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RECADO
Os militares do Palácio do Planalto parecem
encarar Bolsonaro como se fosse o Lula na
época do mensalão, que ao fim conseguiu
vencer o cerco. Querem ver se o presidente
sobrevive calando a boca dele durante a
pandemia, enquanto acertam os ponteiros.
Dando certo, soltam de novo em 2022 a
matilha de radicais ideológicos.
Seja como for, não custa lembrar que o
projeto de transformar o governo Bolsonaro
em um governo Figueiredo, encabeçado
por um “Lula de direita”, não é dos radicais,
nem do Exército brasileiro. É um projeto
de poder de generais ambiciosos, que se
meteram com política e que chegaram lá. É
esse plano que está agora em curso com o
fracasso da ala radical.

O “plano A” dos militares palacianos busca
explorar o “carisma” potencial de Bolsonaro
para implantar um governo Figueiredo
recauchutado. Nessa leitura, o Judiciário e o
Legislativo se entendem com os generais para
deixar o barco correr e ver o que acontece
nos próximos meses. Os militares vão correr
redobradamente, para ver se fazem gol na
prorrogação.
Mas, como todo mundo sabe que o esforço
pode dar errado, por razões sobejamente
conhecidas, haverá sempre disponível
um general para suceder ao capitão. E o
plano B de ressuscitar o regime militar
“democraticamente” seguirá para ser julgado
em 2022.
Quem sabe se até lá, citando o filósofo Neném
Prancha, o general Mourão não consegue virar
um Medici “democrático”?
Enquanto isso, marchamos céleres para os
60 mil mortos. Esses não votarão na próxima
eleição.
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E

scrito no calor dos acontecimentos, o presente ensaio sobre o governo Bolsonaro
pretende interpretar os acontecimentos
recentes da história brasileira, oferecendo
alguns pontos de partida para pesquisas
futuras. Ele dá sequência a outro, escrito há cerca de
três anos, denominado “Ascensão, fastígio e declínio da
‘Revolução Judiciarista’”.1 Procedo à análise das forças
políticas em disputa, examinadas por sua caracterização
ideológica. Temos em primeiro lugar o socialismo que,
tendo a igualdade como valor primordial, ocupa a esquerda do espectro político, podendo ser cosmopolita ou
nacionalista; em segundo lugar, o liberalismo que, tendo
a liberdade como valor supremo, é cosmopolita e ocupa
o centro político, podendo ser moderado ou radical; e, em
terceiro lugar, o conservadorismo que, tendo a autoridade
como princípio, está à direita do espectro político e pode
ser culturalista, se crente na origem extra-humana da ordem que quer preservar (de tipo reacionário, na sua franja
mais extrema); ou estatista, se desejoso de um progresso
orientado e controlado pela autoridade. Já o neoliberalismo
ou liberalismo do mercado é um híbrido de liberalismo,
porque individualista, e conservadorismo, eis que crente
no mercado como supremo regulador da vida coletiva.2
Os três gêneros ideológicos, com suas respectivas espécies, não são estáticos; eles se adaptam ao longo do tempo por reciclagem sucessiva, conforme a necessidade de
reagir às seguidas mudanças ocorridas nos planos sociais
e econômicos, que reconfiguram o modo de organização
da vida coletiva. Todos são compatíveis com o Estado de
direito democrático, desde que podados de seus extremos
à direita e à esquerda. Essas ideologias têm por portadores atores de diversos tipos: jornalistas, políticos, juristas,
sacerdotes, militares, acadêmicos, artísticas, economistas
etc. Expressam pontos de vista e interesses de grupos mais
amplos: órgãos de imprensa, partidos políticos, igrejas,
forças armadas, universidades ou centros de pesquisa,
movimentos sociais, organizações não governamentais,
think tanks, emissoras de rádio e televisão etc.
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Argumento neste ensaio que a crise de legitimidade
do sistema político da Nova República coincidiu com a
ressurgência do conservadorismo como força política,
contra o liberalismo e o socialismo que haviam prevalecido
até então. Ela resultaria, nas eleições de 2018, na vitória de
uma candidatura de vocação autoritária, provavelmente de
um outsider. Ele poderia reinjetar legitimidade no sistema
para corrigir alguns de seus gargalos, fortalecendo e moralizando o Executivo federal dentro do regime democrático.
Por circunstâncias muito particulares e singulares, embora
houvesse outros candidatos ao posto de “Bonaparte”, as
eleições elevaram ao poder Jair Bolsonaro, o candidato
mais autoritário, mas também o mais reacionário, cuja
carreira política se assinalava por uma completa esterilidade
para tudo o que fosse construtivo.
Semelhante à de 1964, reunindo neoliberais e conservadores, tanto estatistas quanto culturalistas, a coalizão
conservadora de 2018 poderia em tese produzir reformas
como aquelas empreendidas pelo governo Castelo Branco.
Entretanto, elas foram inviabilizadas pelo predomínio, na
direção da referida coalizão, do tipo mais reacionário dos
culturalistas, a que pertencem o presidente e seus filhos.
Conforme demonstra a “radiografia” do governo Bolsonaro
aqui esboçada, o núcleo dirigente de radicais reacionários
é formado essencialmente por rapazes destituídos de
experiência política e administrativa pretérita. Movidos
por um espírito neointegralista, são animados pela utopia
regressiva de reviver, ainda que em barris novos, o vinho
de um passado colonial do tempo dos “bandeirantes”,
cuja cultura era rural, agrária, religiosa e patriarcal. Para
criar ambiente difusor dessas bandeiras, promovem uma
“guerra cultural” que vive de prolongar artificialmente o
estado de guerra civil latente no país, ao invés de pacificá-lo.
Encarregado da formulação das diretrizes do governo
Bolsonaro, o culturalismo reacionário sempre foi residual
na cultura política brasileira. Sua preeminência no governo
atual, inédita em nossa história, se deve ao fato singular de
a ele pertencerem os filhos do próprio presidente da República. Eles reivindicam para si e seus associados a vitória
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eleitoral, atribuindo-a à detença de técnicas populistas de propaganda empregadas pela atual direita radical em
diversos outros países, especialmente nos Estados Unidos presididos por Donald Trump. Elas não pretendem
usar o prestígio de um candidato “outsider” para remediar as falhas do sistema democrático. Pretendem, ao
contrário, prolongar artificialmente o mal-estar público, a fim de apresentar o chefe de Estado como seu único
ator verdadeiramente representativo. Ao invés de reformar a democracia liberal, o que se deseja é erodir suas
bases ideológicas de sustentação para instaurar, em meio a seus escombros, um regime de caráter autoritário
e personalista.
Daí porque a racionalidade administrativa e o êxito governativo foram colocados pela presidência Bolsonaro
em segundo plano, propositadamente confundida com a política proativa e desconjuntada de reformas estruturais. O impasse só pode ser resolvido, ou por uma ruptura com a democracia de 1988, tal como desejado pelo
núcleo reacionário, ou pela acomodação da onda conservadora aos marcos institucionais. Descartada a primeira
hipótese, que mergulharia o país numa aventura de consequências imprevisíveis, resta a segunda. Ela passaria
por transferir a direção governativa para a ala militar, cujo tradicional conservadorismo estatista poderia reformar
o sistema, reforçando as capacidades do Executivo federal para imprimir direção ao país.
Enquanto a crise do próprio conservadorismo hegemônico não for resolvida, a instabilidade política e a esterilidade administrativa prosseguirão, e não haverá golpe de Estado que resolva essa incompatibilidade básica na
coalizão conservadora. A solução menos traumática para cortar o nó passaria por substituir Bolsonaro por seu
sucessor, o general Mourão, mais equipado para dar, às forças conservadoras emergentes, uma direção mais
compatível com a Constituição.
Da “revolução judiciarista” à presidência Bolsonaro:
a crise do sistema representativo da Nova República

A Nova República beneficiou-se de um ciclo longo de ideologia progressista e cosmopolita. Ele se iniciou na
esteira da última onda de globalização que, principiada na segunda metade da década de 1970, encontrou seu
ápice por volta de 1990. Findo o regime militar, seguiu-se a reorganização do sistema constitucional e a emergência de um modelo empírico de governabilidade denominado “presidencialismo de coalizão”, que padronizou
as relações entre Executivo e Legislativo.3 O equilíbrio sistêmico permitiu a sucessão de duas situações políticas
estáveis, a primeira liberal – os dois governos Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) –; e a segunda, socialista
ou social-democrata – os dois governos Lula e Dilma Rousseff (2002-2016).4 Mas a degeneração qualitativa do
presidencialismo de coalizão, provocada pelos escândalos de corrupção, já era considerável por volta de 2010.
Ao mesmo tempo, a longa situação política socialista ou social-democrata já estava “gasta” por volta de 2012.
As jornadas de 2013 foram a expressão pública da sensação generalizada de insatisfação. O potencial deletério
da crise poderia ter sido atenuado pela vitória liberal nas eleições presidenciais de 2014, o que por pouco não
aconteceu. A insatisfação terminou de explodir com a crise econômica, cuja existência havia sido negada pela
presidente Dilma ao longo de sua campanha.

A crise de legitimidade do sistema político da
Nova República coincidiu com a ressurgência
do conservadorismo como força política
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Depois de 30 anos, o conservadorismo retornou com
força, potencializado por dois motivos. Em primeiro lugar,
no plano externo, devido à crise da globalização e ao fim
do ciclo cosmopolita no plano internacional, que começou
a decair desde os ataques às Torres Gêmeas (2001) e
colapsou com as crises financeiras sucessivas desde
2008. A ressaca da globalização culminou na emergência
de diversos tipos de particularismo, que abriram ciclos
conservadores, inclusive de tipo autoritário, em diversos
países. Em segundo lugar, no plano interno brasileiro, o
conservadorismo despontou como alternativa a partir da
sobreposição de duas crises: a do modelo de governabilidade, aprofundada pelos sucessivos escândalos de
corrupção, e a da situação social-democrata, que ganhou
sobrevida formal, apesar de exaurida. Os conservadores
puderam se apresentar, portanto, como uma novidade de
caráter antissistema, aproveitando a crise econômica para
associar a degeneração do presidencialismo de coalizão
pela corrupção à longa situação da política socialista.

F

ormou-se assim no início de 2015 uma vasta
coalizão de oposição de liberais e conservadores. Diante da incapacidade de autorreforma do sistema político, emergiu, dentro do
Poder Judiciário e do Ministério Público, uma
“vanguarda” de juízes federais e procuradores disposta
a derrubar a situação social-democrata, aproveitando a
investigação contra a corrupção. Esse “judiciarismo” de
índole liberal e retórica republicana (o “lavajatismo”) se
legitimou como uma forma “democrática” de regenerar
a República, pela mera aplicação destemida da lei por
um grupo de patrióticos operadores jurídicos. A ideologia
judiciarista – versão jurídica do liberalismo político –, materializada pela Operação Lava-Jato, deslocou definitivamente
as expectativas políticas para a direita. O resultado foi a
mudança da situação política para liberal conservadora,
operada a fórceps pelo impeachment de 2016 que, embora
não tenha sido formalmente um golpe, acabou funcionando
como se o fosse.
Cercado de escândalos e intensamente impopular,
Michel Temer se manteve graças à sua habilidade, que lhe
permitiu equilibrar-se com um apoio parlamentar de caráter
nitidamente oligárquico. A acumulação de fatores adversos
agravou brutalmente a sensação de ilegitimidade, renitente
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desde 2013. Criou-se o ambiente de terra arrasada propício
ao surgimento de uma candidatura presidencial antissistema (um “Bonaparte”), bem como a expectativa de que,
com a reinjeção de uma dose violenta de legitimidade, o
vitorioso viesse a liderar uma reforma política e reiniciar o
regime em novos padrões. Como em momentos análogos
de crise aguda, entremeando denúncias de corrupção e
calamidade econômica – a exemplo de 1961 e 1990 –,
foram muitos os acidentes e as particularidades da eleição
de 2018. Entre elas, pode-se mencionar o bloqueio ou
desidratação de candidatos com discurso antissistema,
mas democráticos; a candidatura frustrada de Lula de sua
recusa em apoiar um candidato de outro partido; a subestimação da candidatura Bolsonaro, deixando-o livre como
opção antissistema; e, por fim, o atentado por ele sofrido,
episódio explorado intensamente por seus apoiadores ao
longo da campanha para apresentá-lo como um mártir.
As eleições levaram assim à Presidência da República
um “falso Bonaparte”, ou seja, um político profissional de
extrema-direita, habituado a arrebanhar sua clientela eleitoral entre os nostálgicos da ditadura militar. Seu governo,
desprovido de consciência jurídica e incompatível com a
Constituição, é dirigido por reacionários radicais coordenados pelos filhos do presidente. Embora tenha passado
seu primeiro ano escondendo-se por trás de uma agenda
reformista, Bolsonaro não deseja reformar o regime, mas
explorar o sentimento antissistema para destruí-lo. Para
tanto, seus radicais promovem uma “guerra cultural”
amparada em diversas técnicas do populismo conservador
contemporâneo, entre as quais uma propaganda clandestina voltada para a permanente intimidação dos críticos e
contra o livre funcionamento das instituições.
O advento da pandemia revelou a incapacidade administrativa e a esterilidade política do reacionarismo.
Bolsonaro tentou entregar-se a generais conservadores,
tanto para dotar seu governo de maior racionalidade quanto
para convencê-los a embarcar na aventura de um golpe de
Estado. O pragmatismo militar, porém, sempre no sentido
de normalizar o governo, o obrigou a formar base parlamentar com partidos identificados com o que havia de pior no
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As eleições levaram à Presidência da República
um “falso Bonaparte”, ou seja, um político
profissional de extrema direita, habituado
a arrebanhar sua clientela eleitoral entre os
nostálgicos da ditadura militar

“sistema”. Para agravar o quadro, Bolsonaro rompeu com
as corporações judiciárias responsáveis pela Operação
Lava Jato, ao pretender estender-lhes o aparelhamento a
máquina pública, a fim de proteger sua família dos crimes
que lhe são imputados. A tensão entre as alas reacionária
e militar, de um lado, a incorporação do “centrão” à base
do governo, de outro, e a defecção da ala lavajatista, por
fim, resultaram em uma crise da “revolução conservadora”
iniciada em 2014-2015. Surgiram então três cenários possíveis para o deslinde da crise, desde a “venezuelização”
do país, com a instauração de uma ditadura disfarçada,
até a remoção de Bolsonaro da Presidência da República
antes do final de seu mandato. Este artigo terminará por
discuti-los.
O governo Bolsonaro em seu primeiro ano:
uma radiografia
O falso Bonaparte: a ideologia reacionária
e seus aliados na coalizão governista

Para compreender a presidência Bolsonaro, é preciso
lembrar que não se trata de um governo normal em tempos
normais. Governos normais, eleitos em tempos de rotina
republicana, são ancorados em maiorias parlamentares
e balizados pelas instituições e valores constitucionais.
Do ponto de vista político, tendem ao centro, sejam de
direita ou esquerda; do ponto de vista administrativo, eles
corrigem, expandem ou melhoram o existente, a fim de
se manter no poder. Para isso lançam mão dos quadros
de seus partidos, que presidem e aproveitam a burocracia
técnica que serve ao Estado. Governos normais são com-

preendidos dentro dos modelos de ciência política, no qual
o mote segundo o qual “as instituições estão funcionando”
não é diagnóstico, é pressuposto. Ocorre que o governo
Bolsonaro não é um governo normal, nem normais são
os tempos que correm. Por isso ele se nos aparece tão
singular ou insólito no seu cotidiano, e sua análise exige,
portanto, mais criatividade e interpretação.
Bolsonaro assume depois da depressão econômica e da
terra arrasada provocada pela “Revolução Judiciarista” que,
na esteira da desmoralização do sistema político, liquidou
a credibilidade da Nova República. Bolsonaro encontrou
as instituições frágeis, vacilantes, conflagradas por dentro,
diante de uma crise econômica imensa. Por isso, ele deseja
se afastar das práticas governativas anteriores, sendo desrespeitoso ou deliberadamente ignorante de suas liturgias
e práticas. Nesse sentido, o presidente se pretende abertamente “revolucionário”. A situação poderia abrir espaço
a um governo bonapartista, no qual um chefe carismático
reunificasse a nação com um discurso de autoridade e
progresso, e tentasse resolver os gargalos do regime. Mas
não foi o que aconteceu. Destituído de espírito construtivo,
jurídico e político, Bolsonaro é animado, ao contrário, por um
espírito de “revolução reacionária”. Por isso não desejou,
nem pôde adotar um figurino bonapartista. Ele não quer
operar sínteses superadoras, mas destruir o presente para
restaurar um passado mítico. Deseja pôr abaixo o mundo
que a Constituição criou. Aqui cumpre compreender melhor
o tipo de ideologia conservadora que o orienta.
O conservadorismo é uma ideologia pautada por duas
características maiores: em primeiro lugar, ele sustenta o
caráter extra-humano da ordem social, cujos fundamentos
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remontariam a Deus, à natureza, à biologia, à nação ou ao
mercado, opondo-se por isso a qualquer tentativa de alterá-lo ou modificá-lo. Em segundo lugar, ele apresenta um
caráter especular, adaptando-se plasticamente ao inimigo.
Assim, se o inimigo for o liberalismo, ele se torna estatista;
se for o socialismo, ele se torna neoliberal. Os métodos,
técnicas e argumentações do adversário são absorvidos e
inoculados com valores contrários. Assim, a liberdade de
expressão se torna um veículo para apregoar a censura; a
defesa das minorias de gênero, para defender os brancos
heterossexuais. Dentro do gênero conservador, a coalizão
governista de Bolsonaro é presidida pela mais reacionária
espécie de culturalismo. Seu ideal é o de retornar a um
estado de natureza anterior à existência do Estado nacional.
A apregoada “civilização judaico-cristã ocidental”, em cujo
nome seus agentes ideológicos agem politicamente, nada
tem aqui a ver com o que se entende desde o século XVIII
por “civilização”: ela é aqui, anti-iluminista e até antirrenascentista, rechaçando valores como pluralismo, tolerância,
Estado de direito e laicidade. Ele remete ao imaginário da
“república cristã” medieval, época de nobres cavaleiros
que, com suas milícias de servos, deixavam suas famílias
nos castelos para lutar contra os mouros.

