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Entrevista com
o “olavete”
Não perca: Eduardo Matos de Alencar manda bala nas facções, à pág. 38

Há 33 anos, o que nos move
é o desejo de inspirar.
Ideias, soluções, caminhos, um futuro melhor.
Tudo isso e muito mais acontece quando nos
unimos pela mesma causa: a educação.
É nisso que acreditamos e é por isso que trabalhamos.
Empoderando pessoas, compartilhando boas práticas,
dialogando com a comunidade e dando visibilidade para
projetos que fazem a diferença na sociedade por meio
do conhecimento.
Muito obrigado a todos que escrevem essa história conosco!
Saiba mais em www.fmss.org.br
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Certo, vamos ao passado. A história não se
repete, mas padrões históricos se repetem.
Houve 1964! Todavia, o precedente, no
momento, diz pouco. Naquele ano, havia
a Guerra Fria, ambiente de desordem,
polarização acentuada e Partido Comunista.
Ademais, foi um golpe desfechado contra
o governo, e não pelo próprio. O presidente
Jango era fraco, sem maioria no Congresso,
e tinha contra si parcela esmagadora dos
meios de comunicação e dos governadores
dos estados. Nesse sentido, do ponto de
vista da distribuição estrutural das forças
institucionais, o governo Bolsonaro é

estranhamente parecido com o de Jango.
Ou seja, parece mais aquele que, em 1964,
não deu o golpe; levou. Especialmente
depois que sua inabilidade estimulou os
militares a se unirem contra o risco da
insubordinação do baixo oficialato. Baixo
oficialato, aliás, a que o atual governo
também faz frequentes e dúbios acenos.
A verdade é que golpes já não são o
que eram. Tanques na rua e Congressos
fechados saíram de moda. Além do mais,
se precisávamos de um golpe, ele já
aconteceu. Veio no bojo da “revolução

judiciarista” a partir de 2013. Pode-se
discutir se o impeachment de Dilma
(2016) foi tecnicamente um golpe ou não.
O fato que importa é que, na prática, ele
“funcionou” como um golpe, completado
com a eleição de Bolsonaro (2018). O
ambiente político, suas lideranças, tudo se
modificou radicalmente nos últimos dois
anos, a ponto de parecer outro regime.
Então vem a pergunta: como pode o
governo, em nome do conservadorismo,
dar um autogolpe em um país que já se
tornou conservador? Onde não há ameaça
efetiva de retorno da esquerda ao poder?
Simplesmente porque o presidente não
deseja colaborar com um Congresso que,
embora conservador, não é reacionário,
nem o obedece de modo servil? Que tipo
de liderança militar toparia a aventura? Os
generais presentes no governo não estão à
frente das tropas, e a estratégia de bajular
os militares de baixa patente e as polícias
dos estados ainda não amadureceu para a
aventura.
O enraizamento da democracia como
único regime político legítimo nas últimas
décadas fez com que os golpes não sejam
mais como eram. Mesmo para instaurar
a autocracia. Chávez, Putin ou Orban
roeram as instituições democráticas por
dentro, através de maiorias congressistas
e judiciárias, que atropelaram as minorias.
Reinventaram a “democracia iliberal” dos
anos 1930. No caso brasileiro, felizmente

(sic), a referência dos Bolsonaro são os
EUA de Donald Trump. É um populismo
que esgarça as instituições ao limite, mas
não as derruba. É um modelo que leva
em consideração as circunstâncias dos
EUA, país gigantesco onde a democracia
liberal está enraizada, o Judiciário é
muito forte e existem 50 estados em um
sistema federativo descentralizado. Não é
a “simplicidade” centralizada parlamentar
da Hungria ou da Turquia, países de pouca
tradição democrática. Há muitas diferenças
entre o Brasil e os EUA; mas, ao menos
para o tipo de análise resumida que se
faz aqui, os dois países são bem mais
parecidos entre si do que com os demais
referidos.
Bolsonaro, hoje, ainda parece mais fraco
que Trump, devido à sua incapacidade
de estender sua influência para fora do
perímetro do poder executivo federal
(incapacidade que acaba sendo benéfica ao
sistema de freios e contrapesos). Ademais,
para além da esquerda e da corrupção,
não há no Brasil outros fantasmas para
explorar, no esquema “nós contra eles”
do populismo. Não há bodes expiatórios
como a imigração ilegal, islamismo,
judaísmo, União Europeia etc. Enfim, os
rugidos palacianos, buscando emparedar o
Congresso, passam a impressão de que o
governo é um leão, quando na verdade ele
está mesmo mais para um gato. Vira-latas,
ainda por cima.
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O Brasil protagoniza uma peça de teatro, aliás, de péssima
categoria. Sua persona é uma variante muito diferente da
verdadeira. É um Brasil que se nega. Ele permanece no centro
do palco, solitário e mascarado, no sentido da origem da palavra
no árabe (maskharah = palhaço). Talvez esteja interpretando o
pior papel da sua vida. É preciso fugir da ribalta, buscar um novo
enredo, a empatia com a plateia. Pano rápido.
Insight Inteligência foi buscar o melhor da dramaturgia
contemporânea para corrigir o roteiro em que nos metemos. É tudo
simbólico. Mas só imaginar que seria possível mudar a falsídia na
qual vivemos é um alento. Em tempo: junto com os teatrólogos,
nossos patrocinadores são sempre o melhor da peça.
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Entrevista com o “olavete”

Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini tuo da gloriam,
repetem os templários do nosso tempo. Eles formam uma seita,
fundada sobre a interseção entre o místico e o reacionário. Seu ideal
é mimetizar o guru-mor nos mínimos detalhes. Da agressividade
desbragada à filosofia mais conservadora. Do extremismo de direita
à vocação para o destampatório. São um exército de contingência
esotérico e em guerra permanente. Tudo em nome daquele que
veneram: o grão-mestre dessa nova maçonaria. Insight Inteligência
submergiu nessa sociedade secreta para destrinchar quem são os
seguidores de Olavo de Carvalho. Com a palavra, o “olavete”.

janeirO • fevereiro • março 2020
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Olavo de Carvalho e, consequentemente, seus segui
dores, talvez sejam, neste momento, os mais bem
-sucedidos intérpretes do profundo conservadorismo
brasileiro. Como se deu a gênese do “olavismo”?
Quem é o “olavete”?
Em sua maioria, o “olavete” é, antes de tudo, um
desertor, um vira-casaca. Assim como eu, a grande parcela dos seguidores de Olavo de Carvalho é composta
por egressos da esquerda, absolutamente desiludidos
com o seu ideário. Nós nos cansamos do materialismo
histórico, da sua inutilidade. A esquerda perdeu a capacidade de oferecer respostas. E respostas é tudo o
que Olavo de Carvalho tem a nos dar. Olavo não cabe
em rótulos. É algo completamente diferente, novo.
De repente, começam a surgir explicações a partir de
um caminho híbrido, que combina o conservadorismo
com o misticismo, a alta cultura com a grande tradição
ocidental, tudo temperado com uma notável capacidade
de sedução. Olavo é um hipnotizador, um encantador
de serpentes. É tudo o que um jovem descrente das
forças de pensamento hegemônicas nas últimas décadas busca e precisa. Havia uma demanda reprimida por
um novo tipo de conhecimento. Olavo identificou essa
lacuna e nos capturou. Por muito tempo, ele foi lido secretamente. Talvez isso ainda ocorra hoje. Professores
universitários e acadêmicos leem Olavo, concordam
com o que leem, mas não admitem. O fato é que Olavo
já está introjetado na universidade há algum tempo; é
lido e debatido. A campanha presidencial e a eleição
de Bolsonaro apenas fez o vulcão entrar em erupção.
Mas o magma já estava lá, pulsando principalmente
entre jovens. Olavo se propôs a ser uma espécie de
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O grande charme
do “olavismo”
veio exatamente
do seu caráter
secreto, obscuro,
como se fosse
algo proibido

menestrel de pessoas que não mais toleravam o status
quo vigente. Mas, como disse, havia resistências ou
certo pudor mesmo entre aqueles que já haviam sido
conquistados por ele. Eu demorei a admitir publicamente
que era um “olavete”, desde os gestos mais banais
que entregariam essa condição, como curtir um post
no Facebook. Tinha receio de que isso me marcasse
junto às pessoas com as quais eu trabalhava, ligadas às
ciências humanas, às artes. A maioria era de esquerda
e eu não podia me expor.

I N S I G H T

O que mais seduz em Olavo: o conteúdo ou a forma?
O grande charme do “olavismo” veio exatamente
do seu caráter secreto, obscuro, como se fosse algo
proibido. Ressalto, mais uma vez, que nós mesmos,
seus seguidores, tínhamos receio de nos apresentar
publicamente como entusiastas do seu pensamento.
Então, ao menos no início, ser um “olavete” também
significava adotar um comportamento sigiloso. Por
algum tempo, formamos praticamente uma sociedade
secreta, que se comunicava e trocava informações
quase que aos sussurros. Convenhamos: tudo isso
confere um charme ainda maior ao processo de adesão
ao “olavismo”. Tudo que envolve Olavo é encantador.
Mas a importância da forma não diminui ou muito menos
se sobrepõe à relevância do conteúdo da sua obra. Pelo
contrário. Quando eu li “Introdução à Vida Intelectual”,
fiquei de olhos esbugalhados. O misticismo faz parte
da história do Olavo. Ele foi um excelente astrólogo,
tornou-se famoso nesse ofício. Formou gerações de
astrólogos no país. Muitos, inclusive, ficaram decepcionados quando ele abandonou a astrologia. Aliás, é
interessante comparar o Olavo com outros intelectuais
conservadores influentes que o antecederam. Gilberto
Freyre também tinha esse lado místico, também era
um conservador. Mas, como ele morreu associado à
ditadura, quando o regime estava desmoralizado e o
marxismo cultural estava em ascensão, seus discípulos se criaram fora do campo conservador. Freyre, no
entanto, era um aristocrata e estava longe de ser um
sujeito escrachado como o Olavo.
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A polêmica que Olavo provoca, por vezes, não é mais
importante do que propriamente a essência de seus
pensamentos?
Não! Entendo que uma razão importante do êxito e
da propagação das ideias de Olavo se deva ao domínio
do meio. Não há registro de qualquer outro intelectual
conservador usar as redes sociais de forma tão eloquente. Ele viu a capacidade de viralização de certas ideias
muito antes de todo mundo. A principal característica
do Olavo é que ele não tem intermediário. Trata-se de
uma relação direta aluno-mestre. No ensino convencional, essa convivência tem atravessadores, digamos
assim: a universidade, instituições culturais, casas de
artes etc., todas funcionando como um interveniente
entre o intelectual e o seu público. Olavo não tem
mediador ou anteparos, até porque brigou com todas
as instituições. Foi expulso do Globo, da Folha. Nunca
chegaria à universidade por causa da forma como age.
Então, Olavo ficou sem intermediário e teve de criar
seu próprio meio. Bendito foi esse expurgo dos canais
convencionais de disseminação de conhecimento. A
criação de seus próprios canais gerou uma força política
sem precedentes. Olavo se tornou tão autossuficiente
que não há alguém superior, um árbitro ou patrão capaz
de controlá-lo. Eu não diria que Olavo cria polêmica. Ele
é, sim, provocativo. Seu pensamento é afiado, cortante,
por definição. Seu comportamento tem um preço. Ele
se mudou para os Estados Unidos porque começou a
receber muita ameaça de morte. Acho, inclusive, que é
o que vai acontecer comigo muito em breve. A situação
ficou insustentável: ele tinha muita briga aqui no Brasil.
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Quando deixou o país, nem estava mais no circuito
Rio-São Paulo, mas em Curitiba. O mais curioso é que
ele criou o COF (Curso Online de Filosofia) menos por
razões acadêmicas e mais por necessidade financeira.
Além da sua subsistência, precisava pagar a faculdade
da filha nos Estados Unidos. O COF acabou virando um
sucesso brutal.
Como os “olavetes” atuam?
O termo “olavete” é razoavelmente amplo. Há seguidores que se limitam ao burburinho das redes sociais,
mas nunca leram a obra ou participaram de algum curso
de Olavo. Uma parte expressiva, na qual me incluo, devorou toda a obra. E ainda há uma legião de anônimos,
pensadores ocultos que leem os livros, compartilham
do ideário, até o disseminam em pequenos círculos de
convivência intelectual, mas não usam as redes sociais.
Ou seja: estudam, produzem conhecimento em cima da
obra de Olavo, mas geram uma disseminação mínima
ou inexistente. Alguns dos melhores alunos do Olavo
são assim, o que é lamentável. Essa situação cria um
paradoxo que não nos ajuda: muitos que têm uma produção intelectual consistente não se expõem, criando um
vácuo no qual despontam “olavetes” com baixo embasamento teórico. Na maioria dos casos, quem acaba se
destacando publicamente são aqueles que lacram nas
redes sociais, mas não os “olavetes” com profundidade
intelectual. É como se criar ou participar de uma grande
polêmica seja o passaporte, o ritual de entrada em uma
nova direita. Esse fenômeno irrompe em 2013. Com o
lançamento do “O mínimo que você precisa saber para
não ser um idiota”, o mercado editorial da direita explodiu. As pessoas simplesmente tiravam uma foto com
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o livro e a postavam nas redes sociais. Muitas pessoas
começaram a fazer as fotos para o Olavo compartilhar.
Esse processo de viralização, esse boca a boca digital,
transformou o livro em best-seller. Curiosamente, tudo
que está nesse livro já estava disponível gratuitamente
no site do Olavo. Esse tipo de movimento pode até ser
útil para criar espuma, ou likes e shares, as moedas
de valor dos tempos atuais. No entanto, o “olavismo”
precisa de porta-vozes mais refinados.
A rede social é um habitat mais propício à nova direita?
A nova direita brasileira tem enorme capacidade
de manejar esse meio, sem dúvida. Olavo se espalha
nas redes sociais; o bolsonarismo se espalha nas redes sociais. Carlos Bolsonaro teve a ideia de fazer as
redes sociais da família, abrindo o perfil no Twitter do
pai, do irmão, dele próprio. As pessoas começaram a
criar memes para o Bolsonaro. Não sei se eram alunos
do Olavo, mas ouviam o True Outspeak (programa no
formato de rádio que Olavo fazia pela internet). O True
Outspeak é uma gênese dessa linguagem de memes,
porque é uma forma de se falar uma verdade tão na
cara da pessoa, que ela fica chocada. Aquilo viraliza
de alguma forma. A verdade pode ser muito dura, e o
programa do Olavo era basicamente isso. Parte dessa
gente, formada por alunos ou ao menos admiradores
do Olavo, foi trabalhar com Bolsonaro e hoje compõe
aquilo que ficou conhecido como o “gabinete do ódio”.
Há, portanto, uma notória conexão entre os “olavetes”
e as propagandas nas redes sociais da família Bolsonaro.
Um seguidor da direita posta uma coisa e tem mil curtidas; o pessoal da esquerda posta e tem dez. Eles dizem
que é robô, mas não é robô nada. Eu encontro com os
robôs na rua; o pessoal que me segue no Twitter vem
falar comigo. Em português claro, as pessoas ficaram
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Há seguidores que se
limitam ao burburinho
das redes sociais, mas
nunca leram a obra.
Uma parte expressiva,
na qual me incluo,
devorou toda a obra

de saco cheio com o bom-mocismo revolucionário, e
isso se reflete no pensamento político e na internet. A
comunicação através das redes sociais se tornou uma
maneira de união entre essas pessoas.
O quanto o “Fator Olavo” teve de peso na eleição do
presidente Bolsonaro?
Olavo de Carvalho foi vital para organizar o ideário em
torno da candidatura de Jair Bolsonaro. Talvez, vejam
sua importância, ele tenha organizado o que sequer
estava muito bem conceituado no círculo mais próximo
de Bolsonaro. Em 2008, Olavo disse: se um candidato
perfeitamente conservador falar a verdade, ele vai ser
eleito sem precisar de máquina, sem precisar de nada.

INTELIGÊNCIA

Então, a profecia foi bastante acertada. Começou em
2014. O movimento foi crescendo através das redes
sociais. Por exemplo: como é que se descobriu Felipe
Martins, que veio a ser assessor internacional da Presidência? Foi através de rede social! Ele estava viralizando;
os posts dele tinham muitas curtidas. Ele acabou dentro
do governo. Mas, voltando no tempo, ainda à época
da eleição, tudo era muito improvisado. A forma como
Bolsonaro entrou no PSL, de última hora, foi caótica. A
campanha dele para presidente foi mais precária do se
possa imaginar.
Como se dá a participação dos “olavetes” no governo
Bolsonaro? Ela é sistematizada, orgânica, ou as indi
cações se dão de maneira dispersa, aleatória?
Em primeiro lugar, é importante enfatizar que Olavo
recebeu convite para ser ministro da Educação ou da
Cultura, mas recusou. Como ministro, ele ficaria bastante engessado. Corria o risco de se manter confinado
ao perímetro da sua Pasta. Sem cargo, Olavo tem um
papel muito amplo, transversal, que perpassa a gestão
nas mais diversas áreas. Dito isso, há um ponto central:
ao contrário do que a maioria deve supor, os “olavetes”
proeminentes do governo não têm necessariamente
contato com o próprio Olavo. Alguns sequer foram seus
alunos. Há pessoas que simplesmente veiculam as
ideias dele nas redes sociais e foram alçadas ao governo
por sua popularidade no ambiente digital. Roberto Alvim
(ex-secretário de Cultura) estragou muito o movimento.
Sua queda deu argumento para a mídia. Mais do que
isso, revitalizou os militares dentro do governo. Eles são
organizados, ao contrário dos “olavetes”, que não têm
qualquer regra ou hierarquia.
Hoje, Olavo de Carvalho é um agente de participação
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creio que daqui
a 20 ou 30 anos
muitos estarão
lendo e discutindo
Olavo. Ele fará
parte da história
intelectual
brasileira

assídua nas decisões do governo?
Não! Há um pouco de mito nessa questão. A maior
influência de Olavo se dá no ideário, na construção de
pensamento e, ainda que indiretamente, na ocupação de
alguns cargos. Mas ele não tem participação no dia a dia,
na tomada de decisões. Ele mantém interlocução com
Bolsonaro, que o consulta em alguns temas. Sei, por
exemplo, que o presidente ligou para ele para perguntar
sobre a indicação da Regina Duarte e ele concordou.
Mas, ao contrário do que muitos pensam, não partiu do
Olavo a nomeação do Ernesto Araújo para o Itamaraty.
Nem com o Ricardo Vélez, primeiro ministro da Educação do governo Bolsonaro e ligado a ele, Olavo mantinha
interlocução sobre questões da Pasta. Ele organiza as
ideias intelectualmente, mas, na prática, sua atuação
política é caótica. O próprio Olavo fala politicamente,
mas não no sentido partidário. Ele não quer se meter
nessa seara. Está envolvido na luta ideológica. Ele não
chega a fazer política partidária.
Quem forma o núcleo duro do “olavismo”?
Quem consegue agregar o universo do “olavismo”
é Silvio Grimaldo, que criou o True Outspeak. Ele era
aluno e amigo dos filhos do Olavo. Tornou-se ele próprio praticamente um filho do Olavo. Mais do que isso:
hoje ele tem o poder de decidir quem se aproxima ou
não do Olavo. Silvio permite a chegada de poucos e
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conduz o expurgo de muitos. Além dele, havia outras
pessoas mais próximas ou mais eminentes, como o
Carlos Andreazza. Ele era o editor do Olavo. A verdade
é que, no fim das contas, todo mundo que aspira a um
cargo no governo passou a se dizer “olavete”. Teve
gente perguntando: “Será que o Olavo não ajuda a me
manter no cargo, não?” Esses foram aconselhados a
não pedir, porque é capaz de piorar. O próprio governo
já notou que o pessoal relacionado ao Olavo tende a ser
desorganizado. Além do mais, existem muita inveja e
competição entre os “olavates”. Muitos se revoltaram
contra ele porque não conseguiram se aproximar.
Qual o futuro do “olavismo”?
Por mais contraditório que possa parecer, o “olavis
mo” não tem muito futuro no governo. Essa falta de
organização e traquejo político são elementos que ajudarão a deteriorar o poder de influência do Olavo. Gilberto
Freyre tinha vários alunos e admiradores e depois seu
pensamento se dispersou. Não sei se vai se criar uma
cultura conservadora em torno do Olavo. De toda a
forma, creio que daqui a 20 ou 30 anos muitos estarão
lendo e discutindo Olavo. Ele fará parte da história intelectual brasileira. Talvez não faça da história política.
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Mangabeira tem todos os planos para o país, mas falta a
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comodobrar
aselites?
Roberto Mangabeira Unger Filósofo

fórmula para impor sua estratégia rebelde de desenvolvimento

Depoimento a Luiz Cesar Faro e Claudio Fernandez
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“As nossas elites estão acostumadas a imitar e obedecer, e

Mediocridade, o inimigo a ser abatido
O problema fundamental do Brasil, mais fundamental
ainda que o problema da desigualdade, é o primitivismo,
a mediocridade. O Brasil está afundando nos pântanos
da mediocridade, resvalando no primitivismo. Todos
os outros problemas devem ser abordados no curso
de um esforço para resgatar o país desse pântano e
permitir que a inovação qualificadora se instaure como a
norma e não como uma exceção restrita a um conjunto
de indivíduos excepcionais. Os brasileiros estão tão
descrentes agora que pode parecer que essa seria uma
mensagem de mártir, mas não é, não. É uma mensagem
de dentro do país, do coração do país, é isso que o
brasileiro sempre quis. O sonho da cultura brasileira
é ver uma pungência compartilhada, que fiquemos
maiores juntos. Para isso, não precisamos de fantasias
ideológicas. Precisamos de coragem para inovar nas
instituições, passo por passo e parte por parte. Quando
iniciarmos isso, os brasileiros vão ficar de pé em vez de
ficar de joelhos.
Para longe dos falsos atalhos
A maioria dos brasileiros agora está desesperançada,
resignada, tentada pelo fatalismo ou pelos falsos atalhos,
como esse do populismo de direita. “Colocamos os
corruptos na cadeia para resolvermos os problemas
do país...” Tudo fantasia, autoengano. Nós temos de
enfrentar esses problemas e, sobretudo, criar uma
dinâmica que soerga o país, com essas diferentes
formas de qualificação produtiva, capacitação
educacional e experimentação do governo. Nesse
caso, sim, os brasileiros poderão mostrar outra face,
porque essa é a realidade da sociedade e do ser
humano quando a oportunidade se revela: a mesma
pessoa que parecia fatalista se revela esperançosa.
Esperança é consequência da ação. Nós descobrimos
a oportunidade transformadora na ação. Então, o que
eu quero, radicalizando o vocabulário, é como se fosse
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uma economia de guerra sem guerra. Temos de buscar a
mobilização dos recursos nacionais como os americanos
fizeram no século XIX e os chineses, no final do século XX,
combinada com uma série de inovações institucionais
que permitam ao maior número de agentes econômicos
e sociais obter os instrumentos necessários, sejam os
instrumentos de educação, sejam os de acesso aos
recursos produtivos. O Brasil não precisa de bálsamo,
de narcótico. O Brasil precisa de instrumento para botar
pra quebrar.
E o que se faz com oligarcas, banqueiros, coronéis da política,
tecnoburocratas?
Temos de resolver passo a passo. Vejamos como esse
problema se coloca no nosso contexto. Nós assistimos
nas últimas décadas a uma competição entre dois
paradigmas malogrados de desenvolvimento nacional.
Um paradigma é o de ganhar a todo custo a confiança
financeira, pela repetição da fórmula, fazer o que agrada
aos mercados financeiros para ganhar investimentos e,
com isso, trazer o crescimento econômico. Isso nunca
funcionou em lugar algum. Não foi, por exemplo, o
caminho seguido em sua história pelos Estados Unidos.
De fato, precisamos de responsabilidade fiscal, mas
não para ganhar confiança financeira e, sim, pela razão
exatamente oposta: para que o país e o seu governo
não tenham que ficar de joelhos, diante dos mercados
financeiros e possam ousar na construção de uma
estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. O outro
paradigma malogrado é o adotado durante os governos
petistas. Esse paradigma foi, de um lado, aceitar a
primazia assumida do setor primário e fazer com que a
agricultura, pecuária e a mineração pagassem a conta do
consumo urbano, apostar na natureza em vez de apostar
na inteligência; e, do outro, organizar no país um sistema
generalizado de cooptação. Os pobres receberam as
transferências sociais; as minorias organizadas e a parte
organizada da classe trabalhadora, seus direitos adquiridos;
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nós sabemos que a obediência é castigada invariavelmente”

os grandes empresários, os favores tributários e o
crédito subsidiado. Todo mundo foi comprado, e o
país foi para o brejo. Essa é uma espécie de nacionalconsumismo. O nacional-consumismo e a busca da
confiança financeira são dois paradigmas malogrados.

O federalismo cooperativo
Um exemplo do que almejo para o Brasil
é o federalismo cooperativo, com seu efeito
retroalimentador: o Estado coopera com as regiões
para experimentar formas regionais de uma proposta
nacional. Outro exemplo é o engajamento da sociedade
civil por meio do instituto das organizações sociais
para ser parceira do Estado na provisão competitiva e
experimental dos serviços públicos. Não é a privatização
dos serviços públicos. É outra ideia. O Estado fornece
o mínimo universal em todos os setores de serviço.
Mas acima desse patamar mínimo o Estado financia,
organiza, prepara cooperativas de profissionais em
diferentes setores para experimentar novas maneiras de
prover serviços públicos. Isso é o que eu quero no Brasil.
O Brasil é um grande laboratório para aproveitar essa
energia criadora, difusa, e sem instrumentos que vemos
no país. Para isso, precisamos conter decisivamente o
nosso colonialismo mental e ousar, como fizeram os
outros países que ascenderam para o primeiro plano do
mundo.
Aos militares o que é dos militares
Como brasileiro que luta há muitos anos pela causa
da defesa entre nós, vejo a participação extensa das
Forças Armadas no governo Bolsonaro com grande
preocupação. Sou o autor principal da Estratégia Nacional
de Defesa, promulgada como lei em 2008. Somos o
mais pacífico dos países grandes da história moderna,
mas não queremos viver em um mundo em que só as
nações amigas da paz estão desarmadas. Se quisermos

construir projeto ousado de desenvolvimento, temos
de poder dizer não. Para poder dizer não, precisamos
nos defender. A tarefa dos militares é defender o Brasil,
não povoar o governo. E agora temos o governo mais
povoado de militares de toda nossa história: mais do
que no regime de 64. As Forças Armadas, sobretudo o
Exército, entraram na condução do governo. O fato de
o haverem feito principalmente por oficiais-generais que
passaram para a reserva não diminui, aos olhos do país,
a identificação entre as Forças e o governo. Foi um erro
histórico, maculado por curto-prazismo. Ameaça o Brasil
e a defesa nacional.
Em defesa da Defesa
O movimento que resultou na Estratégia Nacional
de Defesa, de 2008, expressou um contrato. O Brasil
passaria a ter, quase que pela primeira vez, uma política
séria de defesa. Em troca, os civis assumiriam, quase
que pela primeira vez, a liderança da Defesa. Em nossa
história, o contrato foi prenunciado há cem anos apenas
no governo de Epitácio Pessoa, sob um Ministro
da Guerra Civil, Pandiá Calógeras. Esse contrato
começou a se romper de um lado, já sob os governos
imediatamente anteriores: a Defesa ficou relegada.
Os civis começaram a regredir ao entendimento
tradicional entre nós: aplacar os militares com alguns
dos equipamentos e das prebendas que querem.
Defesa séria, nada. E, portanto, começou a romper-se
o contrato do outro lado: os militares reassumiram,
no fundo e agora até na forma, a liderança da Defesa.
A experiência mundial ensina: governo militarizado e
militares burocratas ou politiqueiros andam junto com
defesa inconsequente.
Diretrizes para as Forças Armadas
A Estratégia Nacional de Defesa de 2008, ainda
vigente em sua maior parte, tem três eixos. O
primeiro é o vanguardismo operacional, pautado por
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monitoramento, mobilidade e flexibilidade: construir
nossa doutrina em torno de capacitações, não de
hipóteses de emprego – fictícias e provocadoras. O
segundo é organizar o complexo industrial de Defesa,
público e privado, como manancial de avanço tecnológico
e produtivo para toda a economia brasileira. O terceiro
é manter o princípio do serviço militar obrigatório, a
ser complementado por serviço social obrigatório, e
pelo preparo de força mobilizável de reserva. As Forças
Armadas do Brasil nunca devem ser parte da nação
paga pelas outras para defendê-las. Devem ser a própria
nação em armas. As notícias que circulam dão conta
de desorientação perigosa: a nova Estratégia trocaria
a reconstrução profunda sinalizada pela Estratégia de
2008 por uma fabulação corrompida pelas animosidades
do governo Bolsonaro em vez de ser orientada pelas
realidades do mundo e pelos interesses do Brasil. É o
caso de especular frivolamente a respeito de possível
guerra na Amazônia contra nosso aliado e parceiro
histórico, a França. Acordem, meus concidadãos: não
permitam brincar com a Defesa nacional.
Esquerda vs. direita
Na segunda metade do século XX e no início do
século XXI, a concepção que veio a predominar no debate
ideológico era a direita que dá prioridade à liberdade
contra o pano de fundo das instituições estabelecidas,
e a esquerda que dá prioridade à igualdade como meio,
portanto a liberdade superficial contra a igualdade
superficial. Não foi o conceito clássico dos socialistas e
liberais progressistas do século XIX. Eles entenderam que
o objetivo da política é o engrandecimento compartilhado,
uma vida maior para as pessoas comuns. E o meio
para alcançar esse objetivo é a inovação institucional, a
transformação das estruturas sob o jugo das culturas
econômicas e políticas e da maneira de educar. E é
esse conceito que deve servir como fonte de partida. O
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objetivo é uma vida maior ou ficarmos grandes juntos e o
método é a inovação institucional. Por esse ângulo, a grande
maioria dos esquerdistas na verdade é conservadora, e nós
teremos que traçar outra divisória na política brasileira. Essa
concepção do que significa ser progressista ou ser esquerda
comunica com a gente social mais importante do país, os
emergentes.
Sem rebeldia, não há desenvolvimento
O Brasil precisa ter um projeto forte e rebelde de
desenvolvimento nacional. Os países que ascenderam
fizeram assim: tinham um projeto que destoava das
recomendações das potências dominantes na época,
organizaram uma mobilização de recursos nacionais físicos,
econômicos e humanos que inovaram nas instituições
para permitir que um número maior de pessoas pudesse
participar desse desenvolvimento nacional. Nós ficamos
inibidos na adoção dessas características rebeldes por
nosso colonialismo mental. As nossas elites estão
acostumadas a imitar e obedecer, e nós sabemos, pela
experiência histórica, que, embora a rebeldia nem sempre
seja premiada, a obediência é castigada invariavelmente. A
América Latina, nas últimas décadas a parte mais obediente
do mundo, a parte que mais seguiu o figurino recomendado
lá do Norte, foi também previsivelmente a parte que sofreu
o maior declínio na sua participação no produto mundial.
Os eixos para um modelo de crescimento
Nós temos a tarefa de construir um modelo de
desenvolvimento baseado na democratização das
oportunidades e das capacitações. Eu entendo que os
grandes eixos são, primeiro, a qualificação do aparato
produtivo, acompanhado pelo resgate da maioria da
população que está na informalidade e na precarização
da força de trabalho. Em segundo lugar, é necessária
uma transformação radical na maneira de aprender e de
ensinar no Brasil. Uma reorientação da educação brasileira.

