódio da facada. Além disso, se 
beneficiou do antipetismo atrelado aos 
escândalos de corrupção e à operação 
Lava Jato.

Mesmo assim, as mídias digitais 
são, sem dúvida alguma, um 
elemento novo que afeta de forma 
tremenda as campanhas eleitorais 
e, na verdade, a própria política e a 
democracia. Não à toa, as campanhas 
online têm sido um importante objeto 
de estudo de pesquisadores de 
Comunicação Política no Brasil e no 
mundo. Pipa Norris, por exemplo, da 
Universidade Harvard, sugere a ideia 
de “campanhas pós-modernas” ou 
“comunicação política pós-moderna”. 
Enquanto no período moderno, a 
televisão foi o centro da comunicação 
política, com a profissionalização 
do marketing político e a crescente 
importância das pesquisas de opinião, 
tudo isso pensado estrategicamente 

a partir de um centro de comando, o 
momento pós-moderno apresenta um 
sistema de campanha permanente, 
um ambiente multivariado e 
fragmentado de mídias e atores e um 
eleitorado de comportamento mais 
volátil.44 

Philip Howard, do Instituto 
Oxford de Internet, classifica as 
campanhas eleitorais atuais como 
“hipermidiáticas”, cuja característica 
central seria o uso de dados.45 As 
campanhas “hipermidiáticas se 
desenvolvem nos meios digitais, 
com anúncios dirigidos distribuídos 
via internet. Nesse contexto, o 
cidadão que tradicionalmente 
consome conteúdo político se torna 
também um potencial produtor e 
disseminador de mensagens. Uma 
campanha hipermidiática distribui 
conteúdo selecionado para audiências 
selecionadas e a propaganda 
computacional é um dos seus 
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elementos principais, com uso intenso 
de dados do eleitor. 

A “hipermediatização expandida”, 
assim, se constituiria de uma 
campanha permanente com uso 
de dados e mídias sociais em meio 
a uma complexidade midiática que 
exige variados tipos de comunicação 
política (pré-moderna, moderna 
e pós-moderna) gerenciados 
de modo independente, mas 
coordenados como um todo de forma 
complementar. Dados levantados 
por pesquisadores do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Democracia Digital (INCT.DD), 
a partir de números do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mostram 
que as despesas de comunicação 
dos candidatos a deputado federal 
no Brasil em 2018 foram de quase 
R$ 15 milhões em impulsionamento 
de conteúdo nas mídias digitais, mas 
de R$ 140 milhões com publicação 
de materiais impressos, incluindo o 
famoso “santinho”, e mais de R$ 80 
milhões com militância e mobilização 
de rua.46 

Como esse tipo de comunicação 
política pode afetar a democracia? 
Que consequências pode trazer aos 
processos democráticos no Brasil 
e no mundo? Em 1927, uma série 
de palestras que o filósofo norte-
americano John Dewey proferiu um 
ano antes no Kenyon College, em 
Ohio, foram publicadas sob o título 
“The Public and Its Problems” (“O 
público e seus problemas”, ainda sem 
tradução para o português).47 Dewey, 
na obra, apresenta a importante noção 
de “eclipse do público”.

Segundo o filósofo, a 
complexidade do mundo moderno e 
suas inúmeras formas de afetar as 
sociedades teriam levado o “público” 
– para Dewey, o elemento central da 

autogovernância democrática – ao 
seu eclipse. Perdido na dinâmica 
multifacetada da vida moderna, o 
“público” não consegue se formar 
na deliberação sobre interesses 
“comuns”, não constituindo assim 
uma “comunidade política” de 
fato. O fenômeno traria prejuízos 
para a democracia a partir da ideia 
de descolamento entre a política 
e o desenvolvimento social da 
modernidade.

Q uase cem anos depois, a 
formação do “público”, 
que propõe e debate seus 
problemas comuns, parece 

continuar sendo um problema. No 
entanto, hoje talvez menos por causa 
da complexidade da vida moderna e 
mais por causa de sua fragmentação ou 
“clusterização” em muitos e variados 
minipúblicos. Não se trata de câmaras 
de eco ou bolhas, que dizem mais 
respeito ao aspecto informacional do 
cidadão. Trata-se de comunicação 
disruptiva que constrói comunidades 
políticas que pouco se conectam, 
muitas vezes construindo realidades 
políticas paralelas. De tão pouco 
interdependentes, essas realidades 
se tencionam quando se encontram 
no espaço público, muitas vezes 
descambando até para a violência. Esse 
é o fenômeno que chamamos aqui de a 
“disrupção da esfera pública”. 

De fato, durante a era moderna 
da comunicação política, um dos 
principais receios da filosofia política 
foi a famosa “tirania da maioria”, 
quando uma maior parte dos cidadãos, 
por se constituir de uma maioria, 
poderia impor prejuízos democráticos 
a uma minoria. No contexto da 
democracia de massa centrada na 
televisão e nos surveys de opinião 
pública, quanto mais clara a maioria, 

mais os políticos adaptariam seus 
posicionamentos e discurso a esse 
maior número de eleitores. Nesse 
modelo, importa pouco o que se 
pensa sobre qualquer questão a não 
ser o que a maioria pensa, o que não 
necessariamente pode ser o mais 
correto, como sugeriu em 1922 outro 
importante filósofo norte-americano, 
Walter Lippmann.48

Hoje, o perigo vem menos da 
política seguir as maiorias do que da 
capacidade de certos agentes políticos 
de criar suas próprias minorias, por 
meio da comunicação política digital e 
direcionada. Basicamente, não importa 
que a maior parte da população seja 
contra a desregulamentação das 
armas, por exemplo, o importante 
é que, no fim, o político reúna um 
grande número de minorias ao seu 
redor no momento do pleito. Dessa 
forma, é possível reunir aqueles 
interessados na preservação dos 
valores da família com aqueles 
que apoiam a desregulamentação 
das armas, aqueles ultraliberais na 
economia com aqueles contrários 
ao politicamente correto, às políticas 
de gênero progressistas ou mesmo 
ao discurso de preservação do meio 
ambiente. Com relação à democracia, 
a ameaça hoje não é mais da tirania da 
maioria. O perigo hoje vem da tirania 
das minorias. 
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Miguel Reale, pensador 
do político 
Itinerário de um jurista 
de direita