N

o caso brasileiro, essa utopia regressiva remete ao imaginário da sociedade
colonial do século XVII, comandadas
por chefes de família patriarcais descendentes de europeus. Enquanto os
senhores de engenho levantavam igrejas e protegeriam o
povo, viris “bandeirantes” chefiavam milícias de mestiços
em expedições pelo sertão adentro para apresar índios e
buscar riquezas naturais, extraindo da exuberante natureza
o máximo que podiam, sem a presença incômoda de um
Estado que, de resto, não existia. Daí a atração de Bolsonaro
por tudo aquilo que a sociedade brasileira herdou de pior da
colonização: o culto da morte e da violência, o autoritarismo,
a exploração predatória da natureza, anti-intelectualismo,
o personalismo, o patrimonialismo etc. Emissário da
vontade providencial do povo, ele acreditava ter chegado
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ao poder para restaurar a velha e boa ordem, identificada
imediatamente com o regime militar. No fundo, porém, seu
radicalismo reacionário, baseado em uma leitura mítica do
Brasil colonial, pode ser chamado neointegralista, porque
combina elementos fascistas com outros francamente retrógrados, incluindo monarquistas de pendor patrianovista.5
Esse ideal civilizatório de inspiração medievalista encontrou expressão brasileira na obra de Olavo de Carvalho,
que repudiou a Nova República desde o seu início e apresentou seus intelectuais como impostores, responsáveis
pela decadência da cultura nacional.6 Os representantes do
reacionarismo na administração se recomendam, portanto,
como seus discípulos e buscam observar as diretrizes de
seu pensamento no campo intelectual. Assim, o ex-ministro
da Educação ataca as universidades e seus professores,
apostando em estudos de teologia ou colégios militares. O
ministro das Relações Exteriores aposta, por sua vez, em
uma nova ordem mundial, que reeditará na modernidade
a “república cristã” da Idade Média, cuja nova Roma seria
a Washington de Donald Trump. O “nacionalismo” dos
reacionários só pode ser compreendido nesse contexto
de uma operação de salvamento da “civilização judaico-cristão ocidental”, protagonizada pelos Estados Unidos.
Para os bolsonaristas, uma política “nacionalista” significa
manifestar independência e hostilidade a respeito do “globalismo” internacionalista, subordinando-se, porém, à nova
Roma americana, coadjuvando-a em suas cruzadas contra
os novos mouros, especialmente os chineses.
Esse “nacionalismo colonizado” dos reacionários,
bem como seu desejo de libertar a sociedade brasileira
de toda a regulação estatal que supostamente a impediria
de dar vazão plena à sua verdadeira natureza, que seria
conservadora, apresenta estreitas afinidades com a visão
de mundo da ala neoliberal que compõe à coalizão governista. O bandeirantismo sertanista de Jair Bolsonaro é
avô do darwinismo social de Paulo Guedes, para quem a
função principal da economia brasileira é a de abastecer o
mercado das metrópoles com commodities agrícolas, tal
como ocorria no século XIX. Daí o ódio comum de ambos
os grupos – o dos reacionários e o dos neoliberais – pelo
Estado, às suas funções reguladoras, à proteção dos traba-
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lhadores, do patrimônio histórico, do meio ambiente, da educação e da cultura, bem como aos seus
servidores públicos, atacados como uma casta de aproveitadores comunistas. Assim, enquanto o
reacionário presidente da Fundação Palmares nega a existência do racismo, o neoliberal ministro do
Meio Ambiente esvazia os poderes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e incentiva o avanço da
“livre iniciativa” sobre as florestas da Amazônia.
Se os reacionários radicais e os liberais de mercado são os sócios hegemônicos da coalizão
conservadora vitoriosa em 2018, dois eram seus sócios menores: os militares, representados pelo
vice-presidente Hamilton Mourão, e os liberais saídos da “revolução judiciarista” (os “lavajatistas”),
identificados com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ofendidos pelos ataques à memória do
regime militar durante a situação petista, identificada com a corrupção e pautas identitárias divisivas
e exóticas, os generais que aderiram ao bolsonarismo acreditavam que, diante da anarquia reinante
desde 2013, o Brasil precisaria de um “freio de arrumação”. A despeito de seu conservadorismo, a
ala militar apresenta importantes diferenças em relação aos reacionários e os neoliberais. O estatismo
é herdeiro do absolutismo ilustrado de Pombal e José Bonifácio, focado em construir o Estado em
torno de uma burocracia orientada pelo ideal do mérito e da ciência. O conservadorismo estatista
encontrou seus sucessivos avatares no “saquaremismo” do Segundo Reinado, no positivismo da
Primeira República, no tenentismo da Era Vargas e no desenvolvimentismo do regime militar.7
Quase sempre aliadas em todas essas circunstâncias, as distintas alas da coalizão no passado
resolviam suas diferenças com o predomínio dos estatistas. Os culturalistas exerciam um papel
subordinado de legitimação intelectual na área de educação e cultura. Hoje ocorre o oposto: é o
grupo neointegralista vinculado a Olavo de Carvalho quem dá as cartas estratégicas, ao passo que
os militares se limitam ao apoio tático. A ascendência dos reacionários se justifica, aos olhos do
presidente, na medida em que operam a máquina de propaganda que lhe asseguraria popularidade
e triunfo eleitoral. Como o núcleo é formado pelos próprios filhos de Bolsonaro, ele representa a
alma do governo, impondo-se sempre que os generais tentam imprimir rumo diverso à direção do
governo. Como sabem que, das outras vezes, figuraram de sócios menores no consórcio do poder,
os culturalistas encaram os militares com a maior desconfiança, atacando-os sempre que ameaçados,
para mantê-los em situação de subalternidade.
O mesmo ocorreu com a ala lavajatista representada por Sérgio Moro. Os “tenentes togados”
haviam sido os principais agentes da “revolução judiciarista” que derrubara do poder o consórcio
PT-PMDB. Ideologicamente ligados ao liberalismo de retórica republicana, de que Rui Barbosa foi
o grande expoente histórico, o “judiciarismo” dos lavajatistas transfere às corporações judiciárias o

O bandeirantismo sertanista de Jair Bolsonaro
é avô do darwinismo social de Paulo Guedes,
para quem a função principal da economia
brasileira é a de abastecer as metrópoles com
commodities agrícolas
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Embora a coalizão formada em torno de
Bolsonaro seja semelhante à de 1964, reunindo
militares, estatistas, neoliberais e reacionários,
a correção de forças é diferente

papel de salvar a República da oligarquia e do autoritarismo. Uma vez que a eleição de 2018 opunha
um representante da situação derrubada (Haddad) a outro, que apoiava a “luta contra a corrupção”
(Bolsonaro), os “tenentes togados” embarcaram no governo, com o apoio dos novos liberais conservadores do Movimento Brasil Livre (MBL). No Ministério da Justiça, imaginavam, os “tenentes
togados” dariam sequência ao seu projeto de “purgar” o Brasil da degeneração, alçando depois
Sergio Moro à condições de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
O “judiciarismo” se deixou assim capturar pelo reacionarismo autoritário. Não à toa, diversos juízes
perderam os escrúpulos funcionais e passaram a fazer profissão de fé bolsonarista. O ganho publicitário da adesão do lavajatismo, para Bolsonaro, foi imenso, porque pôde apresentar sua chegada ao
poder como o desfecho natural da “revolução” iniciada nas jornadas de 2013 contra o “sistema”. A
verdade é que, encalacrada na Justiça, a família Bolsonaro nunca teve qualquer interesse na agenda
de Moro, senão explorá-la para seguir associando a corrupção à esquerda. Os liberais da imprensa
tradicional, do MBL e os “tenentes togados” esquentaram a cama para que os conservadores se
deitassem. Manietado, o ex-juiz seguiu como o sócio minoritário da coalizão, mantido como troféu
dos reacionários de “sua” bem-sucedida caça à “corrupção esquerdista”.
Embora a coalizão formada em torno de Bolsonaro seja semelhante à de 1964, reunindo militares
estatistas, neoliberais e reacionários, a correlação de forças é diferente. Se, no passado, prevalecia
o conservadorismo estatista de um Golbery do Couto e Silva, a ele subordinados o culturalismo de
Gilberto Freyre e Miguel Reale e o neoliberalismo de Roberto Campos e Octávio Bulhões, hoje o
núcleo presidencial orbita o culturalismo reacionário de Olavo de Carvalho, aliado ao neoliberalismo
de Paulo Guedes. O elemento militar não passa de um adereço encarregado de conferir ilusão de
ordem aos admiradores do golpismo e de fornecer pessoal técnico obediente a um governo carente
de quadros partidários devotados. Também como em 1964, a coalizão comportava inicialmente
liberais responsáveis pela desmoralização final do sistema, mas que desertaram Bolsonaro diante
da escalada autoritária reacionária. Se outrora foram Carlos Lacerda e outros líderes udenistas que
pularam do barco, desta vez foram Sérgio Moro e os novos liberais do MBL.
A inspiração populista do modelo de governabilidade da direita radical:
o “lulismo às avessas” e a “demagogia trumpista”

Duas foram as fontes que orientaram o governo de Jair Bolsonaro. A primeira, autóctone, foi a
situação política petista. O paradoxo se explica pela lógica especular do conservadorismo. Bolsonaro
sempre admirou o ex-presidente como liderança. Lula estruturou o maior, mais organizado e disciplinado partido do país e consolidou-se como seu líder, tornando-se maior do que ele (o “lulismo”).
Passou a gozar de uma posição tão consolidada, que lhe permitia partir sempre de um piso mínimo
de 30% em qualquer eleição. Aos olhos bolsonaristas, Lula teria sabido empregar a retórica radical em
situações delicadas, mobilizando seus apoiadores mais aguerridos para intimidar os adversários. Diante
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das críticas da imprensa, o ex-presidente a ameaçava com
leis de “democratização” dos meios de comunicação e
dirigia verbas de publicidade para uma mídia alternativa – os
chamados “blogueiros sujos”. Além de garantir sua hegemonia ideológica, o PT teria aparelhado a administração pública, distribuindo cargos a seus apaniguados acadêmicos
e sindicalistas; da mesma forma, a família de Lula teria se
beneficiado de seu período na Presidência. Nas eleições
de 2014, o PT também foi acusado de práticas desleais de
propaganda, suscitando uma acusação de fraude eleitoral
que por pouco não culminou com a cassação da chapa pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Uma vez que o novo conservadorismo medrou durante
a hegemonia lulista, natural que nela espelhasse seu horizonte de expectativas, a partir da leitura acima esboçada,
com as diferença do sinal invertido e da radicalidade redobrada. Daí que o primeiro impulso dos reacionários tenha
sido fazer um lulismo às avessas: Bolsonaro haveria de
ser um Lula de direita, gozando da mesma popularidade,
constituindo um partido personalista, cercado de sua família, enfrentando a mídia pela ameaça, pela demagogia e
pela trapaça digital. Dispensável lembrar que Lula era um
moderado que dominava a linguagem radical, ao passo
que Bolsonaro era radical incapaz de dominar a arte da
moderação.

A

segunda fonte de inspiração para o governo
Bolsonaro, exógena, foi a administração do
presidente Donald Trump nos Estados Unidos, reputada em modelo de populista radical. Trump explora de modo sistemático e
deliberado, no plano político, o mal-estar do homem branco
de classe baixa, de origem europeia, com a crise econômica e as transformações sociais da última globalização. A
“decadência americana” é atribuída a uma desnaturação
cultural da “América tradicional e autêntica”, provocada
pelo crescente contingente hispânico e afro-americano, e
pelo predomínio de um establishment “globalista” de empresários, burocratas e intelectuais progressistas. A denúncia do tamanho do Estado se funda no imaginário de uma
“boa e velha América”, formada pela inciativa de bravos
pioneiros em uma terra onde prevaleciam os fortes. Essa
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“América original” seria o bastião da “civilização judaico-cristã ocidental”, de que Trump seria o cruzado supremo
contra os novos mouros: os chineses, os muçulmanos, os
mexicanos, os terroristas, os progressistas.
Do ponto de vista da estratégia política, a demagogia
trumpista se apresenta como uma eterna cabeça de
ponte do “povo” contra o “sistema”. Os mecanismos de
produção de hegemonia passam por manusear as redes
sociais para criar uma sensação de proximidade entre o
líder e seus seguidores, intimidar os adversários e fraudar
a expressão da vontade geral. A paranoia do inimigo interno
enquadra todos os críticos como traidores, depravados,
esquerdistas ou corruptos. Trump recruta apoiadores entre
funcionários, empresários e intelectuais ressentidos por
sua exclusão dos círculos de prestígio social, com a promessa de fazer deles um “novo establishment”. Devem
ser preferencialmente medíocres e servis, a fim de não
se tornarem competidores do presidente. Outra técnica
da demagogia trumpista passa por envolver o presidente
constantemente em polêmicas violentas de caráter moral
ou político, ou criar factoides que o coloquem midiaticamente como exclusivo protagonista da vida nacional. A
intimidação autoritária também faz parte do arsenal de
guerra, na crença de que um “presidente normal” nunca
poderia fazer frente ao “poderoso sistema político” e fazer
prevalecer “a vontade do povo”.8
O modelo demagógico trumpista, replicado no Brasil
pelo reacionarismo radical, adota a mesma “guerra cultural”
como meio de desmoralizar o prestígio das elites políticas e
culturais, promovendo a confusão, a dissonância cognitiva e
a inversão informacional.9 Seu negacionismo é um derivado
da crítica do Iluminismo, que revaloriza o papel da religião
e o ocultismo na definição da verdade. Para enfrentar as
fontes produtoras da opinião pública, responsáveis pela
validação de uma visão secular e objetiva do mundo e comprometidas com os valores democráticos, o negacionismo
se vale da “liberdade de expressão” para refutar a realidade
apresentada pela imprensa, pela ciência e pela academia.
Tudo pode ser ressignificado conforme as exigências
utilitárias da “narrativa”, que não tem compromisso com
a coerência e pode mudar conforme as circunstâncias. A
terra pode ser plana, o nazismo pode ser de esquerda, o
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liberalismo pode ser compatível com a ditadura, a democracia pode ser autoritária, um conservador moderado
pode ser comunista. Na impossibilidade de disputarem em igualdade de condições, por um mecanismo de
inversão, os reacionários desmoralizam a credibilidade de seus opositores, tratando-os invariavelmente como
desqualificados ou simples agentes ideológicos – embora sejam justamente suas narrativas as menos suscetíveis de validação científica. Jornalistas, intelectuais e cientistas passam a ser tratados como inimigos. A
estratégia de intimidação se completa no limite com recurso a técnicas fascistas de intimidação, como o grito,
o xingamento, a violência física.
Um governo de ruptura reacionária, carente de raízes, precisa arranjar pessoal devotado, assustar os dissidentes e destruir os concorrentes. Mas, ao contrário do PSDB e do PT, Bolsonaro assumiu sem quadros administrativos. Então foi preciso organizar esse “partido” em torno da família presidencial, aproveitando o acossamento
das instituições. A fidelidade a essa camarilha foi o critério a partir do qual o presidente organizou o seu pessoal
de cima para baixo. Isso explica a subordinação permanente dos militares, cuja função é a serventia do “partido
familiar”. Como o prestígio da família como instituição começa com a própria, tudo é personalizado. Valores
constitucionais como republicanismo e impessoalidade são banidos como espectros de um tempo subversivo.10
Mas esse movimento de cima para baixo não basta. O governo precisa ampliar seu pessoal de baixo para cima.
Nesse sentido, a perseguição à imprensa e os expurgos administrativos, acompanhados pela criminalização da
oposição, servem para reafirmar a autoridade do governo, advertindo os subordinados para não alimentarem
veleidades críticas e incentivar os oportunistas a aderirem, especialmente os ressentidos pela falta de prestígio
social. A adesão ao extremismo ideológico se torna escada para os candidatos a cargos na administração.11
Devem manifestar periodicamente adesão incondicional ao chefe do Estado, com todos os salamaleques do
servilismo. O resultado administrativo não importa, desde que a “lacração” no Twitter agrade ao presidente e
à ala reacionária encarregados pela “guerra cultural”.
Em síntese: deslumbrados pelo maremoto conservador operado pela via digital, cruzando as técnicas da
“demagogia trumpista” e do “lulismo às avessas”, os estrategistas do presidente acreditavam que ele poderia
governar apenas para o seu público. Calculavam que, explorando o ódio antissistema e fidelizando cerca de
30% do eleitorado, consolidariam Bolsonaro como uma liderança equivalente à do Lula no campo da direita. O
prolongamento do clima de terra arrasada favoreceria a submissão do Legislativo e do Judiciário pela intimidação.
O repúdio ao “presidencialismo de coalizão” era peça mestra da exploração do “ódio ao sistema”. Acharam
que, tendo ao seu lado “o povo”, poderiam prescindir de uma coalizão partidária, emparedando a esquerda e
os moderados. Dois objetivos contraditórios seriam assim conciliados: satisfazer a indisposição do presidente a
transigir, de um lado, e impor a agenda radical, de outro. Nesse meio tempo, o núcleo reacionário iria aparelhando
a administração e, com o tempo, usariam as prerrogativas presidenciais para ocupar cargos-chave no Ministério
Público Federal, no Supremo Tribunal Federal e nas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O modelo demagógico trumpista, replicado no
Brasil pelo reacionarismo radical, adota a mesma
“guerra cultural” como meio de desmoralizar o
prestígio das elites políticas e culturais
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Com a retomada da economia garantida por Paulo
Guedes, a estratégia bastaria para angariar moderados em
número suficiente para derrotar novamente a esquerda
em 2022, explorando sempre o fantasma do “comunismo
corrupto”. Evidentemente, o processo não sairia de graça,
porque todos os procedimentos empregados para aguentar uma situação subversiva dos valores constitucionais
resultaria forçosamente em um processo de erosão democrática. Erosão necessária, todavia, para aclimatar o ideário
“neointegralista” na sociedade brasileira e institucionalizá-lo
em um partido personalista, dirigido pelos filhos do presidente e seus assistentes. Ele contaria, entre seus quadros,
com os ministros e secretários que melhor explorassem a
exposição pública obtida por meio de seus cargos junto ao
eleitorado de direita, pela “lacração”.12
Atravessaram o samba: a pandemia e suas
consequências políticas
Cabeça de leão, corpo de gato: a situação
do governo antes da pandemia

Um governo se faz obedecer não só pela intimidação.
Ele precisa de legitimidade. Na democracia, a “legitimidade
eleitoral” é o pontapé inicial. Mas há também uma “legitimidade de exercício”. O eleitor não dá carta branca para
o vencedor fazer o que quiser. Ele precisa desempenhar
positivamente para continuar a ser obedecido.13 Depois de
um ano de governo, no entanto, já era visível o fracasso da
estratégia reacionária, resultado de vários motivos, desde
o aparelhamento do Estado com pessoal desqualificado
e inexperiente, até a ilusão de que o populismo digital
emparedaria o Congresso.
Nove foras a nomeação de um simpatizante para a Procuradoria Geral da República, um ano depois de empossado, o governo Bolsonaro, pretensamente forte e popular na
retórica, só rugia como leão no próprio quintal. A recusa do
presidencialismo de coalizão elevou a autonomia do Poder
Legislativo a um grau jamais visto em trinta anos. As aprovações de algumas reformas dizem pouco: o Legislativo
aprovou o que quis e recusou o que não quis. Desidratou
o Executivo em matéria orçamentária e derrubou um sem-número de vetos presidenciais, além de tocar as próprias
propostas no lugar daquelas enviadas pelo governo. Para
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se proteger contra as tentativas de intimidação coordenadas pela família presidencial, o Congresso instaurou uma
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar
os responsáveis pelas chamadas “fake news”. Também o
Supremo Tribunal Federal reagiu, instaurando um inquérito
para apurar a campanha de difamação contra a Corte.