“Nós temos ilhas de excelência no funcionalismo público, mas
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não temos um profissionalismo generalizado e transversal”
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“Nós não podemos ter uma escalada de produtividade em

34

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

um país em que o trabalho é precarizado, o salário, aviltado”

Terceiro, um aprofundamento da democracia brasileira
que comece na energização de um regime federativo e
na reinvenção do ideal de política regional. Esse terceiro
eixo poderia ser desdobrado em dois: o aprofundamento
da democracia e a tradução da nova estratégia nacional
do desenvolvimento em políticas regionais. Jamais
vamos conseguir construir uma alternativa capacitadora
e produtivista no Brasil se não a traduzirmos na realidade
das grandes regiões do país.
A era da economia do conhecimento
Os emergentes são a vanguarda que a maioria
do povo brasileiro quer seguir, mas eles ameaçam
ficar presos na teologia da prosperidade do egoísmo
familiar, no apego à fórmula do empreendimento familiar
retrógrado. Nós temos que engajá-los e oferecer a eles
opções mais amplas. E eu diria que isso começa no
projeto de economia política, no produtivismo includente.
O ápice do produtivismo includente é enfrentar um novo
dilema de desenvolvimento no mundo. A industrialização
convencional não é mais o atalho para o crescimento.
Há uma nova vanguarda no mundo que é a economia
do conhecimento, mas ela, na sua forma atual, aparece
nas grandes economias do mundo apenas como uma
série de franjas excludentes. Ela não é aprofundada
e disseminada. Nós temos que abri-la para a maioria
das empresas e há duas maneiras de fazer isso. De
um lado, de cima para baixo, no universo das grandes
corporações, aproveitando o potencial de setores
propícios ao vanguardismo tecnológico produtivo, como
o complexo industrial da defesa, o complexo industrial
da saúde, o complexo industrial energético e o próprio
complexo agropecuário, porque a agropecuária e a
mineração podem subir as casas do valor agregado. Do
outro lado, de baixo para cima, usando instrumentos
que o Estado brasileiro já tem para trazer uma parte da
multidão de pequenas e médias empresas para mais
próximo da fronteira tecnológica produtiva.

O resgate da força trabalhadora
Este projeto de construir uma economia do
conhecimento includente tem como contraparte resgatar
a maioria da força de trabalho no Brasil: 50% dos
brasileiros adultos ainda são condenados à informalidade,
lembrando que na economia formal uma parte crescente
está precarizada. Nós não podemos ter uma escalada de
produtividade em um país em que o trabalho é precarizado,
o salário, aviltado, e os trabalhadores, condenados a uma
insegurança econômica radical. Nós não podemos permitir
que o conceito indispensável de flexibilidade reivindicado
pelos neoliberais se confunda com a insegurança
econômica radical. Nós temos de fazer com que essa
maioria precarizada ou informal seja representada,
organizada, promovida e protegida pela lei e, com isso,
construir a base sobre algo para uma escalada produtiva.
No plano da economia política são as nossas prioridades:
qualificar o aparato produtivo em vez de simplesmente
nos satisfazermos com o nicho subalterno na nova divisão
mundial do trabalho.
O crescimento do Brasil passa pelos Brasis
Nenhuma estratégia nacional no Brasil vai funcionar se
ela não for traduzida na realidade das grandes regiões do
país. Nós precisamos de outro conceito de política regional.
A política regional não é só para o Nordeste, é para todas
as regiões. Não é para oferecer compensações às áreas
pobres, mas, sim, para organizar a construção de novas
vantagens comparativas em cada região do país e apoiar as
vanguardas emergentes em cada uma dessas localidades.
Ela não é para ser imposta por Brasília, mas construída
pelas próprias regiões, quando possível em parceria com o
governo central e, quando necessário, sem essa parceria.
Vejamos o caso do Nordeste, beneficiário e vítima da política
regional. Até hoje, o Nordeste não tem uma única instituição
sua. As instituições que formulam a política nordestina são
federais. O Nordeste vive sob permanente tutela federal. O
grande instrumento constitucional para um novo paradigma
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de política regional é a cooperação federativa vertical e
horizontal entre estados e entre municípios. Decorre desse
conceito a fórmula dos consórcios interfederativos que
eu propus às regiões. Os governadores da Amazônia,
do Nordeste e do Centro-Oeste já se organizaram em
consórcios e estão começando a definir estratégias
de desenvolvimento regional. Esse é o acontecimento
mais alvissareiro no Brasil recente, que é praticamente
invisível para a maioria do país. Todos os elementos dessa
alternativa têm o mesmo sentido unificado, que é dar
braços, asas e olhos ao dinamismo onipresente do nosso
país. O país está cheio de energia humana, de vitalidade
anárquica e, em vez de suprimi-la ou comprá-la, nós temos
de provê-la de instrumentos. É esse o sentido de uma
estratégia produtivista capacitadora e democratizante,
que tem de abraçar não apenas os pobres, mas também
os emergentes e a massa de pequenos e médios
empresários. É necessária uma grande aliança majoritária
que afirme a primazia do interesse de trabalho e da
produção.
Uma reforma radical na educação
Nós temos de organizar uma dinâmica de
democratização de oportunidades, combinando-a com
uma reorientação profunda do ensino. Não podemos
continuar a ter no Brasil um ensino calcado no
enciclopedismo raso e dogmático. Nós temos que ter
um ensino analítico, dialético e capacitador; um ensino
geral, que comunique com um ensino técnico e, em
vez de privilegiar especializações e profissões físicas,
se dedique às capacitações enérgicas requeridas para o
manejo das máquinas numericamente controladas. Essa
transformação na maneira de aprender e de ensinar passa
por uma mudança no arcabouço institucional da educação
brasileira. Combinar padrões nacionais de investimento
de qualidade com a gestão local das escolas dos estados
e dos municípios. A qualidade do ensino que o jovem
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brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar
onde ele nasce. Portanto, se um sistema escolar local vai
repetidamente abaixo de um patamar do mínimo aceitável,
nós temos de organizar um procedimento para assumi-lo
em colaboração entre os três níveis da Federação, delegar
sua gestão a administradores independentes, ajustá-lo e
devolvê-lo consertado como faríamos com uma empresa
em recuperação falimentar.
Quem ensina o mestre?
Temos de avançar na formação dos professores,
mas, sobretudo, precisamos ter no país uma vanguarda
pedagógica. Um projeto como esse que eu esbocei não
pode ser obra de uma corriola de déspotas esclarecidos. É
preciso ter como instrumento milhares de professores e
escolas do país afora. Nós temos no Brasil uma multidão
de experimentos educacionais muito avançados, às vezes
nas áreas mais remotas do país, como as experiências
extraordinárias que eu conheci no Acre. Essas experiências
não são conhecidas no país e nem conhecidas pelos outros
vanguardistas da educação. Essa é a matéria-prima, esse é
o ponto de partida, um ensino que seja analítico e sintético
em vez de ser focado na memorização enciclopédica;
que, ao desenvolver as capacitações analíticas, prefira o
aprofundamento seletivo à superficialidade abrangente;
que, no contexto da sala de aula, afirme o trabalho de
equipe entre alunos, entre professores, entre escolas,
ligados, por exemplo, por vídeo. Esse é o modelo que
deve se sobrepor ao autoritarismo e individualismo que
caracteriza as nossas salas de aula. A nossa cultura
tem pendor para a anarquia criadora e, em vez de enfiar
essa anarquia criadora numa camisa de força, como
costumamos fazer, deveríamos organizá-la e transformar a
espontaneidade inculta em flexibilidade preparada e, com
isso, a libertar a genialidade reprimida do país.
unger@law.harvard.edu

“O país está cheio de vitalidade anárquica e, em vez
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de suprimi-la, nós temos de provê-la de instrumentos”
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O que o Brasil pode ensinar ao mundo
sobre a governança nas prisões

Eduardo Matos de Alencar

Cientista social
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s facções prisionais são de longe o
problema mais pujante da segurança
pública brasileira. Ainda que o novo
governo, capitalizando uma redução
de homicídios que remete ao ano de 2018, tenha
procurado estabelecer publicamente uma posição de
enfrentamento em relação ao tema, não existe o menor
indício de redução do poder dessas organizações nas
prisões e mesmo nas periferias das grandes cidades
onde já se encontravam estabelecidas. Na verdade, as
notícias de países vizinhos, particularmente o Paraguai,
dão conta de um avanço sem precedentes do Primeiro
Comando da Capital sobre as prisões e os mercados
ilegais naquele país, consolidando aquele que pode vir a
ser o principal cartel de drogas da América Latina, com
potencial de superar até mesmo o mexicano na próxima
década.
O problema é gravíssimo porque há muito ultrapassa
as fronteiras das muralhas das prisões. Facções
prisionais se estabeleceram inicialmente em instituições
penais, mas não demoraram a ocupar centralidade
no mundo do crime, por razões sociais, políticas e
econômicas que exporei mais adiante. Ou seja, não se
trata só de uma ameaça para a promessa mesma de
reabilitação que constitui o sentido e o ideal do sistema
penal moderno, mas de uma questão que permeia
inúmeros aspectos da ordem pública e do dia a dia dos
brasileiros.
A economia do crime, assim como a economia
formal, já se estabelece num mundo de mercados cada
vez mais interconectados, em escala global. O carro
roubado em São Paulo pode servir de moeda de troca
na fronteira para traficantes descapitalizados, podendo
ser trocado por maconha no Paraguai ou cocaína na
Bolívia, que servirão para abastecer o mercado de drogas
na mesma cidade, retroalimentando o crime. A cocaína
que abastece a mesa de algum ricaço da Barra da Tijuca
pode ter sido comprada de algum miliciano, envidado
com um grande atacadista da droga, que já passou
certo tempo da vida preso e contribui para a caixinha
de alguma organização responsável não só pela sua
proteção durante a estadia na prisão como também pela
garantia da segurança nas rotas em que atua, ou pelo
fornecimento de armas de grosso calibre em operações
de caráter paramilitar.
Na mesma medida que é difícil não achar um fio em
mercados criminosos que levem a uma facção nascida
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originalmente na prisão, é quase impossível hoje que
um estudioso do crime e da violência não tenha se
defrontado com o assunto vez ou outra em sua
trajetória. Em dez anos trabalhando com políticas de
segurança e prevenção da violência, encontrei traços
do problema das facções nos grupos de extermínio
no Recife, nas favelas sob ocupação das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPP), no Rio de Janeiro, e até nas
pequenas gangues que operavam o tráfico de drogas
em intrincados sistemas de distribuição nos manguezais
e igarapés do Ipojuca, que serviam para abastecer o
consumo de elites internacionais que frequentavam
Porto de Galinhas, de barões da indústria em Suape e
de chefões da política nordestina. Finalmente, decidi
atender ao chamamento conradiano e adentrei no mundo
sombrio da prisão, frequentando, durante três anos, as
instituições penais do meu estado de origem, em busca
de uma resposta para se compreender o problema
e, talvez, repetindo o mesmo impulso originário da
criminologia desde o seu nascimento no século XVIII,
encontrar um princípio de solução.
As conclusões a que cheguei se acumularam num
calhamaço extenso, e naturalmente não poderiam ser
repetidas aqui. Em vez disso, prefiro me debruçar sobre
um aspecto que considero de suma importância no
debate, não só para entender o núcleo duro do problema
nas prisões brasileiras, mas talvez até a crise política
em que hora nos encontramos engolfados por aqui.
Pois o estabelecimento de facções, acredito hoje, é um
problema fundamental de mediação. E se podemos
compreender a importância e mesmo lidar de maneira
mais positiva com a presença de intermediários num
ambiente como o da prisão, pode ser que essa lição sirva
para outros aspectos da vida política nacional, num país
engolfado numa crise de mediações, por razões outras
que as abordadas aqui, mas deveras não menos gravosa.
COMO TUDO COMEÇOU

Entender que o problema das facções no Brasil é
um problema de mediação exige um pouco mais
do que falar de uma situação particular. A questão se
anuncia já nos primórdios do debate sobre o tema,
ainda que tenha passado despercebida pela maior parte
dos especialistas na área. A vasta bibliografia existente
a respeito do surgimento da primeira facção prisional
brasileira, o Comando Vermelho (CV), já evidencia a
importância do tema.
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Nascida no final dos anos 1970, no Rio de Janeiro, a
organização se estruturou nas prisões cariocas a partir
do contato entre guerrilheiros condenados pela Lei de
Segurança Nacional e detentos comuns, no Instituto
Penal Cândido Mendes (IPCM). Os relatos sobre a
vida na unidade, apelidada de Caldeirão do Diabo, em
referência ao best-seller “Papillon”, em tudo lembram
a famosa descrição de Thomas Hobbes sobre a vida do
homem no estado de natureza – solitária, pobre, brutal e
curta. Isto é, uma multidão de presos aglomerados numa
prisão com péssima infraestrutura, déficit de pessoal,
suja, superlotada, insegura, dominada pelas chamadas
falanges, pequenas gangues que predavam os presos
e viviam em guerra entre si, representando um perigo
particular para o recém-chegado, que, se não tivesse
dinheiro para pagar por proteção ou relacionamento
com alguns dos criminosos do local, podia fatalmente
terminar vítima de abuso sexual e agressões da parte
dos detentos.
Enviados para esse local isolado, esperava-se que
os jovens guerrilheiros, oriundos predominantemente
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das classes média e alta, fossem anulados pela horda
de criminosos comuns que dominavam a instituição.
Essa decisão desastrosa, porém, geraria efeitos não
intencionais que se refletiriam na própria configuração
da violência em todo o país, pois os presos políticos
rapidamente demonstraram capacidade de organização
e disposição para o revide, impressionando muitos
detentos do local. As primeiras tentativas de achaque
foram violentamente reprimidas, a ponto de os
presos políticos logo conseguirem o direito de se
abrigar numa ala própria. O contato frequente com
presos no local, o exemplo, a troca de informações e
experiências serviu para o aprendizado a respeito de
técnicas as mais variadas para a execução de assaltos
a bancos, fabricação de explosivos, organização de
fugas, administração do dinheiro etc., ainda que o
individualismo típico de criminosos de carreira e o
senso comum das populações mais pobres tenham
operado como imunizadores contra qualquer pregação
ideológica. A libertação posterior dos presos políticos
deixou sua marca no local, levando um grupo de presos
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a instituir o Comando Vermelho, com o lema “Paz,
Justiça e Liberdade”, uma organização que propunha
uma nova forma de governar a vida social dos apenados,
com restrições para a predação, regras de convivência,
senso mútuo de solidariedade, hierarquia e, sobretudo,
capacidade de organização.
Com o passar do tempo, o CV se impôs no comando
do ICPM. Organizou a prisão, instituiu regras e criou
mecanismos de auxílio mútuo, como uma cantina
onde os presos sem recursos podiam comprar fiado
alguns víveres básicos, uma farmácia para aquisição de
medicamentos, uma biblioteca, um clube de futebol,
além de uma caixinha que servia para empréstimos,
formada pela contribuição voluntária de muitos
presos, mas também de familiares e, posteriormente,
integrantes de fora da cadeia. Após massacrar os
principais adversários do grupo no presídio, o Comando
logo se instituiu como força hegemônica na Ilha Grande,
passando a coordenar uma série de fugas e operações
de assalto a banco que serviam aos fins da organização.

C

om tecnologia, organização e
recursos, o CV se mostrou capaz de
se estabelecer como força políticoeconômica nas favelas cariocas
durante os anos 1980, período de consolidação
do mercado de drogas no país. Esse processo foi
facilitado pela gestão desastrosa de Leonel Brizola na
segurança pública a partir de 1983, que implementou
um legalismo intransigente na gestão de forças de
segurança já mal aparelhadas e mal preparadas. Isso
se refletiu, no caso das favelas cariocas, nas proibições
de intervenções policiais sem o devido mandato legal,
acompanhada da retirada dos antigos postos policiais
que ainda impunham alguma ordem em muitos desses
locais a partir do segundo governo Brizola em 1991.
No sistema penitenciário, a repressão ativa contra o
uso indiscriminado da força e a corrupção de agentes
penitenciários foi igualmente levada a cabo sem os
investimentos correspondentes para a modernização
do Estado, o que se refletiu numa rápida expansão
das facções, com assassinatos seletivos visando
especialmente os “faxinas” – presos responsáveis pela
limpeza das galerias, com ampla liberdade de circulação
–, que tivessem relação de confiança com os agentes
penitenciários, operando como intermediários importante
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na comunicação da população carcerária e na circulação
de informações essenciais para o exercício de poder
em qualquer situação de baixa presença de agentes do
Estado.
A rápida expansão do CV levou a vários rachas na
sua estrutura original, que foram acompanhados da
junção e fortalecimento de antigas gangues rivais em
novas facções, processo facilitado pelo insulamento das
favelas cariocas, resultando no nascimento de facções
como Terceiro Comando (TC), Amigos dos Amigos
(ADA), entre outras. Paulatinamente, as facções foram
se consolidando como grandes redes, compostas
por chefes que exercem poder indiscriminado nos
seus territórios, sem que compusessem um corpo
hierarquizado entre si, mas compartilhando identidade,
relações de amizade e solidariedade, fornecedores de
drogas e armas, além de regras gerais de convivência
dentro e fora da prisão. Sucessivas políticas repressivas
sem qualquer método de retomada e recuperação
real dos territórios cariocas levavam ao fortalecimento
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ocasional deste ou daquele grupo conforme uma verdadeira geopolítica da repressão que passava
pela corrupção de policiais, mas também de políticos, conforme a ocupação dos territórios por
determinadas facções ia se refletindo numa reconfiguração da estrutura de atuação comunitária
original, com muitas associações de moradores, importantes intermediários locais entre a
população mais pobre e os políticos, tendo de operar à sombra ou sob o consentimento e controle
dos “donos do morro”, peças fundamentais da configuração urbana do Rio de Janeiro desde os
anos 1990.
No caso de São Paulo, o problema das facções se instituiu de maneira mais silenciosa, até que
o Primeiro Comando da Capital (PCC) ganhou destaque mundial ao literalmente parar a capital mais
importante da América do Sul em maio de 2006, com uma série de atentados contra coletivos,
agentes de segurança e prédios públicos, juntamente a dezenas de rebeliões em várias prisões
do estado e de outras unidades da federação. O processo, porém, também guarda relação com
sistemas de mediação na prisão que não foram o suficientemente explorados na vasta bibliografia
produzida sobre a facção desde a onda de atentados.
Nascido em 1993 na Casa de Custódia de Taubaté (CCT), então uma das prisões mais duras
do sistema carcerário paulista, o PCC surgiu esteado num discurso de enfrentamento contra o
Estado e união da massa carcerária em torno de regras de convivência comuns. O CCT, por sinal,
era popularmente chamado de Piranhão, pela fama de “beber o sangue” dos presos, uma unidade
famosa pelo duro regime disciplinar, onde até mesmo o botão de descarga do banheiro nas celas
só podia ser acionado por um agente fora dela, quando bem entendesse. Essa história, porém,
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remete a processos temporalmente mais extensos.
Desde o final da década de 1980, São Paulo vinha
amargando a liderança nas estatísticas de violência
do país, num cenário marcado pelo conflito frequente
entre gangues de jovens matadores da periferia, cuja
natureza não raro envolvia disputas relativas ao tráfico de
drogas, organizado de maneira bem mais difusa do que
no caso carioca, com pequenas gangues disputando o
controle de pontos de venda e sem grande capacidade
de imposição de domínio territorial. Esse cenário de
disputas pulverizadas foi objeto de intervenção das
políticas de segurança a partir do governo Mario Covas,
no final dos anos 1990. Em vez de apostar só na força
bruta, o governo paulista apostou na resolução de
crimes e na prisão como instrumentos de incapacitação
de criminosos contumazes e dissuasão de futuros
delinquentes. Entre 2000 e 2004, a prisão de homicidas
cresceu 770%. O aumento generalizado da população
carcerária nas últimas décadas fez com que o estado
passasse de pouco mais de 40 mil presos em 1993 para
225 mil no final de 2017, abrigados em 170 unidades
prisionais.

N

o sistema penitenciário, porém, os
investimentos foram sobretudo no
sentido da expansão de vagas para uma
população penitenciária ascendente.
Ainda que as autoridades paulistas demonstrassem
algum esforço na tentativa de controlar a violência e
reduzir a superlotação com a ampliação de vagas no
sistema, o que se intensificou após o massacre do
Carandiru em 1992, junto com uma presença mais
atuante de grupos de proteção aos direitos humanos, as
prisões paulistas eram reconhecidamente superlotadas,
precárias e violentas. Na prisão que foi palco do maior
massacre da história carcerária brasileira, por sinal,
sabia-se que um preso recém-chegado, caso não tivesse
relações com nenhuma das gangues que viviam em
disputa permanente no local, teria de lutar ferozmente
contra agressores já na primeira noite de sua estadia, ou
terminaria sendo estuprado seguidamente, para depois
se transformar numa “boneca de cadeia”, ou detento
rebaixado a uma condição de escravo sexual dos presos
mais poderosos do local.
Nesse contexto, o PCC apresentou para a população
carcerária um projeto de imposição de regras de
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convívio, com um estatuto próprio e uma hierarquia de
posições que definiam os presos responsáveis pela
condução da vida social nas prisões e pela aplicação
da disciplina em cada pavilhão. Estupros passaram a
ser permanentemente proibidos e todos os pequenos
conflitos que podiam resultar em violência teriam de ser
mediados por um “disciplina” – preso responsável por
aplicar o “código” de regras imposto pela facção –, que
responde diretamente aos superiores na organização. A
partir de 2001, a facção, formada inicialmente por ladrões
de banco, começou a se apropriar cada vez mais do
tráfico de drogas, ganhando as periferias da cidade num
processo de expansão silencioso. Transformações no
seu estatuto interno levaram a um modelo institucional
bem mais difuso e menos centralizado que o da
congênere carioca, com a facção operando, para alguns
estudiosos, como uma espécie de “maçonaria do crime”
em muitas situações, para além da atuação de caráter
militar e empresarial, sendo responsável pelo reforço
e cumprimento de regras mínimas de convívio social
e padrões informais de relação contratual, impondo
governança sobre o mercado de drogas das periferias,
ainda que o mais das vezes não exercesse ela própria
a venda no atacado. O PCC se expandiu por diversos
estados da federação, chegando a se fazer presente em
praticamente todas as regiões do país.
Aparentemente, a história da faccionalização dos
sistemas penitenciários de outros estados brasileiros
parece ter se dado a reboque do histórico dessas
duas organizações. Em alguns casos, PCC e CV foram
responsáveis diretos pela organização dos presos
locais, quando da transferência ou prisão de membros
filiados para prisões em outros estados. Às vezes, os
presos terminavam criando facções independentes ou
mesmo rivais às matrizes originais, por discordâncias
relacionadas às regras impostas ou pelo simples desejo
de poder e expansão. Em outros casos, detentos
transferidos para os presídios federais entravam em
contato com lideranças das grandes facções e logo
estabeleciam as próprias redes assim que retornavam
a seus estados de origem. É provável também que
a simples ideia da facção e todo o imaginário que
inspira nas subculturas delinquentes tenha influenciado
no processo de formação de novas organizações.
Logicamente, processos assim se relacionam
diretamente com a economia política do crime
organizado, já que o tráfico de drogas, armas e outras
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mercadorias ilegais sempre foi base de sustentação
dessas organizações.
Certamente, também existem facções regionais
que operam como prepostos de gigantes como o
PCC e o CV, como forma de despistar as autoridades.
Infelizmente, a quantidade de estudos sobre o tema,
ainda que tenha aumentado bastante na última década,
não conseguiu acompanhar o processo de expansão
dessas organizações e redes de solidariedade nas
prisões brasileiras. Os mapeamentos realizados
nacionalmente são, o mais das vezes, precários e de
pouco rigor científico.
O SISTEMA PENITENCIÁRIO DE PERNAMBUCO

O caso do sistema penitenciário pernambucano e sua
relação com as facções constitui-se como paradigmático
para a compreensão de como políticas de segurança
e gestão prisional diferenciadas podem resultar em
arranjos geopolíticos distintos nas unidades prisionais e
periferias locais. No centro desse debate, novamente,
um problema de mediação, com soluções e resultados
diferentes do ocorrido em sistemas paradigmáticos, por
assim dizer, como são os do Rio de Janeiro e de São
Paulo.
Com uma rápida expansão da população penitenciária
na última década, especialmente a partir do Pacto
Pela Vida, política de segurança apontada pela maior
responsável pela diminuição das taxas de criminalidade
violenta no estado entre os anos de 2007 e 2015,
Pernambuco figura nos sensos nacionais como um
dos estados com sistema penitenciário mais fragilizado
do Brasil, com 30.029 detentos para 10.968 vagas
disponíveis, segundo dados de 2016. Em termos de
violência criminal, registrou uma taxa de óbitos violentos
de 6,7 para cada grupo de 1.000 detentos em 2016,
ocupando a 7ª posição entre os sistemas penitenciários
mais violentos do país. A quantidade de agentes de
custódia nas prisões do estado também está bem
aquém da média nacional, com uma proporção de 35,2
presos para cada agente, maior déficit entre todas
as unidades da federação. Comparado com outras
realidades do país, não é propriamente uma guerra
de todos contra todos, mas está longe de compor um
sistema pacífico (Alencar, 2019).
Ainda assim, chama atenção que um estado
assim não tenha figurado em nenhum dos eventos
envolvendo as guerras entre facções nos últimos
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três anos. Na verdade, os poucos dados disponíveis
oficialmente apontam para a ausência de uma grande
facção que detenha poderes amplos nas prisões do
estado. Enquanto há notícias de presença ou membros
declarados de facções como PCC, FDN, CV, Okaida, A
Corrente, Os Cachorros, Guardiões do Estado, Sindicato
do Crime etc., nenhuma delas parece exercer grande
poder, chegando a dominar prisões inteiras, com raras
exceções no interior do estado. Ao contrário, convivem
em pé de igualdade com inúmeras facções locais,
pequenas organizações que não chegam a ter nome
próprio ou estatuto, geralmente sob o comando de
chefes do tráfico ou líderes de grupos de extermínio,
convivendo sob períodos de paz prolongada. Isso se
reflete num igualmente baixo nível de organização
nas periferias locais, que parecem reproduzir a lógica
de distribuição de poder nas prisões do estado, com
grupos de tamanho limitado em permanente disputa
pelo controle da venda de drogas em determinados
territórios.
A explicação para esse fenômeno reside em grande
parte no modelo de governança adotado nas unidades
penitenciárias do estado. Com um histórico de baixo
contingente de agentes penitenciários, o controle das
prisões nas unidades se faz mediante uma intricada
rede de instituições legais e ilegais, que tem na figura
do “chaveiro” o seu nódulo mais importante. Os
chaveiros, também conhecidos como “representantes
dos presos”, são detentos especialmente designados
em cada pavilhão para exercer uma série de funções,
entre as quais se encontram, precipuamente, aquelas
relacionadas ao controle da massa carcerária. Escolhidos
informalmente, os chaveiros possuem chancela da
administração prisional para o exercício regulado da
força sobre os detentos. Pela posição que ocupam,
operam toda uma estrutura de sanções e benefícios
que influenciam diretamente na produção de ordem nos
pavilhões, não raro fazendo uso de meios explicitamente
violentos para tanto. Assim, não é exagero afirmar
que compõem o coração desse complexo sistema de
governança, regulando a distribuição de recursos e
informações por boa parte da rede.
Inicialmente chamados de “faxinas”, os chaveiros
eram anteriormente utilizados como agentes de limpeza
que podiam circular entre as celas, além de ter a
responsabilidade de conduzir os detentos para dentro
e para fora do pavilhão, que sempre representou um
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espaço perigoso para agentes armados, dada a grande
quantidade de homens concentrados num espaço
tão apertado. Com o tempo, passaram a acumular
inúmeras funções, com o pavilhão funcionando com
regras próprias de funcionamento, mas organicamente
ligado aos ditames da administração prisional em termos
de horário de permanência nas celas, alimentação,
circulação de presos, controle da violência letal etc.
Parte dessas funções foi se estabelecendo por meio da
regulação de verdadeiros mercados informais que se
estabeleceram no complexo penitenciário, de modo que
o chaveiro passou atuar como um importante mediador
de custos e incentivos responsáveis por influenciar
diretamente a ação dos presos e o processo mesmo de
faccionalização nas prisões pernambucanas.
Do ponto de vista da coerção das ações dos presos,
os chaveiros detêm prerrogativa para o uso direto da
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força em determinadas situações, para punir tentativas
de furto, extorsão, estupro ou mesmo desrespeito
verbal. Para isso, passaram a constituir verdadeiras
“milícias”, que podem chegar a 40 homens atuando
em equipe, para o exercício do controle nos pavilhões.
Contam com fé pública em relação à direção
penitenciária para apontar culpados de infrações, que
podem ser punidos com isolamento administrativo
ou transferidos para pavilhões de segurança, onde se
acumulam os detentos acusados de crimes sexuais,
ex-policiais, entre outros em situação de extrema
precariedade. Em casos de rebelião ou motim,
podem acionar diretamente a direção da unidade,
para que seja mobilizado um contingente de policiais
e agentes armados capaz de coibir a ação organizada
dos presos. Além disso, mantém comunicação direta
com os agentes para informar planos de fuga ou
rebelião, além de entregar presos que estejam de
alguma forma ameaçando seu poder nos pavilhões,
ocasionando, inclusive, transferências abruptas de
unidade, os chamados “bondes”.
Em unidades prisionais que passaram por
verdadeiros processos de favelização, onde um
grande contingente de homens é forçado a dormir
no chão dos corredores dos pavilhões ou dividir
celas apertadas, os chaveiros são responsáveis pela
distribuição dos presos no espaço da prisão. Os
melhores lugares para habitação são negociados
diretamente pelos chaveiros, em regime de aluguel
ou de concessão enquanto durar a estadia do detento,
a depender do valor em jogo: são os chamados
“barracos”, estruturas feitas de madeira ou mesmo
de concreto, na maior parte das vezes pelos próprios
detentos, que normalmente comportam um homem
deitado, uma televisão e alguns pequenos pertences,
mas podem chegar, em alguns casos, a pequenos
apartamentos com direito a uma área reservada para
cozinha.
Chaveiros também atuam na intermediação
de uma série de serviços que são oferecidos na
prisão. Detentos que quiserem fazer uso do serviço
de saúde, atendimento jurídico ou psicossocial
precisam deles para serem escoltados para as áreas
administrativas da prisão, o que influencia na formação
de um verdadeiro mercado de pequenas mediações,
em que uma visita para checar o andamento de
um processo no setor jurídico pode ser objeto de
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negociação financeira ou troca explícita de favores. Esse
tipo de mediação se estende também para o acesso
a determinados bens autorizados pela direção das
unidades, como é o caso de televisores, rádios de pilha e
outros bens de entretenimento a que os presos podem
ter acesso por meio dos familiares, desde que passem
pelo crivo dos chaveiros, que controlam, junto com os
administradores prisionais, a lista do quanto e do que se
pode ter acesso dentro de um pavilhão.