Desde meados de 2013 o Brasil 
atravessa uma crise multifacetada 
cujas consequências são múltiplas: 
recessão – da qual ainda não se 
recuperou –, destituição de uma 
presidente democraticamente eleita, 
aumento da miséria e explosão da 
desigualdade social e ascensão ao 
poder de um político de extrema 
direita que, ao longo de sua trajetória, 
não cessou de atacar a democracia 
e exaltar ditaduras, ditadores e 
torturadores. Mas a crise teve outros 
efeitos menos visíveis, embora 
não menos significativos, como o 
crescimento do conservadorismo, 
uma revalorização da memória da 
ditadura militar – quando não um 
negacionismo puro e simples – e, 
sobretudo, suscitou um debate 
público e acadêmico sobre o sentido 
de conceitos políticos como golpe 

de Estado, impeachment, revolução, 
democracia, ditadura e outros. 

Nem o dinamismo do 
conservadorismo dos dias atuais nem 
o debate sobre rupturas institucionais 
e a natureza dos regimes políticos 
são, contudo, novidades em nossa 
história política e intelectual. Pesquisas 
recentes mostraram que as duas 
ditaduras do século passado – o 
Estado Novo e a ditadura militar –, 
rejeitadas e condenadas em seus 
estertores, contaram com um 
apoio amplo de diversos setores da 
sociedade brasileira enquanto vigiam. 
Entre os apoiadores dessas ditaduras 
encontravam-se grande número de 
intelectuais que não cessaram de 
refletir e debater sobre se o que 
ocorreu em novembro de 1937 ou em 
março de 1964 foi um golpe de Estado 
ou uma revolução e sobre como 
qualificar os regimes instaurados após 
essas duas rupturas.
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quando, em 1921, se mudou para 
a capital paulista para estudar na 
escola italiana Istituto Medio Dante 
Alighieri.1 O “Dante” – como era 
chamado – teve para Reale uma forte 
influência em sua formação política, 
especialmente graças a amizade 
que ele travou com dois professores 
antimussolinianos, os irmãos Dante 
e Francisco Isoldi, com quem ele 
almoçava aos domingos. Enquanto 
Francisco voltou-se para seus estudos 
de epigrafia e história da filosofia, 
não sendo particularmente atraídos 
pela política, seu irmão Dante era 
um socialista admirador do trabalho 
de Antonio Labriola.2 Influenciado 
pelos dois professores, Reale afirma 
ter se tornado socialista. Após um 
breve e desagradável contato com os 
trotskistas e stalinistas, “perdidos em 
debates e discussões sem fim”, ele 
afirma ter aderido ao revisionismo de 
Carlo Rosselli.3 

No início de 1930, o jovem 
socialista foi admitido na Faculdade 
de Direito de São Paulo.4 Os anos de 
graduação de Reale, entre 1930 e 
1934, foram marcados por profundas 
mudanças, tanto no país como nas 
suas próprias posições políticas. Entre 
os seus 20 anos, idade em que ele foi 
admitido na Faculdade de Direito, e 
seus 24 anos, quando se bacharelou, 
Reale abandonou suas convicções 
socialistas revisionistas para se tornar 

um dos líderes, com Plínio Salgado 
e Gustavo Barroso, do movimento 
de extrema direita Ação Integralista 
Brasileira (AIB).5

Os anos que vão de 1932 a 
1937 foram intensos para Reale. 
Ele se engajou em tempo integral 
no movimento, viajando por todo o 
país como “Secretário Nacional de 
Doutrina”.6 cargo que conseguiu 
conciliar com uma produção 
intelectual significativa. Durante 
esses cinco anos, ele publicou o 
que ficou conhecido como sua 
“obra integralista”: “O Estado 
Moderno” e “Formação da política 
burguesa em 1934”; “O capitalismo 
internacional”, “ABC do integralismo” 
e “Perspectivas integristas no ano 
seguinte”; “Atualidades de um mundo 
antigo” em 1936 e “Atualidades 
brasileiras” em 1937.7 A primeira 
pedra na construção do pensamento 
realeano é, portanto, eminentemente 
política. Ela decorre não apenas da 
leitura de um amplo leque de autores 
brasileiros e europeus – e não apenas 
dos fascistas italianos –, mas da sua 
militância no movimento integralista.

Vários autores se debruçaram 
sobre os escritos de Reale dos anos 
1930.8 Não temos a intenção de 
nos debruçarmos sobre eles nos 
limites desse texto. Convém destacar 
somente que eles configuravam 
um pensamento político autoritário, 

nOStalgIa

Em nossa história intelectual 
abundam os intelectuais 
conservadores e autoritários de grande 
erudição e que escreveram brilhantes 
ensaios de interpretação do Brasil, 
análises de conjuntura política e livros 
e panfletos em defesa de modelos 
políticos autoritários. Se hoje seus 
enaltecimentos de golpes e regimes 
autoritários é criticável, é forçoso 
constatar que eles são incontornáveis 
para a compreensão do nosso 
pensamento político, da nossa cultura 
política autoritária e dos impasses da 
nossa combalida democracia ao longo 
da história. Entre esses pensadores, 
Miguel Reale ocupa um lugar de 
destaque. Um dos juristas brasileiros 
mais importantes do século XX, ele 
se engajou nos grandes movimentos 
políticos e embates ideológicos da 
sua época e produziu, paralelamente, 
uma imponente obra política, jurídica 
e filosófica. O 110º aniversário do 
seu nascimento, no próximo dia 6 de 
novembro, é a ocasião de reexaminar 
sua trajetória e suas reflexões 
políticas. Esse reexame pode lançar 
luz sobre o nosso conservadorismo – 
revigorado desde meados da década 
de 2010 – e sobre alguns debates 
políticos do Brasil contemporâneo. 