P

erdendo “legitimidade de exercício”, Bolsonaro entrou em uma espiral descendente.
Por volta de fevereiro de 2020, as instituições perceberam que poderiam resgatar
sua popularidade, erodida desde 2013, se
verberassem contra a inépcia governamental. Na medida
em que o cruzamento de incompetência, impopularidade
e posição minoritária no Congresso costuma resultar em
renúncia ou deposição do chefe de Estado, desde o tempo de dom Pedro I – passando por Deodoro da Fonseca,
Washington Luís, Jânio Quadros, Fernando Collor e Dilma
Rousseff –, Bolsonaro fez dois ajustes na condução do
governo. O primeiro, no plano da demagogia patrocinada
pelos reacionários, foi redobrar a radicalização como método de intimidação institucional contra o “parlamentarismo
branco”. A fim de eximir o presidente dos maus resultados, o fracasso seria apresentado como fruto de uma
conspiração do “sistema” contra a “vontade do povo”.
Posando como vítima, o presidente apareceu na televisão
chorando, gritando e dando murro na mesa. Começaram
as manifestações orquestradas contra o Congresso e o
Supremo Tribunal na Praça dos Três Poderes, clamando por
um golpe de Estado. O presidente passou a prestigiá-las
com sua presença, sempre com estudada ambiguidade a
respeito das demandas golpistas.14
Por outro lado, Bolsonaro renovou o plantel de generais
no Palácio e lhes confiou a coordenação do governo. Até
então em posição subalterna dentro da coalizão, os militares
prometiam empregar sua experiência para conferir maior
racionalidade à administração e negociar com os demais
poderes. Esse foi o significado da nomeação do general
Braga Netto para a Casa Civil. Na cabeça dos militares
palacianos, Braga Netto seria uma espécie de Palocci, que
logrou com sua habilidade tocar a política e a administração
do igualmente “tosco” Lula da Silva. Isso se faria conquistando a confiança do paranoico presidente, reduzindo a
influência dos neoliberais e neutralizando os reacionários,
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limitados à fabricação dos truques necessários à preservação da popularidade de Bolsonaro. O perigo de deposição
por impeachment seria afastado pelo estabelecimento
de relações “razoáveis” com o Legislativo e o Judiciário,
dotando-se o governo de uma base parlamentar.15
Com a intimidação demagógica redobrada pelos radicais, de um lado, e a “razoabilidade” política dos militares,
de outro, esperava-se reequilibrar a correlação de forças.
Na pior das hipóteses, o impasse tenderia a se estender
indefinidamente. Embora o presidente se sentisse sitiado
pelo Estado de direito, não teria força para desfazê-lo.
Nem as instituições teriam força para expeli-lo como um
corpo estranho. Essa situação não era má para a estratégia
eleitoral dos Bolsonaro, que sempre viveram de explorar o
ódio antissistêmico. A responsabilidade sempre poderia ser
imputada às maquinações do “sistema” para se pedir mais
quatro anos. O importante é deixar o presidente continuar
a animar sua plateia de programa policial, em uma eterna
luta de telecatch contra a República.
Dr. Jekyll e Mr. Hyde: os dois corpos do presidente

O drama dos Bolsonaro é que a pandemia, com suas
consequências sanitárias e econômicas catastróficas,
atrapalhou os planos do governo. Eles tinham diante de si
a perspectiva de uma queda brutal de sua popularidade,
que abriria uma janela de oportunidade para que o nó do
impasse institucional fosse resolvido contra o governo, fosse por impeachment do presidente; afastamento para ser
julgado por crime comum ou cassação da chapa eleitoral.
Diante do corredor polonês, Bolsonaro tinha duas possibilidades: a de moderar-se e pregar a união nacional contra a
pandemia, aconselhada pelos militares, ou politizar a pandemia, conforme pregava a ala radical. Homem da morte,
Bolsonaro apostou na minimização da doença, empregando
técnicas de diversionismo.16 Sua forma deliberadamente
negligente e insensível de cuidar da pandemia enfrentou
resistências dentro do próprio governo, sobretudo dentro
do Ministério da Saúde.17 Daí sua reclamação incessante na
famosa reunião ministerial de 22 de abril, de que a maioria
dos ministros não o acompanhava na “guerra” política,
ideológica e cultural.18
Diante da resistência da ala militar e do ministro da Saúde, Bolsonaro arriscou uma atitude dúplice. Ele passou a se
comportar como se tivesse dois corpos: o de Dr. Jekyll, o
médico, e o de Mr. Hyde, o monstro. Dr. Jekyll é um pai de
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família responsável, cristão, consequente, que age como
um chefe de Estado conservador, estilo Castelo Branco.
Tem como ministros gente como Tarcísio, Mandetta,
Guedes, Moro etc. Respeita orientações administrativas e
aceita conselhos dos generais. É o presidente do militares
e dos empresários. Já Mr. Hyde é o demagogo reacionário
e irresponsável, que age na Presidência como um animador
de auditório de programa policial. Tem como ministros
gente como Araújo, Weintraub, Camargo, Alvim etc.
Posta aberrações no Twitter, mente sobre o coronavírus,
muda a metodologia da contagem dos mortos, distribui
bananas aos jornalistas e ameaça golpear as instituições. É
o presidente do gabinete do ódio e das hordas ululantes de
neointegralistas domingueiros. O método dúplice permite
a Bolsonaro vender a “verdade” que lhe for conveniente
conforme o público e as circunstâncias. Pode se fazer
sempre de coerente ou vítima de falsas notícias, que ele
mesmo alimenta, com suas deliberadas contradições. Não
importa o que ele efetivamente faz ou pensa. Uma seleção
posterior de declarações ou gestos permite aos estrategistas elaborar uma narrativa que o apresente como coerente.
Basta saber, se como Dr. Jekyll, ou como Mr. Hyde.
A defecção da ala lavajatista: a reativação do
judiciarismo, o flerte com o golpismo
e o esboço de um constitucionalismo autoritário

A situação da ala lavajatista sempre foi a mais desconfortável dentro da coalizão. Porque sua defesa da lei
e da ordem pressupunha a autonomia das corporações
judiciárias, ela nunca pôde romper os vínculos primários
com o liberalismo. De fato, o judiciarismo só pode existir
em um Estado de direito altamente desenvolvido. Mas,
na utopia regressista do consórcio reacionário-neoliberal,
não há espaço para o Estado, quanto mais de direito. A
viabilização do projeto autoritário exige o desmantelamento
das instituições encarregadas de defender a Constituição,
intimidando seu livre funcionamento e difundindo ideias
antidemocráticas. Além disso, Bolsonaro nunca quis combater a corrupção, mas apenas explorar o assunto para
demonizar os setores progressistas. Na medida em que
seus filhos e associados vinham sendo investigados pela
polícia e pelo Ministério Público, o aparelhamento daquelas
instituições se tornava indispensável. A adesão do lavajatismo ao bolsonarismo, portanto, foi um ato equivalente a
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Diante da resistência da ala militar e do
ministro da Saúde, Bolsonaro arriscou uma
atitude dúplice. Ele passou a se comportar como
se tivesse dois corpos: Dr. Jekyll e Mr. Hyde

de uma galinha que entrega à raposa a guarda de seus ovos. Depois que o MBL desembarcou do
governo, Moro ficou como Carlos Lacerda no começo do regime militar: percebeu que sua ação
política, exercida a título de salvar a República, contribuíra para destruí-la.
Ao desembarcar do governo com estrépito, Moro desacoplou sua imagem do bolsonarismo,
permitindo associar o governo à corrupção e ao crime. Mais: ao defender a autonomia da Polícia
Federal, Moro deu a senha para a reativação do judiciarismo, alertando para o risco que todas as
corporações judiciárias corriam, caso não reagissem a tempo para salvaguardar sua independência. A reação começou pelo Supremo Tribunal, que corria o risco de se converter em uma Corte
semelhante à da Venezuela chavista, isto é, uma chancelaria de ditadores.19 A elite intelectual e
jurídica da República não desejava acabar como o ministro Adauto Cardoso, que em 1969 jogou
sua toga no chão diante do AI-5.20 Esse despertar das instituições, na esteira da defecção da ala
responsável pela “revolução judiciarista”, se materializou na forma de ações duras contra o núcleo
radical próximo do presidente. Ele foi seguido pela sociedade civil, desembocando nas primeiras
manifestações de rua contra o governo.

A

resposta do Palácio foi redobrar o “truque do golpe” contra o Supremo Tribunal,
ressuscitando a doutrina do “cidadão fardado” para apresentar as Forças Armadas
como o verdadeiro “poder moderador” ou “guardião da Constituição”. Como se
sabe, o Poder Moderador era um quarto poder definido no art. 98 da Constituição
do Império, sendo exercido pelo monarca para que velasse pela “manutenção da
independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos”. Havia na época duas interpretações sobre sua natureza: uma liberal e outra conservadora. Para os liberais, o imperador atuava
apenas como árbitro do sistema em ocasiões de crise entre os poderes, devolvendo o poder último
de decisão a uma sociedade brasileira já percebida como madura (“o rei reina e não governa”).
Para os conservadores, porém, o imperador deveria tutelar o sistema, supondo a sociedade fraca
demais para gerir-se por si mesma (“o rei reina, governa e administra”).
Embora a República tenha extinguido o quarto poder, o Supremo Tribunal e o Clube Militar vieram
desde então reivindicando a herança jacente do trono imperial. A doutrina do “cidadão togado”,
que encarregava os bacharéis de defender e efetivar os valores da Constituição, sucedeu a interpretação liberal do poder moderador imperial, e desde Rui Barbosa foi mobilizada, para combater
as veleidades oligárquicas e autoritárias do Poder Executivo. Uma vez que o novo regime entregou
ao Supremo o exercício último da jurisdição constitucional, sempre houve quem lhe atribuísse a
condição de sucedâneo do Poder Moderador. Isso pareceu ainda mais claro depois de 1988, já
que o art. 102 da Carta determinou competir ao STF “precipuamente, a guarda da Constituição”.
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Entretanto, o prestígio gozado pelo tribunal nos últimos tempos foi comprometido por três fatores: as decisões
progressistas em matéria envolvendo costumes, como aborto e casamento gay; o aval conferido aos procedimentos marotos empregados pela Lava Jato para “salvar” a República; e, por fim, a confusão entre seus poderes
arbitrais e o de corte criminal de última instância. Como resultado, desde pelo menos 2015 o STF passou a ter
sua imparcialidade arbitral questionada à esquerda e à direita, ambos reclamando contra o “ativismo judiciário”.21
Contra o “ativismo judiciário” em matéria política e de costumes, juristas reacionários desenterraram a doutrina
golpista do “militarismo” baseados em uma bizarra interpretação do art. 142 da Constituição. Ela legitimaria o
direito que teriam os militares de intervir na política para salvar a pátria abraçada pelos interesses mesquinhos da
politicagem.22 Essa doutrina do soldado como “cidadão fardado”, que legitimou o golpe republicano e todos os
que se lhe seguiram, é herdeira da interpretação conservadora do poder moderador. Ela parte do pressuposto
de que o estado anárquico da sociedade carece da tutela da elite patriótica e disciplinada das Forças Armadas.
Uma vez ressuscitado o cadáver do militarismo, os reacionários recorreram em seguida à autoridade de Carl
Schmitt, jurista que aderiu ao nazismo, para lhe fazer um acréscimo inédito.23 Passaram a sustentar que, na
qualidade de comandante supremo das Forças Armadas, seria o próprio presidente da República o titular do
suposto poder moderador que permitiria golpear a autoridade judiciária, a pretexto de salvar a Constituição (a
chamada “intervenção militar constitucional”).
Acrescida do adendo nazifascista do presidente como “guardião da Constituição”, a doutrina do militarismo
serviu a reacionários radicais para o esboço de um constitucionalismo autoritário de pretensões mais amplas.
Ele deveria revestir o processo de erosão da democracia promovida pela família Bolsonaro de uma legalidade
alternativa, que lhe permitira se contrapor à autoridade do Supremo Tribunal, descumprindo suas decisões. Como
o bolsonarismo sabe que não pode sobreviver caso as instituições funcionem livremente, buscou por esse meio
justificar sua insubmissão aos mecanismos de controle previstos na Constituição e advertir as instituições de
que poderia resistir pela força à abertura do processo de impeachment deflagrado pelo Congresso Nacional ou
a cassação eleitoral de sua chapa eleitoral pelo Tribunal Eleitoral.
O esboço de constitucionalismo autoritário sustenta que o intérprete supremo da Constituição não seria
o Supremo, mas o próprio presidente da República, na condição de chefe supremo das Forças Armadas; que
“democracia” seria o direito que teria a minoria bolsonarista de se impor à maioria na qualidade de “verdadeiro
povo”; que “liberdade” seria o direito que teria o homem branco, hétero, religioso e patriarcal de garantir seu
predomínio contra as pretensões igualitárias de negros, gays, ateus, crianças e mulheres; que “liberdade de
expressão” seria o direito que aquele cidadão teria de suprimir os outros direitos que colidissem com os seus.
Por fim, “harmonia entre os poderes” significaria impossibilidade de exercício dos mecanismos de freios e
contrapesos em relação ao governante, que encarnaria a vontade do “verdadeiro povo”, assegurando imunidade
para si, sua família e seus apaniguados.

Olhando de perto, Bolsonaro se encontra na situação
inversa á dos autocratas modernos, que empregaram
sua popularidade para roer as instituições
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Crise política e erosão democrática: cenários
possíveis e suas consequências
Cenários para o desfecho da crise (1): o cenário
“Hugo Chávez” dos radicais

O presidente sugere todos os domingos, diante de
manifestações em manifestações em frente do palácio do
governo, que conta com o apoio das Forças Armadas para
desfechar um golpe militar contra os poderes instituídos.24
Trata-se de um cenário “Hugo Chávez”. O presidente
conseguiria usar o Exército como guarda pretoriana para
impedir o livre funcionamento do Congresso Nacional, do
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
Adviria a inevitável desmoralização e na sequência o aparelhamento daquelas instituições, com o advento a médio
prazo de uma ditadura de estilo chavista, com a diferença
da substituição do bolivarianismo pelo neointegralismo.
Mas esse cenário não parece provável. Embora golpes sejam urdidos no segredo e desfechados de forma
violenta e súbita, ameaças vêm sendo feitas quase todas
as semanas desde fevereiro. Também é difícil saber até
que ponto os generais palacianos podem ser considerados
representativos do conjunto da força, porque escolhidos
a dedo pelo presidente. O Alto Comando jamais emitiu
sinais de que acompanharia o clã Bolsonaro nessa aventura.
Embora um número significativo de militares seja crítico da
Nova República e dos excessos do judiciarismo, as Forças
Armadas sempre nutriram um fetiche legalista que só pode
ter se aprofundado depois de 30 anos de democracia. Os
golpistas mais notórios já estão reformados e se formaram
no tempo da ditadura, ao passo que a suboficialidade e a
baixa oficialidade, dita simpatizante do bolsonarismo, se
formou durante a recente crise de legitimidade do regime
democrático.
Outras razões indicam a inviabilidade de um golpe de
Estado clássico. Nenhum dos países ocidentais que, tendo
experimentado a democracia, tornaram-se autocracias no
tempo recente, sofreu golpes à antiga, com prisões de
líderes oposicionistas e tanques na rua. Foram chefes de
governo que empregaram sua popularidade para erodir
a respeitabilidade das instituições, para torná-las meras
chancelarias de sua vontade. Nenhum deles, igualmente, contava com a longa tradição liberal brasileira que, a
despeito das lendas relativas à sua fraqueza, tem quase
duzentos anos de idade. Olhado de perto, Bolsonaro se
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encontra na situação inversa à dos autocratas modernos,
que empregaram sua popularidade para roer as instituições:
tem uma minoria de apoiadores no Congresso, a franca
antipatia do Supremo Tribunal e a oposição da maioria dos
governadores. Não custa lembrar que o último autogolpe
organizado pelo Alto Comando em tempos democráticos
ocorreu há mais de oitenta anos (1937), pois o de 1964
resultou da ação unilateral de um general (Olímpio Mourão),
que gerou reações em cascata. Ademais, ele foi desfechado não a favor, mas contra o presidente. Do ponto de vista
da correlação de forças, também aqui a situação atual de
Bolsonaro parece mais com a de Goulart em 1964 do que
com a de Vargas em 1937.

T

ambém fala-se hoje muito da simpatia das
polícias militares estaduais pelo presidente,
mas ainda não há qualquer sinal de articulação entre elas, e nem espaço para levantes,
que certamente seriam reprimidos pelo
Alto Comando. Um dos fantasmas da memória militar é
a Revolução de 1930, quando as Forças Armadas se desmancharam diante de um levante das polícias estaduais, e
a Junta Militar organizada às pressas para depor Washington Luís sofreu a humilhação de não ser reconhecida por
Getúlio Vargas.
Por fim, não custa perguntar o óbvio: por que as Forças
Armadas bancariam um golpe para sustentar Bolsonaro?
No passado, em circunstâncias assemelhadas, não bancaram Jânio Quadros. Embora possa comungar certas
premissas autoritárias, é difícil crer que o grosso da oficialidade acredite que a pacificação do país possa ser efetivada
por Bolsonaro. Pode-se alegar, é certo, que os militares
desejam continuar fruindo de privilégios corporativos. Mas
também se pode responder que o vice-presidente, sucessor constitucional de Bolsonaro, é um general reformado
de quatro estrelas. Bem conservador, ainda por cima. Em
suma, não parece haver incentivos suficientes para que
o Exército embarque na aventura do golpe, apenas para
sustentar uma família impopular, encalacrada com a Justiça, com uma base orgânica que não chega a um décimo
do Congresso Nacional e que conta com a oposição de
quase todos os governadores. Em tais circunstâncias, os
custos de um golpe seriam incalculavelmente altos para a
corporação militar, e seus resultados, imprevisíveis.
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Tudo bem pesado, a ameaça de um golpe de Estado
como o de 1964, ou de um novo AI-5, provavelmente não
passa de um truque, destinado a excitar a base bolsonarista
e intimidar os adversários; uma técnica violenta de intimidação do populismo neointegralista, que se limita a explorar o
imaginário do eterno retorno do autoritarismo na cultura brasileira para evitar a deposição de Bolsonaro. A exploração
da imagem do Exército o facultaria aguentar-se até o fim da
pandemia, promover a recuperação da economia, ganhar de
volta alguma popularidade, fortalecer a propaganda, aliciar
polícias e milícias, anestesiar as resistências militares e
aparelhar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior
Eleitoral. O restabelecimento da correlação de forças pela
intimidação permitiria, pelo menos, a organização de uma
agremiação de direita radical, devotada ao clã Bolsonaro,
rivalizando com o PT à esquerda. Mas isso tudo parece
improvável, tendo em vista a incompetência crônica do
pessoal civil por ele recrutado.
Cenários para o desfecho da crise (2): cenário
“João Figueiredo” dos conservadores estatistas

O cenário “João Figueiredo” é aquele desejado pela ala
militar. Nele, não é Bolsonaro que explora os generais para
seu projeto neointegralista, e, sim, estes que o exploram
para o seu projeto tradicional estatista. Diante do impasse
criado pela resistência do Alto Comando, do Supremo
Tribunal e do Congresso Nacional às sugestões de golpe
de Estado, mas da impossibilidade, na outra ponta, de
deposição constitucional do presidente da República, os
generais palacianos assumiriam definitivamente a gerência
do condomínio oligárquico, desbancando de vez os reacionários e os neoliberais. Bolsonaro seria o demagogo de que
eles necessitariam para o “freio de arrumação” de que o
país estaria precisando. Ele seria um “Lula da direita”, do
qual o general Braga Netto seria o Palocci.
Crendo que Mourão teria menos condições de conter as
“forças anárquicas” da sociedade, os generais palacianos
ainda veriam o “Lula da direita” como a melhor garantia
contra o verdadeiro. Eles não descartam, claro, a opção
representada pelo vice, mas a guardam para o caso de a
situação de Bolsonaro se tornar insustentável. Nem por
isso admitem “desordem” das ruas ou pressão de juízes
“ativistas”. O carisma do capitão lhes permitiria tocar a
administração, sem a usura que a ocupação direta da Presidência traria à corporação militar. Os generais palacianos
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instaurariam um governo de “centro-direita”, apoiado residualmente pelos radicais. Essa versão bem-sucedida do
governo Figueiredo dotaria a política de maior moderação,
tornaria a administração mais racional e elevaria o grau de
intervenção do Estado na economia. A ordem e a unidade
seriam restabelecidas, tendo o Executivo federal como eixo
organizador dos poderes políticos e da federação. Seriam
costurados acordos passíveis de cumprimento, através
de uma base parlamentar no Congresso e uma relação
respeitosa com os tribunais.