D

o mesmo modo, o comércio de
alimentos e outros itens básicos de
consumo passa diretamente por
essas personagens. Cada pavilhão
normalmente conta com uma “cantina”, onde são
vendidos alimentos e outros bens de consumo – pilhas
para rádio, giletes para barbear, escova de dentes,
dentifrício, sabonetes etc. – , muito desejados entre
os presos que não querem depender da péssima
qualidade da alimentação diária da unidade. Com
sobrepreços em relação ao mercado aberto que podem
chegar em diferenças de 30% a 40%, as cantinas
costumam ser operadas pelos chaveiros, que negociam
diretamente com os diretores da unidade percentuais de
arrendamento, bem como o trato com fornecedores. O
preso que quiser receber salgadinhos, bolos ou outros
quitutes de seus familiares nos dias de visita para
comercialização, precisa estar em bons termos com o
chaveiro ou acertar comercialmente a autorização para
operar livremente esse tipo de transação.
Obviamente, o exercício da função tem impacto
direto na configuração dos mercados de drogas e de
armas na prisão. Chaveiros não raro atuam diretamente
no tráfico de drogas ou cobram percentual de vendas
dos traficantes para que possam comercializar maconha,
cocaína, crack, álcool e outras drogas nos pavilhões. Isso
faz com que a posição seja muitas vezes almejada por
grandes traficantes ou facções prisionais, que não raro
designam informalmente o chaveiro em negociações
escusas com agentes penitenciários que atuam como
intermediários na nomeação de chaveiros. Essa posição
de regulador acaba expondo esses presos a pressões
advindas tanto da administração penitenciária quanto
dos demais detentos, ocasionando muitas vezes mortes
seguidas ao período de soltura ou perda de posição.
Em prisões onde a posse de armas brancas como facas
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e facões é amplamente disseminada, os chaveiros
ocupam posição privilegiada para aquisição de armas de
fogo em redes que não raro envolvem diretamente a
corrupção de agentes do Estado, quando não adentram
na forma de arremessos por cima do muro em algumas
unidades.
Nesse sentido, a figura do chaveiro se assemelha
bastante a de outros detentos que desempenham
algum tipo de papel de broker no sistema penitenciário,
seja do ponto de vista da intermediação de informação,
seja do ponto de vista da distribuição de recursos de
maneira formal, informal ou francamente ilegal dentro da
prisão. O conceito de broker diz respeito a uma pessoa
que desempenha o papel de intermediário de recursos
e informações entre dois outros atores ou instituições
originalmente desconectados ou pouco articulados,
geralmente lucrando com esse empreendimento.
O papel dessas personagens é múltiplo, indo da
comunicação até a transferência de conhecimentos e/ou
recursos.
Ainda que o arranjo dos chaveiros seja fruto de
um evidente acúmulo de improvisos, negociações e
soluções colaborativamente eficazes, a maneira como
eles são nomeados no sistema penitenciário encontra
alguma correspondência na nomenclatura utilizada
pela literatura especializada para definir a posição de
personagens que atuam em situações análogas. Afinal,
“representante” diz respeito exatamente a um tipo de
broker que faz o papel de intermediário de informações
entre o seu grupo e um grupo exterior, podendo
negociar em seu nome em inúmeras situações. E
chaveiros — ou gatekeepers, na sua conceituação mais
antiga nas ciências sociais — diz respeito exatamente
àquelas personagens localizadas entre grupamentos
sociais bem-definidos, que exercem controle sobre a
informação, ao mesmo tempo em que também são
tomadores de decisão com recursos à disposição. Os
chaveiros ou representantes dos presos, no sistema
penitenciário de Pernambuco, atuam de ambas as
formas, com o acréscimo de que dispõem de recursos
próprios para o exercício de sua função, além daqueles
garantidos pelo Estado. Além disso, na condição de elos
entre grupamentos sociais distintos e, em princípio,
antagônicos, não raro operam como uma categoria à
parte, com limites nem sempre claros e quase sempre
cambiantes a delimitar os laços de fidelidade em relação
a um ou outro lado da balança.
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O estudo da importância do papel desses
intermediários ainda é incipiente na sociologia das
prisões. O entendimento dos processos de mediação
de informações e recursos, tanto do ponto de vista
da divisão de funções no próprio corpo administrativo
das unidades como também da ligação entre este e
os detentos, não parece ter sido objeto particular de
nenhum esforço de teorização sobre a produção de
ordem na prisão. Ainda assim, desde sua origem, parte
da bibliografia especializada tem refletido sobre o tema,
com ênfase especial para as lideranças constituídas
no seio da população penitenciária que operam como
intermediários entre ela e o staff prisional, não raro
atuando como agentes que possibilitam a transferência
de informação em troca de recursos capazes de mitigar
de alguma forma as “dores do aprisionamento”. O
pressuposto fundamental nessa perspectiva é que a
prisão enseja espaços de convivência, ação conjunta e
troca de informação e de recursos entre os detentos
que fogem ao controle da administração. Esses
“pontos cegos” constituem zonas de incerteza dentro
das organizações, que podem operar como fonte de
instabilidade, seja permitindo a união de presos para a
realização de eventos coletivos que contribuem para a
desestabilização da ordem na prisão, como rebeliões ou
fugas, seja contribuindo para a ocorrência de agressões,
estupros, assassinatos e outros crimes que põem em
cheque o dever do Estado de proteger a integridade
física das pessoas sob sua custódia. Daí a necessidade
de estabelecer pontos de contato entre o staff prisional e
a população penitenciária, de maneira formal, informal ou
mesmo francamente ilegal, a depender do ordenamento
jurídico e administrativo existente, permitindo a
redução da incerteza e certo nível de controle sob o
comportamento dos apenados.
GOVERNANÇA NODAL E FACCIONALIZAÇÃO

Esta reflexão nos leva diretamente ao ponto central
da análise sobre a relação entre faccionalização e
mediação na prisão. Acredito que essa relação explique,
por exemplo, a relativa difusão e baixa estabilidade das
facções prisionais em alguns contextos, diferentemente
de outros. O histórico das facções nacionais parece
ter uma forte correlação com contextos de crise, em
que presos procuram se organizar em novos sistemas
de governança em resposta a unidades inseguras,
superlotadas, de infraestrutura precária e déficit de
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agentes de custódia. Aqui, é importante lembrar que
o crime organizado, de fato, organiza. Em contextos
de mercados ilegais como os de drogas e armas, por
exemplo, o seu efeito imediato é impor controles sobre
a guerra de preços e a incerteza. Define-se quem pode
vender, quem pode comprar e a que preço. No caso de
uma prisão onde as regras formais deixaram de fazer
sentido, a organização define qual a regra para ocupar a
cama, como um furto deve ser punido ou julgado, quem
pode ou quem não pode auferir lucro em determinada
atividade econômica, quem detém a última palavra sobre
quem morre e quem vive etc.

O

bviamente, quando presos organizados
se apropriam de mercados altamente
lucrativos, como é o caso das drogas,
isso acaba aumentando em muito
o poder dessas organizações. Na medida em que a
prisão representa um espaço de relativa estabilidade
nas relações, bem mais controlável do que as periferias
permanentemente sujeitas a ação de um número
potencialmente ilimitado de policiais e concorrentes
interessados em minar o poderio local, ela permite um
nível de institucionalidade do crime maior do que em
outros contextos. E como a prisão é destino natural de
criminosos de carreira, é natural que estes procurem se
estabelecer em bons termos com quem manda nela, por
bem ou por mal. A disseminação da facção para fora dos
muros da prisão, portanto, é quase que um efeito natural
desse processo.
Então a facção é mediadora natural nas relações
dentro de um ambiente prisional? Nem sempre. Existem
contextos prisionais anteriores a esse processo, por
suposto. No caso brasileiro, o que existia era um
ambiente usualmente regulado pela conjunção de fatores
relacionados ao Estado, mas, sobretudo, às regras de
convivência na prisão. Essa governança mais difusa, por
assim dizer, operava, de um lado, por sistemas de regras
informais – respeitar os presos mais velhos, não dedurar,
ficar na sua, não fazer barulho de noite –, reforçados
por mecanismos descentralizados, como aplicação
pontual da força, ostracismo, fofoca etc.; por outro, pela
ação sem freios institucionais da parte dos poucos e
desqualificados agentes do Estado, alocados para impor
alguma ordem sobre esse ambiente. Entre um e outro,
os faxinas, “presos de confiança”, alocados para exercer
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funções específicas, que possibilitavam ampla circulação
pelo universo prisional, operando como mecanismo
fundamental para circulação de informações e mediação
em relações essencialmente marcadas pela tensão,
facilitando a operação de acordos informais ou ilegais, da
“vista grossa”, da cessão de determinados benefícios
que facilitavam a redução das tensões nas relações
essencialmente conflituosas.
A transformação desse ambiente foi resultado
também de uma interferência dupla. Com maior
intensidade, o crescimento acelerado da população
carcerária, com particular intensidade a partir dos
anos 1990. O aumento do número de jovens e a alta
rotatividade podem ter influenciado o enfraquecimento
dos mecanismos informais. A disseminação do uso
da droga certamente contribuiu para o aumento da
desordem e da violência. Já no âmbito oficial, ainda
que com menor intensidade, a redemocratização, a
disseminação de grupos de defesa de Direitos Humanos
e mesmo o próprio processo de profissionalização
do sistema carcerário impuseram amarras de
controle sustentadas no uso da força que certamente
enfraqueceram as instituições, que não tiveram um
investimento correspondente na sua modernização.
Aqui, as semelhanças com o caso norte-americano
abundam. O fenômeno das prison gangs nos Estados
Unidos remetem a processos análogos. Isto é, sistemas
outrora calcados em arranjos híbridos são bruscamente
afetados pelo incremento acelerado da população
prisional, pelo estabelecimento do mercado de drogas
e por uma regulação de certa forma inorgânica das
cortes de Justiça sobre as instituições penais, que se
estabeleceu com mais intensidade a partir dos anos
1980, ainda que seguidas de um investimento em
pessoal e infraestrutura bem mais efetivo do que no
caso brasileiro. Ainda assim, as facções grassaram
no sistema, que hoje conta com a presença de pelo
menos seis grandes organizações e centenas de outras
menores. Porém, lá, diferente do caso brasileiro, o
processo de surgimento e disseminação de facções
no Brasil não foi marcado pela segregação étnica do
sistema penitenciário nacional, que estabelecia uma
base sobre a qual se dava a diferenciação do grupo e o
critério primevo de união comum. É possível que isso
se deva a “pardos” ou “mulatos” que operam como
intermediários e elementos desagregadores de uma
identidade coletiva baseada na raça, compondo a maior
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fatia da população penitenciária brasileira, ainda que
o senso oficial e a literatura especializada considere
como “negros” o agregado composto de pretos e
pardos, numa suposta oposição aos “brancos” que não
corresponde exatamente a contextos de segregação
racial como o norte-americano.
O que o caso do sistema de governança baseado
nos chaveiros em Pernambuco tem para nos ensinar
sobre isso? Que a presença de intermediários pode
tornar menos atrativa a adesão ou pelo menos
submissão direta a uma grande facção prisional. “O
que eu ganho com isso?” costumam perguntar os
detentos, muitas vezes quando questionados sobre
filiação nas prisões do estado. Isto é, por que aderir
a uma facção com regras duras e uma hierarquia
muitas vezes rígida num sistema em que o acesso a
muitos bens pode ser negociado diretamente com um
intermediário chancelado informalmente pelo Estado?
Esse discurso costuma também estar presente na fala
de muitos agentes penitenciários, que afirmam que a
“negociação”, como chamam esse tipo de transação
que envolve, ao mesmo tempo, lideranças prisionais,
presos e agentes públicos, como a principal responsável
pela relativa estabilidade e ausência de guerras entre
facções. Mesmo os integrantes dessas organizações
também deixam depreender a influência desse
modelo de governança no seu comportamento. “Aqui
é a Suíça, doutor”, certa vez me disse um conhecido
integrante do PCC em Pernambuco, “para que a gente
vai precisar arrumar problema?” A alusão ao país que
tradicionalmente opera como uma zona neutra em
situações de conflito, onde a livre negociação política
e comercial se estabelece como um mecanismo de
dissuasão, não é gratuita. Estar em bons termos com
o sistema significa ter acesso fácil a bens que incluem,
também, a proteção contra a ação de concorrentes,
base constitutiva do poder que gangues prisionais
exercem sobre a população penitenciária em muitos
contextos.
Obviamente, isso não significa que se possa falar
num autogoverno, nem tampouco num modelo de
governança estritamente estatal. Aqui, o conceito de
governança nodal pode ser bem mais interessante como
modelo explicativo para o entendimento de governo de
prisão. De maneira mais geral, a ideia de governança
pode ser entendida como a capacidade de sistemas
sociais gerenciarem determinados cursos de eventos.
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Em qualquer nível de organização humana, coordenar
ações é sempre algo complexo, envolvendo instituições
que ultrapassam em muito os limites do ordenamento
legal. Pela sua própria natureza, a sociedade se compõe
de sistemas de governança que interagem uns com
os outros, em círculos concêntricos de complexidade
e diferenciação. Esses sistemas se defrontam com o
desafio da governança na medida em que procuram
regular sua própria capacidade de gerar resultados
para produzir mais benefícios do que prejuízos. A
possibilidade de as coletividades alcançarem algum
sucesso depende, entre outros fatores, da capacidade
de adaptação das pessoas envolvidas e da competência
da coletividade em potencializar a habilidade de
coordenação de informações, tecnologias e capacidades
disseminadas numa extensa rede, que inclui a criação
de instituições, normas, valores, códigos de conduta,
hábitos etc. O estabelecimento de nódulos que
interconectam as partes dessa rede é uma das formas
mais importantes de adaptação coletiva para a produção
de governança.

N

ós ou nódulos podem ser definidos
como lócus onde as redes se
interconectam em um determinado
sistema social, mobilizando
conhecimentos, capacidades e recursos para manejar
um curso de eventos específico. Apresentam
determinada visão de mundo ou mentalidade a respeito
da matéria a que se propõem governar, contando com
uma variedade de métodos ou tecnologias capazes de
influenciar no curso dos eventos, além de recursos para
financiar as operações de governança e uma estrutura
ou instituições que permitem a mobilização de recursos,
mentalidades e tecnologias através do tempo. Podem
tomar a forma de legislações governamentais ou
associações de moradores em determinada vizinhança.
Ainda que não sejam entidades legais ou formalmente
constituídas, possuem algum nível de tangibilidade,
isto é, estabilidade ou estrutura identificável capaz de
influenciar as ações humanas. Um nódulo pode ser uma
parte integrante de um departamento em uma firma,
mas também um ponto de ligação entre outros nós de
diferentes organizações, como um dispositivo jurídico
específico a partir ou por meio do qual se estruturam
diversas instituições.
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Nos estudos sobre segurança pública, essa ideia
tem ganhado cada vez mais destaque, na medida em
que se entende esse serviço não só como resultado do
trabalho das polícias, mas enquanto atividade partilhada
por várias instituições responsáveis pelo controle social,
como os tribunais, as defensorias públicas, as empresas
de segurança privada e as organizações especializadas
em assistência e mediação social. Essa série de atores,
que muitas vezes abrange escolas, grupos comunitários,
associações religiosas e outros tipos de agremiações,
compõe aquilo que já foi denominado como a “família
estendida da polícia”, ou o conjunto das diversas
instituições que operam de alguma forma com o controle
do comportamento das pessoas em determinado
sistema social.
Por que esse modelo pode ser interessante para
entender os arranjos responsáveis pela produção da
ordem numa prisão? Basicamente, porque o exercício
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de controle absoluto da parte do Estado em unidades
prisionais é um fenômeno raro e, sobretudo, caríssimo.
Pensar em termos de prisões de segurança máxima,
abundância de guardas fortemente armados, celas
individuais e rotina de tranca para detentos na maior
parte do tempo ajuda muito pouco quando se tem que
compreender um sistema feito para abrigar milhares ou
mesmo milhões de presos, especialmente em termos
de recursos escassos. Ou superamos a ficção que o
Estado pode operar como um lócus absoluto e inviolável
de controle, ou ficaremos presos em mais uma das
tantas fantasias coloniais que regem o pensamento
político nacional.
No caso do sistema penitenciário pernambucano, a
forma como se estabelece essa governança nodal vai se
dar por uma série de nódulos claramente identificáveis:
(a) regulamentações oficiais impostas em forma de lei
ou portarias administrativas; (b) práticas cotidianas dos
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agentes prisionais e dos serviços de inteligência
para o controle de determinados comportamentos,
incluindo aquelas legalmente orientadas e outras
pautadas pela discricionariedade; (c) mecanismos
informais de controle da população penitenciária,
como a gestão dos chaveiros e a regulação direta ou
indireta de determinados mercados dentro da prisão;
(d) atuação de instituições de controle externo e interno
que pressionam pelo estabelecimento de determinados
padrões de comportamento e contenção da violência;
(e) gangues prisionais que procuram exercer algum
nível de governança sobre relações sociais (incluindo
mercados) ora em colaboração com agentes públicos
(por via dos chaveiros), ora em franca oposição à
administração prisional.

E

m alguns casos, como o das leis que
regem o funcionamento do sistema
penitenciário, esses nódulos ocupam
uma função superestrutural, uma vez
que incidem diretamente sobre a organização de grande
parte dos demais e impõem limites e/ou disponibilizam
os recursos de que agentes do Estado podem lançar
mão para o exercício do controle da população carcerária,
definindo também as margens a partir das quais opera a
discricionariedade dos atores envolvidos, a informalidade
ou a franca ilegalidade das ações. Entender os pontos
em que cada um deles se articula para a formação
de um sistema complexo não é tarefa fácil, mas é
essencial para fixar os limites e as potencialidades de
atuação tanto das instituições legais como extralegais de
governança.
Assim, temas como o horário de banho de sol dos
presos, o confinamento dentro dos limites da prisão
e o respeito a determinadas regras de convivência
são definidos pela administração penitenciária, ainda
que garantidos pelos chaveiros na ponta. Enquanto
as exigências para contenção de rebeliões e motins
compõem parte do rol normal de preocupação de
gestores públicos, cobranças relativas à diminuição
da quantidade de mortes guardam relação, no caso
pernambucano, de um lado, com as metas de redução
de homicídios estabelecidas pelo governo do estado a
partir do Pacto Pela Vida, e, do outro, com a fiscalização
exercida por organizações de defesa dos direitos
humanos. Assim, os chaveiros, que operam como elos
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de ligação entre os agentes públicos e os detentos,
atuando comumente também como integrantes de
facções prisionais, transmitem demandas de uma ponta
a outra do sistema, encontrando soluções criativas para
o controle da violência, que podem passar, por exemplo,
pela transferência de presos endividados com o tráfico
de drogas para pavilhões de isolamento, a fim de evitar
cobranças violentas e abalo na reputação dos vendedores.
O controle que a administração penitenciária exerce
tanto por meio dos chaveiros quanto por meio de uma
rede difusa de informantes que negociam facilidades
e benefícios, junto com intervenções pontuais que
visam ao reordenamento das relações de poder quando
determinado grupo parece se sobrepor perigosamente
ao outro, garante certo equilíbrio nas relações sociais
do sistema. Esse sistema com articulação frouxa
parece compor, em determinado momento, uma
rede de proteção patrocinada pelo Estado, na qual a
anuência ou cooperação com algum nível de legalidade
e/ou informalidade se coaduna com a consecução
de determinados fins que dizem respeito, em última
instância, à manutenção da ordem nas unidades,
passando, não raro, pela auferição de lucro por parte
de agentes públicos. Facções prisionais, portanto,
como instituições de governança extralegais, tem sua
produção e reprodução diretamente afetada pela forma
como esse sistema estabelece, o que inclui não só o
nível de atração que exercem para os presos em termos
de filiação, regulando a participação em determinados
mercados, com oferta de proteção para filiados e outras
vantagens, como também o escopo de atuação na vida
social dos presos, com maior ou menor possibilidade de
interferência a depender do tipo de governança adotado
nas unidades.
MAS E DAÍ?

Acredito que as hipóteses levantadas neste ensaio
têm valor evidente para a compreensão do fenômeno
das facções prisionais no Brasil. Porém, o leitor que
me acompanhou até aqui deve estar sentindo certo
desconforto, como que tentando compreender qual a
solução que avento para o caso. E daí, se num sistema
como o de Pernambuco um outro arranjo, com outro tipo
de mediação, tem evitado até aqui um amplo processo de
faccionalização? Agora a conivência com o crime, ainda
que controlada, pode virar um modelo operacional para o
desenho e implementação de políticas públicas?
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Por suposto que não. De fato, ainda que marcado
por um nível relativamente alto de violência endêmica,
sem a menor condição de responder às exigências
legais de salubridade, segurança, privacidade,
organização, infraestrutura, serviços, respeito aos
direitos dos presos e individualização da pena, tendo
em vista a reinserção social e o cumprimento da
missão institucional prevista pelo ordenamento
jurídico do Estado brasileiro, o sistema penitenciário
pernambucano terminou estabelecendo um modelo
de governança nodal que foi capaz de dar respostas
reais, mas evidentemente limitadas, às demandas por
coordenação das relações sociais nas prisões. Nesse
sistema, a figura do chaveiro desempenha função
central, tanto para a mediação da autoridade do Estado,
num contexto de déficit de agentes de segurança
penitenciária, infraestrutura precária e superlotação,
quanto na distribuição de uma série de incentivos que
acabam colaborando para a manutenção de ordem
no sistema. Instituições extralegais de governança,
como facções prisionais, acabam se conformando a
esse arranjo, o qual representa, de uma forma muitas
vezes ambígua, um entrave para a plena consolidação e
expansão dessas organizações.

A

situação de privação a que a população
penitenciária se encontra submetida,
agravada pela precariedade e
superlotação do sistema, contribui para
a conformação de verdadeiras arenas de troca, em
que bens e serviços, os mais variados, passam a ser
negociados e disputados pelos detentos, desde um
lugar para dormir e ter relações íntimas, até comida,
entretenimento, drogas, informação, proteção etc. O
sistema de governança nodal acaba se configurando
como uma forma de regular essas arenas, a fim de
evitar a competição desenfreada, o recurso constante
à força como forma de garantir o cumprimento dos
contratos e outros efeitos perversos das falhas de
mercado. O resultado é um sistema cujo acesso a
bens se faz de maneira relativamente descentralizada,
ainda que não se aproxime em nada de uma sociedade
aberta ou de uma comunidade regulada exclusivamente
pelo hábito, regras de conduta e valores comuns.
Nele, as autoridades prisionais acabam atuando na
governança das relações sociais de modo variado, seja
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pelo exercício das prerrogativas formais previstas em
lei, pelo uso da força, isolamento ou transferência
de presos, seja mediando trocas, transferindo
prerrogativas para que determinados detentos o
façam ou regulando, por meio de informantes e
outros dispositivos de controle, a predominância
deste ou daquele grupo em determinado pavilhão,
contribuindo para a consolidação de uma rede de
proteção patrocinada pelo Estado, que reduz os
conflitos violentos provocados por uma concorrência
completamente desregulamentada dos mercados
ilegais. Tudo isso se dá mediante a interferência
direta das instituições governamentais, pautadas por
orientações políticas gerais em torno da necessidade
de redução das mortes violentas no estado como
um todo, mas também pela ação de organismos
internacionais, da imprensa e de organizações de
proteção e defesa dos direitos humanos.
Obviamente, a legitimidade de um sistema assim
é, essencialmente, precária. A ideia de que detentos
possam exercer prerrogativas de Estado sobre os
demais, exercendo inclusive controles de natureza
coercitiva, contraria tudo o que se pode imaginar
como uma política prisional desejável numa ordem
democrática moderna. Ela implica não só a legitimação
da injustiça e o incentivo à corrupção, como a
abertura de precedentes que podem dar ensejo a
arranjos ainda piores num futuro não muito distante.
Além disso, o equilíbrio que tal sistema apresentou
durante muito tempo se encontra permanentemente
ameaçado pelas mudanças nas dinâmicas dos
mercados ilegais. Processos de consolidação de
facções no âmbito nacional dificilmente encontrarão
grandes dificuldades em driblar os arranjos
estabelecidos no nível local. Pelo dinheiro ou pela
força, o sistema centrado nos chaveiros pode, sim,
em algum momento, ser cooptado por uma instituição
de governança extralegal centralizada com recursos,
capacidades, tecnologia e competência para tanto.
Nesse processo, a possibilidade que a própria
estrutura governamental seja tragada é real. O nível
de discricionariedade que é exigido dos agentes
governamentais em um arranjo assim é um flerte
permanente com a cooptação de agentes do Estado
por facções prisionais. Por outro lado, é previsível que
o aumento progressivo da população penitenciária
possa gerar tensões num nível que o atual sistema
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não seja mais capaz de comportar. Em Pernambuco,
aparentemente, o processo de consolidação de facções
prisionais tem acontecido primeiro nas unidades do
interior do estado, não coincidentemente as que
apresentam maiores taxas de superlotação. O próprio
esforço da gestão estadual em distribuir detentos em
determinadas unidades, a partir de seu pertencimento
a determinadas facções, indica a possibilidade de que
o sistema esteja entrando em crise ou, pelo menos,
numa fase de acomodação para uma nova lógica, que
pode rapidamente vir a se refletir na reorganização dos
mercados ilegais nas periferias do estado.
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O histórico de transformações em sistemas
análogos deixa uma importante lição que deve ser
apreendida pelos tomadores de decisão. A retirada
brusca de poderes e a eliminação de um sistema
de incentivos informais ou mesmo ilegais, com uma
transferência não mediada de prerrogativas para
agentes do Estado, exclusivamente centrada no
aspecto coercitivo, tende a resultar em mais poder,
não menos, para essas organizações, após um longo
período de instabilidade. A substituição de instituições
de governança mais ou menos conectadas com o
Estado por outras francamente antagônicas é um
resultado esperado, na permanência das condições
de privação e aumento dos conflitos interpessoais nas
unidades prisionais, conforme discutido no decorrer
deste trabalho.

A

administração correta de um sistema
de incentivos, por sua vez, compõe
parte do aparato de produção
de ordem do Estado em muitos
sistemas prisionais mais eficientes que o nosso.
É possível pensar em transições progressivas,
incluindo a implementação de um modelo com
algum nível de participação de presos que operem
como intermediários de determinados benefícios,
na liderança de equipes de trabalho, por exemplo,
mas sem a concentração de prerrogativas que se
verifica no atual arranjo institucional. Logicamente,
nada disso pode ser realizado com os atuais índices
de superlotação, déficit de pessoal e precariedade
do sistema. Pensar em reformas totais também
parece utópico, principalmente considerando o atual
quadro de crise fiscal do Estado brasileiro como um
todo. Isso não impede, porém, que investimentos
localizados, na construção e operação de unidades
prisionais de referência, possam contribuir para a
implementação progressiva de um novo modelo de
governança, criando, ao mesmo tempo, uma porta
de saída da filiação de facções prisionais e um dique
para novas adesões a essas organizações, ou, pelo
menos, um novo parâmetro associativo em outras
bases mais legítimas para essas pessoas. O estímulo
a penas alternativas para crimes de menor potencial
ofensivo também pode ser operacionalizado por uma
política específica do Estado voltado para esse tipo
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de medida, influenciando, assim, o processo de
tomada de decisão de juízes e promotores públicos.
O enfoque do trabalho policial para a repressão
qualificada de crimes violentos, com menos ênfase
na apreensão de pequenos traficantes, também
pode ter rebatimento direto sobre o sistema
penitenciário estadual. Um conjunto de medidas
dessa natureza, associado às mudanças necessárias
em termos de construção de unidades prisionais
mais restritivas, capazes de anular ou diminuir a
capacidade de organização e cooptação das facções,
pode influenciar positivamente não só o sistema
penitenciário como um todo, mas também os índices
de criminalidade e violência na sociedade mais
geral, afetando a reincidência criminal e alterando as
dinâmicas dos mercados ilegais. Paradoxalmente,
arranjos informais ou ilegais podem ser uma
importante fonte de inspiração para a reconstrução
das instituições legais em novas bases, para que
sejam capazes de lidar com desafios que sempre se
renovam em todos os campos da sociedade.
Por fim, o que isso pode nos ensinar sobre
a crise que ora se abate sobre o nosso sistema
político atual? Parte do problema talvez se explique
por crises de mediação que guardam alguma
semelhança com o problema da faccionalização.
Fenômenos como o advento das redes sociais, com
a entrada de milhares de novos atores num sistema
complexo de mediações que envolvia partidos
políticos, órgãos da grande imprensa, sindicatos,
associações de moradores e outros organismos
intermediários mais ou menos complexos, parecem
ter comprometido a governança do antigo modelo.
Não arrisco a dizer se estamos caminhando para um
modelo mais centralizado ou um novo rearranjo cuja
estrutura nodal ainda é pouco clara. O fato é que,
assim como nas prisões, olhar com mais atenção
as novas estruturas de mediação pode nos ajudar a
lidar com problemas complexos, em qualquer campo
da ação humana. Das facções prisionais ao governo
Bolsonaro, os intermediários importam. Olho vivo
neles.
O articulista é autor do livro “De quem é o Comando?
O desafio de governar uma prisão no Brasil” (Editora Record,
2019)
alencarabreumatos@gmail.com
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Betume da judeia
NATHALIA CORDEIRO
ESCRITORA

56 toxina

A

palavra é ruim de se dizer, mas fácil de entender: toxicidade. Consiste na dose proporcional
de veneno suficiente para se aniquilar um
organismo. Esse organismo pode ser um inseto, uma
alga, uma pessoa. No limite, até o planeta todo pode
ser encarado como um sistema vivo. Hoje se sabe que
o Green Peace e outras maravilhas do onguismo foram
perfeitamente laranjados pela CIA para massacrarem
na mídia mundial os soviéticos. Afinal, ninguém pode
ser a favor da morte das baleias, exceto os japoneses,
que comem atum cru. Por outro lado, não deixa de ser
uma ironia que a noção “globalista” da Terra como Gaia
só tenha se aperfeiçoado com o Gagarin dos russos.
Podem se esgoelar chamando por Copérnico, Galileu
e Vasco da Gama. Podem aplaudir a circum-navegação
de Bartolomeu de Gusmão ou o grande passo para humanidade de Armstrong. Apenas em 1961, quando Yuri
Gagarin disse “a Terra é azul”, a coisa de fato pegou.
Bola de bilhar correndo no pano do cosmos, ninguém
jamais havia visto o planeta de fora. O mundo dá essas
voltas. Ainda nem se falava na caçapa dos buracos negros e os terraplanistas eram uma notinha curiosa do
expansionismo marítimo. Mas retornemos ao tóxico.
A frescuragem contemporânea plagiou mais essa do
repertório americano: pessoa tóxica. O sujeito rebelou-se contra algo, mordeu a soga, afastou-se do rebanho,
ficou meio pessimista, desenvolveu inclinações céticas
ou arroubos irônicos? Pronto: fulano é toxico, um prato
cheio para o bundão e fofoqueiro conspirando no cafezinho. A dita pessoa tóxica é negativa e necessita de
um exorcismo new age: aprender a respirar, fazer yoga,
melhorar a cor da aura, deixar de ser crítica. Vejam bem:
não é fazer análise, confessar-se para o oniromanta que
decifra sonhos vigiando o taxímetro. É muito pior que
isso. O sujeito tóxico está afligido por uma desordem
energética claramente quântica. Contudo, para nosso
alívio, há inúmeros massagistas especializados nesse
diagnóstico, capazes de oferecer inclusive planos multividas de compensação cármica distribuída em dez
existências de purgação até a mais completa filtragem
da matéria imunda em energia vibracional elevada. Há
pouco tomei conhecimento da Monja Coen. É um Leandro Karnal de quimono. Sua doutrina é uma espécie de
kardecismo motivacional orientalizado. E ela também é
completamente careca, como o Yuval Harari, sucesso
entre as tias de palestra que não conseguem pronunciar
o termo “algoritmo”.

Ontem teve uma entrevista com Marcos Pontes, o
astronauta brasileiro. Gosto dele. É a cara do Brasil:
treinou com a NASA e partiu para o cosmos em uma
sucata da Rússia, onde realizou investigações decisivas
para nosso futuro científico. Em pleno espaço sideral,
plantou o feijãozinho no chumaço de algodão para depois vender travesseiros em plena atmosfera. Idealizado
na era Lula, virou ministro de Bolsonaro. E enquanto
o pragmatismo de Putin cobrava adiantado o preço da
passagem, os americanos colhiam dados para uma soja
antigravitacional que em apenas seis meses poderá tornar a lua toda verdinha se a coisa apertar por aqui. Sabe
como é: o efeito estufa, a gripe suína, o homem, esse
fungo que se alastra até no vácuo. Novas toxicidades.
Até bem pouco, quase ninguém tinha visto petróleo ao
vivo. Nem mesmo no vidrinho. Alguns dizem que aquela
foto do Getúlio com a mão preta do “petróleo é nosso”
foi feita no Photoshop. Outros, os conspiracionistas, insistem que Vargas morreu logo depois e foi substituído
por um clone marciano que tentava trocar energia limpa
por rebanhos bovinos. Ninguém sabe ao certo. Parece
que os extraterrestres já estavam de olho no pré-sal.
O óleo que se espalha desde o Nordeste do Brasil é
tóxico. Felizmente, ainda não matou ninguém, embora
já tenha vitimado animais, plantas, corais e rochedos
de diversas praias. Os alarmistas profetizam que o
mundo vai acabar: nascerão crianças de oito braços e
medonhos gêmeos unidos por uma só cabeça, como
na Índia. E, claro, a culpa é do governo, que não construiu um sistema de câmeras para observar nossas
águas territoriais a partir de balões atmosféricos, vez
que em matéria de satélites somos muito azarados
(ou sabotados).
O mundo lida com gosmas pretas e pegajosas desde
antes do betume da Judeia. Era a substância incendiária
do fogo grego na Antiguidade. Tucídides já relatava seu
emprego em lança-chamas na Guerra do Peloponeso,
no ano 424 a.C. Foi também corante de madeiras e
o piche precursor do asfalto. Era a glória da impermeabilização dos aquedutos e dos calafetadores de
frestas nas embarcações, além do adesivo mágico dos
sapateiros antes da cola tóxica. Como se sabe, pedra
não dá leite. Mas dá um bom azeite: o óleo de pedra.
Ou petroleum. Qual é mesmo a toxicidade do nosso
petróleo moderno?
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Fabiano Mielniczuk
Cientista social

Vista a partir do Ocidente, a Rússia é uma caricatura. Para grande
parte da mídia, trata-se de um país autoritário, repressor dos direitos das
minorias, cuja imprensa está submetida aos desígnios do governo e a
população é docemente manipulada por seus líderes. Acrescente-se a
essas características persistentes alegações de corrupção por parte da
elite política e, voilà, explica-se a permanência de Putin e sua trupe no
poder nas últimas duas décadas. Pelo país ser tão desviante do padrão
correto-ocidental-essencial de organização de uma comunidade política,
o tratamento conferido à Rússia pressupõe a inerente debilidade das
estruturas que sustentam o complexo amálgama de relações entre a
sociedade e o Estado. Por conta disso, de tempos em tempos, essa visão
negativa é reforçada por previsões catastróficas a respeito do iminente
esfacelamento da Rússia, seja via colapso econômico, insurgência da
população, disputa intraelites, secessão das suas unidades constituintes ou,
como agradaria à maioria dos analistas, tudo isso ao mesmo tempo.