 PoLÍTiCA, DirEiTo E FiLosoFiA 
Miguel Reale nasceu em 6 de 

novembro de 1910 em São Bento 
do Sapucaí, em São Paulo. Ainda 
criança, seu pai decidiu se instalar na 
cidade de Itajubá, em Minas Gerais, 
onde Reale viveu até os 11 anos 

Miguel Reale se engajou nos grandes 
movimentos políticos e embates ideológicos 
da sua época
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antiliberal e propunha o modelo do 
corporativismo fascista italiano para 
o Brasil. Relembrando a década de 
1930 em suas memórias, Reale diz 
que não havia um “pensamento 
integralista” homogêneo. O 
nacionalismo, o corporativismo e 
o autoritarismo estavam na base 
do movimento, mas isso permitia, 
segundo ele, construções “doutrinais” 
ou “ideológicas” bastante diferentes, 
que ele distingue em três eixos: o 
do líder Plínio Salgado, fundado na 
doutrina social da Igreja e na exaltação 
nacionalista; o que ele mesmo 
defendia, voltado para problemas 
sociais e sindicais, por um lado, e os 
problemas legais e institucionais do 
Estado, por outro lado; e um terceiro 
eixo, o de Gustavo Barroso, fundado 
no antissemitismo.

Reale insiste num ponto em suas 
memórias: o movimento integralista 
não era uma mera aplicação do 
fascismo no Brasil. Ele não nega 
a influência do que ele chama de 
“primeiro fascismo”, em referência 
àquele que precedeu a ascensão de 
Hitler ao poder, e que ele considera 
“uma fase criativa, sob a influência de 
pensadores como Giovanni Gentile 
e Ugo Spirito, ou de juristas como 
Giorgio del Vecchio, Antonio Navarra 
ou Ugo Redanò”.9 Ele diz ainda que 
esse fora um momento em que “os 
avatares da história ainda não haviam 
desviado o movimento fascista de 
suas fontes originais, acentuando 
seu totalitarismo assustador, já 
esboçado no livro de Alfredo Rocco, 
até o ponto de finalmente adotar 
o racismo antissemita do nazismo, 
completamente contrário à tradição 

italiana”.10 Apesar dessa influência 
fascista – que ele diz ter sido 
“excessiva e ingênua” – o movimento 
integralista teria sido impregnado das 
ideias dos pensadores brasileiros que, 
desde meados da década de 1910, 
se voltaram para problemas nacionais 
para propor soluções, na maioria dos 
vezes autoritárias. Não é por acaso 
que vários participantes da Semana 
da Arte Moderna de 1922, bem 
como o movimento dos tenentes, 
se engajaram, em graus variados, no 
movimento.11

 DA ruPTurA Com o iNTEgrALismo  
Ao goLPE DE 1964 

A obra jurídica e filosófica de Reale 
é posterior à sua primeira militância 
política nas fileiras da extrema direita 
brasileira e à sua “obra integralista”. 
Essas duas dimensões – jurídica e 
filosófica – são indissociáveis. 

Em 1938, após uma tentativa 
fracassada de golpe por parte dos 
integralistas, Reale seguiu para o 
exílio na Itália, onde passou pouco 
mais de um ano. Ele diz em suas 
memórias que, já decepcionado com 
o Brasil, ele se decepcionou também 
com o regime de Mussolini quando 
o viu de perto.12 Seu rompimento 
oficial com o Integralismo ocorreu 
quando da sua volta da Itália, em 
1939, quando passou então a se 
dedicar mais aos estudos.13 Em 1941, 
Reale passou no concurso para a 
cátedra de Filosofia do Direito na 
Faculdade de Direito do Largo do São 
Francisco. Nessa ocasião, ele publicou 

suas duas primeiras grandes obras 
jurídicas: “Fundamentos do direito”,14 
tese apresentada no concurso, e 
“Teoria do direito e do Estado”.15 
Alguns anos mais tarde, em 1953, 
ele publicou “Filosofia do Direito”,16 
livro que ele considera capital em 
sua trajetória, pois marcou o ponto 
de chegada das reflexões que ele 
vinha desenvolvendo em seus cursos 
desde 1941. Foi, segundo ele, um 
passo conclusivo em sua contínua 
tentativa de “compreender a lei em 
sua integralidade racional concreta”.17 
Finalmente, já durante a ditadura 
militar, dois outros importantes 
trabalhos foram publicados, que 
fizeram dele uma referência 
internacional no campo jurídico: 
“Teoria Tridimensional do Direito”18 e 
“O Direito como experiência”,19 ambas 
de 1968. 

Seu pensamento filosófico, por 
sua vez, começa a se desenvolver 
paralelamente ao seu pensamento 
jurídico, ganhando uma crescente 
proeminência a partir dos anos 1950 
com a publicação de vários artigos. 
Esse pensamento seria sistematizado 
mais tarde em obras como “Cultura 
e experiência”,20 “O homem e 
seus horizontes”21 e “Verdade e 
conjectura”.22 

 Durante os anos que vão da 
derrota do movimento integralista 
ao golpe de 1964, Reale expandiu 
consideravelmente seu campo 
de ação. Além de suas atividades 
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intelectuais e políticas, ele se engajou 
na criação de instituições culturais 
e iniciou uma carreira de consultor 
jurídico para pessoas físicas e 
empresas estatais. Com relação a 
suas atividades intelectuais, ele criou 
em 1949 o Instituto Brasileiro de 
Filosofia (IBF) cujo objetivo era ajudar 
os filósofos brasileiros a “participar 
do diálogo universal das ideias” e 
não apenas “assimilar o que vinha 
do exterior”. Esse objetivo devia 
ser atingido por meio da publicação 
de autores brasileiros, de auxílio 
para participação do Brasil em 
colóquios internacionais de filosofia 
e da organização de colóquios no 
país.23 Mas ele considera que sua 
contribuição mais importante, no 
longo prazo, foi a criação da Revista 
Brasileira de Filosofia, em 1950, 
publicada regularmente até hoje.