E

mbora esse cenário não seja impossível,
não é de fácil implantação. Ao contrário de
Lula, um moderado que se fazia de radical,
Bolsonaro é um radical que nunca aceitou,
senão taticamente, conselhos de moderação. Está habituado a operar em um ambiente de conflito
e a descartar todos os colaboradores, quando perdem sua
utilidade. Sempre foi fiel à orientação dos filhos e de sua
equipe de marqueteiros, formada sob a direção intelectual
de Olavo de Carvalho. Na medida em que é impossível governar democraticamente nos extremos todo o tempo, seja
da esquerda ou da direita, a normalização da administração
Bolsonaro é uma quase impossibilidade. O mais provável é
que, como das outras vezes, o presidente finja aceitar a sua
tutela enquanto sabota os seus intuitos, com a cumplicidade da ala radical, retomando o roteiro dos “dois corpos do
presidente”. A preservação de um ambiente heterogêneo
e conflituoso dentro da coalizão permite Bolsonaro jogar
as alas umas contra as outras e assegurar sua liberdade
de movimentos, que em geral corresponde aos imperativos estratégicos do núcleo radical. O clã presidencial
engabelaria os generais até que a tempestade passasse,
fazendo bom uso de seus préstimos, a fim de garantir sua
incolumidade e a de seus apadrinhados. Bolsonaro então
se livraria de Braga Netto, como já se livrou de Santos
Cruz, buscando generais mais dóceis para prosseguir a
exploração da imagem do Exército.
Ademais, na utopia reacionária de Bolsonaro, não há
lugar para o Exército como corporação independente. Ele
sonha com um Brasil de “povo armado”, dominado por
novos “bandeirantes” que exploram a terra de modo pre-
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datório, liderados por uma oligarquia de empresários inescrupulosos. Do ponto de vista da simbologia
histórica, Bolsonaro não é um militar, mas uma reencarnação de Domingos Jorge Velho, o bandeirante
sertanista cujas milícias foram contratadas pelos senhores de engenho do Nordeste para arrasar o quilombo dos Palmares. Esse conservadorismo reacionário e miliciano, para quem a “liberdade americana”
consiste no direito de fazer o que bem entender, se choca com o conservadorismo dos militares, que
exige a ordenação do caos socioeconômico pela agência racionalizadora do Estado. Caxias é patrono
do Exército e reputado “pacificador”, por ter subordinado o espírito atomista e predatório do espírito
bandeirante às exigências da ordem do Estado brasileiro. Daí a tensão latente, na coalizão governamental, entre, de um lado, o radicalismo reacionário e seus aliados neoliberais, com seu ideal colonial
de liberdade como predação e destruição, e de outro, a tradição militar de unidade estatal e harmonia
nacional. Caso o sonho neointegralista se realizasse, as Forças Armadas deixariam de ser instituições do
Estado e passariam à condição de instância coordenadora das milícias bolsonaristas. A guerra contra as
instituições, patrocinada pelo Exército a mando de Bolsonaro, terminaria com a sua própria destruição.
Enfim, a tentativa de se criar o “segundo cenário” provavelmente resultará na preservação de um
governo estéril, ocupado simplesmente em criar continuada polêmica para se aguentar no poder. Os
Bolsonaro voltariam a erodir os pilares do Estado de direito para tentar criar mais adiante uma chavismo
neointegralista, na forma de uma “democracia iliberal”.
Cenários para o desfecho da crise (3): o cenário “Fernando Collor de Mello”

Aqui o cenário é de colapso definitivo da coalizão governamental, provocada pelas diferentes
estratégias e objetivos dos reacionários e dos militares, em um contexto em que a família Bolsonaro
se veja cercada pela Justiça e não veja alternativa, senão resistir à queda. O objetivo primário dos
neointegralistas sempre foi utilizar o governo como plataforma eleitoral privilegiada, dotada de imensa
visibilidade e inesgotáveis recursos, para a aclimatação de um conjunto de ideias antiliberais na cultura
política brasileira. Só essa “guerra” travada com os recursos simbólicos, financeiros e hierárquicos do
Estado aceleraria a acumulação das condições necessárias à organização de um grande partido de direita
radical, obtendo a clientela de empresários “alternativos” em diversos segmentos econômicos, além
de pessoal próprio, testado à frente de cargos de chefia do governo. É do partido que os reacionários
radicais carecem para garantir influência e poder. Tudo o que fizeram ou fazem, portanto, visa a manter
mobilizada sua base eleitoral. O essencial é travar a “guerra cultural”, e jamais demonstrar disposição
para a conciliação ou a transigência.

O cenário “João Figueiredo” é aquele desejado
pela ala militar. Nele, não é Bolsonaro
que explora os generais para seu projeto
neointegralista e, sim, estes que o exploram
para o seu projeto tradicional estatista
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Daí que a resistência a qualquer “normalização” proposta pelos generais palacianos. A “normalização” levaria
à decepção do eleitorado entretido pelas expectativas disruptivas criadas pelo populismo, e à sua captura por outra
liderança. O público reacionário acredita na capacidade do
líder ungido por Deus de operar o milagre nos tempos de
crise existencial do povo, como Moisés quando abriu o Mar
Vermelho, para o povo de Israel escapar à perseguição dos
egípcios. Na política reacionária moderna, desde Donoso
Cortès, o “milagre” que confirma a origem providencial
do líder é sua capacidade de desfechar o golpe de Estado,
seguido da instauração de uma ditadura.25 A incapacidade
de Bolsonaro cumprir a promessa que salvará “seu povo”
o levará a ser visto como falso profeta ou traidor. Para o
núcleo reacionário radical, seria preferível que o presidente
fosse apeado do poder, o que permitiria ao grupo preservar
o seu curral eleitoral. A deposição sempre poderia ser atribuída à conspiração e à traição de comunistas infiltrados,
mancomunados com o imperialismo chinês.
Essa situação de permanente instabilidade política e a
esterilidade administrativa pode resultar na destituição de
Bolsonaro. A grande ameaça por ele enfrentada reside justamente no esforço desenvolvido pelo Supremo Tribunal no
sentido de desbaratar a central de produção de propaganda
e intimidação montada a pedido dos filhos do presidente
(o “gabinete do ódio”). O núcleo reacionário radical recorre
à emissão de notícias falsas (chamada pelos bolsonaristas
de “mídia alternativa”) e fomenta o cerceamento do livre
funcionamento dos poderes da República, com ameaças
pelas redes sociais, infladas por robôs. Enquanto seus
componentes ficam associados cada vez mais ao crime,
por força das seguidas buscas e apreensões e prisões de
seus integrantes, os elementos probatórios ou indiciários
reunidos naquele inquérito alimentarão a Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional e as ações que,
no Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Luis
Roberto Barroso, pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.
Ao deflagrar aquela operação, a Corte máxima do país
pagou para ver a carta do golpe de Estado que Bolsonaro
sugeria ter desde fevereiro. E a verdade é que era um
blefe. Por isso, é possível que, assim que o “truque do
golpe de Estado” deixe de surtir efeito, a reação das
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corporações judiciárias leve a um ataque generalizado ao
núcleo reacionário, incluindo prisões de seus integrantes.
No Rio de Janeiro, paralelamente, há investigações em
curso para desvendar o envolvimento de um dos filhos
em esquemas de corrupção e vinculações com as milícias, que provavelmente atingiriam também o próprio
presidente. Ainda que os generais palacianos passassem
a contar com a condescendência dos juízes do Supremo,
simpáticos a seus esforços de tutelar Bolsonaro e dar rumo
à sua presidência, todos sabem não haver como controlar
o resultado de acontecimentos provocados pela ação
difusa de centenas de policiais, jornalistas, promotores,
procuradores, juízes em diferentes investigações e seu
impacto sobre os membros do governo, do Congresso e
da sociedade como um todo, em um contexto dramático
de insatisfação generalizada como o atual.

O

livre funcionamento das instituições acabaria se encarregando, naturalmente,
de inviabilizar o esforço dos militares,
conforme a situação de Bolsonaro se
degradasse em meio a incontáveis
escândalos. Ao mesmo tempo, para aumentar os custos
da queda dada como iminente, os radicais retomariam a
tática de radicalização para recuperar parte da base eleitoral perdida. A crise final entre a ala reacionária radical e a
militar teria por desenlace o abandono de Bolsonaro pelos
generais palacianos, cansados de enxugar gelo. A deposição constitucional do presidente, pelo impeachment, pela
cassação da chapa eleitoral ou por notícia-crime, se tornaria
então possível. A essa altura já haveria manifestações de
rua expressivas a pedir a saída do presidente. A resistência de Bolsonaro, por sua vez, seria provavelmente de
pouca monta. Trata-se de um cenário pior do que aquele
enfrentado por todos os chefes de Estado que tiveram
seus mandatos precocemente encerrados, de dom Pedro
I a Dilma Rousseff. Bolsonaro é minoritário no Congresso;
conta com a antipatia do Supremo e a oposição dos governadores. Durante a pandemia, conseguiu perder todo
o apoio que tinha entre os moderados.
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Qualquer que seja o meio escolhido para o afastamento
de Bolsonaro, o cenário “Fernando Collor” deve concluir por
sua substituição pelo vice-presidente, o general Hamilton
Mourão. A expectativa de certos setores de esquerda, de
que seja possível cassar toda a chapa e convocar novas
eleições, provavelmente se frustrará. O bolsonarismo pode
sair do Planalto, mas a onda conservadora continuará por
alguns anos, e diante do contencioso entre os militares
e o Judiciário, o mais prudente será entronizar Mourão,
cassando apenas a cabeça da chapa, ou por impeachment,
ou afastamento do presidente por notícia-crime. A solução
facilitaria também a deposição de Bolsonaro por se operar
dentro do mesmo espectro político, causando muito menos traumas do que em 2016, que forçou a passagem da
esquerda para a direita. Por fim, Mourão poderia atender
aos anseios políticos da ala militar de um governo, orientado por um conservadorismo estatista mais tradicional,
subordinando os elementos culturalistas e admitindo os
moderados.
Considerado no contexto do ciclo de ascensão conservadora iniciado em 2015, a remoção do clã Bolsonaro
corrigiria o desvio representado pela deformação reacionária neointegralista. Ela recolocaria o movimento no seu
caminho natural, com a subida de um general capaz de
tentar as reformas julgadas indispensáveis, o tal “freio de
arrumação”, mas dentro da Constituição. A consumação
da “revolução conservadora” em ambiente democrático,
por fim, apressaria a possibilidade de seu próprio refluxo
na direção do centro político nos anos vindouros. Em outras palavras, caberia a Mourão provar ser o “verdadeiro”
Bonaparte da situação conservadora.
Conclusão

Na medida em que o Brasil sempre se percebeu como
um país atrasado, seu conservadorismo hegemônico foi
obrigado com a entabular compromissos com a modernidade, conciliando seu ideal de autoridade com o de progresso. Daí a sua vertente principal, a estatista ou reformista,
identificada historicamente com José Bonifácio, Bernardo
de Vasconcelos, o visconde do Uruguai e Oliveira Vianna.
A criatividade também não faltou a culturalistas moderados
como Jose de Alencar, Eduardo Prado e Gilberto Freyre,
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que foram capazes de inventar uma identidade para a sociedade brasileira. Mas o conservadorismo reacionário tem
imensa dificuldade em ser produtivo, por sua insistência
em rejeitar o presente em bloco e pela utopia reacionária
de restauração de um passado mitificado.
Essa característica negativa é agravada quando se lhe
agrega o radicalismo, que o aproxima de perigosos arranjos
de tintas totalitárias – no caso brasileiro, integralista e, hoje,
neointegralista –, que só produz o paradoxo de uma violenta
impotência. Daí seu papel naturalmente residual na história
da cultura política brasileira. Um governo liderado por radicais, por sua crônica intransigência, é de uma esterilidade
incapaz de promover reforma verdadeira, quanto mais em
um país que necessita urgentemente resolver os gargalos
de seu sistema político, herdados de uma longeva crise de
legitimidade desde 2013. A crise atual do conservadorismo
só pode ser resolvida dentro da Constituição, subordinando os reacionários aos estatistas, e levando-os a transitar
para formas mais aceitáveis de culturalismo. Assim como
o Estado de direito democrático brasileiro comprovou há
18 anos ser capaz de comportar um governo socialista de
longo fôlego, precisa provar também sua capacidade de
comportar governos conservadores, que renunciem a toda
e qualquer veleidade golpista ou extremista, superando o
complexo difuso do “eterno retorno de 1964”.
Embora possa haver condicionamentos causados por
ciclos ideológicos e pelos padrões limitados da cultura
política, não existe determinismo ou fatalidade na história.
É para esse desfecho, que enquadre a atual onda conservadora nos marcos da Constituição, que devem concorrer
todos os cidadãos em uma ampla frente democrática que,
em um ambiente de tolerância, evite o descarrilamento
da vida cívica brasileira. Se 2018 foi uma espécie de golpe
de 1964 decretado pelas urnas, 2020 também pode ser,
a despeito de todos os seus horrores, uma primavera de
1968 sem um AI-5 no fim da rua. Um 1968 com final feliz.
O autor é professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ)
clynch3@hotmail.com
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Democracia das massas vs. democracia representativa

A democracia tem e sempre teve pitadas de autoritarismo. É na democracia de
massas que essa tentação autoritária encontra seu habitat. Sua emergência sempre
tem ameaçado a democracia representativa. Na década de 1930, por exemplo, a
emergência das massas subverteu o regime representativo oligárquico, em vários
lugares do mundo. Democracias representativas, que funcionem minimamente
e com estabilidade, temos apenas nos países anglo-saxônicos. A democracia de
massas, as demandas do consumo, o esgarçamento da sociedade, todos esses
fatores, que estão presentes na cena contemporânea, colocam um grande desafio
para o sistema representativo. A democracia representativa tem demonstrado
ser capaz de barrar as aventuras autoritárias nos diversos países em que ela está
organizada de forma sólida. No Brasil, a Constituição de 1988 criou um sistema
robusto de defesa do sistema representativo, que tem se mostrado resistente.
A pergunta que não quer calar é outra: de onde vem esse Executivo que aspira e
trabalha para reforçar o autoritarismo? Ele não vem das massas? O presidente foi
eleito num pleito de massas bastante significativo. O sistema representativo já não
estava funcionado direito antes de Bolsonaro. O PT não percebeu a necessidade de
se enraizar na sociedade: preferiu manobrar a sociedade por cima, em aparelhos e
agências, em vez de favorecer a auto-organização da vida popular. Em uma cidade
como o Rio de Janeiro, por exemplo, o PT ignorou a vida associativa das favelas.
Embora houvesse condições altamente favoráveis para organizar a sociedade de
baixo para cima, o PT preferiu fazer política de cima para baixo.

Em busca da nossa geringonça

Qual é o projeto? Essa “república bolsonarista” é a perda total da experiência
nacional, substituída pelo fanático e pelo irracional. Há uma notória dificuldade desse
governo no trato com a política e com as relações institucionais. Procura-se uma
geringonça brasileira – ou seja, uma versão do heterodoxo agrupamento de partidos,
no caso de esquerda, que jamais haviam caminhado juntos, de repente se uniram e
governam Portugal há quase cinco anos. Esse arranjo parecia improvável. Por que
não podemos ter também um ajuntamento de forças similares, que não está posto
no horizonte neste momento? Não sei se teremos capacidade para construir essa
geringonça brasileira agora, de imediato, mas é sempre uma perspectiva interessante.
Que não seja agora, que seja depois. As eleições vão ajudar nessa arquitetura da
geringonça. Que há de ser uma geringonça, isto é, uma coisa mais rústica, mas que
agrupe. Veja o caso da reação àquela tentativa sinistra do ex-secretário de Cultura
Roberto Alvim, mimetizando Goebbels. Foi muito forte. Mostrou que há um limite na
sociedade. É um exemplo de que essa democracia das massas não vai passar como um
trator por sobre o sistema representativo. Os mecanismos de resistência estão postos,
são resilientes e nos darão o tempo necessário para encontrar essa geringonça, esse
novo agrupamento de forças políticas.
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A democracia sob risco?