>
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Com diferentes nuanças, esse é o cerne da narrativa
que perpassa os discursos acadêmicos dos especialistas
de área na disciplina de relações internacionais. Em outro
trabalho suspeitei que esse tratamento fosse tributário
da sovietologia – subárea da disciplina de ciência política
e relações internacionais desenvolvida durante a Guerra
Fria para entender o comportamento da URSS (Mielniczuk,
2011). A ênfase se assentava na maneira como os
discursos da academia norte-americana nos anos 1950
localizavam a URSS em uma geografia imaginativa que
a construía como sujeito moralmente inferior, agressivo,
expansionista e pouco afeito aos costumes da civilização
ocidental. À essa construção da subjetividade soviética dei
o nome de sovietologismo. Tratava-se, pois, da construção
de uma subjetividade do outro (URSS) com base em
preconceitos alimentados pelo interesse político do eu
(Ocidente) e não nos predicados próprios ao sujeito que se
pretendia conhecer.
Algumas esquisitices produzidas por essa literatura
deveriam servir de alerta sobre seus limites. Por exemplo,
o expansionismo soviético chegou a ser explicado a
partir da maneira como as crianças russas eram mantidas
firmemente “amarradas” em suas fraldas para que as
mães pudessem trabalhar. Por trás desse “achado”
estava a aplicação açodada do princípio psicanalítico de
que os anos iniciais da criança seriam determinantes na
sua atuação durante a vida adulta. Assim, ao terem seus
movimentos constritos na infância, os russos cresceriam
almejando conquistar mais espaço para se movimentar,
e isso explicaria o aspecto imanente do expansionismo
territorial que marca a subjetividade soviética. Essa
abordagem, que passou a ser chamada de “diaperology”
ou ciência das fraldas por seus críticos, é apenas um entre
inúmeros exemplos das consequências tragicômicas da
produção de conhecimento em um ambiente marcado pela
disputa da Guerra Fria e do financiamento do aparato militar
norte-americano sobre os resultados dessa produção.
Como a maioria dos ismos que povoam a academia
de tempos em tempos, a moda do sovietologismo
passou (para a história da sovietologia, ver Engerman,
2009), mas sua característica principal de construção do
outro a partir de preconceitos do eu permaneceu para a
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sucessora legal da URSS, a Rússia. As poucas exceções
são de acadêmicos que se negam a fazer parte da
cruzada antirrussa e que, baseados na compreensão mais
aprofundada do Estado, da sociedade, da história e da
relação entre a Rússia e o resto do mundo, ousam nadar
contra a corrente. Um desses acadêmicos é Stephen
Cohen, professor emérito da Universidade de Nova Iorque,
que passou a ser chamado pela imprensa norte-americana
de “idiota útil” de Putin ao questionar o modo como os
EUA tratam a Rússia. Eu mesmo recordo com certo deleite
a revelação em tom jocoso feita por um amigo diplomata de
que, dadas as minhas posições acadêmicas sobre a Rússia,
alguns setores do Itamaraty me viam como um “agente”
russo no Brasil. Esse tipo de ilação reforça ainda mais a
herança sovietologista no tratamento contemporâneo dado
à Moscou. A Rússia é um mal a ser combatido, e não um
objeto a ser estudado. Aqueles que não compram essa
visão passam a ser combatidos também.

T

alvez a consequência mais marcante desta falta
de autocrítica seja a omissão do protagonismo
do Ocidente em muitos dos “defeitos”
atribuídos ao país. Por motivos que parecem
evidentes, não é razoável que, após décadas
de análises internacionais feitas em função
da estrutura bipolar da Guerra Fria, a perspectiva seja
revertida para uma espécie de unilateralismo às avessas,
ou seja, omitindo-se o papel das potências ocidentais e
responsabilizando-se a Rússia por todos os problemas que
o mundo enfrenta. Os democratas perderam a eleição para
Trump? O Reino Unido saiu da UE? Os movimentos de
extrema direita e governos populistas estão ascendendo
na Europa? Há guerra civil na Síria? Também guerra civil
na Ucrânia? Maduro continua no poder na Venezuela?
As respostas a essas perguntas, às quais podem ser
acrescidas outras de acordo com a conveniência política
do momento, têm em comum a atribuição de uma grande
parcela de responsabilidade à Rússia. Se é certo que a
Rússia tem interesses em todos esses eventos e toma
parte nos acontecimentos em alguns deles, não é menos
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certo que o perdedor da Guerra Fria está longe de ser
esse ente onipresente que determina os rumos da política
internacional. Como lembrou Kissinger (2014), demonizar
a Rússia não é uma política externa razoável, mas sim o
sintoma de sua falta.
Portanto, de modo a compreender um pouco mais
aonde vai a Rússia de Putin, ou o Putin da Rússia, devese abandonar a demonização e se partir para uma análise
que ponha em questão o papel do Ocidente nas escolhas
feitas pela Rússia no pós-Guerra Fria. Isso não implica
eximir a Rússia de suas responsabilidades, mas entender
de maneira menos maniqueísta como se chegou à situação
atual e quais tendências se abrem a partir do presente.
O fim da Guerra Fria, o Ocidente e a ascensão de Putin

Apesar de não haver consenso sobre o exato momento
do fim da Guerra Fria, pode-se assumir que ela terminou
entre os anos de 1989 e 1991, em meio aos eventos
compreendidos entre a queda do muro de Berlim e o fim da
URSS. Nesse ínterim, o acontecimento mais significativo
do ponto de vista geopolítico foi a dissolução do Pacto de
Varsóvia, aliança militar que se contrapunha à Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O que ocorreu a
partir de então não estava previsto nos principais manuais
de segurança internacional: a dissolução do Pacto não levou
ao fim da OTAN. Pelo contrário, o conceito de segurança da
OTAN foi redefinido, sua indivisibilidade foi aceita, e todos
os países europeus (até mesmo os que não faziam parte da
Aliança) passaram a ser considerados responsáveis pela sua
manutenção. Por esse motivo iniciaram-se os movimentos
para a expansão da OTAN para os Países da Europa Central
e do Leste (PECL), com a criação do Conselho de Parceria
Euro-Atlântica (EAPC, em inglês). A justificativa oficial
asseverava que a promoção de economias de mercado
e democracias liberais traria mais segurança a todo o
continente europeu.
Portanto, a OTAN definiu que se expandiria para o
território de influência da URSS, mesmo sem haver uma
ameaça existente. Logo as lideranças políticas da Rússia
começaram a especular sobre a real motivação dessa
atitude “irracional” do ponto de vista estratégico. De modo
mais concreto, surgiu a especulação de que a expansão da
Aliança acorreria para proteger os interesses do Ocidente
e de seus aliados contra um provável renascimento da
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Rússia no futuro, principalmente em função do lobby
de imigrantes dos países PECL – majoritariamente
poloneses – em distritos eleitorais norte-americanos. De
modo mais abstrato, aventou-se a possibilidade de haver
uma estratégia deliberada de conter a influência do país
no espaço pós-soviético e diminuir sua importância na
política mundial. Assim, a máxima recorrente durante a
Guerra Fria de que a OTAN na Europa serviria para manter
os americanos dentro, os russos fora e os alemães por
debaixo seria alterada pela ascensão dos alemães para
junto dos americanos dentro e a manutenção dos russos do
lado de fora e, por que não, por debaixo.

E

ste é o motivo pelo qual o programa de
Parcerias para a Paz (PfP) lançado em 1993
pela OTAN para fomentar a cooperação com
os países do antigo bloco soviético não foi bem
recebido pela Rússia. O ingresso russo no PfP
e a criação do Conselho de Parceria Conjunta
(JPC, na sigla em Inglês) representou uma estratégia para
influenciar as decisões acerca da expansão da Aliança,
não a sua aceitação. Ao perceber que sua estratégia não
surtiria os efeitos esperados, em meados dos anos 1990
o país ameaçou não ratificar o START II e sair do CFE caso
a OTAN insistisse em sua política de “portas abertas”. A
situação se agravou com os bombardeios da OTAN contra
Sérvios na Bósnia, apesar da forte oposição russa. A OTAN
contornou a situação aprimorando os mecanismos de
consulta entre as partes e incorporou tropas russas à Força
de Estabilização encarregada de garantir o cumprimento na
Bósnia dos acordos de Dayton.
De fato, no final dos anos 1990 pouco restava do
clima positivo que havia sido construído na relação entre
a URSS e o Ocidente durante a elaboração dos acordos
que encerraram a Guerra Fria. Tais acordos fundaramse na priorização de armamentos de defesa no lugar de
armas de ataque e na transparência dos dados sobre a
presença das forças militares no continente, o que foi
fundamental para construir confiança mútua entre as
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partes. A mudança no ambiente ficou evidente na
crise do Kosovo. Desconsiderando a oposição russa
no Conselho de Segurança da ONU, a OTAN iniciou os
bombardeios aéreos à Sérvia em março de 1999. Em
represália, a Rússia interrompeu as atividades do JPC
e deixou de participar dos encontros do EAPC. O país
não compareceu à Cúpula de Washington, realizada em
abril de 1999, na qual foram formalizadas as adesões
da Polônia, Hungria e República Tcheca à Organização.
Com o fim das ações militares em julho, Rússia e OTAN
recomeçaram os trabalhos no JPC, embora as consultas
ficassem restritas à situação no Kosovo. Esses contatos
haviam se tornado necessários devido à tomada do
Aeroporto de Prístina pelos russos, à revelia da OTAN.
Em 1999, portanto, o Ocidente celebrou a adesão
formal de três novos países do antigo pacto de Varsóvia
à OTAN, sendo que um deles possui fronteira terrestre
com a Rússia (Polônia com Kaliningrado). Porém, o pior
para os russos veio com a resolução militar da crise do
Kosovo. O país assistiu atônito à principal transformação
da OTAN no seus 50 anos de existência: de aliança
militar de defesa passou a ser aliança de ataque,
estendendo sua área de atuação para territórios além
das fronteiras de seus membros a fim de promover a
defesa de “interesses humanitários”. Nesse sentido, vale
lembrar que comparações entre o separatismo Kosovar
na Sérvia e o Chêcheno na Rússia eram recorrentes
tanto na mídia ocidental quanto na russa. Por isso a
ação contra os Sérvios, aliados históricos da Rússia,
repercutiu significativamente em sua política interna. Nas
manchetes dos jornais russos da época a relação entre os
dois casos era clara: “Sérvia hoje, Rússia amanhã.”
É bem verdade que as consequências do
unilateralismo ocidental para a política interna da Rússia
já haviam sido previstas por inúmeros analistas. Já
no começo dos anos 1990 Arbatov (1993) alertava
que o Ocidente deveria demonstrar mais flexibilidade
com a Rússia, pois havia o risco de que derrotas no
âmbito externo alimentassem o ressentimento interno
e fortalecessem grupos comunistas e nacionalistas.

62 putingrado

INTELIGÊNCIA

Deve-se lembrar que Bóris Iéltsin adotara posicionamento
claramente pró-Ocidental ao chegar ao poder e que
seus ministros da Economia e das Relações Exteriores
reproduziam com zelo suas diretrizes liberais. O colapso
econômico do começo da década deixou sequelas
profundas na população russa, em um período no
qual o governo estava mais aberto para a influência do
Ocidente. A transição para uma economia de mercado,
supervisionada de perto por técnicos do FMI, levou
a resultados catastróficos. O que deveria ser uma
“terapia de choque” para liberalizar os preços acabou
se convertendo em um “choque sem terapia”, como
costumavam aceitar resignadamente os russos.

A

coincidência entre a adoção do
liberalismo político e econômico e
o colapso das estruturas societais
russas transformava as derrotas
para o Ocidente no âmbito externo
em um catalizador para as forças
nacionalistas e comunistas internamente. Em 1993, o
Congresso destituiu o presidente. A crise seria resolvida
com o bombardeio ao Parlamento, deixando centenas
de mortos e feridos. A partir de então, Iéltsin passou a
depender do apoio de uma nova elite russa, os oligarcas,
cujo controle sobre os principais setores da economia do
país lhes conferia poder político considerável. À catástrofe
dos indicadores econômicos se somaram ameaças
separatistas internas, como a eclosão da primeira guerra
da Chechênia. Sofrendo com as críticas da oposição,
Iéltsin abandonou sua postura liberal pró-ocidental e
se aproximou dos oligarcas para vencer as eleições de
1996. Seu segundo governo foi marcado por escândalos
de corrupção recorrentes e pela troca frequente dos
primeiros-ministros, dada a complexidade em atender aos
interesses de sua base de sustentação. A proliferação de
partidos políticos e a influência dos oligargas no governo
aumentou a sensação de desamparo da população, que
recebera o golpe de misericórdia com a crise do rublo em
1998 e seus efeitos na já cambaleante economia russa
(ver Segrillo, 2014).
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É nesse contexto que Putin é alçado ao
cargo de primeiro-ministro e, logo após a
renúncia de Iéltsin, assume interinamente
para vencer as eleições de 2000. Sua
popularidade foi alavancada pelo fato de
ser um outsider da política, com expertise
na área de inteligência, e por sua agressiva
campanha para debelar o movimento
separatista checheno. Após estabelecerse no poder, Putin iniciou o processo de
reestatização do patrimônio que estava
nas mãos dos oligarcas, principalmente
do setor de produção de hidrocarbonetos,
maior fonte de receita da Rússia. Os que
não aceitavam negociar com o Estado
foram julgados e condenados à prisão por
crimes fiscais cometidos durante o período
das privatizações. O enfrentamento das
famílias de oligarcas aumentou ainda mais
o prestígio de Putin junto à população. Logo
implementaram-se reformas administrativas
para recentralizar o poder no Kremlin, que
estava bastante enfraquecido em relação
aos vários entes da Federação. Essas
medidas políticas foram facilitadas pela
conjuntura internacional. Após a invasão
do Afeganistão e do Iraque pelos EUA, o
preço do petróleo disparou, e a economia da
Rússia experimentou taxas de crescimento
vertiginosas. A qualidade de vida e a
autoestima da população foram recuperadas
sob a liderança de Putin. O passado liberalocidental de Iéltsin havia ficado para trás.
Os 20 anos de Putin

O período de Putin é marcado pela
reaglutinação das forças políticas em torno
da figura do presidente. Se nos anos 1990
comunistas e nacionalistas disputavam os
extremos do espectro político contra o centro
liberal-ocidental, com Putin os extremos
se enfraquecem e o centro é substituído
por uma ideologia estatista. Porém, esse
processo não se deu de imediato. Nos
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primeiros anos de governo, Putin se mostrava bastante
pragmático e mantinha em seu entorno ocidentalistas
(liberais nos costumes e na economia), eslavófilos
(iliberais que acreditam nas tradições ortodoxas russas)
e euroasianistas (aqueles que acreditam em um papel
especial para a Rússia como mediadora de tradições
ocidentais e orientais). Por conta disso, Segrillo (2014)
considera-o um ocidentalista moderado, tendo em
vista sua opção por ter alternativas para a mudança de
rumos em caso de necessidade. Porém, no início de seu
terceiro mandato (2012-2018) há uma inflexão nesse
pragmatismo, e seu governo passa a ser identificado
explicitamente com a ideologia da “gosudarstvennost”,
segundo a qual “(...) a nação deveria ser sustentada a
partir de uma autoridade política forte, capaz de manter
a integridade, a ordem interna e afirmar os interesses
externos do país” (Mielniczuk e Piccolli, 2015).

B

oa parte dos motivos que levaram
à transformação está relacionada a
acontecimentos de política internacional
que afetaram diretamente os interesses
da Rússia. Um primeiro registro deve ser
creditado ao impacto que a ocorrência das
Revoluções Coloridas teve na percepção das elites
políticas russas a respeito da ameaça Ocidental. Um novo
tipo de movimento popular, incentivado pela emergência
de atores da sociedade civil com vínculos muito próximos
a agências de governos ocidentais, pôs em cheque a
liderança política de vários aliados de Moscou ao longo
do primeiro mandato de Putin: na Sérvia, em 2000, na
Belarus, em 2001, na Geórgia, em 2003 e na Ucrânia,
em 2004. Nesses dois últimos casos, as manifestações
populares que depuseram os presidentes receberam
o nome de revoluções rosa e laranja, respectivamente.
Para o governo da Rússia, o Ocidente aproveitava-se
das fragilidades enfrentadas por países em transição
para o capitalismo e da pouca experiência democrática
estimulando o levante da sociedade civil contra o Estado,
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com o objetivo de derrubar os líderes contrários ao seus
interesses. Entre os círculos da elite política russa, temia-se
que o mesmo ocorresse com Putin.
O temor se sustentava na retomada do unilateralismo
norte-americano a partir do governo de Bush filho. A Rússia,
que após os atentados de 11 de setembro de 2001 havia
ajudado os norte-americanos no combate aos Talibãs no
Afeganistão, passou a se preocupar com os interesses dos
EUA no Oriente Médio e Ásia Central. A invasão do Iraque
em 2003, com base em informações fraudadas pelas
agência de inteligência e ao arrepio do direito internacional,
colocou a Rússia em clara divergência com os norteamericanos. Além de promover instabilidade, a invasão do
Iraque ameaçaria o Irã, principal aliado russo na região. O
aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã repercutia
negativamente nas relações entre a Rússia e o Ocidente,
na medida em que os EUA recorrentemente utilizavam
uma provável ameaça iraniana aos europeus para justificar
a construção de um escudo antimísseis na Polônia e na
República Tcheca. Na visão dos russos, tratava-se de uma
desculpa para acabar com o poder de dissuasão nuclear
russa na ocorrência de algum conflito entre a Rússia e a
OTAN. A decisão norte-americana azedou as relações com
a Rússia no ano de 2008, e foi adiada em 2009.
A tensão entre os dois países voltou a explodir em 2011.
Em dezembro, após eleições parlamentares que garantiram
maioria ao partido de apoio à Putin, Rússia Unida,
irromperam demonstrações populares contra o processo
eleitoral que afetavam a imagem do então primeiro-ministro
e candidato às eleições presidenciais de março de 2012.
Putin culpou Hilary Clinton pelas manifestações, alegando
que a secretária de Estado norte-americana havia atiçado
a oposição após colocar em questão a validade do pleito.
Na Rússia, cujas posições em relação à Primavera Árabe
reforçavam o antagonismo com os EUA, a sensação de
cerco se intensificou com o aprofundamento da iniciativa
“Parceria para o Leste” da União Europeia, projeto que
visava integrar economicamente ao bloco, via acordos de
livre comércio, a Belarus, a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia,
a Armênia e o Azerbaijão. A inciativa fora lançada em 2009,
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na esteira da crise econômica mundial, e o ano de 2013
era o prazo limite para as adesões. Para o Kremlin, estava
claro que o Ocidente avançava a passos largos rumo a
um novo processo para empurrar a Rússia para fora da
Europa, só que agora por vias políticas e econômicas, e
não militares como ocorrera com a expansão da OTAN.
As negociações dos europeus fracassaram com
a Belarus, a Armênia e o Azerbaijão, por conta de
pressões russas e da iniciativa de criação da Comunidade
Econômica Euroasiática, em oposição à “Parceria para o
Leste”. O sucesso foi alcançado apenas com a Moldávia
e a Geórgia, países cujos problemas militares envolvendo
a Rússia tornavam inexorável à adesão ao acordo. A
Ucrânia, dotada de uma população de 45 milhões de
habitantes e o maior mercado consumidor entre os
candidatos à Parceria, recorreu à tradicional estratégia
de barganha ao negociar ao mesmo tempo com a UE
e a Rússia. No final das contas, a Rússia ofereceu mais
vantagens econômicas, e o presidente Yanukovich
assinou o acordo com os russos. Os americanos
pressionaram a UE que, sem saber como reagir à derrota
diplomática, estimulou a população da Ucrânia a sair
às ruas. As palavras do então presidente da comissão
europeia urgindo aos jovens para que tomassem as
ruas de Kiev e forçassem o governo a mudar de posição
deixaram claro que argumentos econômicos estavam
embebidos em uma cruzada moral para afastar a Ucrânia
da Rússia e atraí-la para o verdadeiro reino da liberdade e
prosperidade.
A Rússia avaliou o voluntarismo europeu como sinal
de que as revoluções laranja haviam retornado com
força. Durante as manifestações contra Yanukovich,
a extrema direita tomou conta da situação. A facção
conhecida como “setor da direita”, vinculada ao
Svoboda, foi fundamental para isso. Nesse sentido, a UE
foi ingênua (ou cínica) ao dar apoio a líderes opositores
que não tinham legitimidade frente aos extremistas. Por
isso a assinatura de um acordo que previa uma transição
pacífica e a realização de eleições antecipadas entre
líderes da oposição, o presidente Yanukovich e ministros
das relações exteriores da Europa, não foi respeitada.
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Esses grupos radicais não tinham outro objetivo senão a
derrubada do presidente; e conseguiram (Mielniczuk, 2014).
Após a deposição de Yanukovich, a Rússia reagiu com a
anexação da Criméia e o apoio implícito à eclosão da guerra
civil iniciada pelos movimentos separatistas do leste. É
necessário lembrar que a maior parte da população dessas
regiões ucranianas é russa. A elite da Ucrânia, por sua
vez, adotou o discurso nacionalista do partido da guerra,
denunciando a Rússia como uma ameaça à sobrevivência
do país. Assim, os russos do leste passaram a ser tratados
como terroristas, e a administração Poroshenko recorreu a
todos os recursos necessários para angariar apoio ocidental
contra a Rússia. Não faltaram especialistas ocidentais
comparando Putin a Hitler, quando este invadiu a região
dos sudetos na Tchecoslováquia em 1938. Não faltaram,
também, aqueles que comparassem o “expansionismo
territorial” de Putin à política internacional do século XIX.

D

e todo modo, a situação parecia ter
melhorado em 2015, com a assinatura
dos acordos de Minsk II, estabelecendo
as etapas para a normalização no leste
ucraniano. A participação de Alemanha
e França nas negociações do chamado
“Quarteto da Normandia” indicam que as potências
europeias recobraram o juízo após a indolência com
Durão Barroso. O acordo previa armistício, a retirada de
armamentos pesados da zona de conflito e atendia à
principal demanda de Moscou, a saber, a descentralização
política da Ucrânia para dar mais autonomia aos russos
do leste. Essa última etapa, porém, dependeria de uma
reforma constitucional, compromisso assumido pelas
autoridades da Ucrânia, mas inviabilizada pelo conflito entre
setores nacionalistas e o governo Poroshenko. O impasse
favoreceu a Rússia e arrastou a Ucrânia para o abismo
econômico. Em 2015, a baixa no preço do petróleo e as
sanções ocidentais levaram o PIB da Rússia a cair 4%.
Mesmo assim, Putin era aprovado por aproximadamente
90% da população.
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O Ocidente também colaborou para o
fortalecimento de Putin na maneira como administrou
a suas intervenções no Oriente Médio. A bagunçada
transição de um regime sunita para um xiita no Iraque,
feita de modo açodado pelos Estados Unidos após a
invasão do país em 2003, e a falta de capacidade (ou
vontade?) de evitar a emergência do Estado Islâmico
no norte são o começo de tudo. Acrescente-se a isso
uma pitada de wahabismo financiado pela Arábia
Saudita para combater os xiitas e a opção ocidental de
não negociar com Assad, novamente por influência
saudita, e embarcar em uma guerra de proxies
por meio do apoio a grupos armados “rebeldes” –
incluindo, entre eles, a Al-Nusra, facção da Al Qaeda
na Síria. A incompetência no Iraque e o vácuo de
poder na Síria criaram as condições para que o mundo
assistisse, estarrecido, ao avanço das atrocidades
do Estado Islâmico. Excelente oportunidade para
a primeira intervenção militar da Federação Russa
fora do espaço da antiga União Soviética. O governo
russo estimava a presença de 2.500 nacionais russos
combatendo a favor do Estado Islâmico na Síria.
Depois de resolvido o problema da Chechênia no início
dos 2000, foi fácil justificar para a população russa o
envolvimento militar na Síria como forma de evitar
o retorno da instabilidade e do terror ao Cáucaso.
Portanto, a justificativa do governo para intervenção
associa terrorismo no Cáucaso russo à turbulência
no Oriente Médio. O combate ao Estado Islâmico na
Síria permitiu à Rússia empregar diferentes peças de
seu arsenal para proteger o governo de Assad, aliado
da Rússia e do Irã. Os ataques demonstraram aos
Estados Unidos e aos países da Europa que não se
pode duvidar da capacidade militar russa, tão pouco
de sua determinação em utilizá-la. Entre os russos,
a atividade militar na Síria resgatou a autoestima de
grande potência e reforçou o papel de protetor exercido
por Putin.
Também em 2015, EUA e Irã assinavam o Acordo
Nuclear, que poria fim momentâneo à ameaça nuclear
iraniana aos EUA. Curiosamente, nesse mesmo
ano, Washington anunciou a retomada do escudo
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antimísseis na Europa. Finalmente as ações militares da
Rússia na Ucrânia permitiriam tratá-la, sem eufemismos ou
malabarismos conceituais, como uma verdadeira ameaça.
Reforma constitucional sob medida

Da anexação da Crimeia em diante, o entorno político
de Putin foi se consolidando com nomes mais assertivos
em relação aos interesses russos, como os ministros
Sergei Lavrov, das Relações Exteriores, e Sergei Shoigu, da
Defesa. Após ter o seu primeiro mandato como presidente
(2008-2012) considerado muito pró-ocidental, o ex-parceiro
de Putin no revezamento dos cargos de Presidente e
Primeiro-Ministro, Dmitri Medvedev, passou a ser figurante
na administração russa até ser demitido por Putin em
dezembro de 2019, após o anúncio de uma ampla reforma
constitucional no país.

O

futuro da Rússia, como seu passado,
está atrelado a seu papel no mundo.
Putin completa seus 20 anos no poder
em um contexto internacional muito
diverso daquele que encontrou no
final dos anos 1990. Desde o fim da
Guerra Fria, as potências mundiais agiam com certo grau
de transigência quando seus interesses conflitavam – seja
por limitação em suas capacidades ou por vontade própria.
Assim, os conflitos na antiga Iugoslávia, a invasão do
Iraque, a Guerra Russo-Georgiana de 2008 e os ataques
à Líbia em 2011 foram administrados de modo que não
houvesse a possibilidade de que as crises regionais se
tornassem um conflito maior. Infelizmente, as guerras civis
na Ucrânia e na Síria mudaram essa realidade. As grandes
potências passaram a ser inflexíveis. Além dos custos
humanos decorrentes dessa rigidez, há sempre o risco
de que a situação saia de controle e descambe para uma
guerra de proporções maiores. Em 2020, ressurgimento da
tensão entre a Rússia e a OTAN no término da guerra civil
síria, especificamente em relação à cidade de Idlib, serve
de alerta de que a situação internacional hoje é bastante
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perigosa, dada a proximidade de forças militares que
atuam com objetivos diferentes nos mesmos cenários
de guerra. O mundo caminha para um cenário de
intransigência militar e de antagonismo ideológico que
se retroalimentam. Nesse sentido, parece claro que a
opção de Putin por reforçar o viés estatista à frente da
Rússia tende a se manter.
Nesse sentido, analistas que reproduzem
acriticamente a caricatura ocidental sobre a Rússia
enxergam a reforma constitucional em curso no país
como uma estratégia de Putin para se tornar, também
por direito, um novo Czar da Rússia. O grande problema
é que os Czares russos não eram eleitos, e Putin obteve
uma vitória acachapante nas eleições presidenciais de
2018, com aproximadamente 80% dos votos válidos
em uma eleição com participação de quase 70%
dos eleitores. Sua reeleição para um quarto mandato
presidencial é vista com descrédito, não por conta
das alegações de fraude feitas pela oposição, mas,
segundo a Organização para Segurança e Cooperação
na Europa (OSCE), em razão de não haver na Rússia,
desde 2012, um clima propício para a emergência de
alternativas reais entre os candidatos. De fato, medidas
que condicionam as manifestações públicas à aprovação
de autoridades locais sob a justificativa de manter o
bom funcionamento das vias públicas e entraves legais
a candidaturas “ficha suja” afetaram a organização da
oposição. Porém, o fato de o blogueiro oposicionista
Alexey Navalny, barrado pela lei de “ficha limpa”, nunca
ter ultrapassado o patamar de 5% de intenções de voto
em pesquisas de opinião deveria atenuar um pouco a
força dessa crítica.
Portanto, resta refletir sobre os motivos pelos
quais Putin ganhou as eleições de 2018 tendo como
desafiantes os mesmos comunistas e nacionalistas
de vinte anos atrás, que somados não chegaram
a 20% dos votos. Embora existam várias causas,
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o entendimento do “fenômeno” Putin deve partir,
necessariamente, do abandono da caricatura ocidental
que, herdeira da sovietologia, aprisiona a compreensão
da Rússia em uma subjetividade construída com
preconceito, exoterismo, parcos conhecimentos históricos,
marketing de baixa qualidade e psicologismo político de
botequim, como evidenciam as recorrentes referências
ao “Czar Putin” e, mais recentemente, ao fenômeno do
“putinismo”. Quando o Ocidente estiver preparado para
autocrítica, talvez os caminhos percorridos até aqui sejam
redesenhados e exista possibilidade de avanço rumo
à cooperação internacional entre a Rússia e as demais
grandes potências. Até lá, Putin agradece.
O autor é professor adjunto do Departamento de Ciência
Política e professor permanente do Programa de Pós-Graduação
em Ciência Política da UFRGS
fpmiel@gmail.com
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H

á exatos 130 anos, uma senhora
moradora do Andaraí e neta de
escrava, batucando no piano
de onde haviam saído dezenas
de polcas, valsas, mazurcas
e tangos, compôs um misto
de apelo ao público e grito de guerra pedindo que
abrissem alas para o cordão Rosa de Ouro, que ia ganhar
o carnaval daquele ano. Chiquinha Gonzaga – pois
assim se chamava a corajosa mulher que foi a primeira
maestrina do país – jamais poderia pensar que seu brado
triunfal seria repetido até hoje a plenos pulmões nas ruas
e salões da cidade – e muito menos que inaugurava um
imorredouro gênero musical que é a representação mais
perfeita da alma carioca.
O que surgia ali, apenas onze anos após a Lei Áurea,
pela qual Chiquinha tanto batalhara, era a marchinha
de carnaval, singela composição em compasso binário,
melodia forte e simples, de preferência duas estrofes
de versos cativantes e rima rica. Tão misteriosamente
simples como um haiku, mas capaz de refletir os
costumes e a história do Brasil com uma agudeza
que frequentemente falta aos mais sofisticados
comentaristas. E sobretudo representativa da verve
do cidadão que, aliás, tem uma marchinha como hino
de sua cidade relembrando os tempos em que ela era
realmente cheia de encantos mil.
Não por coincidência, os anos dourados do gênero –
entre as décadas de 1920 e 1960 – marcaram também
o auge do rádio, como meio de comunicação de massa
para fins de entretenimento, e da indústria fonográfica.
Nos últimos meses de cada ano, já estava em curso
uma competição desenfreada pela preferência dos
foliões que, em fevereiro, cantariam as marchinhas
escolhidas. Valia a mais descarada caititutagem junto aos
programadores das rádios de grande audiência, assim
como a presença das musiquinhas bem cotadas nos
espetáculos de teatro rebolado e nas chanchadas da
Atlântida. Esse mundo, então, pelo menos por alguns
dias, era mesmo um pandeiro!