Em relação a suas atividades 
políticas, ele foi inicialmente 
nomeado por Getúlio Vargas para 
o Departamento Administrativo do 
Estado de São Paulo, um órgão 
regional com função legislativa, 
onde participou entre 1943 a 1945.24 
Depois de 1945, ele criou o Partido 
Sindicalista Popular (PSP), que se 
fundiu com o partido de Adhemar 
de Barros, tornando-se o Partido 
Socialista Progressista (PSP). Antes 
de romper uma primeira vez com 
Barros, em 1952, Reale ainda ocupou 
a Secretaria de Justiça do Estado de 

São Paulo e a reitoria da Universidade 
de São Paulo.

Entre 1952 e 1962, Miguel 
Reale afastou-se um pouco mais da 
política. À frente da IBF, ele organizou 
e participou de muitos colóquios 
acadêmicos no Brasil e no exterior. 
Ele também teve uma participação 
no Instituto Brasileiro de Ensino 
Superior, o famoso ISEB, em 1955, 
do qual se afastou rapidamente. 
Em 1962 Adhemar de Barros foi 
eleito pela segunda vez governador 
de São Paulo, e pela segunda vez 
Reale foi nomeado para a pasta da 
Justiça, na qual teve uma importante 
participação na conspiração que 
culminou no golpe de 1964. Em 
suas memórias, ele afirma ter sido o 
homem de ligação entre Adhemar de 
Barros e os outros núcleos golpistas. 
Sua participação teria sido decisiva 
por causa dos velhos cismas entre 
o governador de São Paulo e os 
outros setores das direitas brasileiras 
que o odiavam desde que Vargas 
o nomeara interventor durante o 
Estado Novo. Reale fez a ligação entre 
o governador e o general Mourão 
Filho, num primeiro momento, e 
entre o governador e o dono do 
jornal O Estado de São Paulo, Júlio 
de Mesquita Filho, em um segundo 
momento. Ele refuta a acusação feita 
a Adhemar de Barros de inércia nos 
momentos decisivos da tomada do 
poder. Segundo ele, o governador 
não agiu mais cedo porque recebera 

instruções estritas dos líderes da 
conspiração – incluindo os generais 
Cordeiro de Farias e Nelson de Mello 
– para aguardar o posicionamento do 
general Amaury Kruel, comandante do 
II Exército, decisivo para o sucesso do 
golpe. Assim que Kruel se posicionou 
a favor da deposição de João Goulart, 
foi o próprio Reale o encarregado 
pelo governador de São Paulo a ir ao 
encontro do general com o objetivo de 
coordenar suas ações.25 

No início dos anos 1960, Reale 
era homem de ação e um intelectual 
renomado. Entre 1964 e 1979 ele 
publicou quatro livros de conjuntura 
política nos quais defende o 
movimento de 1964 e se propõe 
a examinar o contexto político que 
ele atravessava: “Imperativos da 
revolução de março”, em 1964; 
“Problemas do nosso tempo”, em 
1969; “Da revolução à democracia”, 
em 1977; e Política de ontem e de 
hoje, em 1978. 

 1964 PArA rEALE: Por QuE umA 
rEvoLuÇÃo E NÃo um goLPE DE EsTADo? 

Após a vitória do movimento de 
1964, Reale foi demitido do cargo de 
Secretário de Justiça do Estado de 
São Paulo. Ele não entra nos detalhes 
dessa demissão em suas memórias, 
limitando-se a dizer que Adhemar 
de Barros, depois de ter usado seus 
serviços em momentos perigosos, 
lhe licenciara. Ele fez isso com “sua 
habitual virulência”. Reale acrescenta 
que não podia reclamar, pois aceitara 
o cargo consciente dos “riscos que as 
circunstâncias o levaram a assumir”.26 
Apenas poucos meses depois, 

nOStalgIa
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em outubro de 1964, ele publicou 
Imperativos da Revolução de Março 
com o objetivo de dar legitimidade 
histórica e jurídica ao regime que 
acabara de ser instaurado.

Este pequeno livro foi publicado 
pela Livraria Martins Editôra, em uma 
coleção intitulada “Leituras do Povo”, 
dirigida pelo escritor e jornalista 
conservador Raimundo de Menezes, 
membro da Academia Paulista de 
Letras. Ele afirma, nas “Notas do 
diretor da coleção” no início do livro, 
que o objetivo da coleção que dirigia 
era a publicação de autores que 
defendiam uma “terceira via” entre 
os extremismos.27 O objetivo do livro, 
por sua vez, era investigar as razões 
de um movimento aparentemente 
desprovido de programa. Como Reale 
afirma no prefácio, a “revolução” de 
31 de março de 1964 teria sido a fase 
final de um processo revolucionário 
iniciado em 1922.28

 Era a primeira tentativa de uma 
explicação coerente do “Movimento 
de 31 de março” do ponto de vista 
de um de seus participantes. Esta 
coleção de ensaios escritos durante 
os primeiros seis meses do novo 
regime compreende três blocos 
distintos: um primeiro que é uma 
tentativa de fornecer uma base 
histórica para o evento que acabara de 
ocorrer inscrevendo-o um processo 
revolucionário de longa duração 
cujo início seria 1922; um segundo 
conjunto consiste em identificar 
os problemas político-institucionais 
que precederam a intervenção 

dos militares; um terceiro grupo 
de ensaios, enfim, propõe listar as 
medidas mais urgentes a serem 
adotadas pelo novo regime. Além 
dos ensaios, encontramos uma 
palestra, proferida em 17 de abril de 
1964; uma entrevista para o jornal A 
Gazeta, publicada em 7 de maio de 
1964; e, finalmente, uma proclamação 
radiofônica lida na noite de 1º de abril 
de 1964, algumas horas após a vitória 
dos golpistas.