O fato de a população
estar insatisfeita
com a democracia
não quer dizer
que ela esteja
necessariamente
procurando

A democracia tem sido permanentemente
ofendida, testada, não apenas no Brasil, mas
no mundo. Pesquisas de entidades respeitáveis
mostram que a parcela da população global
insatisfeita com a democracia cresce ano após
ano. Mas ela não corre risco, aqui. Não estamos
diante de uma realidade monolítica, como agora
se mostrou na Itália (a derrota da extrema-direita
nas eleições regionais da Emilia-Romagna) e na
Espanha (a aliança entre PSOE e Podemos). O
mundo da política é muito complexo. O fato de
a população estar insatisfeita com a democracia
não quer dizer que ela esteja necessariamente
procurando alternativas. É diferente. Inclusive
essas alternativas estão aí, nas na Polônia, na
Hungria, mas eu pergunto: e daí? Como é que
elas vão encontrar campo de difusão? A política
do Trump, ainda que de razoável ressonância,
é apenas um episódio nesse processo. Vamos
ver agora nas próximas eleições. Uma prova da
resistência da democracia é o surgimento, não
necessariamente na política, mas na economia,
de reações de grupos muito fortes, como
o da defesa do meio ambiente. A bandeira
da proteção ambiental é antípoda do regime
capitalista da forma como existe atualmente.
Ela tem necessidade de recuar do avanço da
economia para defender seu bem, ou seja,
o meio ambiente. E essa é uma plataforma
universal. Não para mais.
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Barreiras contra o autoritarismo

Assim como há uma agenda de contenção do neoliberalismo no campo econômico, existe também um movimento
de contenção do autoritarismo na esfera política, seja por meio dos partidos, seja pelas instituições estabelecidas.
Menos do que uma caminhada para o autoritarismo, o que existe é uma busca por alguém que apresente uma
alternativa. O que se discute nos Estados Unidos, com relação a isso, se discute no terreno da economia. Ninguém lá
está pensando em criar um partido de massa, que atropele o Partido Republicano e o Partido Democrata. Hoje em dia
se tem falado muita bobagem a respeito do fim da democracia. As questões existem e são aflitivas, mas há também,
e enfatizo, um movimento no sentido de valorização do ambiente, da igualdade etc. A complexidade do mundo – deste
mundo de comunicações livres e franqueadas – está esbofeteando a cara da gente. Pode ser que a sociedade tenha
menos altruísmo e seja mais egoísta, mas o mundo das favelas cariocas, por exemplo, tem muita vida associativa. O
que nos falta e o que nos tem faltado é política. O que nos faltou no período do PT, porque não tinha política nenhuma!
É uma coisa pragmática: o mundo está girando. Para onde? Para forças desumanizadoras? Não. Já esteve assim nos
anos 1920, 1930, mas encontrou-se um limite para isso. Acabou, embora sempre existam vocações nostálgicas.
A roda viva da democracia ou a razão tocquevilleana

É claro que não estamos em um mar de rosas, mas algumas coisas aconteceram e são irreversíveis. A perda da
hegemonia americana na economia é irreversível. O avanço da chama da igualdade, irreversível. A capacidade de
coordenação de algumas dimensões da vida, não apenas nacional, mas internacional, irreversível. São burocracias
imensas, muito bem treinadas, que estão se tentando a coordenação possível desse mundo, aparentemente tão
caótico, mas passível de regulação. Pouca ou muita, depende das circunstâncias, do talento das pessoas envolvidas.
Tem um campo aberto para inovação. Vejam Portugal. Quem diria que naquele país perdido fosse aparecer uma
solução tão inovadora, tão criativa? Eu estive em Portugal recentemente, é impressionante! Tão rico e confiante.
Enfim, é possível. Há sempre um espaço para uma ação virtuosa, que não tenha muito efeito agora, mas pode ter
mais à frente. Além do mais, o Ocidente tem uma tradição de valores democráticos. Está aí nas cabeças, em todas as
gerações de uma forma ou de outra. Chama-se de guerra cultural exatamente a tentativa de deslocar essa tradição.

48 Ornitorrinco

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

l
e
v
í
s
r
e
v
e
r
ir
O avanço da chama
da igualdade é

A “linha Maginot” da Constituição

O nosso mundo ainda não é o de catástrofe, e eu acho que não será. Há muitas
coisas em jogo. É claro que a democracia de massas enfraquece, debilita os partidos,
mas não os cancela. Ainda não se encontrou uma forma de substituição dos partidos
políticos. E aqui não há motivo para desespero: há motivo de preocupação. Porque a
política autoritária desse governo ainda não foi capaz de anunciar uma agenda positiva
para a sociedade como um todo, apenas para as porções que o apoiam. Qual tem sido a
intenção do animal autoritário presente? Remover essas instituições. Ocorre que ali tem
uma linha de resistência. Claro que está havendo uma guerra de posições em torno dessa
“linha Maginot”, estabelecida pela Constituição de 88. Este governo força no sentido de
abalar o seu terreno, mas há instituições capazes de manter as suas posições, sem ceder
muito terreno. Há um limite para esse avanço. A imprensa continua livre e crítica.
A ausência do elemento nacional

Parte da mídia se encontra com o governo em função da sua orientação econômica
e do futuro que ele pretende realizar: fazer tábula rasa de todos os planos de defesa que
existem para frear o avanço do capitalismo na terra, na questão indígena, na questão
ambiental. Remover todos os obstáculos. Embora haja muito espaço para o capitalismo
se realizar no país sem cancelar direitos, o neoliberalismo vigente vê na economia a
única razão existente no mundo. Uma razão desamparada de sociedade e de política.
Ela tem encontrado resistência e pode, mais adiante, encontrar resistências maiores.
Não dá para profetizar, mas há na história brasileira uma incompatibilidade entre suas
tradições e visões puramente economicistas. Na década de 1930, embora Getúlio
Vargas desejasse favorecer o capitalismo, não o desvinculava da preocupação social e
da política. As elites dirigentes sempre tiveram certa astúcia ao lidar com a natureza da
nossa sociedade. Havia um elemento neoliberal em 1964, mas a ditadura acabou por
introduzir um elemento nacional. Agora o elemento nacional está absolutamente ausente.
Quanto tempo isso vai durar? É possível que a tradição reclame em breve seus direitos, e
retornemos ao seu leito, nacional, social e político. Aguardemos, preocupados, mas não
desesperados.
O autor é professor do Departamento de Ciências Sociais
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
lwerneck096@gmail.com
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Na manhã de 16 de setembro
de 2019, em Ostbelgien, região da
comunidade de língua alemã da
Bélgica, um técnico de laboratório, um
biólogo, um ex-policial, um funcionário
de empresa de construção civil, um
professor, uma dona de casa e um
funcionário dos correios, juntaram-se
a outros 17 cidadãos daquela região
para constituir o primeiro Conselho de
Cidadãos permanente do país. À plural
composição do Conselho, somouse uma característica ainda mais
notável: em vez de eleitos, os seus
24 integrantes foram, em sua maioria,
escolhidos por sorteio.1
O modelo da comunidade belga
está sendo considerado por políticos
e pesquisadores como experiência
pioneira de inovação democrática,
sobretudo por seu caráter permanente
no sistema político daquela
comunidade. Em fevereiro de 2019,
o Conselho foi oficialmente adotado
pelo Parlamento de Ostbelgien –
que goza de significativa autonomia
política, graças às características
do federalismo belga – por decisão
unânime de seus membros. A fim de
fazer avançar os temas de interesse
da comunidade, o Parlamento
deliberou em favor da criação de
um órgão político com atribuições
específicas, cuja composição tem por
base o princípio de seleção aleatória
de cidadãos.
O Conselho de Cidadãos de
Ostbelgien é um importante exemplo
de uma recente onda de processos
deliberativos inovadores que têm
sido adotados em diversos países. Na
França, a Convenção Cidadã sobre
o Clima reuniu 150 integrantes com
o objetivo de decidir sobre medidas
para mitigar as mudanças climáticas.
Na Escócia, uma Assembleia de
Cidadãos, formada por 100 pessoas,
foi constituída com a tarefa de
deliberar sobre o futuro do país. Em
52 Demos
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Madrid, o Observatório da Cidade,
formado por 49 cidadãos madrilenhos,
foi criado com o objetivo de oferecer
recomendações para a administração
municipal. Outros modelos foram
recentemente adotados, por exemplo,
na Áustria, na Polônia e no Canadá.
Embora existam diferenças nas
iniciativas implementadas em cada
país, esses órgãos e conselhos foram
constituídos com o propósito de
permitir aos cidadãos participação
direta no processo de tomada
de decisões e, por conseguinte,
aperfeiçoar os métodos de deliberação
democrática. Em todos os casos
mencionados, há uma particularidade
comum: os órgãos de deliberação são
compostos por cidadãos selecionados
aleatoriamente a fim de refletir um
microcosmo das populações de suas
respectivas jurisdições.
O estabelecimento de órgãos
de deliberação baseados na
seleção aleatória de cidadãos não é
exatamente uma novidade. O modelo
tem sua origem na Atenas clássica,
e, no âmbito da ciência política
contemporânea, o sorteio na política
tem sido tratado de forma consistente
por pesquisadores desde, pelo menos,
os anos 1970.2
Os últimos anos registraram um
surto de experimentos em inovações
democráticas apoiadas na seleção
aleatória de cidadãos. Recente

levantamento da OCDE indica que, em
2019, 38 iniciativas foram concluídas,
e outras 26 estão em curso. O estudo
lista e analisa mais de 700 casos de
iniciativas similares instituídas por
órgãos governamentais para apoiar
suas decisões.3
A evolução do tema nas últimas
décadas, tanto na academia quanto
no ambiente político, tem levado a
um aperfeiçoamento do desenho
institucional de órgãos deliberativos e
tem estimulado diversas experiências,
muitas com significativo êxito. Se
a ideia não é nova, como explicar
o surto de iniciativas inspiradas na
seleção aleatória de cidadãos em
anos recentes? A resposta a esse
questionamento não chega a ser
uma surpresa: a democracia – ou
pelo menos o modelo de democracia
representativa que se tornou regra
na política do século XX – atravessa
expressiva crise de confiança.
Nesse sentido, modelos como o de
Ostbelgien e centenas de outros
ao redor do mundo, surgem como
alternativas para, se não curar, pelo
menos aliviar os males que afligem a
democracia atual.4
Democracia em crise

Vários são os indicadores que
confirmam a crise na democracia
representativa ao redor do mundo.
Redução significativa no número de

Os últimos anos registraram
um surto de experimentos
em inovações democráticas
apoiadas na seleção aleatória
de cidadãos
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votantes, baixa identificação partidária,
quebra de confiança no papel
desempenhado pelas instituições,
crescimento da insatisfação popular
e o ressurgimento de forças políticas
de viés autoritário, são algumas das
referências mais evidentes sobre o
descontentamento atual com modelo
vigente de democracia.5 O entusiasmo
pela democracia representativa, que
tomou conta do ambiente político no
mundo até o final da década de 90,
deu lugar ao desencantamento e à
desconfiança a partir dos anos 2000.
Essa crescente insatisfação com o
sistema político tem se manifestado
de várias formas e conta com alguns
elementos comuns. Em primeiro
lugar, a classe política enfrenta
grave crise de legitimidade. Sua
composição tradicional, baseada em
representantes eleitos por sufrágio
universal, vinculados a partidos
políticos e regiões específicas,6
parece não ser mais capaz de
representar as populações e levar
adiante as suas aspirações. Políticos
são frequentemente percebidos
como uma categoria descolada da
sociedade, que atua sob regras e
motivações próprias, com o objetivo
de manter privilégios e assegurar sua
permanência no poder.
Além disso, a (in)formação da
opinião pública, que contou com
o papel fundamental de partidos
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políticos e da mídia ao longo do século
XX, foi radicalmente transformada
nos últimos anos. Fontes oficiais
de informação são ignoradas e
há uma crescente desconfiança
com as informações e análises de
grandes veículos de comunicação.
Jornalistas profissionais, antes
fontes essenciais para construção
da opinião pública, passaram a ser
considerados representantes de um
tradicional sistema monopolístico de
informação.7 Ao se converterem em
novas referências de informação, as
redes sociais e os canais alternativos
de comunicação impulsionaram a
emergência de um nível inédito de
polarização política, com impactos
significativos no modelo atual de
democracia.8
Embora democracias de alta
renda estejam entre as que hoje
mais experimentam modelos
participativos baseados no sorteio, a
crise da democracia representativa
não é o que o que se pode chamar
de “problema dos ricos”. O relatório
“Latinobarómetro” de 2018,9
que avalia as percepções sobre a
democracia e a situação econômica
em países latino-americanos
desde 1995, indicou que o apoio à
democracia na região chegou a 48%,
ponto mais baixo desde a primeira
avaliação, e equivalente a 2001,
ano da crise asiática. Ao contrário
de 2001, contudo, o resultado de
2018 é consequência de sete anos
consecutivos de queda no apoio à
democracia.
No Brasil, o índice de apoio à
democracia é ainda mais baixo.
Segundo o relatório, apenas 34%
da população brasileira apoia a
democracia como regime de governo.
Combinado com outros indicadores
medidos pelo Latinobarómetro,
o índice brasileiro torna-se mais
significativo. Por exemplo, 41%

da população brasileira declaramse indiferentes sobre o regime de
governo e 73% dos eleitores admitem
não se importarem com o partido de
seu candidato. Além disso, em 2018,
apenas 9% dos brasileiros declararamse satisfeitos com a democracia,
índice que, em 2010, era de 49%.

O

Latinobarómetro
confirma a imagem
negativa da classe
política junto às
populações dos
países latino-americanos. Segundo o
relatório, 79% da população da região
acredita que os políticos governam
para “grupos poderosos e em seu
próprio benefício”, índice que chega
a impressionantes 90% no Brasil,
país que lidera esse quesito entre
os avaliados. O Brasil também conta
com o índice mais baixo de confiança
no governo na região, de apenas 7%
da população. Em comparação com
outros “barômetros” conduzidos em
outras regiões do mundo, a América
Latina desponta como região mais
“desconfiada” do planeta, com índice
de 14% de confiança interpessoal.
Nesse quesito, o Brasil também se
destaca como o país com índice mais
baixo de confiança interpessoal, de
4% da população.
Vale notar, nesse contexto,
os efeitos do crescimento da
polarização política na sociedade
brasileira. Segundo relatório da
empresa de consultoria global
Ipsos,10 o povo brasileiro está
entre os mais resistentes em lidar
com as divergências de opinião.
O relatório indica que 32% dos
brasileiros acreditam não valer a
pena conversar com pessoas de
posições políticas opostas, resultado
que ocupa o terceiro lugar entre 25
países pesquisados, em todos os
continentes. Confrontados com a
abril • maio • junho 2020
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afirmação, “mesmo que eu discorde
da outra pessoa, eu ainda quero
entendê-la”, 45% dos brasileiros
demonstraram algum grau de
concordância com o seu conteúdo,
número que figurou entre os mais
baixos dentre os países avaliados.
Ao mesmo tempo, um terço da
população brasileira acredita que as
diferenças políticas representam
perigo para a sociedade, número
maior do que aqueles que consideram
as diferenças como saudáveis para o
país.
Democracia sem demos

No contexto atual de descrença
na democracia, o modelo vigente de
democracia representativa baseado
em eleições tem sido identificado
por pesquisadores como um dos
elementos motivadores da crise.
Nos últimos vinte anos, diversos
estudos têm investigado de forma
consistente a evolução e a história
dos regimes democráticos, com
ênfase nas motivações que levaram
à adoção do modelo representativo
como regime preferencial a partir do
século XVIII.11 Esses estudos indicam
que a democracia representativa foi
instituída com o objetivo de acomodar
as demandas antiabsolutistas do
período, ao mesmo tempo em que
assegurou que camada distinta de
cidadãos, de origens socioeconômicas
diferentes de seus eleitores, tomasse
a frente do processo político.
Nesse sentido, como aponta
Bernard Manin, em sua obra de
referência sobre o tema, a democracia
representativa é, na verdade, um
regime misto, em que princípios
democráticos, como a decisão
majoritária, ou “regra da maioria”
(majority rule), convivem com
elementos de regimes aristocráticos,
isto é, com a constituição de uma
elite formada pelos representantes
54 Demos
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eleitos pelo povo.12 A conclusão de
Manin, aliás, ecoa os julgamentos de
Rousseau e Robespierre sobre os
resultados da Revolução Francesa. O
primeiro entendeu que a Revolução
substituiu a aristocracia hereditária
por uma “aristocracia eletiva”,
já Robespierre qualificou o novo
regime como uma “aristocracia
representativa”.13
A partir da era moderna, o princípio
da soberania popular se firmou
como elemento central do conceito
de democracia. Em sua acepção
atual, a soberania popular é expressa
por meio do sufrágio universal e
pela ideia de que representantes
eleitos atuam como advogados do
povo, defendendo seus interesses,
preocupações e opiniões. Esse
modelo está de tal forma vinculado
à imagem contemporânea da
democracia que seus fundamentos
praticamente não são questionados.14
A democracia representativa baseada
em eleições passa, por conseguinte,
a ser considerada – erroneamente –
como o único modelo de democracia
existente ou possível.15
Ocorre que nem sempre a
democracia foi entendida nos
termos da representação. Na Atenas
clássica, experiência histórica na qual
atribuímos o início da democracia, a
participação de cidadão comuns na
vida pública era preceito fundamental
da organização da polis.16 Essa
participação assentava-se na regra
de que a composição dos principais
órgãos de deliberação deveria ser
orientada pela seleção de cidadãos
por sorteio. Ainda que combinada
com eleições e com a indicação de
representantes, a seleção aleatória
de cidadãos era o principal método
utilizado em Atenas para preencher
cargos nos poderes executivo,
legislativo e judiciário, e qualquer
cidadão que se julgasse capaz poderia

se candidatar para exercer uma função
pública. Como aponta Josiah Ober, a
democracia ateniense distinguia-se
por seu alto grau de participação de
cidadãos ordinários, em modelo de
governança direta.
Embora tenha caído em desuso
durante o Império Romano, a seleção
aleatória de cidadãos para funções
públicas foi retomada com a ascensão
das cidades-estado italianas, sobretudo
em Florença e em Veneza. Assim
como em Atenas, o sorteio de cidadãos
foi utilizado na Itália para promover
estabilidade política e distribuição
equitativa de poder.

A

s vantagens da
seleção aleatória de
cidadãos eram nítidas
tanto para a Atenas
clássica quanto para a
Itália renascentista. A premissa de que
“o poder corrompe”, hoje em dia aceita
quase como um truísmo, constituiu
um elemento central da justificativa
em favor da seleção de cidadãos por
sorteio para o exercício de funções públicas. Na lição de Aristóteles, a seleção
por sorteio teria natureza democrática, enquanto as eleições, natureza
oligárquica.17 Na Grécia e na Itália, os
mandatos dos cidadãos escolhidos por
sorteio tinham curto período, em geral
não mais que um ano, e sua renovação
não era permitida.
As preocupações de gregos
antigos e italianos renascentistas
permanecem atuais. Isso porque,
o incentivo eleitoral que caracteriza
democracias contemporâneas,
resulta em uma influência indevida
de forças econômicas na democracia.
Tanto campanhas eleitorais quanto
o próprio exercício de mandatos são
eventos potencialmente geradores
de “corrupção por dependência”,18
ou seja, minorias economicamente
privilegiadas – ainda que de forma
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legal – instrumentalizam a seu
favor a dependência de políticos
por financiamento de campanhas
e mandatos. Tal influência,
desproporcional à ínfima população
que a exerce, acaba por corromper
a função representativa. E, se
a corrupção por dependência
ocorre dentro dos limites legais,
sua expressão crônica ultrapassa
estes limites. Os tão familiares
escândalos ligados a financiamentos
de campanha em diversos países
representam a consequência quase
inevitável da estrutura de incentivos
inerente a processos eleitorais. Em
sua expressão mais elaborada, a
noção de corrupção por dependência
oferece uma conclusão sombria.
Ainda que representantes sejam
renovados, e reformas políticas
mirabolantes sejam realizadas,
enquanto persistir a atual estrutura
de incentivos inerente a processos
eleitorais, a função representativa
poderá ser corrompida – dentro ou
fora dos parâmetros legais.
Fosse a corrupção por
dependência mitigada, os processos
eletivos continuariam a gerar
resultados pouco representativos.19
Isso se deve a uma série de fatores.
Primeiramente, há as barreiras
estruturais à entrada na política, como
tempo disponível para campanha,
acesso a financiadores, apoio da
máquina partidária e discriminações
dos mais diversos matizes.20 Ademais,
a predisposição individual à atividade
política depende, em boa parte, de
características de personalidade
compatíveis com o papel a ser
desempenhado como, por exemplo,
uma personalidade extrovertida e
sociável.21
O exemplo mais evidente da
distorção gerada por eleições é
a composição frequentemente
desigual da distribuição de raça,
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Enquanto persistir a atual
estrutura de incentivos inerente
a processos eleitorais, a função
representativa poderá ser
corrompida – dentro ou fora dos
parâmetros legais

gênero, nível educacional e renda
entre os integrantes de órgãos
deliberativos. Por exemplo, no
Brasil, a despeito dos avanços
em anos recentes, a composição
da Câmara dos Deputados está
em descompasso com o perfil da
população brasileira, conforme
aponta matéria publicada pela própria
Câmara no início de 2019.22 Embora
as mulheres constituam 51,5% do
total da população brasileira, dos
513 deputados eleitos, apenas 77
são mulheres. A Câmara conta,
hoje, com 27 deputadas a mais do
que na legislatura anterior, todavia a
representação feminina na Câmara é
de 15% do total, índice bem distante
da realidade da população.
Negros e pardos também estão
sub-representados na Câmara dos
Deputados. Segundo os dados
da Câmara, 125 deputados se
autodeclaram negros (104 pardos
e 21 pretos), o que corresponde
a 24,3% do total. Dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, por seu turno, indicam
que quase 55% da população
brasileira é formada por negros. Esse
descompasso entre representantes
e representados não é exclusividade
brasileira. Por exemplo, nos Estados
Unidos, os milionários são maioria no
Congresso, contudo correspondem a
somente três por cento da população.