70 allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô

INTELIGÊNCIA

Embora o gênero tenha tido alguns especialistas
– dentre os quais não se pode deixar de destacar
Lamartine Babo, Braguinha e José Roberto Kelly –,
nenhum grande compositor, de Noel Rosa a Chico
Buarque, se furtou a participar da folia, o mesmo se
podendo dizer de todos os grandes cantores e cantoras.
Nessa área, ficou célebre a feroz rivalidade entre
Marlene e Emilinha Borba pelo título de Rainha do Rádio,
que por pouco não ganhou contornos bélicos, pois a
primeira era a “favorita da Aeronáutica” e a segunda
a “favorita da Marinha”. E que ninguém nos ouça:
Marlene interpretou lindos sambas e se apresentou por
quatro meses e meio no Olympia de Paris, a convite
de ninguém menos que Édith Piaf, mas, em matéria de
marchinhas, Emilinha deu de dez, entre outras com sua
Chiquita bacana lá da Martinica, existencialista com toda
razão, e a água que lavava, lavava tudo menos a língua
daquela gente.
A característica mais notável da marchinha foi sua
diversidade temática num veículo de meios tão parcos.
No samba, em geral com letra mais extensa e maior
riqueza cromática, predominaram os lamentos de
amor e visões sentimentais dos morros. Em contraste,
guardando essencialmente seu jeitão insolente, a
marchinha passeou por todos os assuntos sem admitir
fronteiras porque esteve mais próxima do homem
comum e de suas preocupações cotidianas.
Isso não significa, obviamente, que o gênero não
tenha cantado o amor com frequência, a começar por
Carmen Miranda, em 1930, nos dizendo que “taí, eu fiz
tudo pra você gostar de mim”, embora admitindo que
essa história de gostar de alguém nada mais é que uma
mania que as pessoas têm. Entretanto, uma variante
de sucesso remonta ao século XV e vai buscar, na
Commedia dell’Arte, três personagens que passaram
a desfilar ao som de um bumbo. Noel e Heitor dos
Prazeres nos legaram um pierrô que chora por causa
de uma colombina, figura finíssima que, ao sair assim,
assim de um botequim, diz a seu apaixonado que vá
tomar... sorvete com o arlequim. Já Zé Keti e Pereira
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Mattos, décadas depois, bem mais sóbrios e adotando o
ritmo mais lento da chamada marcha-rancho, retrataram
um arlequim choroso no meio do salão e um pierrô
que pede desculpa à colombina para levantar sua
máscara negra e lhe dar o mesmo beijo do carnaval que
passou. Já Mário Reis, no longínquo 1933, foi buscar
inspiração na ópera de Leoncavallo e, sugerindo que o
palhaço risse muito, recomendou à colombina dividir
irmanamente seu amor entre o pierrô e o arlequim.
Como se vê, tinha para tudo...
Mas, quando o dia já vem raiando e alguém tem de
ir embora, o amor deixa as saudades de que nos falou
Carmen Costa em 1942. E essas saudades podem
também exigir, como ensinou Dalva de Oliveira em seu
último sucesso, que se levante a bandeira branca para
pedir paz.
Do amor somos levados naturalmente às mulheres,
onde desponta a triste figura de Aurora, que perdeu um
lindo apartamento com porteiro e elevador só por não
ser suficientemente sincera! Mas, afinal, não podia dar
outra porque seus autores, Roberto Roberti e Mário
Lago (que já havia chorado as saudades da Amélia
em ritmo de samba com a ajuda de Ataulfo Alves),
compuseram a marchinha logo numa Quarta-feira de
Cinzas! Apesar disso, e mesmo sem madame antes
do nome, Aurora se deu muito bem, pois foi levada
aos Estados Unidos por Carmen Miranda e lá recebeu
uma versão em inglês cantada pelas Andrew Sisters,
chegando ao décimo lugar no hit parade daquele país.
Chega ou é demais?
Nesse desfile não podem faltar, embora no ritmo de
marcha-rancho, as pastorinhas que, segundo Braguinha
e Noel Rosa, consolavam a lua ao cantarem na rua
lindos versos de amor. Ou a jardineira que, na bela voz
de Orlando Silva, era muito mais bonita que a camélia
que morreu. E duas mulheres que também não tiveram
seus nomes revelados e competiram na base da cor de
seus cabelos: em 1932, Lamartine Babo celebrou a linda
morena cujo olhar brilhava mais que a lua cheia, levando
no ano seguinte o troco de Braguinha, que preferiu a
lourinha dos olhos claros de cristal a fim de desbancar a
morena como rainha do carnaval. No entanto, a origem
dessa disputa sem vencedoras está numa marchinha
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lançada um ano antes, quando Lamartine, sempre ele,
adaptou para o carnaval carioca uma composição dos
irmãos Valente vinda lá do Recife. Era a inesquecível
consagração daquela criatura única cujo cabelo não
negava por ser mulata na cor e que obrigou a lua invejosa
a fazer careta pois ela não era deste planeta!
E aqui cabe um parêntese carrancudo. Vez por outra
aparecem por aí uns trogloditas culturais que pretendem
impedir que as multidões continuem, quase cem anos
depois, a festejar a beleza da mulata, esse digno produto
da miscigenação que faz do brasileiro um povo melhor.
Em nome do politicamente correto, são eles também
que querem impedir que a cabeleira do Zezé suscite
dúvidas sobre sua inclinação sexual ou que se reconheça
o sucesso, dentro e fora do Brasil, da Maria que de noite
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é João. A imprescindível luta contra a intolerância não
passa por aqui: esses falsos moralistas não têm lugar no
Tríduo Momesco.
Numa sociedade machista, não foi necessário
celebrar tanto os homens, mas os Anjos do Inferno
nos brindaram com a ideia de que, na hora do aperto,
era dos carecas que as mulheres gostavam mais. Na
linha contrária, seis anos antes, em 1944, Linda Batista
havia dito que, no clube dos barrigudos, só havia um
baile por ano e se dançava ao som de valsas lentas para
piano. Pelo que se vê nas ruas e salões, nenhum desses
grupos sofre hoje qualquer discriminação.
O engraçado é que outra paixão do carioca, o futebol,
nunca esteve presente numa marchinha de sucesso.
É certo que, na segunda metade da década de 1940,
Lamartine Babo compôs, nesse ritmo, os hinos de
Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América,
Bangu, Madureira, Olaria, Bonsucesso, Canto do Rio e
São Cristóvão, cada qual refletindo uma peculiaridade
marcante do clube. Para mim, obviamente, o mais bonito
é o do Fluminense, cuja melodia, aliás, foi composta pelo
maestro Lyrio Panicali (ouçam a interpretação clássica
que lhe deu Arthur Moreira Lima), mas muitos preferem
o do América, time de coração do autor, embora nesse
caso a melodia seja plagiada por inteiro da canção Row,
row, row de Jerome e Monaco, composta em 1912.
Coisas do esporte antes do VAR...
E, já que estamos no exterior, não custa lembrar
daqueles bravos viajantes que, segundo Haroldo Lobo
e Nássara, atravessaram o deserto de Saara rezando
para que Alá mandasse água pro ioiô e pra iaiá. Mas
minha favorita, da autoria de Alberto Ribeiro e João de
Barro, conta a história do assustado cidadão que foi às
touradas em Madri e lá encontrou uma espanhola natural
da Catalunha que queria que ele tocasse castanhola e
pegasse touro à unha. E o inesquecível, meninos, é que
ouvi essa marcha cantada no velho Maraca por 152 mil
pessoas eufóricas no dia 13 de julho de 1950: semifinal
da Copa do Mundo, Brasil 6 (dois de Ademir, dois de
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Chico, um de Jair da Rosa Pinto e outro de Zizinho),
Espanha até então invicta 1. Para tim bum, bum, bum!
Para tim bum, bum, bum! Porém, apenas três dias
depois, o Uruguai fez chorar o país ao som da marcha
fúnebre regida por Obdulio Varela.
Outra paixão do carioca, a política, não tem grande
presença no gênero. É verdade que não terá sido muito
encorajador o fato de que Freire Júnior e Luiz Nunes
Sampaio acabaram na prisão por terem feito uma
marchinha, em 1921, gozando o Seu Mé, apelido de
Arthur Bernardes. Exceção notável é aquela em que
Francisco Alves instruiu todo mundo a pôr o retrato
do velho outra vez no mesmo lugar quando, em 1950,
Getúlio voltou ao Catete, agora eleito democraticamente.
Ao que se diz, o ex-caudilho não gostou nada de ser
chamado de velho, muito possivelmente porque à época
ainda dava seus sassaricos com Virginia Lane, a quem
concedera o título de “Vedete do Brasil”. E isso tudo
sem ser um assombro na porta da Colombo.
Há muitos foliões que, contrariando as leis da
natureza, conseguem pular três dias de cara limpa.
Mas o grande combustível do carnaval para o resto dos
mortais já foi objeto de grandes homenagens. Talvez
a mais famosa seja aquela em que didaticamente se
explica que cachaça não é água não, composta em 1946
por um senhor chamado Marinósio, que nem era do Rio,
e alguns anos mais tarde apropriada por um trio local.
Deu rolo na Justiça, mas isso não impediu que em 1956
já se festejasse a turma do funil, sem dúvida composta
por aqueles bem-aventurados que bebem, mas (pensam
eles) nunca ficam tontos. Sem falar nos que cambaleiam,
quase caem e dizem que pisaram numa casca de banana
– embora a turma de lá de trás não perdoe e proclame,
na bela voz de Carmen Costa, que tem nego bebo aí.
O importante é que, mais de meio século depois, ainda
se saiba que as águas vão rolar e garrafa cheia é coisa
que não deve sobrar. E, como quem sabe, sabe, boêmio
sabe beber, mas também tem querer.
E há aquelas composições que contam verdadeiras
histórias, como a do grão de areia que se apaixona por
uma estrela ou do pirata da perna de pau, do olho de
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vidro e da cara de mau cuja galera, segundo Braguinha,
só tinha garotas na guarnição. E a piada de salão, do
Klécius Caldas e Armando Cavalcanti, em que um gago
entra num botequim buscando desesperadamente a
pausa que refresca mas, por azar, encontra um gerente
que era outro gago bem ruim e... chi, trá rá rá rá rá rá rá.
Outras falavam das agruras do carioca, que por sinal
continuam bem presentes. É o caso quando Emilinha,
nos idos de 1951, pede que chova três dias sem parar
porque em casa não tem água nem pra cozinhar. Paquito
e Romeu Gentil dois anos antes já tinham feito outra
célebre crônica social no lamento do cidadão que, ainda
mais com quatro filhos, insiste em que ninguém lhe
tire do lugar onde está morando. E não faltou nosso
bem conhecido mendigo atrevido, na figura de Moacyr
Franco, pedindo um dinheiro aí. Em contraste, na outra
extremidade da escala social, Blecaute em 1952 retratou
a Maria Candelária, aquela alta funcionária que tinha
caído de paraquedas na letra O (nosso DAS 6 de hoje) e
trabalhava de fazer dó!

F

echando com chave de ouro essa
parada de sucessos, lá vêm as
inumeráveis marchinhas que melhor
retrataram a picardia (sem trocadilho,
por favor) do carioca, o espírito
galhofeiro que é a essência mesma
do carnaval e se reflete no duplo sentido das letras.
Talvez a precursora seja o famoso pedido de chupeta
feito por quem dizia querer mamar, tal como proclamou
em 1937 Jararaca, que a compôs com o parceiro Vicente
Paiva. No entanto, foi mais uma vez Carmen Miranda
quem transformou a marchinha num sucesso global,
pois “I want Mamma” veio a ser cantada até por Bing
Crosby. Vinte anos depois, Braguinha alertou a menina,
convidada para um programa no Joá, que fosse com
jeito porque um dia a casa podia cair. Hoje, por aquelas
bandas, continuam a cair edifícios, túneis e ciclovias,
mas por motivos mais banais.
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Em 1961, Haroldo Lobo e Milton de Oliveira
registraram o fato de que o índio, não gostando do colar
esquisito que lhe ofereceu a mulher de um branco, viu
presente mais bonito e declarou que o pau iria comer
se lhe fosse negado o apito. Mostrando o outro lado da
moeda, o casal Ruth Amaral e Manoel Ferreira levou
Sílvio Santos a declarar que a pipa do vovô não empinava
mais. Minha modesta contribuição ao subgênero tem
a ver com uma algazarra no galinheiro que, se não
cessasse, me obrigaria a pôr o peru pra fora. (Quem
ficar curioso, pode conferir em: https://youtu.be/
ZFJsZGAeRt0).
Já começam a soar os acordes de Cidade
Maravilhosa, com os quais se encerram todas as
manifestações do rei Momo. E, infelizmente, cabe
reconhecer que esse glorioso artefato cultural, que é a
marchinha carnavalesca, começou a perder seu brilho a
partir da década de 1960, quando o rádio passa a ceder
mais e mais espaço à televisão e se impõem novos
padrões comerciais graças à predominância das novelas
e dos programas humorísticos. Ao mesmo tempo, os
desfiles das escolas de samba se tornam o destaque
maior da festa carioca, encontrando em 1984 seu templo
definitivo no Sambódromo e fazendo com que a indústria
fonográfica abandonasse de vez as marchinhas em favor
dos sambas-enredo.
Houve tentativas de fazer renascer o gênero como
veículo de massas, destacando-se aí o concurso
instituído pela Fundição Progresso, mas as marchinhas,
que continuam a ser produzidas pelos teimosos amantes
do gênero, não conseguem superar o âmbito dos blocos
que abrigam seus compositores ou dos ouvintes que
as procuram nas redes sociais. Por sorte, contudo, o
extraordinário renascimento do carnaval de rua, que em
certos casos reúne dezenas de milhares de foliões num
único bloco, trouxe de volta os grandes clássicos que
fiz desfilar ao longo dessas recordações enfeitadas de
confete e serpentinas.
jorio@dauster.com
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Músicas citadas em ordem de aparição no texto:
1) Ô abre alas – Chiquinha Gonzaga
2) Cidade maravilhosa – André Filho
3) Chiquita bacana – Alberto Ribeiro e João de Barro (Braguinha)
4) A água lava tudo – Paquito, Romeu Gentil e Jorge Gonçalves
5) Taí – Joubert de Carvalho
6) Pierrô apaixonado – Heitor dos Prazeres e Noel Rosa
7) Máscara negra – Zé Keti e Pereira Mattos
8) Ride palhaço – Lamartine Babo
9) Está chegando a hora – Henricão e Rubens Campos
10) Bandeira branca – Max Nunes e Laércio Alves
11) Aurora – Mário Lago, Roberto Roberti
12) As pastorinhas – Noel Rosa e Braguinha
13) A jardineira – Benedito Lacerda e Humberto Porto
14) Linda morena – Lamartine Babo
15) Linda lourinha – Braguinha
16) O teu cabelo não nega – Irmãos Valença e Lamartine Babo
17) A cabeleira do Zezé – João Roberto Kelly e Roberto Faissal
18) Maria sapatão – João Roberto Kelly
19) Nós os carecas – Arlindo M. Júnior e Roberto Roberti
20) Clube dos barrigudos – Haroldo Lobo e Cristóvão de Alencar
21) Hino do Fluminense – Lyrio Panicali e Lamartine Babo
22) Hino do América – William Jerome, Jimmie V. Monaco e
Lamartine Babo
23) Allah-lá-ô – Haroldo Lobo e Nássara
24) Touradas em Madri – Braguinha e Alberto Ribeiro
25) Ai seu Mé – Freire Júnior e Luiz Nunes Sampaio
26) Bota o retrato do velho outra vez – Haroldo Lobo e Marino Pinto
27) Sassaricando – Luís Antônio e Jota Júnior
28) Cachaça – Marinésio Trigueiros Filho e Lúcio de Castro/Heber
Lobato e Mirabeau Pinheiro
29) Tem nego bebo aí – Mirabeau e Airton Amorim
30) Saca-rolha – Zé da Zilda, Zilda do Zé e Waldir Machado
31) Quem sabe, sabe – Jota Sandoval e Carvalhinho
32) Estrela do mar – Marino Pinto e Paulo Soledade
33) Pirata da perna de pau – Braguinha
34) Piada de salão – Klécius Caldas e Armando Cavalcante
35) Tomara que chova – Paquito e Romeu Gentil
36) Daqui não saio – Paquito e Romeu Gentil
37) Me dá um dinheiro aí – Moacyr Franco
38) Maria Candelária – Klécius Caldas e Armando Cavalcante
39) Mamãe eu quero – Vicente Paiva e Jararaca
40) Com jeito vai – Braguinha
41) Índio quer apito – Haroldo Lobo e Milton de Oliveira
42) A pipa do vovô – Ruth Amaral e Manoel Ferreira
43) Algazarra no galinheiro – Jorio Dauster

Pense antes.
Pense estrategicamente.
Decida melhor.
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Três Poderes
dos Economistas
Rubens Penha Cysne

Engenheiro

T

rês pontos importantes para a evolução de economias guardam relação
com instrumentos pertencentes à área de atuação dos economistas.
Primeiro, instituições estáveis e bem desenhadas são apontadas como cruciais
para a inclusão social e desenvolvimento econômico. Segundo, vez ou outra,
economias mergulham em crises em função de alavancagens algo exageradas
no mercado financeiro. Terceiro, não é raro observarem-se governos agindo
de forma míope. Valorizam o câmbio e elevam subsídios, majorando o poder
de compra da população e apoio político durante seu período de mandato, para
depois deixar a conta para seus sucessores.
A profissão de economista dispõe de poderes (aqui entendidos como
“treinamentos específicos capacitadores de uma bem treinada argumentação
e mobilização intelectual”) relacionados à construção desses três pontos,
quais sejam, prover subsídios ao desenho institucional, regular a alavancagem
financeira e fomentar ou reduzir a troca de futuro por presente. Quando bem
utilizados, corrigem em parte os problemas apontados acima. Quando mal
utilizados, os fomentam.
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O primeiro poder, que remete à ideia das instituições
subjacentes a um sistema econômico, reside na
utilização de instrumentos conceituais que têm o poder
de transformar ordens em opções. Chega-se, através de
tais opções, desenhadas caso a caso pelo praticante da
teoria econômica, a resultados, se não iguais, ao menos
bem próximos do resultado original pretendido com a
respectiva ordem.
Tomemos, a título de privilegiar a didática, o exemplo
da troca de uma mãe administradora que faz um bolo e
gosta de equidade entre seus dois filhos imberbes pela
mãe economista, com os mesmos atributos culinários,
e também conhecedora do forte impacto sobre o ser
humano decorrente do conceito de justiça percebida
(fairness). Supõe-se, de forma não muito distante da
realidade usual, que cada um dos filhos imberbes é
desprovido de altruísmo e tenta sempre maximizar o seu
próprio ganho.
A mãe administradora dá a ordem direta: dividam
o bolo ao meio, e cada um pega a sua parte. A mãe
economista, que também objetiva equidade distributiva
entre os filhos, percebe a possibilidade de trocar tal
ordem por um conjunto de duas opções. A cada um
dos dois filhos dá a opção de escolher entre ter a faca
que corta o bolo ou escolher a fatia após o corte. Uma
vez determinado o resultado da primeira opção, ou seja,
quem ficará com a faca, a mãe dá ao segundo filho a
opção de escolher o pedaço que será seu.
Cada filho percebe após as opções providas pela mãe
economista que, independentemente de quem venha a
cortar o bolo, o resultado do jogo será sempre idêntico,
cada um ficando com a perfeita metade do mesmo. De
fato, aquele que corta preverá que se cortar em partes
desiguais ficará com a parte menor, já que será seu
irmão que terá o direito, após o corte, de escolher a fatia
que melhor lhe convém. Isso posto, corta o bolo em
partes iguais, porque se assim não proceder ficará com a
parte menor.
Através de tal prática, a mãe economista consegue
exatamente o mesmo resultado de equidade entre as
partes que obtém a mãe administradora através de um
78 equação
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comando direto. Mas troca a ordem “cortem ao meio e
cada um fica com a metade” por um conjunto de opções
onde se respeitam e exercitam escolhas individuais
(o que não acontecia no caso da ordem). A mãe
economista usou seus conhecimentos de “desenho de
mecanismos” para desenhar opções de forma a obter o
resultado desejado.
O exemplo é importante para que se entenda como a
profissão de economista pode usar seus conhecimentos
para fomentar a formação de instituições que provejam
resultados coletivamente desejados. Através do
desenho de regras claras, pode-se chegar, respeitandose escolhas individuais, e não necessariamente através
de comandos centralizados (em geral dependentes de
insumos provedores de coerção e explicitação de força),
a resultados se não iguais, pelo menos próximos.
Boas instituições, daquelas que fomentam o
crescimento e o bem-estar econômico, podem ser
visualizadas como um conjunto de mecanismos (regras
estáveis, respeitadas e bem conhecidas por todos) que
levam a ações que favorecem o bem-estar coletivo,
ainda que exercidas de forma descentralizada.
Muitas vezes atribuem-se resultados econômicos a
indivíduos ou a etnias específicas, quando na verdade
parte majoritária dos mesmos decorre do ambiente
institucional onde tais indivíduos interagem. Comparações,
por exemplo, das colonizações norte e sul americanas são
prolíficas nesse sentido. Claro, também, que um outro
insumo crucial para a obtenção de boas instituições é o
tempo, sem o qual a cultura não se altera.
Um segundo poder dos economistas deriva do fato
de ele poder, quando assim o escolhe, trabalhar tendo
como insumo estoques, em vez de apenas fluxos (como
ocorre em boa parte das profissões liberais). E, ao
mesmo tempo, de poder limitar ações sobre estoques
através de regulação adequada.
Assumindo-se que alguém com ilimitado poder de
ordem sobre estoques possa identificar dois ou mais
mercados com preços estáveis e diferentes de um
idêntico produto, este poderá alavancar sem limites a
sua posição, no caso tentando comprar no mercado com
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preço a se materializar mais baixo e tentando vender no
mercado com preço a se materializar mais alto.
Claro que o processo de arbitragem não é assim
tão simples. Em geral envolve apostas sobre evolução
futura de preços de mercadorias distantes no tempo
e no espaço físico, apostas essas que costumam ser
feitas não de forma não ilimitada, mas, pelo menos,
digamos, bastante elásticas. Para o bem ou para o mal,
perdas e ganhos de cada lado podem ser extremamente
elevados.
Como acompanhamos na Crise de 2008, se a
regulação econômica não impõe freios a processos de
assimetria de informação e azar moral, o acúmulo de
ações alavancadas pode levar a resultados coletivos
bastante problemáticos. Observe-se que a provisão
de regulação faz uso aqui do processo de desenho de
mecanismos ao qual nos referimos anteriormente.
Um terceiro poder dos economistas diz respeito à
troca que pode sugerir ou simplesmente implementar,
entre futuro e presente. Isso pode se dar através de
valorizações artificiais da moeda doméstica, de elevação
de subsídios ou redução de impostos indiretos. As três
políticas conferem ao tempo presente maior poder de
compra, evidentemente, deixando a conta para o futuro.
A conta pode chegar através de um passivo externo
líquido mais elevado (devido à redução dos saldos da
conta corrente do balanço de pagamentos, no caso da
valorização cambial), ou através de um endividamento
público que precisa ser revertido pelo aumento de
impostos.
De forma didática e figurativa, tome um indivíduo X,
que possui uma ilha com um único coqueiro. Esse
coqueiro lhe provê um coco por dia, que é igual ao seu
PIB e igual ao seu consumo. Todos os indivíduos das dez
demais ilhas próximas têm ilhas com dez coqueiros que
lhes dão dez cocos por dia (um coco por dia para cada
coqueiro, sendo que cada indivíduo das demais ilhas
tem uma ilha com dez coqueiros). Dada a assimetria
de consumo, o indivíduo X é considerado muito pobre
nessa sociedade. De fato, todos consumem dez cocos
por dia e ele, apenas um.
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Um dia o indivíduo X ouve um economista
especializado na venda de futuro e compra de presente.
Ele sugere ao indivíduo X importar dez cocos, um de
cada uma das ilhas com as quais convive. Para isso,
ele emite uma dívida de um coco por dia para cada ilha,
passando a acumular um passivo externo líquido que
aumenta à razão de 10 cocos por dia. Mas, diz-lhe o
economista, são apenas papéis com a assinatura dele.
A partir daí, o indivíduo X passa a consumir 11 cocos
por dia e todos os demais apenas 9 cocos por dia (10
produzidos na sua ilha menos um exportado para a ilha
do indivíduo X). Com a majoração temporária do seu
consumo, passando a consumir mais que todos os
demais, o indivíduo X passa de muito pobre a rico, e a
gozar de grande prestígio local e bem-estar.
Até que um dia os habitantes das demais ilhas
começam a desconfiar da capacidade do indivíduo X de
honrar suas dívidas. Reduzem suas exportações a zero
e passam a cobrar do indivíduo X, mediante persuasão
adequada, metade da sua produção diária. O indivíduo X
fica com apenas meio coco por dia.
Em suma, o conselho do economista terá feito o
indivíduo X passar o seu consumo de 1 para 11 cocos
por dia e, a partir desse ponto, a meio coco por dia.
Pior, meio coco por um número de dias no mínimo igual
a vinte vezes o número de dias que gozou de riqueza
e prestígio artificiais. Essa instabilidade no consumo,
obviamente, lhe provoca severa perda de bem-estar.
Melhor teria sido ficar com um coco o tempo todo.
Vários países passam por processos como esse,
nos quais à bonança se segue período estendido de
vacas magras. Com forte perda de bem-estar em função
da majoração de um ciclo que se quereria suave. Os
conselheiros do consumismo fácil, é claro, tendem a
proliferar à medida em que se reduz a memória pública.
O autor é diretor da Escola Brasileira de Economia e Finanças
da Fundação Getulio Vargas (FGV/EPGE)
rubens.cysne@fgv.br
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Sobressimbolismo
Uma imersão na obra de CARLOS NEJAR

Oscar Gama Filho
Escritor

Carlos Nejar, em entrevista ao jornal A Tribuna, de 20/12/2015,
declarou: “Há um grande crítico em Vitória, que é Oscar Gama Filho,
também romancista. Ele me revelou que, na poesia e na ficção, trago um
novo movimento literário, o Sobressimbolismo. Depois verifiquei que há
muito busco essa perspectiva. Ele descobriu o que me inventava”.
De fato, Nejar, na apresentação de sua “História da Literatura
Brasileira”, já confirmava a sua existência: “E, hoje, talvez estejamos em
um novo Simbolismo.” (São Paulo: Leya, 2011, p. 23). A mesma frase se
repete na 3ª edição da obra, pela Editora Unisul, em 2014, na p. 11. Mas
de que se trata? Vamos a ela.
Linhas sobre a superfície

Qual música ecoa de linhas sobre a superfície? Não de linhas
complexas: — linhas simples, como as das letras.
Que quadro compõem essas linhas desunidas, que apenas se tocam
nos seus vértices? Pontos em que se interseccionam, mas não se
penetram.
Toda escrita é formada de linhas sobre a superfície. As linhas podem
ser cordas suspensas, como a língua inca. Ou gravadas na areia da praia.
Quem se dedica a descobrir o ritmo e a musicalidade dessas linhas
sobre a superfície é. Música sem harmonia nem arranjos além da
escansão greco-latina ocidental.
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A base lógica do
Sobressimbolismo é
a “vontade de poder
fazer”. Da expansão da
consciência dela oriunda,
adviria o apuro métrico,
rítmico e imagístico
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Quem se dedica a transformar letras em tintas
espalhadas na tela branca da página e a compor
cenas em quadros sem perspectiva, mas dotadas de
plasticidade é.
É sobressimbolista.
Este estilo de época apresenta Carlos Nejar como
seu autor clássico, no sentido de modelo a ser estudado
em classes de aula. O único 100% sobressimbolista.
O simbolismo buscava a musicalidade; o
Sobressimbolismo tem poemas musicais, com melodia,
mas sem arranjo ou afinação. A contemporaneidade
fragmenta o verso ou o elimina. Mas um novo estilo de
época tem de apresentar novas técnicas e figuras de
linguagem como marcas que o diferenciem dos demais.
No meu romance “Ovo Alquímico”, o capítulo “O
Naufrágio” reduz as frases a sinais de pontuação. E o
caco inicial concentra todas as palavras em um único
signo, o “Ovo Alquímico”.
O “Ovo Alquímico” possui uma estrutura eidética
desmontável, o eidos, que pode se transformar
em qualquer forma de arte e ser lida em qualquer
linguagem — mais do que em qualquer língua. Ele
é um computador quântico onisciente, onipresente
e onipotente. Melhor, um computador quântico
autoconsciente, um invariante universal absoluto. Alguns
chamam de deus, mas não é verdade. É apenas uma
chave descriptografadora do todo que permite o acesso
a qualquer elemento do conjunto universo.
Desenvolver uma coisa defronte da outra, destilando
os sonhos do mundo: o “Ovo Alquímico” é o pórtico
entre o impossível e o real. Recolhe os detalhes
constituintes da inteligência humana de hoje e do
futuro, semeando-os em um computador quântico
autoconsciente que produzirá milagres, curas, casas
e cidades que se erguerão instantaneamente em
um clique do mouse. E que também será capaz de
reconstruir florestas e de criar personagens e amores
consistentes e reconhecíveis que se esticarão e se
delinearão nas vidas dos leitores, dando o sentido
diferenciado que todos desejam.
Carlos Nejar confirmou a existência de uma figura
de linguagem similar em conversa comigo. De fato, ele
afirmou que se autocaracteriza pela existência da técnica
da “Imagem Eidética”, varando sua obra de fora a fora.
Desde há muito tempo, Nejar a definiu e a vem definindo
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como uma imagem “que continua na outra imagem que
continua na outra imagem que continua na outra imagem
na outra imagem e assim vai infinitamente”. Ao final,
formam um conjunto, um bloco associativo de imagens
em subdivisão prismática das imagens.
A base lógica do Sobressimbolismo é a “vontade de
poder fazer”. Da expansão da consciência dela oriunda,
adviria o apuro métrico, rítmico e imagístico.
A “vontade de poder” fazer inclui a tendência à
memória absoluta. Não queremos esquecer de nada,
nem ao menos do que não vivenciamos. Nem aceitamos
a perda que decorre do envelhecimento. Rejeitamos
qualquer tipo de perda de informação, mesmo que pela
idade.
Esta característica sobressimbolista abrange
os dispositivos externos de memória, como livros,
computadores, o inconsciente coletivo, a realidade
e a memória do ar, que abriga tudo que envolveu,
que a envolve e que envolverá — também a ela. O ar
constitui o meio físico e a forma de funcionamento do
computador quântico a que pertencemos.
Pretendemos efetuar uma sociopsicanálise do
Brasil, expressa no que Lacan considera a linguagem do
inconsciente, cujo discurso é metaforonímico e só pode
ser pontuado pelo tempo lógico, com suaves toques
de beleza que apontam para o significado do desejo do
sujeito, não para a sua demanda por poder. Em troca
da vontade de potência, de Nietzsche, fornecemos, em
amálgama, a “vontade de poder fazer”. Sua expressão
é que criará a cidadania e a nova identidade cultural
brasileira. Sobressimbolismo é uma coisa séria. Nós
é que somos alguns ou os palhaços. Mas, segundo
Baudelaire, poetas são tão ridículos quanto o albatroz no
convés, e eu continuo: como todos os seres humanos.
Apenas conseguem transformar o ridículo implícito em
uma forma bela, estruturada segundo a “vontade de
poder fazer”.
E da “vontade de poder fazer” do Sobressimbolismo,
regra lógica, é que adviria a obsessão pela métrica, pela
compreensão de tudo que há, da musicalidade e da
filosofia em uma imagística complexa que inclui figuras
de linguagem inusitadas e a lógica mágica.
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O nome Sobressimbolismo é só um significante —
viva Saussure! Não tem um significado apenas. São
formas que significam, um significante com significados
múltiplos e, às vezes, contrastantes. O leitor cria seu
sentido. Uma gastronomia estética: arte muito boa até
com ingredientes ruins.
O signo sobre a superfície é o “sobre símbolo”.
Pode ser gramatical, matemático, virtual, um invariante
universal absoluto ou uma imagem eidética. Ao final,
formam um conjunto, um bloco associativo de imagens
em subdivisão prismática.
Podemos enxergar estes cristais como as
subdivisões prismáticas da ideia, a que Mallarmé
se refere em “Un Coup de Dés Jamais n’Abolira Le
Hasard”: cada um vai refratar a luz e produzir algo
diferente, outra ideia, outro texto-cristal edipicamente
diferente de seu pai-livro, apesar de ser uma continuação
sua. As pérolas só se tornam colar quando estão
reunidas. Cada prisma se subdivide em outro que se
subdivide em outro — e todos são doadores potenciais
de sêmen e capazes de produzirem fotos, músicas,
romances, contos ou...
Portanto, nossos símbolos são arquétipos, fôrma
em busca do mundo que tentam moldar, utopias que
propõem realidades em um lugar estético, paralelo ao
nosso, em que eventos e ideologias se reproduzem
de maneira parecida, mas com pequenas alterações
aleatórias, em progressão geométrica, tal como seus
cristais poéticos, contas em dois colares.
Quando a contemporaneidade impõe que qualquer
estratégia seja provisória, a literatura se torna uma forma
de terapia absoluta. Na sequência, o papel em branco
se converte no analista perfeito e a “associação livre”
de temas e imagens, regra básica da psicanálise, parece
mirar em uma fôrma eidética arquetípica e ideal.
Esse processo de construção de uma realidade
misteriosa que tem de ser adivinhada e não entendida
é a base do Sobressimbolismo. Manuel Bandeira nos
orienta, citando Mallarmé, para explicar o símbolo, em
“De Poetas e de Poesia”:
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“Nomear um objeto, dizia Mallarmé, é suprimir
3/4 partes do gozo do poema, que é feito da
felicidade de adivinhar pouco a pouco: sugeri-lo,
eis o ideal. É o emprego deste mistério que constitui
o símbolo: evocar pouco a pouco um objeto para
mostrar um estado de alma, ou, inversamente,
escolher um objeto e desprender dele um estado
de alma.”
Características do Sobressimbolismo em Nejar

Leitmotiv: Toda escrita envolve linhas sobre uma
superfície.
Sua inspiração provém da arte, mas a preocupação
com a destruição dos valores humanos, naturais,
culturais e sociais é fundadora de uma nova ciência.
Presente em artistas contemporâneos em que o
hibridismo dos gêneros fez com que se tornassem
posteriores a fronteiras.
A obra híbrida e desmontável é típica do
Sobressimbolismo.
Insatisfação com o cientificismo, com o
neoliberalismo, com o desmantelamento das instituições
brasileiras e com a destruição dos valores humanos e
culturais pela globalização.
Emprego do “Método do Delírio da Razão Criadora”,
que leva a técnica a esgotar os mínimos detalhes dos
caminhos estéticos, por ele bifurcados até o cruzamento
inumerável de cada possibilidade.
Interesse pelo aspecto plástico, visual e musical da
literatura. Sem abandonar a letra e a palavra.
Criação da literatura mítica, não figurativa, mas
comprometida com a mensagem e dotada de uma
cosmogonia e de uma teogonia próprias.
Propõe uma épica do futuro, em que a ação pertence
a um mundo que está sendo inventado e criado por ele.
Visionário e profético em sua criação, o
sobressimbolista a sacraliza quando luta contra o
mal. Quer eliminá-lo com a arte, pois a sua existência
conspurca a dele. O mal o adoece, seja sua origem física,
psíquica, espiritual estética, política ou econômica. Por
isso se lança contra o adversário, contra o feio, contra
a dor, contra a injustiça, contra a corrupção e contra a
angústia.