Reale explica porque o que houve 
em 31 de março foi uma revolução 
e porque ela foi legítima em “O 
Ato Institucional e a revolução da 
opinião pública”. Nesse ensaio, ele 
defende a ideia de que o abandono 
do cargo por Jânio Quadros em 
1961 foi a origem do “desvio da 
linha democrática”, tendência que 
foi acentuada pelo seu substituto 
João Goulart. Esses dois chefes de 
Estado teriam procurado impor seus 
interesses pessoais e os do grupo que 
os cercavam, em detrimento daqueles 
da Nação, com a cumplicidade de um 
Congresso Nacional enfraquecido por 
partidos políticos que não exerciam 
corretamente suas funções. Assim, o 
Brasil teria experimentado uma crise 
institucional durante os três anos 
que precederam a tomada do poder 
pelos militares. Essa crise teria sido 
responsabilidade dos políticos: seria 
uma crise de autoridade do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo. 
Durante os primeiros meses de 1964, 
continua Reale, a “ideia federal” 
foi seriamente ameaçada, mas 
permaneceu viva nos Estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Guanabara – 
os três Estados governados pelos 
líderes civis do golpe. É seguindo 
esse raciocínio que Reale coloca 
a conspiração do lado do governo 
de João Goulart, enquanto os 
governadores desses três estados, 
líderes civis do golpe, são descritos 
como a “resistência”: 

O regime federativo é como que uma 

família de Estados baseada no ‘feodus’, 

ou seja, na fidelidade ao pacto de 

convivência ordenada. São Paulo, Minas, 

Rio Grande do Sul, Amazonas, Alagoas ou 

Piauí, todos são Estados ligados uns aos 

outros por um compromisso de honra, 

que é o de preservar a unidade da pátria 

dentro do respeito às autonomias locais. 

Assim sendo, quando o governo central 

falta à fidelidade federativa, o ‘direito à 

revolução’ surge de maneira natural como 

um imperativo da sobrevivência nacional. 

A revolução de março não foi, porém, 

uma revolução de governadores, mas 

sim uma revolução do povo brasileiro 

que, no momento crítico, teve como 

seus intérpretes os governadores dos 

Estados, convertidos em depositários do 

compromisso comum.29

Nessa passagem, Reale utiliza 
o termo “direito à revolução”. 
Entra-se aqui num debate político-
jurídico de grande complexidade e 
é nessa discussão que ele recorre 
ao jurista alemão Carl Schmitt 
para fundamentar sua análise. Em 
que circunstâncias uma ruptura 
institucional é justificável? Ela é 
justificável, em primeiro lugar, por uma 
questão de sobrevivência da nação: 
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a “revolução” foi a única maneira 
“salvar a nação”. Mas Reale vai mais 
além nessa questão propriamente 
jurídica sobre a legitimidade de certas 
rupturas institucionais, abordando 
essa problemática por meio de uma 
discussão sobre o primeiro Ato 
Institucional, promulgado em 10 
de abril de 1964. Não é à toa que 
esse documento recebe tratamento 
especial, pois, para Reale, ele vai 
legitimar juridicamente a tomada de 
poder pelos militares. 

O jurista brasileiro sustenta que 
o “ato revolucionário” implicou 
automaticamente a ruptura da 
ordem jurídica existente, sobretudo 
porque a Constituição de 1946 se 
revelara incapaz de proibir os planos 
do “comunismo internacional”. 
Frente a essa situação os líderes 
da “Revolução” viam, a princípio, 
apenas dois caminhos possíveis: ou o 
fechamento do Congresso Nacional, 
o que implicaria a instauração de uma 
ditadura; ou a sua manutenção, o que 
implicaria a conservação das “antigas 
estruturas”. O problema é que, para 
Reale, nenhuma das duas opções 
eram aceitáveis “do ponto de vista 
democrático”, ponto de vista que 
“caracteriza o Exército Brasileiro”. 
Buscou-se, então, uma “terceira via”: 
tratava-se do Ato Institucional.

Estava no preâmbulo do Ato 
Institucional, redigido por Francisco 
Campos, um jurista por quem Reale 
tinha uma profunda admiração, os 
conceitos schmittianos de decisão 
e poder constituinte como vontade 
consciente de existir politicamente 
como nação. Reale reforça essa 
linha interpretativa em “Imperativos 
da Revolução de Março”. Se o 
povo como poder constituinte, por 
meio das Forças Armadas e de 
alguns governadores, havia decidido 
interromper uma determinada ordem 
política para criar outra, não era mais 
importante saber se a crise que 
precedeu a ruptura de 1964 poderia 
ter sido resolvida de outra forma: uma 
revolução, ele reforça, se legitima 
por si mesma, implantando um 
novo ciclo na vida jurídica mesmo 
se ela foi desencadeada com 
vistas à “preservação do sistema 
jurídico precedente”.30 Estamos 
aqui no cerne das teses da Teoria 
da Constituição de Carl Schmitt: o 
Estado é a potência constituída e, por 
mais que possa parecer poderosa 
do exterior, ela sempre depende da 
vontade de uma nação “substancial” 
em termos de poder constituinte e 
de sua capacidade de interromper 
essa potência política tal qual ela é 
constituída.31 

nOStalgIa

Para Reale, a “revolução de 1964” 
seria a revelação da “maturidade 
cívica” do povo que teria permitido a 
sua vitória sobre o caudilhismo
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Se seguimos o raciocínio do 
jurista brasileiro, é forçoso constatar 
que a “revolução” estaria num 
impasse. Ela fora feita para preservar 
a ordem jurídica existente, mas esta 
última não conseguira preservar a 
nação contra os perigos aos quais 
ela fora exposta, nem realizar as 
reformas julgadas necessárias. 
Segundo ele, seria insensato 
“consolidar o trabalho revolucionário” 
dentro de um sistema julgado 
pelo povo “incapaz de preservar 
a Nação contra o comunismo e 
a corrupção”. Seria imperativo, 
portanto, superar esse impasse e 
estabelecer um novo sistema. Ele 
assumia abertamente uma posição 
que poucos tinham coragem de 
assumir naquele momento, ou seja, 
autoritária, antiliberal e, poderíamos 
dizer “schmittiana”, que fazia um 
contraponto aos liberais que haviam 
sido favoráveis à intervenção. Reale 
julgava estes últimos excessivamente 
presos às “formalidades jurídicas”.32

Nesse mesmo livro, Reale defende 
alguns aspectos polêmicos do Ato 
Institucional como o que permitiu os 
expurgos ocorridos após o golpe de 
Estado e o artigo nº 3, que fortaleceu 
o poder do Executivo. Quanto 
aos expurgos, eles teriam sido a 
consequência da ação revolucionária 
que implicava em si mesma a purga 
dos “elementos que traíram as 
funções que lhes foram confiadas, 
colocando em perigo iminente a 
comunidade nacional, salva pelo 
recurso extremo às armas”.33 O 
governo não podia, portanto, renunciar 
a esses poderes excepcionais para 
afastar esses inimigos do sistema 
político.