Enquanto mulheres correspondem à
metade da população global, a média
mundial de participação feminina no
poder legislativo não ultrapassa os
24%.23
Ainda que pareça uma verdade
óbvia, vale ressaltar que as distorções
geradas por processos eleitorais não
são somente de ordem simbólica, e
estão longe de ser inócuas. Conforme
demonstrado exaustivamente pela
literatura na área, estas distorções
afetam cotidianamente que vozes
são ouvidas, que interesses são
representados e que direitos são mais,
ou menos, defendidos.24 O modelo
democrático que prevalece, em vez
de refletir a diversidade do demos,
transparece as desigualdades que o
flagela.
A seleção aleatória em perspectiva

É claro que, se utilizada de forma
imponderada, a seleção aleatória
por si só não é capaz de evitar
estruturas oligárquicas ou garantir a
representação mais equilibrada dos
órgãos de deliberação. A democracia
por sorteio deve ser aplicada em
conjunto com critérios de seleção
que assegurem distribuição equitativa
de representantes, de acordo com
o perfil da população representada,
e com regras como mandatos com
períodos limitados e impossibilidade
de recondução.
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Ademais de aperfeiçoar a
representatividade, promover
equidade no processo seletivo,
desestimular a corrupção e o abuso
de poder, a seleção aleatória pode
produzir outras transformações
relevantes para o aperfeiçoamento
dos processos democráticos.
Uma de suas mais importantes
implicações talvez seja o seu potencial
de estimular o exercício ativo da
cidadania e gerar confiança entre
cidadãos. Ao promover a participação
de pessoas comuns em processos
de tomada de decisão, o sorteio
de cidadãos contribui para gerar
dinâmicas positivas de engajamento
e deliberação. Diversos exemplos de
arranjos inovadores têm demonstrado
que promover a imersão dos cidadãos
em temas de relevância política, no
âmbito de processo que oferece
informação equilibrada e assegura
intercâmbio fluido de opiniões,
gera senso de responsabilidade e
fortalece a consciência dos cidadãos
sobre a importância dos processos
democráticos.25 Igualmente, tendo
em vista o seu potencial para gerar
confiança interpessoal e estimular ao
exercício da cidadania, a democracia
por sorteio pode converter-se em
importante indutor de capital social
e aprendizado democrático daqueles
que participam.26
Nesse sentido, os processos
deliberativos inovadores baseados
na seleção aleatória de cidadãos têm
se mostrado instrumentos eficazes
para reduzir a polarização política
entre os cidadãos selecionados para
participar do exercício de deliberação.
Estudos recentes apontam que a
polarização é fortemente estimulada
pela homogeneidade de posições
no âmbito de determinado grupo;
ou seja, opiniões sobre um tema
específico tornam-se mais extremas
quando os integrantes do grupo
56 Demos
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têm visões semelhantes. Além
disso, a polarização é mais intensa
no âmbito de discussões não
balizadas por princípios e regras
de deliberação, sem a presença
de um mediador. Os arranjos
inovadores têm sido apontados
como importantes instrumentos para
mitigar a polarização, justamente por
caracterizarem-se pela diversidade na
composição dos órgãos deliberativos,
formados por pessoas com visões
políticas distintas, e pela criação de
um espaço específico para debate
organizado e estruturado.27
Os efeitos positivos da
democracia por sorteio para reduzir
a polarização política e incentivar
decisões orientadas pelo “espírito
público” têm sido demonstrados,
por exemplo, nas “pesquisas
deliberativas” (“deliberative polls”),
conduzidas pelo professor James
Fishkin, da Universidade de Stanford.
Segundo Fishkin, os participantes das
pesquisas deliberativas “enxergam
além das construções mais estreitas
e imediatas de seu interesse próprio
com o objetivo apoiar o provimento de
bens públicos”. Em artigo publicado
em outubro de 2019 sobre os
resultados de pesquisa deliberativa
implementada em Dallas, James
Fishkin e Larry Diamond ressaltaram
que, ao longo do exercício, “as
propostas mais polarizadas, da direita
ou da esquerda, geralmente perderam
apoio”.28 Tal conclusão, amparada em
vasta literatura teórica e empírica,29
é de particular importância, tendo
dado o contexto político que várias
democracias ora se encontram.
A competência dos cidadãos

Como é de se esperar, as
inovações inspiradas na democracia
por sorteio estão sujeitas a críticas
variadas e ao ceticismo de políticos e
pesquisadores sobre a sua viabilidade

e eficácia. Algumas das críticas
mais usuais questionam se esses
arranjos são capazes de promover
inclusão autêntica; duvidam de sua
efetividade para influenciar órgãos
governamentais de tomada decisão;
levantam preocupações sobre a
possível a manipulação de seus
resultados pela classe política; ou
ressaltam o desinteresse de cidadãos
de participar dos processos de
deliberação.30 Alguns autores indagam
até mesmo sobre a legitimidade
de engajar cidadãos por sorteio em
processos deliberativo.31
Atento aos debates sobre o
tema, os agentes ou instituições
responsáveis por implementar
as inovações democráticas têm
buscado reagir às críticas por meio da
elaboração de desenhos institucionais
que buscam suprir as principais
deficiências e evitar problemas
identificados. O conhecimento
acumulado ao longo de vários anos
de experimentos em inovações
democráticas tem sido fundamental
para aperfeiçoar as iniciativas mais
recentes.32

M

erece atenção
especial, contudo,
uma das críticas
mais frequentes
à democracia
por sorteio, que está de certa forma
vinculada ao senso comum sobre o
sentido das eleições e o significado da
representação na democracia. Trata-se
da habitual percepção de que cidadãos
comuns não são suficientemente competentes e preparados para participar
de processos deliberativos. Soma-se
a essa percepção o argumento de que
o sistema eleitoral permitiria a seleção
dos cidadãos mais capacitados, experientes e instruídos para decidir sobre
questões complexas, com impacto
para o conjunto da sociedade.
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O entendimento a respeito da
falta de capacidade dos cidadãos
comuns de participar ativamente do
processo político vai de encontro
aos estudos mais recentes sobre
o tema. Conforme ensina Hélène
Landemore,33 a democracia oferece,
como regra geral, condições para
manifestação de uma “inteligência
coletiva”, que leva a melhores
resultados e reúne condições
superiores para a solução de
problemas, se comparada a processos
decisórios não democráticos. A
superioridade da democracia baseiase no argumento de que o “governo
de muitos” apresenta vantagens
epistêmicas para a tomada de decisão
em relação ao “governo de poucos”
(aristocracia) ou ao “governo de um”
(ditadura).
As vantagens epistêmicas do
“governo de muitos” assentam-se
na premissa de que a diversidade
cognitiva é elemento essencial para
a emergência da inteligência coletiva.
Na lição de Scott Page,34 a diversidade
cognitiva, refere-se, de modo geral,
às diversas maneiras com que as
pessoas enxergam e categorizam
o mundo, interpretam a realidade e
utilizam essas diferenças para tomar
decisões.35 A diversidade cognitiva é
resultado do processo cognitivo de
cada indivíduo, que, por sua vez, é
determinado por múltiplos fatores,
que inclui heranças genéticas, fatores
culturais e vivências pessoais. Em
elaborado estudo sobre o tema, Page
demonstra que, para a resolução de
problemas, a diversidade cognitiva de
determinado grupo é mais importante
do que a capacidade ou competência
dos membros do grupo. Como
resultado de sua pesquisa, Page
formulou o teorema “Diversidade
Supera a Capacidade” (Diversity
Trumps Ability Theorem). O teorema
estabelece que, observadas certas

INTELIGÊNCIA

condições, um conjunto de pessoas
selecionadas aleatoriamente supera o
conjunto dos melhores indivíduos para
solucionar problemas. Nas palavras
de Landemore, “é geralmente melhor
contar com um grupo de pessoas
diversas do ponto de vista cognitivo do
que contar com um grupo de pessoas
inteligentes que pensam parecido”.36
Os resultados dos estudos
de Page têm consequências até
certo ponto contraintuitivas para os
processos deliberativos. O argumento
em favor das vantagens epistêmicas
das decisões nos processos
democráticos contraria opiniões
correntes de que a democracia
promove decisões ineficientes,
permissíveis à ignorância e aos
julgamentos precipitados do conjunto
da sociedade. Para aqueles que
sustentam as desvantagens do
processo decisório na democracia,
um governo em que decisões fossem
tomadas somente por peritos e
especialistas seria capaz de alcançar
melhores decisões.
No entanto, como ressalta
Landemore, em artigo sobre as
propriedades epistêmicas do sorteio
na democracia, a diversidade é
mais importante para a qualidade
das deliberações entre cidadãos do
que as competências individuais de
cada pessoa.37 A seleção aleatória
de cidadãos constitui, portanto,
instrumento especialmente adequado
para preservar a diversidade cognitiva
dos órgãos de deliberação, uma vez
respeitados critérios de reprodução
da heterogeneidade da população no
grupo selecionado. As conclusões de
Page e Landemore são sustentadas
empiricamente pela extensa pesquisa
de Josiah Ober sobre a democracia
ateniense.38 Ober aponta que a
capacidade da democracia ateniense
de fazer uso do conhecimento
distribuído entre os seus cidadãos

constituiu elemento essencial da
superioridade de Atenas sobre as
demais cidades-estado gregas.39
Questão adicional vinculada à
suposta falta de competência dos
cidadãos para decidir sobre temas
de interesse público é o possível
conhecimento limitado do grupo
selecionado a respeito dos assuntos
submetidos à deliberação. Esse
é um tema caro aos cientistas
políticos dedicados às inovações
democráticas, que tem sido tratado à
exaustão na literatura sobre processos
deliberativos. Os pesquisadores
concordam ser essencial estimular
imersão no tema em discussão,
tendo presentes as evidências em
torno do assunto e suas diferentes
perspectivas. Nesse sentido, Graham
Smith considera que a capacidade dos
cidadãos de produzirem “julgamentos
fundamentados” (“considered
judgment”), é um dos principais
elementos a serem considerados
para avaliar a qualidade de inovações
democráticas.40 Segundo Smith, o
aperfeiçoamento da participação dos
cidadãos em processos políticos de
tomada de decisão deve estimular
julgamentos que não sejam baseados
“em preferências irrefletidas,
interesses privados, conhecimento
prévios e preconceitos, mas sim numa
avaliação bem informada e refletida do
assunto em discussão”.41
Os exemplos mais bem-sucedidos
de inovação democrática têm se
mostrado eficientes em fornecer
informação completa e não enviesada
sobre os temas a serem deliberados.
Por exemplo, as assembleias de
cidadãos adotadas na província
canadense da Columbia Britânica,
em 2004, e na Irlanda, em 2016,
promoveram, ao longo de várias
semanas, sessões informativas
com a participação de especialistas,
debates em mesa-redonda, sessões
abril • maio • junho 2020
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de perguntas e respostas e extenso
material informativo. O número
de pessoas envolvidas – 161 no
Canadá e 100 na Irlanda – assegurou
a diversidade da representação por
meio da seleção aleatória e o êxito
na condução dos trabalhos rebateu
críticas de que custos de transação
em grupo tão diverso resultariam em
processos ineficientes de deliberação.
Assembleia de Cidadãos:
seleção aleatória em prática

A Assembleia de Cidadãos
baseada em minipúblicos talvez seja
o modelo recente mais bem-sucedido
de inovação democrática. Alguns
cientistas políticos a consideram o
arranjo mais radical e robusto do
ponto de vista de aperfeiçoamento
da democracia. A Assembleia de
Cidadãos distingue-se de outros
modelos de democracia deliberativa
tanto por seu tamanho (geralmente
um mínimo de 100 pessoas) quanto
pelo o tempo dedicado a seu
funcionamento (em alguns casos por
vários meses). Objetivamente, trata-se
de um órgão deliberativo formado por
cidadãos comuns que se reúnem para
chegar a decisões em torno de temas
de interesse público.
O formato de minipúblico indica
que a Assembleia será constituída
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por membros selecionados
aleatoriamente, e sua composição
deverá refletir um subconjunto
da população em geral. O caráter
inclusivo da Assembleia será
assegurado pelo sorteio de cidadãos
segundo critérios de gênero, idade,
estratificação social, distribuição
regional, entre outros. A seleção
aleatória fortalece a legitimidade do
exercício de deliberação e reforça o
princípio da isonomia, uma vez que
qualquer cidadão pode ser sorteado e
assim ter a oportunidade de participar
da Assembleia.
Embora possam ser constituídas
informalmente ou serem inseridas
em exercícios de deliberação
não vinculantes, o impacto das
Assembleias de Cidadãos – e também
de outros modelos de democracia
deliberativa – é mais significativo nos
casos em que são institucionalizadas
pelos órgãos de governo como
instrumentos de tomada de decisão e
recebem um mandato para discutir e
deliberar sobre determinados temas.
Nesse sentido, é essencial definir
de antemão qual será a natureza das
deliberações da Assembleia e qual
será o tratamento conferido pelas
instituições tradicionais de governo
às suas decisões. Como regra geral,
as decisões das Assembleias de

A constituição de uma
Assembleia de Cidadãos deve ser
precedida por cuidadoso processo
de planejamento e de elaboração
de seu desenho institucional
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Cidadãos têm sido adotadas como
recomendações, que posteriormente
são submetidas ao escrutínio público
por meio de referendos ou são
apresentadas aos órgãos legislativos
para consideração superveniente.
A constituição de uma Assembleia
de Cidadãos deve ser precedida por
cuidadoso processo de planejamento
e de elaboração de seu desenho
institucional, em que serão
estabelecidos os procedimentos para
definição da agenda e dos tópicos
a serem discutidos; os métodos de
deliberação no âmbito da Assembleia;
as modalidades de facilitação e de
compartilhamento de informações
sobre os assuntos em discussão;
entre outros pontos.42 A literatura
sobre democracia deliberativa
considera ser essencial para o
êxito das Assembleias de Cidadãos
assegurar que todo processo, desde
sua concepção até a conclusão das
deliberações, seja conduzido com alto
grau de transparência.
Um dos exemplos recentes
mais celebrados de Assembleia de
Cidadãos, que dá boa medida do
possível alcance do modelo, é a
Assembleia instituída na Irlanda, em
2016. Naquele ano, o Parlamento
irlandês decidiu criar uma Assembleia
de Cidadãos, “sem a participação de
políticos” com “mandato para avaliar
número limitados de questões-chave”
que deveria concluir seus trabalhos ao
longo de período pré-determinado.43
A Assembleia irlandesa foi
constituída por 99 cidadãos
selecionados por sorteio, além de
um presidente. Seis temas foram
escolhidos para serem submetidos
à deliberação da Assembleia,
entre os quais a legislação sobre
aborto, os desafios decorrentes
do envelhecimento da população
e mudanças climáticas. De 15 de
outubro de 2016, data da primeira
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reunião, até abril de 2018, quando
o último tema foi discutido, a
Assembleia reuniu-se em 12 ocasiões.
As deliberações foram apoiadas por
documentos e relatórios sobre os
temas, apresentações de especialistas
e de grupos da sociedade civil, além
de comentários submetidos pelo
público. Ademais de discussões em
plenário e de sessões de perguntas
e repostas, foram promovidas
discussões de grupos menores em
formato de mesa-redonda a fim de
assegurar intercâmbio de opiniões. A
Assembleia contou com um apoio de
um grupo consultivo de especialistas
e de um secretariado. Ao final das
sessões de deliberação de cada
um dos temas, diversas perguntas
relacionadas ao tema discutido foram
elaboradas e submetidas à votação
pela Assembleia. Os resultados das
votações foram convertidos em
recomendações, encaminhadas ao
Parlamento irlandês.
A consequência mais notória
das decisões da Assembleia de
Cidadãos da Irlanda foi a alteração da
legislação irlandesa sobre o aborto.
Em seguimento às recomendações
da Assembleia de Cidadãos, o
Parlamento decidiu submeter a
referendo popular a proposta de
alteração da oitava emenda da
Constituição do país, que proibia o
aborto, à exceção dos casos em que
a vida da mãe estivesse em risco. Os
resultados do referendo reproduziram
as recomendações da Assembleia de
Cidadãos: 64% da população irlandesa
votou a favor de flexibilizar a legislação
sobre a proibição do aborto, número
praticamente idêntico ao número
de membros da Assembleia que
recomendaram a flexibilização. Em
comentário sobre o tema, uma das
integrantes da Assembleia ressaltou
que, ao deliberar sobre o tema, a
Assembleia havia sido conduzida “não
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pela emoção, mas por fatos e por
considerações de especialistas”.44
Mais importante do que a natureza
da decisão da Assembleia foi o fato
de que a Assembleia de Cidadãos foi
considerada iniciativa importante e
bem-sucedida de aperfeiçoamento
da democracia na Irlanda. Tanto é
assim que uma nova Assembleia foi
instituída pelo Parlamento irlandês
em outubro de 2019, com o objetivo
de debater diversas questões
relacionadas à igualdade de gênero.
A experiência na Irlanda é apenas
um exemplo de inovação democrática
baseada na seleção aleatória de
cidadãos. Como ressaltado ao longo
do texto, várias iniciativas similares
têm sido adotadas em diversos países
com propósitos semelhantes.
CONCLUSÃO: ENTRE RESTAURAR
E RENOVAR

Não há fórmula ou modelo único
a ser seguido pelas autoridades
interessadas em aprofundar a
participação de cidadãos nos
processos democráticos. Sua adoção,
no entanto, parte do pressuposto de
que a superação dos desafios dos
sistemas políticos contemporâneos
encontra-se justamente no
fortalecimento dos preceitos e ideais
que inspiraram o nascimento da
democracia.
De forma pragmática, a defesa
desses ideais pode seguir estratégias
restauradoras ou reformistas.
Por estratégias restauradoras
entende-se aquelas que alimentam
uma nostalgia pelo status quo da
democracia representativa, anterior
ao sucesso eleitoral de forças
políticas sem compromisso com
os valores que devem orientar o
processo democrático. De acordo
com tais estratégias, uma vez que as
forças políticas indesejáveis sejam
expurgadas, a democracia será

restaurada. A expressão mais óbvia
destas estratégias são movimentos
cujos programas se limitam à
renovação de políticos e reformas
políticas de resultados incertos, como
o voto distrital ou o sistema de listas
fechadas.