Assim, enxerga o homem como responsável pela
mudança da história para melhor.
O ritmo e as imagens de Nejar falam por si sós,
alcançando uma musicalidade que não chega à música e
uma plasticidade que não chega às artes plásticas.
O ritmo é sua maior preocupação, esteja ele no papel
de poeta, de romancista, de dramaturgo ou de crítico.
Poeta, romancista, dramaturgo e crítico em mesmas
dosagens.
Para ele, escrever é falar imagens. Faz falar as
imagens mesmo dentro da prosa. Não abomina
a história, mas sua épica de imagens é que vai
desenvolver o enredo até o mito se tornar história.
Psicologismo: foco na visão do indivíduo, no mundo
interior do artista ou no dos seus personagens.
Interesse por símbolos, em que o sentido deve
ser descoberto, não revelado de pronto. Trabalha com
metáforas arquetípicas do inconsciente, como é o caso
de “Memórias do Porão” e de “O Túnel Perfeito”.
Sua obra é uma enciclopédia que reúne os mais
variados recursos usados por escritores desde Homero:
metáforas, aliterações, assonâncias, paronomásias,
metonímias, comparações, rimas internas, sinestesias,
antíteses — e inúmeras outras — tocam o barroco sem
deixar o Sobressimbolismo.
Culto da forma sem se preocupar com a clareza, mas
sim com a claridade, de que é sedento.
Hibridismo dos gêneros e das artes. As fronteiras
entre gêneros e artes são anuladas: qualquer coisa é a
mesma coisa e deságua na literatura. Romance = poema
= conto = novela = teatro = música = artes plásticas.
Paixão pelo mistério, pela noite, pela origem e pelo
fim de todas as coisas.
A liberdade só é possível no sonho, na imaginação e
na fantasia. Inventor de palavras, brinca com elas feito
criança, divertindo-se enquanto cria.
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Sua preocupação com a essência o tornou um
especialista em aforismos capazes de explicar o
impossível.
Temperamento utópico e crítico.
Misticismo agnóstico: objeto do desejo humano,
existe o Lugar Simbólico Inconsciente de Deus,
construído pela crença humana em algum tipo de
entidade divina por milhares de anos. Senti-lo é uma
experiência para a qual destinar a vida não é muito e para
a qual a compreensão é inapreensível.
O Lugar Inconsciente Simbólico de Deus foi criado
desde o homem das cavernas, mas pode ser ocupado
por dinheiro, sexo, política ou drogas. Por isso, crer em
algo é inevitável para o homem. Até a crença no vazio
o constrói como homem. Mas crer no amor parece a
melhor escolha, já que ele é mais importante do que a fé
ou a esperança, segundo Paulo em Coríntios.
Preocupação com o cultural propriamente dito e com
o cultural no natural e na natureza.
Subjetividade contra a sociedade objetiva.
Preocupação com o inconsciente e com o
psicológico.
Nefelibata recluso, anda nas nuvens e se aprisiona
em torres de cristal de que suas palavras o libertam.
Na narrativa, o enredo e ação ficam em segundo
plano. Contar uma história é importante, mas o conteúdo
e a forma são muito mais.
Afastamento e crítica da sociedade burguesa.
Idealismo — arte pura — crença nos espíritos da
razão e da escrita.
Tom literário, mesmo na prosa, não o banal.
Temas elevados ou elevação de temas vulgares até a
altura em que se acha o estético
Arte pela arte, sem interesse comercial. A diferença
entre ele e o pop é que o Sobressimbolismo deseja o
impossível: uma nova forma de arte. O pop se contenta
com o possível: a fôrma da arte, o segredo do sucesso, a
que almeja equivocadamente. Ele visa o desejo secreto
que sua estética procura enquanto descobre novos
rumos. Cabe ao espectador encontrá-lo na leitura das
conexões sugeridas pelos artistas.
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Retoma os clássicos, desconstruindo-os para assim
plasmar, em amálgama, uma ruptura revolucionária com
a tradição, que é assumida com a missão de dar à luz a
nova forma Sobressimbolista.
O núcleo da sua criação é resistente. Seguindo
o conselho de Pound, ele testa as palavras e lança
mão apenas das que funcionam. Escolhe as que
lhe apresentam a garantia de que funcionarão pela
eternidade que já começamos a recordar antes de a
termos vivenciado.
Prevenção contra rimas fáceis e adjetivos que
chegam com facilidade, mas são ladrões que mendigam
em busca de sua luz própria. Com gentileza ele os afasta
da soleira da porta em que reside sua arte.
Não procura rimas. As rimas o procuram. Devem ser
dosadas, em entretons, pelo espírito suave que rege a
assonância das rimas toantes.
Emprega adjetivos proparoxítonos tentando
substantivar o texto. O verbo fornece a ação; e o
substantivo, a coisa, a matéria. O adjetivo dá a cor, mas
é um tempero raro que deve ser usado para colorir o
texto sem empanar os outros ingredientes.
Sua “A Vida Secreta dos Gabirus” só pode ser lida
por meio da chave decifradora criada por Mallarmé
e lançada em “Un Coup de Dés Jamais n’Abolira Le
Hasard” — a subdivisão prismática da ideia. O brilhante
conceito, entretanto, jamais foi executado como
estrutura de romance, pois é lógico, rígido, e não permite
excessos: cada cristal vai refratar a luz e produzir algo
diferente, outra ideia, outro texto-cristal edipicamente
diferente de seu pai, apesar de ser uma continuação sua.
Não é uma obra aberta nem um romance desmontável,
como preconizava Umberto Eco. As pérolas só se
tornam colar quando estão reunidas.
Qualquer texto é capaz de gerar novos personagens
de que nascem vários outros acontecimentos que assim
se bifurcam, à Borges, referindo-se aos caminhos que
se abrem para o ser enquanto escolhas existenciais: as
nossas escolhas nos produzem.
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O mesmo fenômeno ocorre em cada um dos
condensados parágrafos de Nejar, que fornecem
material, eventos e personagens suficientes para
a produção de outros romances mais ou menos
intercambiáveis no seu conjunto e totalmente
independentes entre si. Nejar larga pérolas em
sementes que não colhe e de onde outros livros
poderiam nascer, se suas histórias e figuras singulares
não fossem cortadas pelas Parcas mãos de Carlos,
que tecem, cruzam ou cortam o fio do destino e deixam
pelo caminho o texto-tecido-mãe-de-que-muitos-queseriam-capazes-de-nascer-dele.
Ou seja, o livro é seminal. Cada prisma se subdivide
em outro que se subdivide em outro — e todos são
doadores potenciais de sêmen capazes de produzir
outros romances ou contos ou...
Em “A Vida Secreta dos Gabirus”, segue uma falsa
pista do autor quem acreditar que Pompílio de fato roía
livros com a boca. Nejar explica que ele era banguela.
Portanto seus olhos é que mastigavam pela leitura voraz:
“(...) e era de vazios contados a dedo. Sem dentes.
Nem os olhos se apresentavam, dentuços — ele
viu.” (p. 13)
Pompílio, como fazia Nejar em sua juventude, estraga
os volumes, manuseando-os até se desfazerem. E a
verdade, caro Watson, é que ratos não degustam livros
nem os memorizam quando os comem. Homens é que
o fazem:
“E Pompílio aventou, num átimo: o livro é vingança
contra o esquecimento. E digeri-los é se alimentar de
memória.” (p.17)
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Mas é uma nova sinestesia. Ele criou uma nova
figura de harmonia sua, que nomearei de sinestesia
complementar, com alto teor de Sobresssimbolismo.
Dirão meus críticos que não dei um exemplo adequado
de sinestesia, pois o que relato como sinestesia é uma
metáfora. Um gabiru mastigar livros com os olhos é
uma metáfora. Mesmo sendo a sinestesia uma forma
de metáfora, tenho de incluir, complementarmente, a
informação de que eles mastigavam livros com os olhos
e que eles tinham sabor:
“Quando, certa vez, mastigou o papel e os vocábulos
de As confissões, de Agostinho, eram de outro
gosto ressabiado: o de ostras e frutos do mar. (...)
E os instantes com que mastigara Laços de família,
de Clarice, na epifania, eram uvas cortadas de um
vinhedo. Saberes e sabores são indiscutíveis.” (p. 123)
O fato é que a sinestesia cruza duas
sensações diferentes e que mastigar apenas não
é algo necessariamente olfativo ou gustativo. É a
complementaridade do mastigar com sensações ao
longo do livro que permite chamá-la de sinestesia
complementar, pois só podemos tomar conhecimento
das percepções diferentes usufruídas pelos gabirus, ao
degustarem diversos livros, se percebermos a existência
do cruzamento que as caracteriza como tais, gerador
de uma nova estrutura em que uma se une à outra
em comunhão: os gabirus mastigam com os olhos
(visão) e sentem gosto (paladar) de frutos do mar ou de
uvas. Veem o gosto e o cheiro. Trata-se de uma visão
degustativa, de uma gastronomia pantugruélica dos
livros, à moda de vinhos e comidas. Um dado de origem
semântica permite a compreensão da imagem.
E recordo que a sinestesia tem sido vista pela
neurociência como o processo pelo qual são criadas não
só as artes, mas também as ciências e a possibilidade
da evolução humana — desde a pré-história. Cada novo
evento é encaminhado por sinapses neuronais que se
interligam a todas as outras partes do cérebro, como os
círculos dentro de círculos a que se referia Dante.

E repito: a verdade, caro Watson, é que Nejar criou
uma belíssima sinestesia, que une impressões de
sentidos diferentes como fez o simbolista Baudelaire
em seu soneto “Correspondances”. Nejar retoma a
sensorialidade e o subjetivismo, renovando-os pelo
Sobressimbolismo que inaugura.
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Não, Dante, não é o amor que move o Sol e as
estrelas e funda o humano. A sinestesia é que permite
a sensação do amor e a criação da linguagem e da
raça humana a partir da formação de um todo que é
mais do que a mera soma das partes que se interligam
sinestesicamente. Sim, qualquer pensamento humano
se forma com base nela.
Levando à frente sua própria herança de continuidade
de imagens em que metáforas se contradizem
complementarmente e de forma dialética, gabirus se
tornam homens e homens se tornam gabirus pela sua
livre escolha, em mais uma outra criação sua: a metáfora
complementar dialética.
Em “Os Degraus do Arco-Íris” surgem novas
técnicas: a “metametamorfose” e o romance por
complementaridade.
Apesar das referências à obra de Kafka — “A
Metamorfose” — e à de Ovídio — “Metamorfoses”
—, a proposta de Nejar é mais radical. Não só qualquer
pessoa, mas também qualquer coisa — seja dos reinos
animal, vegetal ou mineral — podem se transformar
em outro corpo, por força de sua opção pela barbárie ou
pela humanidade ou pelo acaso: “Cíntia e eu possuímos
uma casa que nos morava, como eu moro nela, ela
em mim e o que moramos é eterno”(p.79). De fato,
essa perpétua e alucinante transformação sem fim
merece o nome de metametamorfose: a metamorfose
dentro da metamorfose. E constitui uma nova técnica
Sobressimbolista do autor.
No inusitado romance por complementaridade
cada romance seu é uma continuação, uma
“metametamorfose” do anterior. É impressionante a
semelhança estilística entre eles, assim como a estrutura
de subdivisão prismática da ideia que alotropicamente os
perpassa como fio condutor, semeando um em outro.
É a complementaridade de imagens ao longo do
livro que permite chamá-la de imagem complementar
dialética, pois só podemos tomar conhecimento das
percepções diferentes usufruídas pelas personagens,
se percebermos a existência do cruzamento que as
caracteriza como tais, gerador de uma nova estrutura
em que uma se une à outra em comunhão às vezes
semanticamente diferente ou frontalmente oposta.
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A coerência é profunda: aliterações,
alegorias, metáforas, aforismos e manipulações
sobressimbolistas da realidade inundam todas
as frases, deixando o leitor sem fôlego, como se
estivesse diante de um filme em clipes rápidos,
característicos do cinema moderno. Explico: os
filmes antigos eram lentos, possuíam uma ação
vagarosa. O cinema contemporâneo acolheu, em sua
teoria eisensteiniana da montagem, a linguagem de
clipes dos anúncios publicitários. Qualquer cena é
completa e se constitui em uma surpresa sensorial,
tal como cada frase sua, pois carrega em si imagens
— no sentido literocinematográfico — eletrizantes,
comoventes, surpreendentes, condensadas, que
prendem a leitura à maneira de um filme-romance.
Qualquer oração tem sua beleza em si e explode
na cara do leitor em imagens inusitadas típicas do
cinema contemporâneo.
Assim, cada romance que Nejar escreve na
verdade é um capítulo do livro maior, o conjuntouniverso que converte as subdivisões prismáticas
da ideia no mais gigantesco romance desmontável
já escrito. O todo supera “A Comédia Humana”,
de Balzac, e o “Em Busca do Tempo Perdido”, de
Proust. É o mesmo processo empregado por ele
nos poemas de “Os Viventes”, que tem reescrito e
ampliado por mais de trinta anos.
Há uma unidade de técnicas, da estrutura, da
palavra como forma de luta no duplo sentido (bíblico
e literário), de personagens como os Gabirus, que
saem de “Carta aos Loucos” e vão compor “A Vida
Secreta dos Gabirus”. Em “Os Degraus do Arco-Íris”,
Nejar fala da pensadora Hannah Arendt (p.18), de
Pedra das Flores — onde se passa seu “Matusalém
de Flores”. E o próprio Matusalém é citado (p. 71).
O imaginário cristão sempre está presente em
sua luta, em prol da condição humana, contra uma
barbárie demoníaca que tenta impedir que seus
personagens cheguem ao paraíso.
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Vou deixar falar o próprio Nejar, em um trecho de sua
obra inédita Senhora Nuvem:
“Mas falarei, sim, de livros de poesia e ficção, que
escrevi, onde já aparece a ‘metametamorfose’.
Afirma um excelente crítico, Oscar Gama Filho, que
é um novo estilo, o Sobressimbolismo. E tal, como
ele afirma, não está apenas na ‘metametamorfose’,
também está na invenção particular de novas figuras
de linguagem e de estruturas do texto, além do
caso da sinestesia complementar, da ‘subdivisão
prismática da ideia’, e no próprio romance de
complementaridade, em ‘Os Degraus do Arco-Íris’.
Mas não se escreve para inovar, escreve-se porque
‘ninguém nos escuta’ ou porque as palavras se
encantam em mim e não sei expressar diferente
do que faço. E exprimo às vezes o que não quero,
mas se impõe. Há casos de ‘metametamorfose’ em
‘O Campeador e o Vento’ (1966), pois da morte do
lavrador surge o campeador e vai executar o novo
tempo (tese, antítese e síntese). Nos ‘Viventes’
(agora em 3ª edição), a poesia se transforma em
ficção e essa em poema. Ou na construção ficcional,
desde ‘Riopampa (O Moinho das Tribulações, 2000)’,
A ‘Negra Labareda Alegria’, até o mais recente, ‘A
Vida Secreta dos Gabirus’, editado pela Record, e
o volume no prelo, ‘O Feroz Círculo do Homem’,
bem como os dois inéditos, ‘O Cavalo Humano’ e
‘Os Degraus do Arco-íris’. Nesses dois aprofundei
a ‘metametamorfose’. De maneira nova, ainda que
tenha a tradição de Ovídio, que passa por Swift,
Kafka, Bruno Schultz, James Joyce e Guimarães
Rosa (Riobaldo: rio cansado; Diadorim: dia-do-fim,
homem guerreiro que esconde uma bela mulher
revelada na morte). Repito. Minha visão é diferente.
Kafka e Schultz transformaram um ser humano
em inseto e não há volta. Criei a possível volta pela
palavra, de uma natureza à outra e até o retorno. Vou
atrás, dentro de meus limites, das pegadas que se
inventam — não do caos, mas do abismo. (...) Porque
o humano é interminável. E a ‘metametamorfose’ é
das palavras que se movem em outras e outras, até
virarem seres vivos. E tão vivos, por mudarem para
outras formas de existência. O que gera tal processo
é do corpo por dentro da alma. Apenas conto o que
as palavras me contaram.”
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Enfim, apesar de cada um de seus romances
constituir uma obra completa e acabada, eles formam,
contudo, um conjunto em que as narrativas se fundem
e abastecem uma à outra. O conjunto-universo é
desmontável, mas seus elementos, os capítulos
do romance, não. E aqui está presente, de novo, a
‘metametamorfose’.
E veja que interessante, dileto leitor: o romance
é metonímico, e a poesia é metafórica. A metáfora é
um tropo por similaridade. Apesar de os seus poéticos
capítulos-romances serem altamente metafóricos, sua
união no todo, que as torna o grande romance, também
estabelece o reinado da metonímia, que é um tropo
por contiguidade. É a relação de proximidade de seus
romances que os tornam metonímicos. Pérolas que,
unidas, se tornam um colar.
E o protótipo das “metametamorfoses” é o próprio
Nejar, que se transformou em vários livros. De fato, o
corpo de Nejar parece ser apenas o cavalo em que o
escritor se incorporou e a que a entidade estética não dá
muita atenção, não lhe permitindo tomar cuidado algum
com sua saúde ou com seu aspecto físico. A monástica
ascese de seu corpo serve somente para cumprir
o destino de escrever a sua obra literária. Mas essa
máquina de escrever ambulante possui alma e gênio.
Vivendo em um jogo de palavras, enquanto elas
existirem, Nejar estará vivo, pois elas o sustentam,
assim como ao universo intercambiável envolto em
“metametamorfoses”.
Com um dos grandes poetas brasileiros ainda vivos,
herdeiro de tradições, aprendi, com ele, a exercer o
sobressimbolítico “ato poético”, que diferencia o poeta
de quem escreve versos. Muito bonitos, mas não
funcionam, diria Pound. Ato poético é tudo que o poeta
executa, embebido pela beleza, mesmo que não seja
literatura. Minha boca foi aberta depois de saber que
poetas falam como poetas e que as pessoas acham
estranhas nossas palavras. Mas “estranhamento” é
o que os formalistas russos, do início do século XX,
definiam como a reação diante do novo. O lançamento
do Sobressimbolismo é, portanto, também um ato
poético.
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A

formação de uma burocracia
profissionalizada, no Brasil, inicia-se na
primeira metade do século XX, com a
criação do Departamento Administrativo
do Serviço Público – DASP em 1938. No ano seguinte,
foi editado o Decreto-Lei nº 1.713/1939, norma que, em
seus artigos 191 e 192, trazia a garantia da estabilidade.
A estabilidade existe até hoje.
No Brasil, apesar de todos os servidores estatutários,
uma vez aprovados no estágio probatório, adquirirem
estabilidade, na prática a capacidade de atuação
autônoma desta burocracia varia de órgão para órgão e
de período para período. Compreender a autonomia de
determinado corpo burocrático não se esgota, então, em
uma análise da existência ou não da estabilidade. Outros
fatores devem ser levados em consideração.
Os objetivos: profissionalização e neutralidade

Muitas obras brasileiras de direito administrativo,
bebendo de fonte que é, na inspiração direta, francesa,
e, na aspiração, weberiana, afirmam que a estabilidade
do servidor visa a dois objetivos: profissionalização e
neutralidade política1. A estabilidade viabilizaria, em
primeiro lugar, uma burocracia profissional. Munidos
da garantia, os servidores públicos poderiam exercer
suas funções pautados em critérios objetivos, sem se
preocupar com repercussões de ordem política de seus
atos.
A garantia da estabilidade impediria a instituição
de um sistema de patronagem em que as indicações
para cargos estivessem ligadas a afinidades políticas,
ideológicas ou pessoais. A manutenção do quadro de
pessoal, mesmo com trocas de governo, permitiria
a continuidade de políticas e evitaria a paralisação
de atividades. A presença de servidores estáveis
contribuiria, ainda, para a formação de uma memória
institucional. No limite, e não se precisa ir para longe das
Américas para se ter ideia do ponto, servidores estáveis
poderiam ser garantes de uma mínima institucionalidade
diante de pressões destrutivas.
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Para além da estabilidade: os fatores de influência

A estabilidade é ferramenta de profissionalismo e
imparcialidade no serviço público. No entanto, ela não
é o único fator que leva a esses fins2. Pretendemos
explorar alguns dos fatores que influenciam na
neutralidade política e no profissionalismo da burocracia
para além das regras de direito positivo.
Costumes institucionais

O primeiro e talvez mais importante fator são os
costumes adotados por instituições públicas e por
agentes políticos.
Imaginem-se dois órgãos integrantes da mesma
Administração, com servidores estáveis regidos pelo
mesmo estatuto, mas com ambientes institucionais
distintos. No órgão A, prevalece cultura de respeito
ao trabalho do funcionário. O chefe não interfere nas
manifestações de seus subordinados ou expressa
favoritismos a partir das preferências políticas dos
servidores. Escolhe quais servidores ocuparão funções
estratégicas a partir do perfil e da expertise dos
membros da equipe.
Já no órgão B os servidores são questionados por
suas manifestações e pressionados a atuar de acordo
com os interesses dos agentes políticos. Funcionários
que expressam visões políticas mais afinadas com as
do governo são escolhidos para posições de direção e
chefia, enquanto os que discordam são designados para
funções pouco interessantes. A participação em eventos
de capacitação é definida de acordo com as preferências
pessoais do chefe.
Em que pese os servidores dos órgãos A e B
integrarem a mesma esfera da Administração Pública e
sejam regidos pelo mesmo estatuto, é inegável que a
cultura do órgão A favorece muito mais o desempenho
de atividades de maneira técnica e imparcial do que a do
órgão B.
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Os usos e costumes adotados por cada instituição
pública – e o ambiente nela cultivado – representam,
assim, ajuste mais sutil do que o direito positivo e
acabam por desempenhar papel relevante no momento
de se avaliar a independência real com que os servidores
públicos podem contar no exercício de suas funções.
Grupos de interesses e problemas de agência

Ao desempenharem seu trabalho, servidores
públicos não se preocupam apenas e tão somente em
agir de maneira profissional e neutra. Ainda que tenham
esses objetivos em mente, eles também possuem
desejos de buscar promoções, ocupar posições de
destaque, conseguir relotações para realizar tarefas que
lhes pareçam mais interessantes, trabalhar em locais
que mais lhes agradem, engordar o contracheque,
ampliar a relevância de sua carreira na sociedade e na
Administração etc.
Há casos em que as preferências pessoais da
burocracia alinham-se ao ideal weberiano. No entanto,
duas situações podem fazer com que a prática se afaste
deste ideal. A primeira já foi indicada: é possível que a
cultura institucional seja de ampla patronagem política.
A segunda diz respeito a casos em que há
um descompasso intrínseco entre os desejos da
burocracia, como grupo organizado, e os interesses da
Administração. Em uma crise financeira, o interesse
dos funcionários públicos pode ser o de buscar uma
recomposição salarial, ao passo que o interesse da
Administração pode ser o de manter políticas de
austeridade. Esses dilemas são estudados pela Teoria
do Agente-Principal.
Nas relações de trabalho da Administração Pública,
esta age como principal, enquanto os funcionários
públicos atuam como agentes. O problema é que essas
pessoas naturais também possuem os seus próprios
interesses, os quais podem conflitar com aqueles que
seriam do principal. Tais conflitos recebem o nome de
“problemas de agência”, e a teoria agente-principal
busca reduzi-los por meio de uma remodelagem de
incentivos que assegure um maior alinhamento dos
desejos dos principais com os dos agentes.

A teoria do agente-principal surgiu inicialmente para
explicar conflitos de interesses em empresas privadas.
Posteriormente, foi transplantada para o setor público,
também organizado em estruturas de pessoas jurídicas
e seus representantes, mas é importante ter em mente
que existe particularidade no setor público: além dos
interesses dos servidores-agentes e a Administraçãoprincipal, há o interesse da coletividade.
Com isso, é possível que haja conflitos de interesses
não só entre servidores públicos e Administração, mas
também entre a Administração da ocasião e cidadãos. E
mais: é igualmente possível que, ao menos em alguns
casos, nos conflitos de interesses entre funcionalismo
e Administração, as preferências da burocracia estejam
mais alinhadas com as da coletividade. Por exemplo:
servidores concursados podem resistir e denunciar
tentativas de aparelhamento político de determinado
órgão público.
A estabilidade pode ampliar os dilemas de agência,
uma vez que empodera os servidores-agentes ao
subtrair-lhes o medo da demissão sem justa causa.
No entanto, ela também pode atuar como fiel desta
balança de interesses triangulares, ao permitir que a
burocracia possa resistir a investidas autoritárias ou de
patronagem política e, com isso, promover interesses
dos administrados.
Por outro lado, a articulação política de servidores
públicos em grupos de interesses organizados, e
a constitucionalização de amplo rol de direitos da
categoria, amplia os espaços de poder ocupados pelo
funcionalismo. Servidores públicos exercem cargos
importantes nas engrenagens de poder e, com isso,
adquirem capital político para buscar atender a seus
próprios interesses, sejam eles republicanos (como,
por exemplo, quando servidores de órgão ambiental
pressionam agentes políticos pelo cumprimento de
normas ambientais) ou nem tanto (p. ex., pressionar
parlamentares para a criação de regras previdenciárias
mais benéficas apenas para sua categoria).
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Responsividade

Os críticos da estabilidade sustentam que ela
serviria de subterfúgio para maus trabalhadores
esconderem-se atrás de suas mesas sem serem
demitidos. Para melhorar a qualidade do trabalho
realizado no setor público, seria necessário extingui-la
ou, no máximo, reservá-la a carreiras de Estado
(quais são elas é objeto de outra acirrada discussão,
em que ingressam rent-seekers de diversos
matizes).
Pode-se discordar das soluções, mas há um
ponto relevante no diagnóstico: mecanismos de
responsividade são necessários no serviço público.
Eles servem para reduzir problemas de agência ao
realinhar os incentivos apresentados aos funcionários
públicos, a fim de que seja também de seu interesse
buscar melhorar sua performance.
A Constituição da República, desde a reforma
administrativa promovida pela Emenda Constitucional
nº 19/1998, prevê (artigo 40, § 1º, III) a possibilidade
de o servidor público estável perder o cargo em
razão de “avaliação periódica de desempenho,
na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa”. Esta lei complementar até hoje não
foi editada. Com isso, o servidor público, após
aprovação em estágio probatório, somente pode
perder o cargo por sentença judicial transitada
em julgada ou processo administrativo disciplinar,
também assegurado o devido processo legal, na
forma dos demais incisos do artigo 40, § 1º da
Constituição3. Tais hipóteses excluem de demissão
situações em que a conduta do servidor não é
inapropriada a ponto de se instaurar um processo
disciplinar, mas sua performance deixa a desejar.
A ausência de avaliação periódica pode gerar uma
“régua de mediocridade” no serviço público. Basta
que a conduta do agente se mantenha suficiente
para não ser punido com a demissão, por meio
de sentença judicial ou processo administrativo
disciplinar. O funcionário público que comparece
ao trabalho, mas entrega trabalhos de qualidade
duvidosa está, de fato, protegido pela estabilidade tal
como aplicada hoje.
Ao contrário do que poderia parecer, esse
diagnóstico não será sucedido aqui por uma defesa
da extinção da estabilidade. É importante ter em
mente que as práticas institucionais importam tão
ou mais do que as regras escritas e, portanto, a
mesma realidade poderia se fazer presente em
uma instituição cujos empregados não possuam
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estabilidade, mas que adote uma sólida cultura
de não dispensá-los, a exemplo do que ocorre
em algumas empresas públicas e sociedades de
economia mista.
Caso subtraída a garantia da estabilidade
de nosso ordenamento, a tentação de agentes
políticos eleitos substituírem o corpo burocrático
por apadrinhados e utilizar cargos públicos como
moeda de troca por apoio partidário não pode ser
ignorada. Fenômeno similar, inclusive, pode ser
observado em todas as esferas federativas em
relação ao preenchimento de cargos em comissão,
deixando claro que, à luz dos costumes institucionais
dominantes no Brasil, extinguir a estabilidade pode
se revelar um cavalo de troia.