Mas os expurgos não eram 
suficientes para a imensa tarefa que 
se apresentava aos responsáveis pela 
“revolução”, a saber, a reconstrução 
nacional. Reale examina, portanto, 
outro aspecto do Ato Institucional que 
está no centro de suas preocupações, 
o artigo no 3, que permitiu ao 
Executivo alterar a Constituição. 
Tratava-se de facilitar e acelerar o 
processo de reconstrução nacional 
em detrimento da perda de poder de 
uma parte do Legislativo. Como ele 
argumenta, toda revolução sinaliza 
uma nova fase da vida do Direito, 
possuindo valores que justificam 
a instituição de normas de caráter 
excepcional, não apenas como uma 
defesa legítima do Direito que foi 
violado, mas também para se prevenir 
de outros ataques contra a ordem 
que se devia preservar e aperfeiçoar. 
Assim, quando se proclama que o 
poder revolucionário aloja o “poder 
constituinte”, reconhece-se, de fato, 
que a “revolução” está ao serviço 
de uma “ideia do Direito” que 
deve produzir resultados em breve. 
Nesse sentido, institucionalizar o 
processo revolucionário equivaleria 
a elevar “raiz ideológica”, de onde 
ele provém, à “fonte ética” que 
impulsionou o uso da força, a saber, 
a preservação da unidade nacional, 
e a luta contra o comunismo e a 
corrupção. Ele assumia assim uma 
posição claramente antiliberal e 
antiparlamentar: 

 Ainda uma preocupação de 
Reale nesse momento pós-golpe de 
Estado, como foi mencionado, era 
com a aparente ausência de uma ideia 
que deveria ter sido encarnada pelos 
“líderes revolucionários”. Assim, ele 
trabalha no sentido de dar ao golpe 
de Estado e ao novo regime um 
fundamento histórico, inscrevendo-
os em uma história que remonta aos 
movimentos políticos e culturais de 
1922. A criação de uma legitimidade 
histórica permitiria identificar as 
transformações que a “Revolução” 
devia “imperativamente” iniciar, 
pois elas eram “legitimamente” 
pedidas por aqueles que, desde os 
anos 1920, estavam à procura da 
“alma nacional”. Essa ideia de que a 
origem da “revolução 1964” estaria 
em 1922 é reforçada na entrevista 
que Reale deu ao jornal A Gazeta 
apenas um mês após o golpe e que 
foi reproduzida no último capítulo 
de “Imperativos da Revolução de 
Março”. Segundo ele, a “revolução” 
de 1964 foi, antes de tudo, a 
última fase de um longo processo 
iniciado em 1922, um “esforço de 
nacionalidade à procura do nosso ser 
autêntico”.34 O jurista coloca todas 
as revoluções, crises e tentativas 
de golpe do século XX brasileiro em 
uma linha de continuidade em que 
a última, 1964, seria aquela em que 
se revelaria o “estado de espírito” 
do povo cujo objetivo é sua própria 
afirmação. De acordo com Reale, os 
breves intervalos que separam cada 
uma dessas datas mostram que o 
“ímpeto” revolucionário do povo 
sempre foi mantido vivo. Assim, a 
“revolução de 1964” seria a revelação 
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da “maturidade cívica” do povo que 
teria permitido a sua vitória sobre 
o caudilhismo. Ele argumentava, 
nesse momento, que a urgência 
era encontrar um sistema que 
correspondesse às características 
brasileiras e que a última coisa a 
fazer era ficar bloqueado em noções 
abstratas de parlamentarismo e 
presidencialismo. 

Ao longo da ditadura militar, Reale 
assumiu várias responsabilidades 
nas altas esferas do poder. Ele foi 
convidado em 1968 pelo presidente 
Costa e Silva para compor a 
“Comissão de Alto Nível” encarregada 
de revisar a Constituição de 1967 que, 
segundo o jurista, não conseguira 
se “inscrever na história”. Não por 
falta de legitimidade, ele ressalta 
– já que ela foi o resultado do “ato 
revolucionário” –, ou falta de mérito. 
O problema é que ela foi promulgada 
num momento “delicado” de 
“transição democrática”, que exigia 
a prudência de todos, prudência esta 
que não foi respeitada. O jurista fazia 
das manifestações de estudantes e 
trabalhadores as responsáveis   pelo 
fracasso da Constituição de 1967 e 
pelo endurecimento do regime. Para 
ele, o aumento da violência estatal, a 
partir de 1968, foi apenas a resposta 
de um Estado “assustado” diante de 
uma esquerda radicalizada, embora 
uma resposta “desmesurada”.35