P

or estratégias reformistas, entende-se aquelas
que reconhecem que a
defesa da democracia
deve ser mais ampla do
que a defesa do modelo democrático
eleitoral. Tais estratégias reconhecem
que foi justamente o antigo status
quo democrático que levou à situação
desoladora que se encontra a democracia contemporânea, e que reformas
cosméticas pouco têm a oferecer
sobre os principais desafios que ela ora
enfrenta.
Não se trata de extinguir modelos
de representação atuais, nem de
contestar a primazia constitucional do
voto, como no caso brasileiro ou em
tantos outros. O sorteio na democracia
certamente não é a panaceia que irá
solucionar todos os problemas da
democracia liberal, e nem pretende
encontrar todas as respostas para
insatisfação popular com os governos
democráticos ao redor do mundo.
Trata-se, sobretudo, de reconhecer que
o modelo eleitoral não deve encerrar as
possibilidades de tornar a democracia
mais inclusiva, responsiva, e alinhada
com seu tempo e seu demos.
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notas de rodapé
1. O sorteio segue um modelo de amostragem aleatória estratificada, no qual a seleção de participantes corresponde também a critérios sociodemográficos tais
como renda, gênero, profissão e nível de escolaridade

14. Diversos autores têm ressaltado os benefícios e
a legitimidade da representação para o processo de
deliberação democrática. Por exemplo, ver URBINATI
N (2006).

24. Veja, por exemplo, CHATTOPADHYAY, R.; DUFLO, E. (2004). / PETERS, Y.; ENSINK, S. J. (2015)./
GILENS, M.; PAGE, B. I. (2014). / SCHAKEL, W.
(2019)./ PARK, S.; LIANG, J. (2019)..

2. Na década de 1970, surgiram as “Plannungzelle”
(“células de planejamento”), criadas por Peter Dienel, na Alemanha, e os “Citizens’ Juries” (“juris de
cidadãos”), estabelecidos por Ned Crosby, nos EUA,
consideradas iniciativas pioneiras em democracia
deliberativa.

15. Ironicamente, embora eleições sejam hoje vistas
como uma exclusividade de regimes democráticos,
no decorrer da história observa-se igualmente a
existência de ‘monarquias eleitorais’, onde monarcas
eram selecionados via sufrágio. Tal prática prevaleceu
principalmente durante a Idade Média, em particular
na Dinamarca, Suécia, Noruega, Boêmia, Hungria
e Polônia (HALDEN 2014), (LINDKVIST 2008), (OPSAHL 2008). Em uma perspectiva mais recente, o
caso brasileiro ilustra como eleições não devem ser
equacionadas com democracia, visto que o regime militar (1964-1985) empregou extensivamente eleições
durante seus 21 anos, em um modelo que pode ser
caracterizado como ‘autoritarismo eleitoral’. Conferir:
AVRITZER, L. (2000)/SCHEDLER, A. (2006).
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a coletânea “Mitologias”, publicada
em 1957, o francês Roland Barthes
se dedica, dentro da disciplina
fetiche da época – a semiótica –,
à análise dos sentidos ocultos em
imagens cotidianas: o wrestling, a
propaganda de detergente, o striptease. Um dos textos,
inspirado nas viagens de André Gide ao Congo, analisa
a imagem do escritor em férias. O que ela revela? Que
escrever também é trabalhar? Que o escritor é humano?
Que, mesmo durante suas férias, não deixa de produzir?
Que, sendo falso trabalhador, é também falso veranista?1
O que revelam as imagens do autor entrevistado
na live no Instagram? O que permitem intuir nossas
janelas nas reuniões via Zoom? Creio que certa estética,
emergente em nossa pandemia, possa desvelar algo
sobre nós.
Em primeiro lugar, e aproveitando Barthes, há
proximidade entre a imagem do escritor de férias e o
vislumbre da biblioteca do entrevistador ao fundo. É o
retorno à intimidade. O jornalista é gente. Ela não habita
cenário translúcido (com plantas hipsters ao fundo), ou
tela que vira a previsão do tempo, ou palquinho em que
bambas dão canjas. Moram em casas – quase – como
as nossas. Jovens repórteres moram em pequenos
apartamentos com salas acompridadas; medalhões
dã-se ao luxo de cumprir quarentena no campo. Alguns
improvisam microfones; outros, institucionais, exibem o
logotipo do patrão. Mas o mais íntimo não é a sala. É a
biblioteca.
Anunciou-se a morte do livro físico (sobre o que há
dúvidas), mas certo mesmo é que ele tem futuro como
cenário. Ele provê ambiência para o café (livrarias contemporâneas) e para a sinalização de cultura (entrevistadores
contemporâneos). Em outra obra, quase tão batida quanto
as “Mitologias” de Barthes, embora menos lida, Bourdieu
identifica a necessidade de distinção da sociedade francesa
com o uso de elementos como a culinária, a decoração, a

1. Mitologias, p. 33.
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vestimenta. Num país como o Brasil, em que, segundo
o IBGE, quase sete por cento da população é analfabeta,
biblioteca vísivel é sinal de classe, marcador de habitus.
Não apenas se possui dinheiro para o supérfluo – um
livro não é mais necessário do que uma privada –, mas a
superfluidade é investida na instrução, o que pressupõe a
posse de algo – o tempo introspectivo – abundantemente
alheio aos pobres.
Tão importante quanto o que mostrar da biblioteca
é o que não mostrar. Em tweet do dia 22 de abril, o
professor Adrian Vermeule, da Faculdade de Direito de
Harvard, fazia piada: “Movendo cuidadosamente os livros
cheios de Ideias Perigosas para longe da visão dos meus
estudantes para me preparar para a aula via Zoom”.
Talvez a visão das estantes, para além de sinalizar
tempo, permita entrever algo próximo a um Eu individual
sobrante à curadoria de imagem a que nos inflingimos
em nossas redes. Melhor mudá-los de lugar.
O retorno à intimidade vislubrada na decoração de
salas e de bibliotecas fez surgir, quase que de imediato,
memes com bibliotecas de cartolina sendo vendidas
como fundo. A estética do Zoom é, aspiracionalmente, a
estética do fake: antes limitadas a categorias cuja prática
profisional exigia a celebração da erudição – advogados
que compram livros a metro para decorar escritórios
–, na era da visualização pelo celular tudo é tela; então
tudo é cena. Na disputa dos anos 90 entre franceses,
Pierre Lévy e suas manifestações algo otimistas sobre
a cibercultura (como o termo envelheceu rápido);
e Jean Baudrillard, pessimista, prolixo e poético, o
presente é mais Baudrillard do que Lévy. Vivemos entre
microssimulacros e microssimulações.
E, por falar em fake, a pandemia acelerou o declínio
da estética do Instagram-perfeição de dois anos atrás.
Todos conhecemos o cenário: millenial pink, muros
de tijolinhos, unicórnios, asas de anjo pintadas para
a selfie, hashtags gigantescas adoecendo o turismo,
entardeceres com filtro, cafés da manhã alvinitentes,
gotas d´água resvalam na quase-modelo de biquíni
enquanto ela sorri e, olhando para trás, segura o pau de
selfie como um bate-folha do candomblé. Caiu o millenial
pink, entra a bagunça da sala desorganizada. É claro
que, na desorganização, há intencionalidade. Temos,
aqui, outro sentido para a pós-verdade: uma verdade tão
menos infiel aos fatos quanto montada aos festejos da
autenticidade.

I N S I G H T

A

estética do Zoom desvela
também, uma ética do Zoom,
manifestada sacramentalmente
no cancelamento das lives
de celebridades que exibem
luxo. Madonna publica foto
na banheira: “o vírus”, diz a
legenda, em contradição performativa, “iguala a todos”.
Gal Gadot, Mulher Maravilha, dentro de seu closet do
tamanho de microapartamento: “meu superpoder é ficar
em casa”. Maitê Proença fornece dicas de como usar
o aspirador: “troque apoio da perna, troque de braço,
alongue a lombar”. Ela não parece feliz ao fazer isso.
Se, em meados nos anos 70, Schott-Heron cantava
que a revolução não será televisionada; em 2020, a
revolução será transmitida em vídeos do IGTV com
dez minutos, numa filmagem tremida, acompanhada
de mil likes. Acontece que não será uma revolução,
mas microrrevoluções virais: esgares de ódio social, de
bajulação doentia, de elogios e de críticas dobradas ad
infinitum numa logorreia insana, mas com potencial de
construção/destruição de marcas. Numa escala menor, a
estética do Zoom tornada ética permite microrrevoluções
pessoais: o ministro Marco Aurélio não usa terno nas
sessões do STF transmitidas por videoconferência. É, a
seu modo, guerrilheiro digital, forjado pela tosquice das
chamadas virtuais.
A ética do Zoom e das lives, com sua intencionalidade
vagamente redistributiva, é, também, celebração
comunitária da destruição. Daí que se vê surtos de
originalidade: “Viva a morte!”, grita a instagrammer.
Exemplo de hubris e de tragédia no sentido técnico
(verdade de elevação que se completa na verdade da
destruição). De veículo de publicações patrocinadas, ela
se tornou alguém no mundo graças a opinião idiota –
mas, finalmente, dela. Todas as blogueirinhas felizes se
parecem, mas cada blogueirinha infeliz é profundamente
infeliz à sua maneira. E é graças a ela que podemos
proclamar o enunciado completo da ética do Zoom: “o
vírus iguala a todos: viva a morte!”.
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Mas voltemos à estética. Ela é fragmentada; sua
forma típica são as janelas simultâneas. Ela espelha
e constitui nossa sociedade cacofônica; mas há um
paradoxo. Falar ao mesmo tempo interrompe a conversa:
a confusão das redes sociais encontra antagonista na
roteirização pausada. Uma atmosfera de sala de aula
americana: há que se levantar a mão para falar (claro que
homens atropelam as mulheres2). A descontinuidade das
ligações mostra, por outro lado, que nosso perfectivismo
tecnológico encontra limite físico: o interrompido, o
estalado. Num ambiente em que se usava a palavar
“disrupção” como marketing, eis-nos que o Disruptor
das Gentes – o acaso – ressurge. Cachorros invadem
entrevistas; roupas inapropriadas, um ministro do STJ
com um tubarão ao fundo. Há certa ambiguidade:
com bibliotecas fakes, mas cachorros reais, o vírus
zoomificado tenta nos redimir de nossa performancepara-o-Outro.
Enfim: a estética do Zoom é íntima, organizada para
a desorganização, fragmentada, estalada. Por um lado
há nela – como em tudo da primeira vez – certo respiro
aleluiático de improviso. Por outro, o risco do abismo:
de tanto olhar para a tela, a tela passou a olhar para nós.
Precisamos saber o que estamos deixando vazar.
2. https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/zoom-meetings-gender.html

O autor é procurador do Estado do Rio de Janeiro
e professor universitário
jose.vicente@terra.com.br

abril • maio • junho 2020

65

e

xtremadireita
NO DIVÃ
OU

“O que vai acontecer se o
Brasil parar de trabalhar?”

José Szwako
Cientista social
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Dia 27 de março, várias cidades brasileiras foram tomadas por carreatas em
defesa do “direito a voltar ao trabalho”.1 Nesses desfiles por todo o país, os
manifestantes se opuseram à “quarentena” aconselhada pela OMS e endossaram
a opinião do presidente Jair Bolsonaro, para quem a crise do coronavírus não
passa de uma mera “gripezinha” e que não é necessária uma “histeria” nacional.
Não raro, esses militantes dizem estar “muito preocupados com tudo isso”, mas,
tal como o presidente, consideram “exagerado o isolamento”.
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o Facebook, no WhatsApp e nas
carreatas, eles circulam afirmando
que reconhecem “a gravidade do
corona, porém...” – a adversativa
sempre retorna – “não podemos
esquecer da economia”. Mais
ainda, o negacionista diz: “estou
informado” e “eu li, não só no grupo de zap da família, mas
li informação técnica de verdade e que a mídia não está
mostrando”, ecoando mais uma vez o presidente do Brasil.
Neste ensaio, analiso os chistes, memes e vídeos
produzidos e difundidos pelo negacionismo. Por negacionistas, considero os discursos produzidos e veiculados por
pessoas, grupos e famílias ordinárias ou por autoridades
eleitas, de acordo com os quais a melhor alternativa para o
Brasil, hoje, “é ir trabalhar”. Interpreto tal defesa a partir de
suas metáforas e imagens da morte, lançando luz sobre a
dramática enxurrada de (des)informação ao redor do debate
da covid-19. Lendo e escutando as piadas e os ataques do
negacionismo científico-sanitário brasileiro, pretendo trazer
à tona parte de sua economia libidinal. Além de esboçar
uma crítica dos investimentos pulsionais em circulação
nessas mensagens e memes, pretendo também contribuir,
entre a Psicanálise e as Ciências Sociais, com pistas para o
debate sobre os discursos anticiência e anti-intelectualismo,
ambos reinantes no Brasil como alhures.
A tudo e a todos

A crise sanitária mundial disparada pela força de
contágio do coronavírus reforçou e atualizou alguns dos
leitmotive do reacionarismo atual no Brasil: família, pátria
e trabalho. Não por acaso, as carreatas pelo “fim do isolamento” tiveram a mesma tonalidade verde e amarela dos
protestos pró-golpe de 2016 e da vitória eleitoral de 2018.
A justificativa mais recorrente é salvar “o mercado”, “o
andar da economia”, “a produção”, que “não pode parar”.
Um post reforça as afirmações do presidente e ironiza:
“calma, gente, Bolsonaro não tá obrigando ninguém a trabalhar, não… Isso é só pra quem gosta e tem costume”.
“O que vai acontecer se o Brasil parar de trabalhar?” –se
pergunta em outro post, cuja imagética lembra a da seleção brasileira de futebol –, e segue: “Queremos trabalhar.
Buzinaço. 27/03. Isolamento vertical”. Labuta e um tipo
vertical de afastamento são assim suas medidas sanitárias
alternativas. Mas, um dos posts fica sintomaticamente
sem responder: “se o Brasil parasse, o que aconteceria?”
Os opositores reais e inimigos imaginários dos partidá68 curtume
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rios do “isolamento vertical” são aqueles que defendem
“ficar em casa” como melhor alternativa na situação atual.
Eles são percebidos como “simplistas” e “reducionistas”.
Segundo o grupo negacionista de WhatsApp, faria bem ao
debate “bom senso, honestidade e apartidarismo”. “Temos que evitar o velho fla x flu”, é o apelo que chega no
mesmo dia em que circula uma foto de camisa de futebol
do – assim nomeado – “Covid Sport”, com o patrocínio
estilizado e estampado em símbolos do psol, da China,
da Globo e do pt. Imagem não menos mobilizadora, porém igualmente vertebrada pelos eixos da antimídia e da
antipolítica, foi a foto de palafitas amontoadas defronte ao
esgoto a céu aberto. Abaixo da foto, inimigos são listados:
“Fiquem em casa. Falaram os artistas, os políticos, os prefeitos, os governadores, os jornalistas, outros tantos cheios
de bondade. (…) Economia a gente recupera dizem eles”.
No emaranhado dessa primeira camada de racionalização negacionista distinguida pelo ideal de mercado e pelas
contrariedades externas que tem de encarar, veremos
que se repete uma preocupação com “as famílias”, “os
pobres” e, mesmo, “as vidas”. Nesse discurso “pró-economia”, figuras da desigualdade e das relações de gênero
se cruzam para empreender uma “defesa” da “vida”. No
post do “Autor desconhecido”, lê-se que “é difícil defender
quarentena quando o armário já está vazio e que, se não
trabalhar não tem salário, trabalha de manhã pra comer de
noite e o filho tá pedindo iogurte”.
Nesse âmbito das metáforas familistas, uma fala antipolítica pede que “não se alimente a divisão, o momento é
de união”, pois “discutir política durante uma pandemia é
como discutir divórcio durante um incêndio”. Também negando a disputa política, o post do apresentador de televisão
adverte que “a fome está chegando antes da doença. Não
é hora de guerra política”. Em resposta, a base negacionista
reafirmou sua convicção: “Soletra: Bolsonaro tem razão”.
Não só o negacionista se acha “razoável”, como também
lhe é mentalmente impossível não ter “a razão”.
Rentes àquele imaginário de gênero que tem aversão à
separação conjugal e social, parte do público negacionista,
e o presidente da República, aproveitaram a crise atual
para se atualizar e improvisar um antifeminismo, por ora,
feminista: “E as mulheres que estão sendo violentadas em
casa?” Melhor que se volte ao trabalho, dizem. Eles não
foram os únicos familistas que viram na pandemia uma
oportunidade político-libidinal para lucrar. “Vivi”, afirma o
natalista, “para ver um monte de gente a favor do aborto
dizendo que o mais importante é a vida”.
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Metáforas análogas dão também o recado contra a
mídia hegemônica: “Isso se chama corona fome,” lê-se
na foto com duas crianças abandonadas ao chão, “como
não é negócio a mídia não mostra”. O parlamentar da
extrema-direita excita as redes se perguntando “por que
a mídia não divulga que o general Heleno, 73 anos, curou
do coronavírus (…). Que imprensa é essa? Só noticia o
que leva a pânico?”. As fontes vão além dos grupos de
família do zap circulando também pelo Twitter e Facebook.
Porém, mesmo quando se vale das fontes tradicionais da
imprensa brasileira, o negacionista é seu “crítico” (“não
acredito em nada”) e lê até onde lhe apraz, isto é, até que
a defesa idealizada do mercado siga satisfeita com seu
ideal de família. Se, como a manchete afirma, a “oms diz
que contágio do novo coronavírus está passando ‘das ruas’
para ‘dentro das famílias’”, ele performa um protopânico
“para voltar ao trabalho” e nele se detém, e não leva em
conta a realidade de que a oms, na mesma frase do jornal,
“reforça necessidade de isolamento social”.2
Não é só como ideal que a família emerge no negacionismo. A família herdada pelo parentesco é também seu
bode expiatório imaginário, seu cúmplice ideal. O eu da
negação, contudo, não se afirma. O negacionista não é para
si negacionista, pois “quem não sabe” é a tia e o tiozão; a
“desinformação” é projetada nos seus pais e avós… Ele
não: o negacionista é ilustrado, ilustrado convicto – como
Pierucci costumava dizer,3 o conservador é antes de tudo
um convicto. O negacionista afirma “já” saber. Ao contrário
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dos “simplistas”, ele “prefere se informar”. Escolhe ativamente suas fontes lado B e com elas se nutre e sonha.
“Cansado da sem-vergonhice”, prefere sbt a Globo; nos
casos mais escolarizados, disfruta de Fox News ou de “Os
pingos nos is”, no YouTube; e quando passa pela mídia
hegemônica brasileira, ele a edita.
A proposta a tudo que estamos passando seria, então,
sairmos de casa e salvar o mercado. O apelo dado em
vídeo por um dono de rede de supermercados é representação sui generis da fantasia negacionista.4 Não por
acaso, sua fala começa por aquela adversativa distintiva:
“Eu também sou a favor de ficar em casa, mas…”. Mas
não é. Ele diz: “vamos fazer o menos pior nesse momento.
Vamos nos preocupar em passar essa fase lutando, não
se acomodando (…). Eu conto com vocês. Segunda-feira
voltem ao normal. (…) Não escutem aqueles que querem
a destruição do país”.
Esse tipo de apelo pode ser visto em inúmeros chistes
e posts que envolvem pares como vagabundo-trabalhador
e responsável-irresponsável. Tais chistes em versões
textuais e imagéticas devem provavelmente ter sido celebradas por centenas de milhares de mídias e famílias Brasil
afora. Interessante notar que a solução proposta, “mãos
à obra”, reproduz sintomaticamente lógica análoga à do
negacionismo climático:5 além de acusar os ambientalistas
de “catastrofistas”, o negacionismo climático vê a solução
para o aquecimento global na liberação, e não na restrição,
da atividade humana sobre o mundo.