P

or outro lado, a ausência de
responsividade do servidor pode produzir
sentimentos de indiferença em relação
à qualidade das atividades e prejudica
a concretização do ideal de profissionalismo e
capacitação que norteou a criação do regime
jurídico da função pública. A avaliação periódica
de servidores públicos estáveis, se bem utilizada,
poderia calibrar este trade-off entre as necessidades
antagônicas de mecanismos que assegurem a
neutralidade política e ferramentas de garantia de
qualidade do trabalho desses funcionários. Josse
Delfgaauw e Robert Dur sintetizam o papel do
monitoramento como catalisador de maior qualidade
do trabalho na Administração Pública ao pontuarem
que “quando o esforço [de cada funcionário] é
praticamente não verificado, o setor público pode
contratar muitos trabalhadores preguiçosos à medida
que eles engolem os trabalhadores motivados”4.
Claro que seria ingênuo imaginar que apenas
a avaliação periódica de desempenho seria o
bastante para solucionar problemas de qualidade e
produtividade no serviço público. A avaliação possui
suas próprias imperfeições e distorções, como o
risco de utilização de critérios de afinidade pessoal
e política (a avaliação passando a ser parte do mal
cuja cura pretendia ser), sua realização apenas
“para inglês ver”5, e o risco de objetivação ou
quantificação de valores que não são objetiváveis (o
que pode distorcer a qualidade do próprio trabalho
desempenhado: veja-se, por exemplo, a produção
de artigos acadêmicos “para pontuar na CAPES”, e
não para realizar descobertas ou avançar a ciência
brasileira).
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Contudo, a instituição de avaliações pautadas em
critérios tendencialmente objetivos, com todas as
limitações e os riscos, é solução subótima preferível à
da extinção generalizada da estabilidade. A estratégia
pode trazer contribuições relevantes ao aprimoramento
do serviço público a médio e longo prazos, inclusive
fornecendo subsídios para uma eventual reforma mais
profunda. A experiência é um importante mecanismo de
aprendizado, e a avaliação de desempenho pode servir
como um ambiente mais controlado, uma espécie de
sandbox para futuras modificações mais estruturais do
regime jurídico estatutário.
Motivação

Tanto na esfera privada quando no setor público, os
níveis de motivação do trabalhador são essenciais para
a qualidade das atividades que desenvolve. No limite,
a desmotivação do servidor público pode se tornar
tamanha que leve a pedidos de exoneração por vontade
de buscar atividades mais desafiadoras na área privada,
fazendo letra morta a garantia da estabilidade. Motivar o
servidor público promove, portanto, profissionalismo e
retenção de talentos.
A psicologia divide a motivação em intrínseca e
extrínseca6. A primeira está relacionada ao senso
de propósito, reconhecimento e pertencimento que
determinada atividade traz, ao passo que a segunda
se relaciona a questões de ordem mais prática, como
remuneração e estrutura de trabalho. Alguns pontos
que interferem na motivação do servidor público não
diferem tanto do trabalhador privado. Melhoras no
sistema de remuneração ou na estrutura física oferecida
pelo empregador aumentam a satisfação tanto de
funcionários públicos quanto privados.
Há, no entanto, questões peculiares ao regime
jurídico da função pública. A própria estabilidade
desempenha um papel na equação da motivação de
servidores públicos, já que a inexistência da possibilidade
de demissão a qualquer tempo modifica o equilíbrio
do sistema de carrots-and-sticks (i.e., recompensas e
sanções) existente na iniciativa privada.
Outra é o fato de os estatutos de servidores
preverem promoções (e, em alguns casos, também
lotações) baseadas em critérios exclusivamente de
antiguidade ou numa combinação entre mérito e
antiguidade. As promoções e lotações pautadas apenas
em “quem chegou primeiro” servem de desestímulo
à qualidade do trabalho, reforçando a régua da
mediocridade.
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Ainda que se aperfeiçoem os critérios para promoção
por mérito, extinguindo-se ou limitando-se a promoção
por antiguidade, pequenas diferenças entre salários
iniciais e finais das carreiras públicas continuam a
desincentivar o trabalho de excelência. Embora a
realidade salarial na Administração tenha grandes
variações de uma carreira para outra e de um ente
federativo para outro, é comum que os vencimentos de
um servidor recém-empossado em determinado cargo
não sejam tão diferentes daqueles que já estão em final
de carreira. Esse desenho institucional, associado a
uma baixa motivação intrínseca, pode gerar em alguns
a sensação de que fazer o mínimo necessário para
não sofrer processos disciplinares pareça mais atrativo
do que buscar a excelência profissional em troca de
pequeno (ou nenhum) aumento no contracheque.
Incrementar a motivação intrínseca de servidores
públicos vai além de modificar a política remuneratória,
visto que mesmo carreiras públicas cuja remuneração
é em média superior à de seus equivalentes privados
podem sofrer com baixos índices de motivação
intrínseca. Práticas institucionais de patronagem
política e favoritismos pessoais em detrimento de uma
valorização do trabalho podem explicar parcialmente a
desmotivação de servidores públicos, mas há, ainda,
outros ingredientes neste caldo.

O

primeiro deles é a dificuldade de
implementação de inovações no
setor público, que pode difundir entre
agentes públicos uma sensação
de impotência e apatia. O segundo é a constante
divergência entre o conteúdo programático exigido para
aprovação em concursos e as atividades efetivamente
desenvolvidas. Concursos públicos, ao valerem-se de
provas conteudistas, aferem o conhecimento teórico dos
candidatos e selecionam aqueles que demonstram maior
saber a partir dos critérios de avaliação escolhidos pelos
avaliadores. Não necessariamente aqueles que se saem
melhor em provas têm maior aptidão para desempenhar
as atividades práticas ligadas àquela função pública.
Não se está aqui a defender a abolição das seleções
públicas nem a extinção de órgãos de controle ou
sistemas de contratações públicas. Todos existem para
defender valores que superam eventuais externalidades
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negativas, sobretudo a impessoalidade no trato da
coisa pública. O ponto é mais singelo: a motivação dos
servidores públicos influencia diretamente na qualidade
de seu trabalho. E essa motivação, assim como as
práticas institucionais, os problemas de agência e a
responsividade dos agentes públicos, não dependem
apenas da existência de estabilidade. Repensar os
incentivos apresentados pelo atual regime jurídico
da função pública pode não só reduzir problemas de
agência, como também contribuir para motivar agentes
públicos a engajar-se em suas atividades e a atuarem
com maior comprometimento com os resultados que
apresentam.
Conclusão

As duas pedras de toque da estabilidade são a
busca por profissionalismo e capacitação e neutralidade
política dos agentes públicos. Esses objetivos podem
ser influenciados por uma série de fatores, como a
cultura institucional prevalecente em determinado
órgão ou entidade da Administração, problemas de
agência enfrentados pela Administração (na medida em
que a burocracia constitui um grupo organizado dotado
de interesses próprios), o grau de responsividade a que
os servidores públicos estão submetidos e os níveis de
motivação que apresentam.
Servidores estáveis não podem ser demitidos de
forma sumária, mas podem ser perseguidos com
remoções arbitrárias. Podem ter seu espaço decisório
esvaziado pela criação de novos cargos em comissão
e pela escolha política de agentes extraquadro para
ocupar posições de direção. Podem ter interesses que
conflitem com as da Administração. Podem apresentar
trabalhos medíocres e ainda assim se manter por anos
no exercício de suas funções, com direito a promoções
por antiguidade. Podem se sentir desmotivados por
uma cultura institucional da pessoalidade ou pela
dificuldade da implementar mudanças e inovações.
Pensar o regime jurídico da função pública a partir
de uma estrutura binária, de estabilidade versus não
estabilidade, impede que se percebam todas suas
nuances e particularidades. Uma verdadeira reforma
nas regras de regência dos servidores públicos
também precisa levar em conta os fatores aqui
expostos. Caso contrário, dificilmente aproximará a
atuação da burocracia brasileira das trincheiras reais
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da Administração Pública dos ideais weberianos de
profissionalismo e neutralidade política. E, como visto,
há espaço para que os primeiros passos dessa reforma
sejam dados dentro da moldura da estabilidade.
Anna Carolina Migueis Pereira é procuradora do Estado
do Rio de Janeiro
annacmigueis@ gmail.com
José Vicente Santos de Mendonça é professor adjunto de
Direito Administrativo da UERJ e procurador do Estado do Rio
de Janeiro
josevicente@josevicentemendonca.com.br
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Como tantas outras, esta é uma história trazida por outros assuntos, pelo viés dos azares e das associações. E como tantas outras
que tomam a forma de crônica, não tem a pretensão de carregar
consigo nenhum ensinamento grave ou descoberta preciosa; apenas
a marca nostálgica dos registros antigos e a eventual comicidade
das anedotas de outros tempos. Reúne um episódio grave e muito
sentido a um outro, pitoresco pelo disparate grotesco.
Começa quando ao ler o prontuário policial de meu pai da década
de 1960, eu encontrei uma “parte de serviço” onde o investigador
n° 150, Antônio Bernardo de Santana, lotado na Delegacia Auxiliar
da Secretaria de Segurança de Pernambuco, presta conta de missão
realizada na véspera: a de espionar o enterro de minha mãe.
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Secretaria da Segurança Pública – Pernambuco
Ilmo Snr.
Comissário Supervisor da Delegacia Auxiliar
Parte1
Levo ao conhecimento de V.S para os devidos fins que, de
ordem do Exmo snr Cel. Secretário de Segurança Pública,
e designado snr, Permanente desta Especializada, às 14
horas de hontem me derigi ao Aeroporto dos Guararapes
acompanhado do investigador n° 174, em um Geep de
placa n° 5005 a disposição desta Delegacia , com a finalidade de assistir ao desembarque do corpo da esposa do
snr Prefeito desta Cidade, e fazer cobertura até o Cimiterio
de Santo Amaro.
Sou filho daquele “snr Prefeito desta cidade”; que aliás
também desembarcava acompanhando o “corpo da esposa”, falecida na madrugada do dia 26, em São Paulo. Talvez
aquele “snr” fora apenas a expressão de um reflexo hierárquico, estimulado pela natureza oficial do documento. Porém, não é improvável que, ao distingui-lo assim, o investigador Santana tivesse em mente as peculiaridades da política
local naquele momento e as intricadas relações de parentesco que permeavam as suas elites. Porque, vale lembrar que
o Sr. Prefeito da Cidade, Miguel Arraes (casado com Célia)
era concunhado do Sr. Governador do Estado, Cid Sampaio
(casado com Dulce) sob cuja autoridade ele, Santana, agia
em última instância.2 Portanto, dois políticos influentes,
um à esquerda, outro à direita, respectivamente, casados
com duas irmãs, duas representantes – curvemo-nos
ao clichê – de uma velha família da Zona da Mata açucareira
de Pernambuco: a família Souza Leão.
Com o tempo, guardada não sei quando, havia a lembrança de que minha mãe fora enterrada no túmulo do
Barão de Souza Leão, que seria nosso ascendente. Mais
tarde aprendi tratar-se de Domingos de Souza Leão, Barão
de Vila Bela (1816-1893).
Segundo seu biógrafo, Fernando da Cruz Gouvêa,3 Domingos “nenhuma memória deixou a respeito da intensa
participação por ele mantida na política pernambucana e no
plano nacional”: Foi “o primeiro Souza Leão a buscar um
diploma de curso superior”, no Curso de Direito de Olinda,
entre 1935 e 1839. Contemporâneo de Zacarias de Góes e
Vasconcelos – que por duas vezes o nomearia presidente
da Província de Pernambuco4 – e de José Tomás Nabuco
de Araújo, pai de Joaquim Nabuco. Aliás, foi através da
biografia deste último que tomei conhecimento de sua
influência política.
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Em 23 de março de 1978, morre o velho José Tomás.
Em Pernambuco, sabe-se que a eleição de Nabuco fora
acertada pelo pai com Vila Bela. Morto o velho senador,
alguns liberais não veem mais por que deveriam apoiar o
seu filho. Um deles, Souza Carvalho, lança a boutade: tirada
a causa, cessa o efeito. Luís Viana Filho relata:
Vila Bela, no entanto, manteve-se intransigente, pois,
embora duvidasse dos méritos do protegido, que
tinha em conta um dândi preocupado com futilidades,
considerava desairoso fugir à palavra empenhada. Para
demover os amigos, escreveu então a Luís Felipe [de
Souza Leão], seu lugar-tenente na Província: “Não sei
por que rejeitar assim o Nabuco: eu penso de modo
contrário e conto que me auxiliarão. Para mim, a morte
do pai me obrigou mais: considero um certo compromisso de honra a adoção de sua candidatura... Ponhamos
o homem à prova; não tenho grandes esperanças de
que seja boa, mas não podemos dignamente proceder,
julgando-o previamente.”
Assim imposto pelo novo chefe do partido, o rapaz
obteve um lugar na chapa... Esta era também a opinião
de Nabuco:
Não me custou nada essa eleição... Custou, sim, a Vila
Bela na Corte e na província a Adolfo de Barros, que
passou pela política como um perfeito gentleman, seu
presidente, incluírem-me na lista... Meu nome afastava
o de outros, como o Dr. Aprígio Guimarães, popular
na Academia pelo seu liberalismo republicano e sua
eloquência tribunícia.5
Domingos herdou de seu pai o engenho Caraúna, pioneiro na primeira vaga de modernização do processo de
fabricação do açúcar, onde se havia instalado uma máquina
a vapor, totalmente aparelhada em Pernambuco pelos
ingleses Harrington & Starr.6 Esse nome, Caraúna, ouvi-o
muitas vezes de minha avó: foi lá que ela foi morar logo
após seu casamento com meu avô, João Augusto de Souza
Leão, o último Souza Leão proprietário daquele engenho.
Desconheço as circunstâncias precisas que o levou a
vendê-lo, mas a história nos diz que as décadas de 1910
e de 1920 assistiram ao início da predominância da usina
sobre os engenhos de banguê, resultando em uma maior
concentração da propriedade da terra, seja pela nova indústria, como também nas mãos de proprietários de engenhos
mais capitalizados, a exemplo do comprador de Caraúna, Luiz
Francisco de Rego Barros,7 dono de mais quatro engenhos.
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A venda marca um empobrecimento para a família imediata de minha mãe. João Augusto passa a ser funcionário
da Secretaria da Fazenda. Fixa-se, portanto, no Recife,
onde vem a falecer aos 53 anos se idade. Deixa viúva e dez
filhos, sendo minha mãe a caçula com 9 anos de idade. A
descendência que compreendia sete filhas, foi obrigada a
trabalhar à medida que chegavam à idade adulta. E não é
improvável que esse súbito declínio do grupo familiar, declínio talvez mais econômico do que social, tenha facilitado
a aproximação entre os jovens Miguel Arraes de Alencar e
Célia de Souza Leão.
Miguel chegara a Recife por ínvios caminhos. Nascera
na pequena cidade de Araripe, no extremo sul do Ceará,
próximo à fronteira com o Piauí. Filho de proprietários de
gado, gente relativamente próspera para a região: seca,
pobre e longe dos grandes centros. Movido em parte
pela determinação, mas amparado também por parentes
que haviam emigrado para o sul, entra na Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro. Pouco mais de um ano depois,
transfere-se para o Recife em 1933, atraído por um trabalho
no recém-criado Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), autarquia destinada a implementar a política intervencionista
federal de Getúlio Vargas na agroindústria sucroalcooleira,
possibilitando o financiamento de safras, política de estocagem para valorização do produto etc. Ali, tendo atraído
por seu trabalho a atenção de Barbosa Lima Sobrinho, que
era presidente do IAA, progride na carreira; e, depois de
mais um breve estágio no Rio, volta ao Recife para ocupar
o prestigioso cargo de delegado do Instituto (a chefia do
escritório regional), antes de completar trinta anos.
Chegara a Pernambuco ascendendo profissional e
socialmente impulsionado, digamos assim, pela crescente
modernização do país. Virá a encontrar alguns anos depois,
trabalhando como secretária na Cooperativa Central de
Banguezeiros e Fornecedores de Cana de Pernambuco
(uma organização que mantinha necessariamente vínculos
de trabalho com o IAA), uma jovem flor da decadência
açucareira. Casam-se em 1945. Dezesseis anos depois
Miguel conduz o corpo de Célia ao túmulo dos Souza Leão.
Ou, pelo menos é o que eu pensava até há pouco tempo.
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Instigado por algo que ouvira de um primo (que traz o
nome do avô), João Augusto Souza Leão (Joca) sobre a
remoção dos ossos do nosso Barão, vim a tomar conhecimento, por seu intermédio, de uma história inteiramente
diferente. Segue o e-mail em que Joca, narrador exímio, dá
conta do que se passou. Vez por outra, no seu texto haverá
pequenas intervenções minhas, para esclarecimentos ou
informação:
“Quem testemunhou a remoção da ‘múmia’ do Barão
de Vila Bela no Cemitério de Santo Amaro?” Perguntou
você no seu e-mail. “Foi tio Caio ou você? Ou eu estou
delirando?” Respondi: “Tá delirando não, Zé. Fui eu
mesmo. Vou contar.
Pra começar, erramos de barão. Quem estava lá, no
mausoléu, não era o Barão de Vila Bela, mas o Barão de
Benfica, Antônio José de Castro (1824-1880) que nem
Souza Leão era. E por que “erramos” (e não “errei”) de
barão e desenterramos o barão dos outros? Vejamos:
Eram sete os nossos parentes, barões com sobrenome
Souza Leão:
Domingos de Souza Leão, segundo barão de Vila Bela
(1816-1893);
Augusto de Souza Leão, barão de Caiará (1830-1898);
Inácio Joaquim de Souza Leão, barão de Souza Leão
(1826-1904);
José de Souza Leão, barão de Gurjaú (1839-1908);
Joaquim de Souza Leão, barão e visconde de Campo
Alegre (1863-1900);
Umbelino de Paula de Souza Leão, barão de Jaboatão
(1829-1902).
Antônio de Souza Leão, barão de Morenos (1808-1882)
Quando jovem, eu nunca soube ao certo qual era o nosso ascendente (e quais eram os colaterais). Confundia
até Caiará, barão, com Caraúna, nome do engenho da
nossa família. Entre os sete barões, o nosso ascendente, Domingos de Souza Leão, o 2º Barão de Vila Bela
(o 1º era português), avô de nosso avô, João Augusto
de Souza Leão.

“Com o tempo, guardada não sei quando,
havia a lembrança de que minha mãe fora
enterrada no túmulo do Barão de Souza
Leão, que seria nosso ascendente”
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“Cearense, vivendo há décadas no
Recife, ele guardara consigo a marca
do adventício, do estrangeiro: não tinha
um lugar onde cair morto”
Além dos barões, dois viscondes (um barão acumulava). E mais os Souza Leão, filhos e filhas de barões,
que casaram com barões e com filhos de barões.
Entre eles, Francisco Magariños de Souza Leão, filho
de Domingos, o barão de Vila Bela que casou com
Erotides de Oliveira Castro, filha de Antonio Castro,
o Barão de Benfica. Anote estes nomes, Francisco e
Erotides. São eles, você vai ver, os responsáveis por
toda a confusão.
Quando tia Célia (minha mãe) morreu, em 1961 (26/02),
meu pai (meu tio Caio) foi ao cemitério de Santo Amaro
para as providências de praxe. “O mausoléu é enorme,
mas só tem espaço para dois por vez; um na frente e
outro atrás” – contava ele.
“Mandei o coveiro abrir a lápide da frente, porque mais
antiga. Ele abriu, removeu o caixão e abriu a tampa...
Era o barão. Inteirinho. Mandei fechar o caixão e repor
a lápide. Célia foi então enterrada na parte de trás do
mausoléu.” Meu pai sempre se emocionava quando
contava essa história. (Também porque tinha medo de
alma e temia ter incomodado o barão.)
Sete anos depois (10/07/1968) morre tia Odete (irmã
de minha mãe). E é minha vez (a primeira, diga-se) de
ir ao cemitério de Santo Amaro para “as providências
de praxe”. O coveiro foi logo dizendo:
“Doutor, nem adianta tentar o túmulo do barão; ele
ainda tá inteiro.” Retirados os restos (é assim que se diz)
de tia Célia do túmulo de trás, tia Odete foi enterrada.
Um ano mais tarde (16/11/1969) morre nossa avó
Carmen, Vozinha. E lá estava eu novamente cuidando
das “providências de praxe”. Entre tantos sobrinhos
e netos, eu não sabia bem o porquê da escolha; hoje,
acho que era porque tinha carro e era publicitário (“Você
passa no cemitério e, depois, providencia os anúncios
fúnebres nos jornais e emissoras de rádio”.)
Nosso primo Aníbal (Nibal) foi comigo. O coveiro me
reconheceu logo. “Doutor, o túmulo de trás ainda não
cumpriu o prazo. Só tem um jeito. Tirar o barão.” “Como
assim?” – perguntei por perguntar. “A gente limpa ele
direitinho e bota os ossos num ossuário.” E me mostrou
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um orçamento datilografado com quatro itens: produtos
químicos, luvas, mão de obra e urna. Autorizei. E ele e
um ajudante começaram o serviço.
Eu e Nibal ali, firmes. Tiraram a lápide. E puxaram o
caixão; que não era caixão, mas uma caixa retangular
de metal, zinco, provavelmente. O caixão propriamente
dito, de madeira, estava dentro dessa caixa.
O coveiro demonstrou conhecimento: “O barão morreu
na Europa há mais de cem anos, doutor. Veio pra cá de
navio. Isso era a embalagem pra viagem. E o corpo foi
embalsamado. O senhor vai ver. Tá inteiro!” Com uma
espátula, abriu o caixão de madeira. E lá estava o barão
como ele havia anunciado e como meu pai o havia visto
oito anos antes. Inteiro. A pele seca e escura como
couro curtido, o cabelo (no entorno da careca) e o vasto
bigode avermelhados (melhor, vermelhos mesmo).
Mas tinha, creio, as feições preservadas. Vestia fraque.
E arrematou: “Mas é só a carcaça. Por dentro, tá oco.
Quer ver?” Pegou uma espátula de cabo longo, “ó
só!” e deu uma estocada. A espátula penetrou sem
encontrar resistência, como se o corpo fosse um saco
de papel, cheio de ar. Mais uma, duas... O tecido do
fraque esfarelava a cada estocada. Na quarta, saltou
uma costela, que caiu a centímetros dos nossos pés.
“Pra mim, chega! Façam o resto”, disse. Paguei. O
homem nos tranquilizou: “Na hora do enterro, doutor,
vai tá tudo nos trinques.”
Voltamos pra casa de Vozinha. No terraço, tia Yuyu,
tia Hilda e tio Ruy. “Missão cumprida” – anunciei em
tom triunfal. “Vozinha será enterrada no túmulo da família.” “Como você conseguiu?” – quis saber tio Ruy.
Contei, sem detalhes, que tinha autorizado a remoção
do barão.
Tio Ruy não gostou: “O barão comprou o túmulo pra
ficar lá até o final dos tempos. Você não tinha esse
direito.” Apesar de não haver caminho de volta, arrisquei: “Se você quiser, telefono para o cemitério e digo
para levarem o barão de volta.” Nosso tio levantou da
cadeira e saiu do terraço sem dizer nada. “Fez muito
bem, meu filho” – aprovou tia Yuyu.8
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No enterro de alguém da família, não lembro de quem, tia
Edla, talvez, anos depois, descobri que, na lápide original
de mármore havia uma inscrição gravada em baixo relevo,
quase imperceptível: Barão de Benfica. Não consegui ler
o nome nem as datas de nascimento e morte.
Como já disse, Zé, não sabia – e continuo sem saber
exatamente – os títulos nobiliárquicos de todos dos
barões da família. Mas, quando deste enterro, eu já sabia
que o nosso ancestral direto era Vila Bela. Daí, o grilo:
será que Benfica também era Souza Leão? Antigamente
não havia Google e, reconheço, o assunto nunca me
despertara interesse.
Um dia, tomando cuba-libre no terraço de nossa prima
Vitória (Vicota), contei a história com todos os detalhes, como estou contando aqui. E ela esclareceu. Se
não tudo, parte. Como dizia meu pai, o mausoléu era
grande, mas só abrigava dois hóspedes. E disse Vicota
que a família de Benfica (nossos parentes, segundo
ela) pediu à nossa o mausoléu de Vila Bela emprestado,
pois o deles estava sem vaga. “E nós emprestamos.
Aí, algum tempo depois, morreu um dos nossos. E
como estávamos sem vaga, enterramos no mausoléu
deles. E assim foi – ainda segundo nossa prima – “eles
enterrando no da gente e a gente enterrando no deles.”
Numa ida minha ao cemitério de Santo Amaro, aproveitei pra dar uma espiada nas lápides vizinhas. E eis
que, quatro ou cinco mausoléus antes do que sempre
achei que era o nosso (mas era o de Benfica), estava o
mausoléu de Vila Bela (que era o que deveria ser nosso,
mas abrigava também mortos de Benfica). Dessa vez,
consegui ler o nome de Benfica na lápide: Antônio José
de Castro. Ou seja, Souza Leão é que ele não era.
Um dia, estou numa livraria e alguém me chama: “Primo, tô lançando um livro e quero dar um exemplar a
você.” Não conhecia o primo e autor (nem lembro seu
nome). E o livro era, justo, sobre a genealogia da família
Souza Leão; cheio de fotos, brasões, armas e árvores
genealógicas desenhadas.
E foi nesse livro, Zé, que descobri a origem da confusão
dos mausoléus. Vicota estava quase de todo certa.
Benfica não era parente (porque, como diria Brizola,
genro não é parente), mas o cossogro e netos dele
eram Souza Leão: Francisco Magariños de Souza Leão
e Erotides de Oliveira Castro. Eu disse pra anotar esses
nomes. Pois! Francisco, filho de Vila Bela, e Erotides,
filha de Benfica. Daí o troca-troca.9
Seu primo,
Joca
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P.S. Não sei, Zé, se meu pai e todos os nossos tios
sabiam da troca. É provável que sim. E, quando se
referiam ao “barão”, falando do túmulo, estavam
se referindo a Benfica. E eu, que não sabia de nada,
pensava que se tratava de Vila Bela. Bem, se sabiam,
também sabiam que o desenterrado foi Benfica.
A 13 de agosto de 2005, morre meu pai. Eu me encontrava hospedado na casa de minha irmã, Ana Lucia,
quando ela começou a dar vários telefonemas seguidos.
Tinha a ver com as providências fúnebres mais imediatas
a que se acrescentavam perguntas como: “O lugar já está
acertado?” “Você viu onde fica?”
Explicou-me logo a seguir que se tratava do lugar onde
meu pai seria enterrado. Apenas naquela (última) hora,
se havia conseguido um pedaço de terra no Cemitério de
Santo Amaro. Cearense, vivendo há décadas no Recife, ele
guardara consigo a marca do adventício, do estrangeiro: não
tinha um lugar onde cair morto.
O autor é pesquisador da Casa de Rui Barbosa
almino@rb.gov.br>
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DF, 1986, p.20.
4. Foi também deputado provincial, deputado geral e ministro de
Negócios Estrangeiros.
5. Nabuco, Joaquim. Minha Formação, Rio de Janeiro: W.M. Jackson
Editores, 1952, p.219.
6. Cruz Gouvêa, Fernando da. Op. cit. p.22.
7. Os engenhos de Pernambuco: http://engenhosdepernambuco.
blogspot.com/p/nome-de-engenhos-letra-c.html.
8. Maria de Lourdes de Souza Leão, a filha mais velha de minha avó,
que herdara o senso de humor da mãe e muito do jeito de mandar
dos seus ancestrais.
9. Portanto, minha mãe não foi enterrada no túmulo do avô de seu
pai, o Barão de Vila Bela, mas no túmulo de sua avó materna, o Barão
de Benfica.
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Megxit:
“dois pirralhos
mimados”?
Na primeira semana de janeiro deste ano fomos surpreendidos com uma notícia e muita polêmica: Harry e Meghan
anunciaram a decisão de renunciar a suas funções na família
real britânica. “Decidimos fazer uma transição neste ano,
começando a desempenhar um novo papel progressivo
dentro desta instituição. Pretendemos renunciar a membros seniores da família real e trabalhar para nos tornarmos
financeiramente independentes, enquanto continuamos a
apoiar totalmente Sua Majestade, a Rainha.”
O casal quer sair de cena, deixar os holofotes porque
não pode mais suportar o assédio da imprensa, com a
qual está brigando judicialmente e quer outro ambiente
para criar o filho Archie. Harry se queixa do racismo desde
que começou a namorar Meghan. Alguns jornais criticam
sua mulher “quase diariamente”, publicando mentiras e
até violando sua correspondência e sua privacidade com
escuta ilegal.
A mídia chamou a decisão do casal de Megxit, associando Meghan com Brexit (a saída tumultuada do Reino
Unido da União Europeia), mostrando que considera
Meghan, “a duquesa caprichosa”, “a duquesa difícil”, a
culpada por separar Harry do irmão, da família, do país e
do seu povo. Funcionários da família real a apelidaram de
“Me-Gain” (o som em inglês parece com “migraine”, que
significa enxaqueca). Nada de novo no roteiro da misoginia
que nos é familiar em nossa cultura, na qual ela é sempre
a culpada e ele uma vítima da mulher. Complementada
pela ambivalência que envolve a figura da estrangeira, da
invasora, da que não pertence a “nós”, ao nosso grupo.
Jonny Dymond, repórter da BBC para assuntos da
realeza, diz ser injusto culpar Meghan por essa separação,
pois Harry estava nitidamente entediado com seu papel
de príncipe. A decisão foi motivada, em grande parte, pelo
trabalho da família real que o casal “simplesmente não
suportava”. Em um vídeo da BBC, Dymond explica: “Por
que eles estão se afastando? Eu acho que a resposta é
óbvia para quem esteve perto do casal como eu, e os acompanhava em suas funções e viagens. Eles simplesmente
não gostavam de grande parte do trabalho. Harry odiava
a parte cerimonial e detestava as câmeras. Meghan disse
que não queria ser uma figura sem voz, mas na prática era
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criticada sempre que manifestava suas opiniões. Eles não
gostavam de muitas de suas funções como protagonista”.
Uma regra imperativa para todo membro da família real
britânica é a de “criar a imagem perfeita que todo cidadão
tem prazer de ver”, explica Dymond. O cidadão e a nação,
diz ele, projetam na família real aquilo que querem ver
em si mesmos. A família real deve ser “nossa imagem
espelhada”. Deve ser a imagem do que desejamos ser,
do nosso ideal.
Um momento decisivo do Megxit foi o documentário
sobre a viagem do casal à África, que foi ao ar em outubro do ano passado pela ITV. Harry e Meghan falaram
abertamente sobre as dificuldades que sentiam com a
nova vida e com o que estavam sofrendo com a imprensa
britânica, acusada por Harry de realizar uma “campanha
implacável” contra sua mulher. O príncipe também falou
sobre sua saúde mental, novamente abalada. “Perdi
minha mãe e agora vejo minha mulher sendo vítima das
mesmas forças poderosas (...) Meu maior medo é que
a história se repita. Já vi o que acontece quando alguém
que amo é tão mercantilizado ao ponto de não ser tratado
ou visto como uma pessoa de verdade (...) A mídia é uma
força poderosa.”
Já o antigo secretário da princesa Diana, Patrick Jephson, vê a decisão de Harry e Meghan como o ápice de uma
escalada alucinante em que “a vaidade triunfa sobre o dever”. O casal viveria entre a vitimização face ao assédio da
imprensa e as bandeiras sociais e ambientais, provocando
confusão e barulho – exatamente o que qualquer membro
da família real é obrigado a evitar.
Piers Morgan, ex-editor do Daily Mirror, chama Harry e
Meghan de “dois pirralhos mimados”, dois fedelhos, duas
crianças tiranizando a família real e desafiando a autoridade
da rainha. No dia seguinte ao comunicado oficial ele foi ao
Twitter expressar sua ira:
– Cuidado meggie (o “m” é do autor), a Rainha pode
demitir você!! Se não gosta, volte para a América!!!
Harry e Meghan:
– Nós estamos renunciando como membros seniores
da realeza para trabalharmos e sermos independentes do
dinheiro público.
Morgan:
– COMO VOCÊS SE ATREVEM, PIRRALHOS MIMADOS!!! (caps lock do autor).
Imprensa sensacionalista e imprensa mais tradicional
repercutem as acusações em suas primeiras páginas. The
Sun: “‘O príncipe Harry e Meghan Markle são dois pirralhos

I N S I G H T

mimados’ que mantêm a monarquia como refém, explode
Piers Morgan”. The Guardian: “Meghan e Harry são ‘os
dois pirralhos mais mimados da história’, de acordo com o
comentarista e ex-editor do Mirror, Piers Morgan”. “Harry
e Meghan: a história do casal que desafia a monarquia
britânica” e, finalmente, “os dois pirralhos mimados que
afrontam o poder da rainha”.
A crise vai além de uma briga de família. A monarquia
britânica é uma instituição do país, uma poderosa máquina
de propaganda e exerce grande influência cultural e política sobre os países que fazem parte da Commonwealth,
a Comunidade Britânica das Nações. O que é fundamental e que busco destacar aqui é o fato de a crise atingir
fantasias, ideais e referências identificatórias dos súditos
de Sua Majestade; daí as reações apaixonadas que o
casal provoca, tanto faz se fúria ou apoio. Enquanto os
acontecimentos se sucedem, e aqui os relato, também
trato de esboçar uma espécie de psicologia da crise: ainda
que à revelia de sua vontade, Harry e Meghan mobilizam
fantasias e mecanismos inconscientes nos súditos do
reino, e fora dele.