Depois de terminar os trabalhos 
na “Comissão de Alto Nível”, Reale 
foi nomeado em 1969, pela segunda 
vez, reitor da Universidade de São 
Paulo (USP) por recomendação do 
seu amigo Alfredo Buzaid, ministro 
da Justiça do governo Medici. 
Além desse cargo, ele também 
foi nomeado por Costa e Silva 
presidente da “Comissão de Revisão 
e Desenvolvimento” da reforma 
do Código Civil. Este último devia 
substituir o anterior, escrito no final do 
século XIX e promulgado em 1916.36 
Finalmente, ele foi o assessor jurídico 
do Ministério das Relações Exteriores 
durante a preparação de um tratado 
a ser assinado com o Paraguai por 
ocasião da construção de uma usina 
hidrelétrica na fronteira entre os dois 
países.37

 o moDELo PoLÍTiCo “ADEQuADo” Ao 
BrAsiL: A DEmoCrACiA soCiAL

No início da década de 1970, 
a busca de um “modelo político” 
capaz de fazer frente aos “problemas 
concretos” do país ocupou as 
reflexões políticas de Reale, 
reflexões que ele desenvolveu e 
aprofundou em vários textos reunidos 
em dois livros: “Da Revolução à 
Democracia”38 e “Política de ontem 
e de hoje”.39 Os textos de “Da 
revolução à democracia”, em sua 
edição expandida de 1977 – a primeira 
edição foi publicada em 1969 –, foram 
escritos em momentos diferentes 
mas, apesar da dificuldade de datar 
cada um com precisão, é possível 
distinguir aqueles que foram escritos 
na segunda metade dos anos 1960 
dos que foram escritos cerca de 
dez anos depois. Entretanto, eles 
se complementam e dão coerência 
ao conjunto do livro. Os primeiros 
três capítulos – “A Revolução de 

Março no contexto da nossa história 
política”, “Revolução e normalidade 
constitucional” e “Revolução e 
processo revolucionário” – foram 
provavelmente escritos entre 1966 e 
1969 e defendem a legitimidade do 
movimento de 1964. A partir desse 
argumento central, o autor faz uma 
conexão com o sexto capítulo – 
“Problemas de conjuntura política” 
– escrito em torno de 1977, no qual 
ele propõe uma “saída” da ditadura 
através de um modelo de democracia 
“adaptado ao Brasil”. Em outras 
palavras, houve uma revolução, ela foi 
legítima e agora se deveria sair dela. 

Para Reale, não há dúvida que 
ocorreu uma revolução em 1964 e 
que ela foi legítima, apesar de alguns 
“erros” terem sido cometidos durante 
seus os primeiros anos. Duas novas 
questões essenciais decorrem dessa 
convicção: como “institucionalizar o 
processo revolucionário” e passar 
para uma democracia “de fato”? 
E de que democracia se está 
falando? Para Reale, não existe um 
modelo de democracia “pura” que 
deve ser alcançada por todas as 
sociedades. Pelo contrário, todos 
os regimes políticos devem ser 
concebidos levando-se em conta a 
experiência histórica de cada povo 
e as “condições e circunstâncias 
culturais”.40 A questão democrática 
devia ser considerada em sua 
relação com a “realidade” e haveria 
vários caminhos para sua realização. 
Segundo esta visão, o Brasil não 
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se adaptaria nem ao “liberalismo 
abstrato”, onde a política democrática 
é “condenada por demagogos 
e oportunistas”, nem a solução 
totalitária, que impõe uma “mudança 
radical, anestesiando o indivíduo pelo 
impacto de uma propaganda astuta”.41 
O ideal defendido por Reale para o 
Brasil seria um terceiro caminho: 
uma “democracia social” – que 
ele também chama de “Estado da 
Cultura” – onde se poderia conciliar 
as exigências de um governo forte 
com a responsabilidade de traduzir as 
expectativas das pessoas em suas 
ações.42 A “democracia social”, para 
Reale, é 

uma fase do Estado de direito 

desvinculado da “democracia liberal” 

de feitio jurídico-formal para superá-la 

no sentido de uma ordem institucional 

que possibilite os processos de ação 

indispensáveis a um Estado que deve 

interferir, constantemente, na vida 

econômica, quer supervisionando as 

atividades privadas, quer suprindo-lhes 

as deficiências, quer atuando ele mesmo 

como empresário, posta, como já disse, a 

ideia de planejamento no centro da ação 

política e administrativa”.43 

Reale destaca ainda a necessidade 
de uma “socialização do progresso” 
que deveria substituir o que ele 
considerava “debates doutrinário 
e ideológicos estéreis” sobre se 
devia ou não haver “socialização 
da produção”. Ele não detalha, 
contudo, como se daria o processo 
de redistribuição a qual é remetida a 
ideia de “socialização do progresso”. 
Apenas esclarece, com relação a esse 

ponto, que não há apenas a opção 
entre “o caminho da estatização” 
e o da “livre iniciativa”. Os dois são 
válidos, segundo ele, a opção da 
estatização impondo-se quando a da 
livre iniciativa foi insuficiente. 

A democracia social também 
devia garantir “as liberdades 
civis e políticas”. Segundo ele, o 
regime militar havia aperfeiçoado 
o sistema de garantia dos direitos 
de ordem privada. O que houve 
foram “restrições” impostas na área 
das prerrogativas políticas “pela 
necessidade de fazer frente às forças 
que ameaçavam subverter ab imis 
fundamentis as vigas mestras da 
sociedade”.44 Seguindo seu raciocínio, 
essas restrições não foram feitas 
para implantar uma ditadura, mas 
para preservar o que ele considerava 
como os “valores fundamentais” da 
democracia social: ordem, liberdade e 
desenvolvimento.

Como lembrou Marcos Napolitano, 
o termo “modelo político brasileiro” 
foi “um eufemismo para designar 
a vontade da ditadura em se 
institucionalizar”.45 Após a indicação 
oficial de Geisel como sucessor de 
Médici, o Instituto de Pesquisas, 
Estudos e Assessoria do Congresso 
(Ipeac) patrocinou uma palestra de 
Wanderley Guilherme dos Santos 
que deu início a tese e a discussão 
sobre a “descompressão política 
gradual” para evitar retrocesso. O 
que Reale propunha estava em fina 
sintonia com o que se pensava nos 

círculos mais restritos do poder. Ou 
seja, a percepção da necessidade 
de uma retirada estratégica dos 
militares do coração do Estado, sem 
ameaçar os “princípios da Revolução”: 
segurança e desenvolvimento. Em 
outras palavras, a ideia era consolidar 
o espírito de tutela em princípios 
constitucionais, abrandar o controle 
da sociedade civil – a “garantia das 
liberdades” nas palavras de Reale 
–, sem necessariamente dar a ela 
espaço político efetivo no processo 
decisório e, em um futuro incerto, 
devolver o poder a civis identificados 
com as doutrinas que inspiraram 
1964 ou, ao menos, que não lhes 
fossem hostis. Como colocou 
Napolitano, “os militares sonhavam 
com um regime com um partido oficial 
hegemônico, chancelado pelo voto, 
majoritariamente civil e um Estado 
blindado de ‘crises’, sejam oriundas da 
extrema direita militar, sejam advindas 
das pressões da esquerda nas ruas e 
movimentos sociais”.46 

CoNsiDErAÇÕEs FiNAis
As memórias de Miguel Reale 

foram publicadas alguns anos após 
os textos que acabamos de analisar, 
em um contexto bastante diferente 
do das décadas de 1960 e 1970. 
Em suas lembranças, o jurista 
escreveu longamente sobre sua 
participação durante todo o período 
do regime militar, desde o golpe de 
1964 até a transição democrática. 
No momento em que ele escrevia 
suas memórias, na década de 1980, 
ele podia colocar esse período em 
perspectiva e evocava pela primeira 
vez os “desvios” do “processo 
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revolucionário”. Ele concede a 
Castelo Branco o mérito de ter 
prosseguido as “reformas de base” 
com mais “racionalidade”, assumindo 
a linha “desenvolvimentista” de 
Juscelino Kubitscheck, “distorcida” 
por João Goulart. No contexto de 
retorno à democracia dos anos 
1980, ele inscrevia o regime em 
uma continuidade “natural” com 
o governo Kubitscheck. O erro da 
“revolução”, no entanto, teria sido 
colocar uma ênfase excessiva nos 
problemas econômicos e financeiros 
que levaram à perda de valores 
ideológicos e políticos e ao declínio da 
classe política. Essa visão unilateral do 
problema político teria levado a uma 
ruptura entre o Estado e a sociedade 
civil. Em vez de ser um agente ativo 
do processo político, esta teria se 

tornado um mero destinatário das 
decisões tomadas pelos militares, 
aniquilando o compromisso inicial da 
“Revolução”, ou seja, a “realização de 
uma democracia sobre novas bases”.

Reale também teve um papel 
relevante no processo de abertura 
política, não apenas por meio dos 
seus escritos. Em fevereiro de 
1978, ele recebeu uma ligação de 
Petrônio Portella pedindo sugestões 
práticas que poderiam contribuir ao 
restabelecimento da democracia 
no Brasil. Um mês depois, em 3 de 
março de 1978, o jurista enviou ao 
senador um documento de 23 páginas 
e seis anexos onde ele propunha 
emendas constitucionais, inclusive 
em matéria de “segurança nacional” 
e de garantias individuais. O conteúdo 
do documento ia de par com as ideias 
que ele vinha defendendo em livros, 
conferências e entrevistas desde 

meados da década de 1970. Geisel, 
o presidente naquele momento, 
chegou a ler o relatório, mas o rejeitou 
alegando que as duas medidas 
substitutivas do AI-5 eram “muito 
fracas”.47 Embora suas propostas 
não tenham sido concretizadas, a 
solicitação do presidente do Senado 
e o fato de que o presidente da 
República as tenha levado em 
consideração mostram que a opinião 
dos intelectuais continuou a ter um 
peso considerável para o regime. Suas 
posições contavam para a opinião 
pública, mas também pesavam nas 
altas esferas do poder. 
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A morte de Gugu revelou toda a pujança da colonização brasileira dos Estados Unidos. Mas não 

aquela colonização à moda antiga, disposta a aniquilar apaches e impor identidades. Gugu era uma 

espécie de rebote da mais pura cafonice devolvida às suas origens. Corriam os anos 1980. E nos emba-

los do Viva a Noite, o Brasil se forjava uma nova alma sertaneja entre o kitsch e o tropical. Era o fim da 

ingenuidade do caipira, o lifting em Mazzaropi, a diversão sublimada em bizarrice, inclusive com direi-

to a lampejos pós-modernos. Em milhões de lares de uma só televisão, uma betoneira do brega revira-

va por horas sem que crianças ou adolescentes esboçassem qualquer reação à hipnose de pais, tias e 

avós. Eram (ou seja: fomos) totalmente medusados. 

Varrendo a poeira vermelha com as franjas do velho western, ou pondo-se sob as abas do chapéu 

de cowboy, rodeios de bugres e caboclos ficaram muito mais texanos com Gugu. No SBT, Jean-Claude 

Van Damme de pau duro diante do rebolado da Gretchen antecipava em décadas o sucesso do pri-

marismo estético de Bacurau: emulações de um sub-Bruce Lee em pleno cabaré fingido. Gugu pode-

ria ter feito concorrência ao apelo melodramático do barroco mexicano ou à colorida plebe rude dos 

grotões da Índia. E por mais que se o prateie, ninguém jamais tomou a iniciativa empreendedora de le-

gendá-lo para os chineses ou para nossos irmãos latino-americanos. Talvez o seu sucesso impedisse a 

corrida amarela pelo 5G e até nossas tristes pulsões bolivarianas, pois quem subestima Gugu esquece 

da sua entrevista fake com os membros do PCC e apenas recorda sua mórbida expedição à pirâmide 

onde jaz a múmia de Dercy Gonçalves. 

No fundo, a morte de Gugu confirma a eternidade de Sílvio Santos como única entidade à altura 

de Chacrinha nos terreiros concorrentes. Pouco importa se o loirinho trabalhava para Edir Macedo ou 

se fora sondado em priscas eras por Roberto Marinho. Gugu morto é o momento exato em que o pente 

intercepta o bacalhau. E a devoração do seu corpo midiático pelas feras da classe artística completou 

mais de uma semana. A única certeza que nos resta: continuamos em plena era do rádio. E apesar da 

Internet, o programa de Ary Barroso segue sendo um estrondoso sucesso.
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