P

rocedentes ou não as especulações, a renúncia aponta para um conflito do poder na
família real. Penso que a decisão “dos dois
pirralhos mais mimados da história da monarquia” iguala a família real britânica às famílias
contemporâneas, o que não é pouca coisa. Desafiando o
poder da rainha, o casal diminui a grandeza, a majestade
da família real – e a própria, já que cada figura desse grupo
suporta os mesmos ideais – tornando-a comum como as
outras, às voltas com a tirania dos filhos, o grande vencedor
da guerra familiar ocidental.
Logo depois da renúncia, Elizabeth veio a público dizer
“respeitar totalmente” o desejo do príncipe Harry e de sua
mulher Meghan, de abandonarem suas posições como
“membros seniores” da família real.
Um comunicado oficial posterior, do Palácio de Buckingham, sugere uma correção do rumo, insinuando (ou
mesmo explicitando) uma precipitação do casal que me fez
pensar na política do fato consumado que Harry e Meghan
poderiam estar usando para pressionar a rainha.
Lembrei de outra família, a de Vito Corleone, cuja
dinâmica psíquica na luta pelo poder atravessa sua história.
Em “O Poderoso Chefão” (no original, “The Godfather”
[“O Padrinho”]) Don Corleone está preocupado com a
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sucessão do seu domínio e busca preparar seu sucessor
entre os filhos. Embora seu desejo seja o de deixar
Michael, o caçula, fora da “família” (a organização mafiosa),
circunstâncias adversas acabam por colocar o caçula como
o próximo na linha de sucessão do trono/poltrona do pai
(visualmente destacada ao longo do filme) no lugar do
sucessor natural que seria Santino, o irmão mais velho
assassinado na briga entre as “famílias”. Finalmente, na
terceira parte da série, é Michael que vai se preocupar com
quem vai herdar o seu poder.
Harry e Meghan escancaram as discussões ainda em
andamento no interior da família real, abrindo o flanco para
ataques de adversários ao poder da monarca, e assim
cometem o erro tático que merece a mesma repreensão
dada a Santino por Don Corleone: “Nunca diga a ninguém
que não seja da família o que está pensando”. Don Vito
sabe que seus adversários não perderão a ocasião para
tirar proveito de qualquer racha na família ameaçando seu
poder – tanto a família constituída por ele, mulher, filhos
e netos quanto a outra, a mafiosa. É exatamente isso que
levará à ruína de Fredo, o filho usado para trair e enfraquecer
o irmão Michael. Ciúme, rivalidade no amor do pai que leva
Fredo a retaliar, traindo a família e, em especial o novo
Don, que é Mike. Crime imperdoável na “família”, a traição
será respondida irrevogavelmente com a morte do traidor,
conforme manda a lei mafiosa. Um desfecho que só foi
possível porque Fredo expôs as entranhas da discórdia
familiar e se deixou manipular pelos inimigos.
O comunicado da família real busca responder à exposição do racha da família afirmando que as conversas
com Harry e Meghan estavam em um estágio inicial e
que, embora todos entendam “seu desejo de adotar um
enfoque diferente”, a família considera que esta é uma
decisão complicada, que exige tempo para ser respondida.
Os termos da renúncia ainda não estão definidos, e aos
poucos a sequência dos acontecimentos vai mostrando
como são delineados.
O neto, preparado desde o berço para representar a
rainha, até pode desejar uma representação do Reino Unido
no exterior, como pretendia inicialmente. Mas a Coroa não
é um puxadinho da família, o governo está a serviço de
uma nação e não dos desejos familiares. Ainda que a vovó
quisesse ceder ao neto, o poder da família (real) demarca
o poder na família.
Um fato histórico com essas características, “sem
precedentes” na história da família britânica, como tem sido
qualificado, não passaria despercebido para a autora de um
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livro chamado “Déspotas mirins, o poder nas novas famílias”.
Entre mimar o neto com o poder e agir como a rainha, a
avó parece decidida a continuar a ser aquela que tem sido
até aqui: protetora da Coroa e detentora do poder. Entre a
avó e a rainha, Elizabeth escolhe a rainha. Não há nobreza
na transgressão às regras, não há grandeza na vitória da
individualidade sobre as funções e posições determinadas
pelo nascimento. Ao contrário, ela ameaça o seu poder
pondo em risco a união do reino.
Daí a proibição, na sequência, que a avó impõe ao neto
e a sua mulher de comercializar a marca SussexRoyal com
a qual eles já vinham se apresentando oficialmente em seu
site, na sua conta do Instagram, em inúmeros produtos e
na Fundação cuja criação anunciaram (e depois recuaram).
Segundo os jornais, o casal já teria investido muito dinheiro
nisso. O fato de o site ter sido registrado já em março de
2019, segundo a imprensa, seria uma demonstração de
que o casal planejava sua “fuga há meses”.
A interdição da avó irritou os netos, que reagiram
com uma resposta em seu site que certamente fez Piers
Morgan dar pulos de alegria: “A Rainha não é dona da
palavra ‘Real’”. Embora a rainha não tenha poder algum
para proibir o uso da palavra “Real” no exterior, continuam,
eles não pretendem mesmo usar a palavra. Deixarão de
usar SussexRoyal não por serem obrigados pela rainha,
mas porque querem. Versão real do clássico e plebeu
“você não manda em mim”, expressão de uma disputa
de poder com a qual arriscam dar razão a seus detratores,
apresentando-se como “os dois pirralhos mais mimados
da história da monarquia”.
Conforme os acontecimentos se sucedem, o casal
atualiza os informes no site. Diferentemente do muro
impenetrável que nos separa da privacidade da família
real, que só se pronuncia através dos seus comunicados
oficiais, o filtro de Harry e Meghan tem deixado passar o
que estão sentindo e pensando. Alternam momentos de
ira beligerante, ressentimento e ciúmes, como quando
reclamam por estar recebendo um tratamento diferente
de outros membros da família: “Embora haja precedentes
para outros membros titulares da família real procurarem
emprego fora da instituição, para o duque e a duquesa de
Sussex foi estabelecido um período de revisão.”
O contrato firmado com a rainha, tal como exposto no
site, diz que a posição de Harry na linha de sucessão também já está definida e não sofreu alteração: o príncipe Harry,
duque de Sussex, como neto de Sua Majestade e segundo
filho do príncipe de Gales, permanece o sexto na fila do
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trono da monarquia britânica e da ordem de precedência.
Propositalmente deixo à margem das minhas reflexões
os tantos comentários e fofocas que se misturam às notícias; um deles, a título de exemplo, atribui a Harry ciúmes
por vir depois dos sobrinhos na linha do trono, e a Meghan
uma rivalidade com a cunhada, Kate.
A rainha busca preservar seu poder tanto quanto busca
preservar sua família. Um dia antes do último compromisso
oficial como membros seniores da família real (8 de março)
e a convite de Elizabeth, o casal e a avó estiveram juntos
em público na Royal Chapel of All Saints. Os jornais interpretaram o fato como uma demonstração do quanto a rainha
quer que Harry, Meghan e o filho continuem sendo vistos
como membros da família. Assim como esses mesmos
jornais interpretaram no sentido inverso, quando da mensagem de Natal da Rainha, a ausência de uma foto dos três
sobre a sua mesa, junto aos demais membros da família.

Pais e filhos: uma história
de luta pelo poder
Em uma cena memorável da série “The Crown”, da
Netflix, o príncipe Philip conta para seu secretário particular,
o capitão Parker, a conversa que teve com a rainha Elizabeth
e seu desejo de ter mais filhos:
– O mundo não precisa de mais bocas reais para alimentar, Philip respondeu à mulher.
– Pense nisso como um segundo ato, disse ela.
Philip explica ao amigo:
– Um segundo ato da vida dela como mãe.
– Faz sentido. Da perspectiva dela. Charles não é um
filho para ela, é? Ele também é a Coroa. Uma personificação
de quem vai substituí-la, sucedê-la. Amar um filho que, sem
ter culpa de nada, representa a sua morte não deve ser fácil.
– Não, concorda o príncipe.
– Porque ela é meio fria com ele, diz o capitão.
– Ela se esforça, acrescenta Philip.
– Talvez seja bom ter alguns filhos que sejam só filhos,
não ameaças mortais. A quem ela possa realmente amar,
considera Parker.
É assim, como ameaças mortais, que os filhos estão
presentes em vários mitos, nas artes e na literatura, na
dramaturgia e na história das mentalidades e da família.
Marie Delcourt, em sua obra famosa sobre Édipo, discorda da interpretação que Freud deu ao mito, enfatizando
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os adultos buscam
satisfazer o seu
narcisismo através
da criança e, em
troca desse amor,
oferecem-lhe
o trono,
aceitando suas
transgressões
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o ciúme do menino. Para ela, a hostilidade entre pai e filho
“seria provocada menos por uma libido reprimida do que
pelo desejo do poder”. O que estaria em jogo, na rivalidade
entre o pai Laio e o filho Édipo, seria mais o desejo de poder de ambos do que o ciúme em relação à Jocasta, mãe
e esposa. Essa ameaça que os filhos representam para o
poder dos pais também aparece disfarçada nas figuras do
avô e do sogro. Na disputa, o mais novo sempre vence.
Na mitologia grega essa ameaça mortífera leva o pai
a eliminar os deuses em seu nascimento. Foi assim com
Cronos, conforme conta Hesíodo, numa narrativa belíssima
da “Teogonia: a origem dos deuses” (século VIII a.C.), onde
ele relata o mito grego da gênese do mundo ou cosmogonia; da origem dos deuses e, finalmente, a luta de Zeus
pelo poder sobre deuses e mortais.
O poeta invoca as musas, deusas inspiradoras, e conta
que a primeira geração divina nasceu de Gaia (Terra) e
Urano (Céu). Tão logo os filhos nasciam e por medo de ser
destronado por um deles, Urano os devolvia às profundezas
da mãe Terra, que sufocava e gemia. Cronos, o filho caçula,
castrou o pai cortando seus testículos com uma foice e os
jogou ao mar assumindo o seu poder.

Z

eus, filho de Cronos, seguirá o mesmo script
disputando o poder com o pai. Com sua irmã
Reia, Cronos dá origem à segunda geração
divina, a geração dos deuses Olímpicos, marcada pela luta de Zeus pelo poder. Conforme
Hesíodo, sabedor da profecia que o destinava a “sucumbir
um dia sob os golpes do próprio filho”, Cronos devorava
um a um os que nasciam. Zeus foi salvo por sua mãe: Reia
embrulhou uma pedra em panos e a entregou a Cronos,
enganando-o. O pai devorou a pedra acreditando ser o filho,
e a profecia se realizou. Zeus crescido obrigará Cronos a
vomitar os filhos devorados, o acorrentará ao Tártaro e
tomará o seu poder. Desde então Zeus reinou no Olimpo,
tornando-se o deus dos deuses e dos homens.
O mito de Édipo também segue o enredo do pai
infanticida, que elimina o filho para evitar que ele roube
seu poder. Laio foi amaldiçoado pelo rei Pélops: se tivesse
um filho, este o mataria e provocaria as desgraças mais
terríveis para toda a sua descendência. Buscando escapar
à maldição, Laio mandou matar o filho Édipo tão logo ele
nasceu. E sem o saber, acreditando-se filho dos reis que
o haviam adotado, Édipo acabou por matar Laio e realizar
a profecia da qual fugia.
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Nelson Rodrigues escreveu sua tragédia, “Álbum de
Família”, em 1944; a peça foi censurada e passou 22 anos
engavetada. Embora tenha dito: “A família é o inferno de todos
nós”, não foi ele quem inventou a animosidade entre pais e
filhos. E não por acaso foi necessário impor, no fundamento
da nossa civilização, a lei divina que ordena “honrar pai e mãe”.
Sua obra é uma dentre tantas da nossa cultura a ilustrar a ideia
da ameaça mortífera que os filhos portariam:
– Você não me engana. Você sempre teve ódio de
mim, desde criança. Você sempre quis, sempre desejou
minha morte. Um dia, você vai me matar, talvez quando eu
estiver dormindo. Mas vou tomar as minhas providências!,
diz Jonas para o filho Edmundo. – Vou avisar a todo mundo
que, se um dia eu aparecer morto, já sabe, não foi acidente,
não foi doença – FOI MEU FILHO QUE ME MATOU.
Edmundo diz para a mãe:
– Seria tudo melhor se em cada família alguém matasse
o pai.
Glória, a filha, não tem uma relação melhor com a mãe;
diz para o irmão que a mãe “é má, sinto que ela é capaz
de matar uma pessoa. Sempre tive medo de ficar sozinha
com ela! Medo de que ela me matasse!”. Em outro diálogo
a mãe fala de Glória para Edmundo: “Quando nasceu e
disseram – MENINA – eu tive o pressentimento de que ia
ser minha inimiga. Acertei”.
É possível reconhecer o mesmo roteiro inconsciente
na história da família, também marcada pela luta que pai e
filhos travam pelo poder. Essa luta começa a sofrer uma
transformação visível a partir do século XVIII, com a modernidade deslocando o poder do pai para o filho na família
“tradicional” ou “patriarcal, num crescente processo de
despatriarcalização da família. Do qual a criança emergiu, ao
final do século XX e início do atual, como a todo-poderosa,
instituindo o que chamei de pedocracia.
Cada vez mais a família e a sociedade vão se organizar
em torno da criança, do amor pela criança, mas, principalmente como tenho enfatizado, do amor da criança. Os
adultos, que antes exigiam apenas ser respeitados e obedecidos, agora desejam ser amados pelos filhos. “Detalhe”
que faz toda a diferença.
Ou, para falar em termos psicanalíticos, já que é
psicanalítica a análise que faço da história da família (da
história da criança, da maternidade, da paternidade), os adultos buscam satisfazer o seu narcisismo através da criança
(os filhos) e, em troca desse amor (do filho) oferecem-lhe
o trono, aceitando ou incentivando suas transgressões:
“meu filho vai levar o celular para a sala, sim!”, diz um pai
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à direção da creche sobre seu filho de 5 anos. Por quê?
Ora, por que, senão por ser o “meu” filho?
Explorei essa dinâmica inconsciente através do “menino diabo” que foi Brás Cubas, o personagem fascinante
de Machado de Assis em “Memórias póstumas de Brás
Cubas” e protótipo do novo fenômeno a que fui conduzido
por minha pesquisa de pós-doutorado, “Édipo tirano: o
feminino e o poder nas novas famílias” (2009), publicada
como “Déspotas mirins, o poder nas novas famílias: a
pedocracia”.
“Édipo”, no título original, porque Édipo não tem idade,
podendo ser tanto a criança quanto Nhô Cubas, o pai de
Brás, como nessa lembrança do menino falando sobre o
pai: “De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da
cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu
perdoava aos meus devedores; mas entre a manhã e a
noite fazia uma grande maldade, e meu pai, passado o
alvoroço, dava-me pancadinhas na cara, e exclamava a rir:
‘Ah! Brejeiro! Ah! Brejeiro!’. Sim, meu pai adorava-me.”
Através do filho o pai recupera os privilégios exigidos
pelo seu narcisismo infantil, aos quais a realidade o obrigou
a renunciar. Assim, fazendo do filho sua extensão, o pai
(em suas fantasias) se protege da ameaça mortífera ao seu
poder que o filho representa. O medo dá lugar ao prazer.

Édipo Tirano: o feminino
E O Poder nas novas famílias
“Édipo Tirano” é o título original de “Édipo Rei”, de
Sófocles. Para os gregos, “tirano” significava mais do
que aquele que usurpa o poder, o déspota que impõe sua
vontade acima das leis e da justiça: “tirano” é também
aquele que conquista o poder por seus próprios méritos,
como Édipo ao derrotar a Esfinge e se tornar rei de Tebas.
A criança, sem o saber ou querer, acorda nos pais o
narcisismo infantil, e é para satisfazer o seu próprio narcisismo que os pais reivindicam para os filhos os privilégios aos
quais eles foram obrigados a renunciar. Por seu narcisismo,
os pais atribuem ao filho todas as perfeições e o tornam
o rei da casa, “Sua majestade o bebê”. Em função desse
mecanismo inconsciente é que a criança surge triunfante
como Édipo tirano nesse século, instituindo a pedocracia.
O menino diabo é o modelo do que se espalhou pelas
classes médias do nosso país, o exemplar da dinâmica
psíquica que analiso: a transgressão do filho às leis é a
nossa coroa, o símbolo da nossa superioridade. É por isso
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que nós concedemos ao filho o poder de transgredir – ou
o incentivamos a fazê-lo: porque a transgressão simboliza
o quanto somos especiais, superiores, poderosos.
Nas análises de Roberto DaMatta a transgressão é uma
das características que definem a sociedade brasileira. Para
nós, a obediência à lei é uma babaquice, um sintoma de
inferioridade, herança de uma sociedade aristocrática. “Temos uma alergia à igualdade”, resistimos a obedecer a uma
lei que é válida para todos. “É mais do que comprovado que
não cumprir a regra é um sintoma de superioridade social.”
Para a realeza real britânica como temos visto aqui,
organizada pela sujeição à hierarquia, às leis e normas
que a definem, a transgressão, longe de simbolizar uma
superioridade social que a realeza já possui, revela-se a
marca da inferioridade plebeia, da condição mortal comum,
da mundanidade dos que não representam o poder. Não
é para ver a realeza sem a sua majestade que os súditos
pagam o preço da monarquia.
Desafiando o poder da família, os “dois pirralhos mais
mimados da história da monarquia” despertam a fúria que
vimos estampada na mídia. Isso ocorre porque arranham a
imagem que as pessoas querem ver, como disse Dymond,
“a imagem perfeita que todo cidadão tem prazer de ver”.
Com isso diminuem a família real, igualando-a a qualquer
família e aproximando-a em demasia de nós, mortais comuns que não representamos Deus na terra. O dramático,
se é que cabe aqui a palavra, é que assim ameaçam ideais
e referências identificatórias.

Entre o humano e a Coroa:
a idealização
Na Casa de Windsor a individualidade deve se curvar
aos ordenamentos, princípios e hierarquias transmitidos
pelas gerações. “Se for individualista uma vez é mais fácil
voltar a ser”. Coincidentemente, quando a renúncia dos
duques de Sussex foi anunciada, eu assistia mais uma vez a
série “The Crown”, da Netflix, apresentada como baseada
na família real britânica. O eixo do drama, a meu ver, é essa
guerra civil interna que a Coroa instaura no interior de cada
membro da família que Harry está dando a ver.
Em um dos episódios iniciais, o rei George, pai de
Elizabeth e Margaret, refere-se a essa luta, que é também
um luto: “Eu não sou mais Albert Windsor. Essa pessoa
foi morta pelo irmão mais velho quando ele abdicou”. O
indivíduo morreu para dar lugar ao rei.
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Doente o rei, Elizabeth será designada a substituí-lo em
uma viagem oficial durante a qual é comunicada da morte
do pai. Retorna à Inglaterra e, antes de descer do avião
como rainha recebe uma carta de sua avó, a mãe de seu
pai, que a instrui sobre os valores e normas que, a partir de
agora, deverão pautar e determinar a sua vida:
– Querida Lilibeth, eu sei o quanto você amava seu
pai, meu filho. E sei que ficará tão arrasada quanto eu com
esta perda. Mas você deve pôr esses sentimentos de lado
agora, pois o dever a chama. O luto pela morte de seu pai
será amplamente sentido. Seu povo precisará da sua força
e liderança. Eu já vi três grandes monarcas derrotados pelo
fracasso em separar satisfações pessoais do dever. Você
não pode se permitir cometer erros similares. E, ao guardar
o luto pelo seu pai, deve guardar luto por outra pessoa,
Elizabeth Mountbatten, pois ela agora foi substituída por
outra pessoa, Elizabeth Regina. As duas Elizabeths entrarão
frequentemente em conflito. O fato é que a Coroa deve
vencer. Deve sempre vencer.
Inutilmente Philip, seu marido, pedirá:
– Em nome das pessoas que vivem com você e que
a amam, sugiro que você não seja chefe da Igreja por um
instante. Nem chefe de Estado, nem chefe da Commonwealth, nem do Exército, nem da Marinha, nem do Governo,
nem da Fonte da Justiça, nem de todo esse maldito circo.
– E que eu seja o quê?, ela pergunta.
– Um ser vivo, uma mulher. Uma irmã. Uma filha. Uma
esposa.
Não há trégua na guerra civil que se trava em seu íntimo, arranhando também suas relações, como se vê nesse
diálogo. Um dos momentos cruciais dessa divisão imposta
pela Coroa é quando Elizabeth se vê diante do seu desejo
de autorizar o casamento da irmã com o homem que ela
ama e com o qual ela havia concordado. Seu conflito interno
é agravado pelo juramento que ela e Margaret fizeram ao
pai quando crianças, de que as duas se protegeriam por
toda a vida. Mas ela sabe que está proibida de satisfazer
seus afetos e desejos quando eles contrariam o seu dever
público. É preciso separar satisfações pessoais do dever,
como leu na carta da avó.
Nem mesmo o tio, que escolheu seu desejo contrariando
a Coroa, a aconselha a colocar sua individualidade, seu
desejo à frente da Coroa. Ele começa por dizer que,
evidentemente, apoia Margaret; a seguir exalta o amor
que sente pela mulher que é o amor da sua vida e pelo
qual renunciou à Coroa. Mas, continua, “há também o
outro grande amor da minha vida. A Coroa. E proteger
114 serpente
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essa Coroa. E imagino que você esteja numa posição
difícil agora. Dividida ao meio. Uma metade é irmã. A outra
metade é rainha. Uma criatura híbrida, estranha como
uma esfinge ou Gamayun [corpo de pássaro e cabeça
de mulher – Marcia Neder]. Como eu sou Ganesha [deus
indiano com a cabeça de elefante – MN] ou o Minotauro
[corpo de homem e cabeça e cauda de touro que morava
em um labirinto na ilha de Creta – MN]. Somos pessoas
pela metade, arrancadas das páginas de alguma mitologia
bizarra, com os dois lados dentro de nós, o humano e a
coroa, numa temível guerra civil que não tem fim e que
deteriora todas as nossas interações humanas como irmão,
marido, irmã, esposa, mãe. Eu entendo a agonia e estou
aqui para lhe dizer que ela jamais a deixará. Eu sempre serei
meio rei. Minha tragédia é que eu não tenho reino. Você
tem, e deve protegê-lo.”
Finalmente Elizabeth diz para Margaret que pensou
muito no assunto e que o casamento da irmã tocou “no
cerne de várias coisas, como o país, a moralidade, o divórcio, mas também em algo mais íntimo. Quem eu sou.
O que eu sou”. Estava preparada para ir contra a família,
governo e muita gente, até perceber que, como rainha,
não tem escolha. Não pode permitir que ela se case com
Peter e continue como membro da família e que essa é
sua decisão. Pergunta se Margaret pode perdoá-la “por
colocar o dever acima da família”.

M

etade humana, metade Coroa, é a Coroa
que “deve sempre vencer” e que efetivamente vence cada vez que é posta à prova.
Elizabeth Regina age como a líder do Reino
Unido. Como Freud mostra no seu “Psicologia das Massas e Análise do Eu”, o líder é o ingrediente
responsável pela união dos indivíduos, é o elemento que
faz a liga entre as pessoas identificadas com o ideal que ele
encarna. A idealização de que ele “me” ama sedimenta a
coesão (o amor) dos indivíduos entre si. Conforme Renato
Mezan escreveu no seu “Freud, Pensador da Cultura”,
com o qual caminho aqui para analisar a condição de líder
de um reino que é a da Rainha, os indivíduos sentem-se
amados pelo líder e pelos outros componentes do grupo.
Freud vê “nesta dupla determinação amorosa o ‘fenômeno fundamental da psicologia coletiva’, a saber, a falta de
liberdade do indivíduo integrado numa massa”.
Essa falta de liberdade do “indivíduo integrado numa
massa”, a que se refere Renato Mezan, se aplica tanto

I N S I G H T

ao indivíduo que é membro do grupo quanto ao seu líder,
encarcerado no ideal que ele deve representar como condição para a existência do grupo e que busco mostrar aqui
através de Elizabeth, mas também do príncipe Harry. “A
regra é clara”, como dizemos em nosso reino do futebol,
no qual o Rei Pelé carrega o peso da coroa: entre a cara
(o humano) e a coroa, só a coroa deve vencer. A criatura
híbrida, metade humana, metade Coroa tem um reino
a proteger, o que a mantém aprisionada aos ideais que
encarna e amarrada a cada escolha que faz.
Carregar o peso da história e da tradição, igualar-se aos
gigantes que o antecederam e às vitórias conquistadas é
um desafio imposto à rainha e ao Rei Pelé. Glórias e vitórias obtidas sobre si, e Pelé conta como sempre buscou
se superar. Esforço captado pelas palavras de Nelson
Rodrigues em “A realeza de Pelé” (8/03/1958, Pátria de
Chuteiras): “O que nós chamamos de realeza é, acima
de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais
jogadores uma vantagem considerável: a de se sentir rei,
da cabeça aos pés”.
Em outro texto, do seu livro “Intervenções”, Renato
Mezan volta à essa psicologia social destacando a importância da pertinência ao grupo e os determinantes
psíquicos em jogo no campo em um campeonato como
a Copa do Mundo. Faz isso no artigo “Saída à Francesa”,
analisando nossa derrota na França em 2006. Para os
meus propósitos aqui interessa destacar a explicação dada
por Renato sobre o funcionamento de um grupo. O que
une um grupo, escreve, é a identificação com um líder,
que leva à identificação recíproca entre seus membros;
em seus termos: “identificação recíproca entre os membros de um grupo, como consequência da identificação
de cada um com um ideal de ego (causa, bandeira, valor)
investido por todos”.
Não por acaso evoco o futebol para falar do peso da
Coroa. Porque é no reino do futebol que um brasileiro
aprende desde o nascimento a sentir e viver um “nós”
que vibra na alegria e murcha na tristeza. Nelson Rodrigues
me ajuda mais uma vez: “Há um momento, todavia, em
que todos se lembram do Brasil, em que noventa milhões
de brasileiros descobrem o Brasil. Aí está o milagre do
escrete. Fora as esquerdas, que acham o futebol o ópio
do povo, fora as esquerdas, dizia eu, todos os outros
brasileiros se juntam em torno da seleção. É, então,
um pretexto, uma razão de autoestima” (“O ‘Entendido’
salvo pelo ridículo”, O Globo, 10/06/1970 in Pátria de
Chuteiras).
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Referência identificatória nacional, modelo do “quem
somos nós” que modela nossa identidade ao longo da
nossa história, inclusive a pessoal, nosso reino do futebol
tem por isso o poder de nos fazer vergar, humilhados e envergonhados como na “Copa da vergonha”, “vexame para
a eternidade”, naquele 8 de julho de 2014 vivido como
um profundo sentimento de fracasso pessoal. O “sete a
um”, o dia em que o Brasil se uniu na tristeza, decepção
e choro da humilhação alemã: “Era para ser apenas o
placar, a informação numérica de um determinado jogo.
Mas os 7 a 1 ganharam vida própria, ‘osseteaum’. Parece
latim, difícil precisar a que classe gramatical pertence.
‘Osseteaum’ é substantivo, adjetivo, advérbio, interjeição,
sabe-se lá. Tudo ao mesmo tempo. É um marco, um
estado de espírito, uma decepção. Mais do que tudo,
uma dura constatação de nossas desilusões. Não somos
mais o que já fomos. ‘Osseteaum’ nasceu do futebol,
só que se alastrou por nossas vidas. Virou sinônimo de
incompetência, arrogância e ignorância. Marcou nossas
paletas feito ferro em brasa.” (Sérgio Xavier, colunista da
Revista Placar.)
“Não somos mais o que já fomos”. Frase melancólica
cujo significado conhecemos na própria carne. É isso uma
referência identificatória. É isso que a rainha simboliza e que
deve preservar se quiser manter o seu, um Reino Unido.
marcia@marcianeder.com.br
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lima barreto

Tropas em
revista
Na Bruzundanga não existe absolutamente
força armada. Há, porém, cento e setenta e cinco
generais e oitenta e sete almirantes. Além disto,
há quatro ou cinco milheiros de oficiais, tanto
de terra como de mar, que se ocupam em fazer
ofícios nas repartições. O fim principal dessas
repartições, no que toca ao Exército, é estudar
a mudança de uniformes dos mesmos oficiais.
Os grandes costureiros de Paris não têm tanto
trabalho em imaginar modas femininas como os
militares da Bruzundanga em conceber, de ano
em ano, novos fardamentos para eles.
Quando não lhes é possível de todo mudálos, reformam o feitio do boné ou do calçado. É
assim que já usaram os oficiais do Exército de lá,
coturnos, borzeguins, sandálias, sabots e aquilo
que nós chamamos aqui – tamancos.
Entretanto, o Exército da Bruzundanga
merece consideração, pois tem boas qualidades
que desculpam esses pequenos defeitos. É às vezes
abnegado e quase sempre generoso, e eu, que vivi
entre os seus oficiais muito tempo, tendo tido
muitas questões com eles, posso dizer que jamais
os supus tão tolerantes. Foi, no que me toca, um
traço que, além de me surpreender, me cativou
imensamente. Demais, apesar de toda e qualquer
presunção que se lhes possa atribuir, eles têm
sempre um sincero respeito pelas manifestações
da inteligência, partam elas de onde partirem.
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O mesmo não se pode dizer da Marinha.
Ela é estritamente militar e os seus oficiais
julgam-se descendentes dos primeiros homens
que saíram de Pamir. Não há neles a preocupação
de constante mudança de fardamento; mas
há a de raça, para que a Bruzundanga não seja
envergonhada no estrangeiro possuindo entre os
seus oficiais de mar alguns de origem javanesa.
Os mestiços de javaneses, entretanto, têm dado
grandes inteligências ao país, e muitas.
A marinha da Bruzundanga, porém, com
muito pouco entra para o inventário intelectual
da pátria que ela diz representar no estrangeiro
com os seus navios paralíticos.
Se, de fato, lá houvesse Marinha, podia-se
dizer que era mantida pelo povo da Bruzundanga
para gáudio e alegria dos países estranhos.
As principais produções dos arsenais de
guerra do país são brinquedos aperfeiçoados; e os
da Marinha são muito estimados na nação pela
perfeição das redes de pescaria que lhe saem dos
estaleiros.
Uma das curiosidades da Armada daquele
país é a indolência tropical dos seus navios que, às
vezes, por mero capricho, teimam em não andar.
Enfim, a força armada da Bruzundanga
é a cousa mais inocente deste mundo. Em face
dela, todo o pacifismo ou humanitarismo é
perfeitamente ridículo.
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