Não só o negacionista se acha
“razoável”, como também lhe é
mentalmente impossível não ter
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À primeira vista, poderia parecer que o negacionista “próeconomia” é pautado por uma relação erótica construtiva com
o mundo. Seu discurso diz querer “salvar vidas”, proteger
“as crianças”, “as mulheres”, “os pobres”, “a família”, evitar
“a destruição do país”. Tudo muito bonito e edificante, não
fossem as metáforas e referências à morte que interpelam e
dão sentido a esse imaginário. O mundo tal como representado
nesse discurso é o mundo do “menos pior”, é o esgoto, o
incêndio, o armário vazio, as crianças ao relento… Essa é “a
verdade destruidora” que os não negacionistas “não veem”.
A ambivalência entre pulsões de vida e de morte, a raiz dessa
imaginação, pode ser notada na guerra declarada pelo negacionista. “Vamos em frente, nós temos garra, somos guerreiros.
Nós temos uma Pátria para lutar por ela, nós temos a nossa
missão para cumprir” – e arremata –, “Eu com vocês, vamos à
luta”. O negacionista, que não está sozinho, se oferece à posição
de mártir, se dispõe a morrer dizendo que pode “até não estar
aqui” mais tarde – embora queira arrastar consigo os demais,
seus “colaboradores” e consumidores do mercado, “à luta”,
para “o normal de segunda”.
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nega a fantasia de
ver seus sonhos de

ANOMIA

e extermínio
realizados

Não só o
negacionista se
acha “razoável”,
como também lhe
é mentalmente
impossível não ter

RAZÃO
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Se vendo altruísta, o negacionista diz só querer ajudar;
seus “inimigos” não são “cheios de bondade”, como
supostamente alegam. Já ele, trabalhando, quer salvar
“vidas” e “os pobres”, quer conter e salvar a tudo e a
todos. Mais que isso, porém, ele tem um interesse na
própria morte. “Eu não vou me acovardar, vou lutar até o
fim enquanto eu tenho força para ajudar”. Não satisfeito
com as representações de um mundo decrépito, sua libido
extrai prazer do flerte com a catástrofe e a morte. Assim, o
suposto altruísta quer sobreviver “pelos outros” e morrer
também, na labuta “até o fim”.
Isso, contudo, não exaure o exame daquilo que essa
economia libidinal pode ainda nos dizer. Se, em uma camada mais profunda, observarmos o estatuto do delírio
desejado pelos negacionistas, veremos que sua pulsão de
morte lhes demanda que eles não morram – ao menos,
não agora.
Sobre tudo e sobre todos

“O que vai acontecer se Brasil parar de trabalhar?”. A
sintomática não resposta a essa questão esconde algo que
fala muito do negacionismo científico-sanitário.
A descrição de como seria essa paralisia nos permite
atravessar o pré-consciente negacionista e chegar a alguns
de seus desejos mais primevos. Segundo o post do “autor
desconhecido”, a defesa de “ficar em casa” vai levar o país
a um cenário no qual “vai morrer gente por falta de dinheiro
pra saúde em geral, aumento da criminalidade, de fome,
de depressão e suicídio”. Os vários horizontes de futuro
descritos por posts e vídeos deixam qualquer distopia,
de Mad Max a Bacurau, no chinelo. Em depoimento, um
negacionista expõe uma longa e detalhada história do que
“vai acontecer”, a cada “dia” e a cada “grupo social” se
“tudo parar”. Na sua imaginação, “os mortos que estão
na rua, porque não têm ninguém para recolher os corpos,
já entram em decomposição. No hospital, aqueles que já
faleceram, há dois dias, também estão em estado bastante
complicado”.
Esse, no entanto, não é um futuro apenas imaginado,
mas também desejado pelo discurso negacionista. Através dessas descrições mórbidas, o negacionista encena
simbolicamente aquilo que espera inconscientemente
que ocorra. Trata-se, nesse sentido, não tanto de uma
distopia, mas, mais propriamente, de um sonho tornado
real, um cenário utópico que daria finalmente vazão às
pulsões e alucinações negacionistas mais íntimas. O
futuro projetado é como um filme tétrico. “Uns poucos”,
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vislumbra aquela longa história, “vão conseguir chegar
até em casa, contaminados pelo vírus e vão estar junto
com a família. Outros, a grande maioria, não vai conseguir
chegar até em casa, vão cair nas calçadas e por lá vão
ficar”. No canal ultraconservador do YouTube, o elogio a
um vídeo negacionista diz que “a arma de destruição em
massa mais potente é a psicológica”. Já para o grupo de
zap, “é triste imaginar que tais verdades” do negacionismo
“só serão (ou seriam, se Deus quiser) compreendidas,
caso tivéssemos uma crise de desabastecimento”. Não
é necessariamente o que vai acontecer se o Brasil parar,
mas é o que o negacionismo (não tão inconscientemente)
deseja que aconteça, caso o país “pare”. O negacionismo
nega, então, a fantasia de ver seus sonhos de anomia e
extermínio realizados. Fantasia que o negacionista, como
diria Freud,6 preferiria ter recalcado.
Numa postura agressiva e de ameaça, o negacionista
diz que o mundo só terá futuro (não negacionista) se fizermos, de acordo com ele, “a escolha certa”. Ele se diz
“realista”, e seus inimigos são “ingênuos”. É quase como
um estelionato simbólico. A frase que encerra uma mensagem pessimista sobre o coronavírus soa ameaçadora: “Ou
chegamos ao consenso ou vamos igualmente sucumbir”.
O ato falho não falha: vamos, de qualquer modo, sucumbir? Se a manchete diz “86% dos moradores de favela
passarão fome”, já se sabe que a solução é “ir trabalhar”.
Nem sequer ocorre em algumas discussões de WhatsApp
que o Estado, com ou sem formas alternativas e civis de
solidariedade, possa ou deva se responsabilizar e agir na
crise. Qualquer ação coordenada nesse sentido é, para o
negacionista, chacota.

A

utopia negacionista é duplamente escatológica. Seu desejo de fim do mundo
é um desejo cadavérico, repleto de moribundos, putrefação e lixo. Na fantasia
encenada ao longo daquela história na
qual “tudo parou”, os alimentos estragados “fedem”, e
o sujeito narrador e sua família querem jogar o “lixo para
fora”, mas, ele diz: “está lotado, o lixo. E nós não temos
empresas fazendo a coleta do lixo. Isso já no segundo dia”.
Essa fala dá acesso àquilo que o negacionismo rejeita (isto
é, quer expelir “para fora”): a contrariedade interna de seu
próprio desejo mórbido e de um mundo mórbido. Se uma
vez realizado esse sonho, mais adiante, o negacionista pode
vir a ter naquele (fim de) mundo desejado uma promessa de
prazer. Ele vai poder entoar um lapidar “eu avisei” (que não
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se confunde com o discreto e imobilizador “eu avisei” das esquerdas de hoje, pois, melancólicas,
elas são críticas antecipatórias da realidade). O gozo negacionista, ao contrário, está postergado; ele
poderá depois, talvez, reinar sobre todos seus adversários reais e imaginários. Sobre escombros,
cadáveres e moribundos, sobre tudo e sobre todos, ele delira que poderá mostrar ao mundo que
a única saída “racional” e “realista” para isso era “voltar ao trabalho”.
Toda essa libido, investida em descrições do fim desejado do mundo, para afirmar “o mercado”
e, no mesmo passo, reprimir o lixo interno, tem condições e efeitos políticos. O negacionismo
presidencial nutre a base e dela se nutre. Mais do que um cálculo, essa é uma aposta política.
Bolsonaro vislumbra que, ao final do processo (?), seja qual for a relação entre o número de mortos,
de sobreviventes contagiados e de pessoas que poderiam ser salvas por ação coordenada, ele
poderá culpabilizar outros, o vírus ou os governadores, tanto pelo “desastre na economia” como
pela “catástrofe” “de vidas perdidas”. Seja qual for o cenário, se vê ganhando. Assim, ele aposta
em 2022 projetando-se à dianteira do coro escatológico do “eu avisei”. O presidente, no entanto,
tem hoje que lidar com uma série de contrariedades externas, seja a China, Donald Trump ou
a oms, sejam os números e militares ao seu redor. Tais contrariedades colocam entre ele e sua
base certo descompasso: enquanto a base permanece contrariada e arredia com o crescimento
exponencial dos casos, o presidente mostrou alguma submissão a Ananké, esboçando aceitar as
condições impostas ao dizer que incorpora as recomendações da oms, porém, ao mesmo tempo
em que lhes torcia.7
A base e o presidente parecem, na verdade, disputar quem é mais “realista”, quem é mais capaz
de ignorar os desmentidos diários de suas opiniões. Se a fake news editou a fala do representante
da oms e foi por ele em seguida desdita,8 o negacionista se recusa a reconhecer a verdade. Mesmo
quando o fmi o contradiz,9 ele recalca repetindo que “não há dilema entre vidas e empregos”.

L

ógica idêntica vale para o desenrolar da conjuntura. Após terem subestimado a tal “gripezinha”, o presidente e sua choldra digital passaram a
defender a “cloroquina” e, depois dela, uma tal “Annita”. A realidade é
sempre empecilho ao negacionismo, que com ela não negocia. Se as
empresas que administram redes sociais como, por exemplo, o Facebook passaram a proibir a difusão de mensagens negacionistas, a solução é fazer a sua
própria plataforma virtual, a “TV Bolsonaro”.10 Se o ministro da Saúde dá sinais de que
reconhece parâmetros civilizados para lidar com a pandemia, o presidente o demite em
plena crise, e a turba aplaude o novo ministro, que, em sua ilustrada negação, também
diz que “economia e saúde não competem”.11 E, no mesmo compasso, se cai o ministro
da Justiça, não cessa a energia investida por ambos, pelo presidente e pela base cada
vez mais diminuta, em sua oposição a todo e qualquer projeto de civilização.
Em todos esses casos (seja o presidente, seu eleitor ou seu indicado), o ego negacionista faz mais que editar a realidade – o que poderia ser dito de qualquer paixão ou
neurótico saudável. De modo perverso, o negacionista escolheu “se informar” e falsifica
a própria falsificação sem desconhecer a sua dupla falsidade. O investimento em notícias
falsas vai assim, além da sua fabricação, pois não se ignora que a fake news é fake.
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O NEGACIONISMO
não recusa o
discurso científico,
mas a sua natureza
controversa
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Traço análogo se evidencia em suas leituras de
revistas científicas e de divulgação. Numa lógica
perversa de fixação nas retificações normais à
construção da ciência, tanto mais compreensíveis
em contexto de crise aguda, o negacionismo não
recusa o discurso científico, mas a sua natureza
controversa. Para o negacionista, tais retificações
são horrorosas – “os cientistas já mudaram o
papo”, “agora ninguém sabe de mais nada”, “eu li”.
“Descrente” “porque sempre tem politicagem”, ele
falsifica a controvérsia tanto falsa como verdadeira
e retorna a fontes mais infantis e “seguras”: um
pediatra “que mostrou toda a verdade que a mídia
esconde” no YouTube, o áudio de um “médico
do Rio de Janeiro que assegura que ninguém com
menos de 40 anos vai morrer disso” e tantas outras
versões de um “autor desconhecido” no zap.
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Extrema negação: subjetividade
e não desconhecimento

“Não se acomodar” e “mãos à obra” são versões
daquilo que é oferecido como alternativa pelo discurso
negacionista científico-sanitário no Brasil. Dizer isso, contudo, não é novidade. O negacionista se vende como altruísta
e, assim como qualquer um, tem um autointeresse, cuja
veia pulsante foi explicitada no “debate” de WhatsApp
por uma adversária crítica do negacionismo: “você quer se
matar?”. Mais a fundo, chegamos ao breve descompasso
entre política presidencial e a recusa perversa da realidade
essencialmente controversa da ciência. Ao redor desse
descompasso, a análise da pulsão mercadológica permitiu
desreprimir momentos de uma macabra catástrofe simbolicamente encenada “and” largamente compartilhada.

A

ssim, a hoje fervorosa defesa “pró-mercado” não nega a “gravidade” da conjuntura;
não se trata tampouco de negar o discurso
científico tout court. Não é todo e qualquer
discurso científico que é negado, pois o
discurso negacionista também se ilustra na ciência. O que
o negacionismo preferiria ter reprimido é, antes, sua utopia
escatológica; nega, portanto, seu sonho de destruição em
larga escala tornado (por ação e inação humanas e não
humanas) quiçá em algum momento realidade, quando o
negacionista vai poder, enfim, gozar.
No seu todo, este ensaio trouxe pistas úteis a outros
diagnósticos, principalmente aquelas pistas de que o negacionista não é irracional nem desinformado. Ele bebe das
suas próprias fontes. Não se trata, então, de um problema
de raiz cognitivo-psicológica, nem, muito menos, comunicativa. Não lhe falta informação mais qualificada ou mais
verdadeira; verdades, com efeito, sobram. O negacionista
é refém da sua verdade e da verdade da sua perversão.
Não lhe falta razão ou razoabilidade; ele mesmo pede “bom
senso” e, com onipotência característica, recusa outro
caminho que não seja um imaginário “meio-termo”, “o
mais sustentável”.
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Contribuição relevante deste exame do delírio negacionista foi ter trazido para análise camadas pré-conscientes e
inconscientes de observação. Tais camadas têm implicações sociais e políticas, a começar pelo reconhecimento de
que o negacionista não desconhece a realidade. Tal como
o infante e o perverso, ele picota os indícios do real quando
a realidade não lhe satisfaz – quase sempre, portanto. Seja
como for, por detrás desse não desconhecimento, desse
“eu já sei” negacionista, está a verdade de que, aos sujeitos do negacionismo científico (assim como àqueles que
hoje investem na negação da ditadura), a morte em suas
imagens e monstruosidades lhes cai muito bem.
O autor é professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ)
zeszwako@iesp.uerj.br
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O Brasil atravessa uma crise político-moral

Já virou um triste mas correto senso comum dizer que o Brasil atravessa
desde há vários anos uma crise política; essa crise, como facilmente se
percebe, é também moral, no sentido de que a própria atividade política
encontra-se profundamente desmoralizada. Essa desmoralização, por sua
vez, também se deve a motivos de caráter moral, em particular a percepção,
certa ou errada mas com certeza generalizada, de que os políticos
profissionais costumeiramente não falam a verdade; de que eles não
buscam o bem comum em suas atividades cotidianas; de que são corruptos
e corruptores. Dessa forma, a percepção é que os políticos são mentirosos,
mesquinhos e corruptos. Por extensão, os partidos políticos e as instituições
republicanas (aí incluídos os membros do Poder Judiciário) são vistas não
como a serviço dos cidadãos e do país, mas dos próprios políticos. Tudo isso
conduz a uma forte crise de legitimidade, ou seja, da adesão subjetiva dos
cidadãos à ordem política vigente.1
Realismo ou moralismo?

Muitas das críticas político-morais feitas contra o nosso sistema político
são mais ou menos ingênuas e por vezes equivocadas, ao passo que outras
são bastante densas e certeiras. Muitos analistas políticos costumam chamar
pejorativamente as críticas morais de “moralistas”, com isso querendo
reduzi-las todas a concepções ingênuas, altamente abstratas e desvinculadas
da realidade; o moralismo, nesse sentido, seria uma visão “idealista”, que
despreza as negociações e as disputas de interesses e que pretende que
todos os políticos sejam como que vestais.2 Os analistas que denunciam o
moralismo adotariam, por sua vez, uma concepção “realista”, que aceita que
a política é uma constante disputa entre grupos de interesses e indivíduos
que desejam repartir entre si o mando, as riquezas e o status resultante do
poder político.

Os analistas que denunciam o

moralismo

adotariam, por sua vez, uma
concepção “realista”
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Deveria ser claro que não se pode nem desprezar as
críticas de caráter moral como sendo simples moralismo,
nem querer que a prática política seja a atividade de indivíduos
sempre modelares. Os autoproclamados “realistas” não
raro são cínicos que reduzem a política ao enfrentamento de
grupos opostos; no limite, para eles a política é uma forma
disfarçada de guerra.3 Já os apodados de “idealistas” muitas
vezes rejeitam de maneira efetivamente ingênua e tola as
necessárias negociações e transações (inclusive os processos
de convencimento) que devem sempre ocorrer para que os
assuntos públicos sejam levados a cabo.
Para o ser humano agir, a realidade sempre tem que ser
idealizada: isso quer dizer que temos que ter noções gerais
mais ou menos ideais guiando-nos em nossas condutas,
indicando o que é certo e o que é errado, da mesma forma que
o que pode e o que não pode ser feito, assim como quais os
principais grupos sociais que atuam e porquê. Nesses termos,
idealidade e realidade andam de mãos dadas, em que por
um lado reconhece-se a legitimidade das negociações e da
atividade própria aos políticos e, por outro lado, proclamam-se
com clareza os princípios e os valores que estruturam, limitam
e norteiam a ordem política. Como dizia o grande fundador da
pátria brasileira, José Bonifácio: “a sã política é filha da moral e
da razão”.
Aprofundando o entendimento da “moral”

As observações acima são apenas uma introdução para
discutirmos a profundidade da crise moral que atravessamos.
Na verdade, após superarmos a tola dicotomia entre realismo e
moralismo, temos que aprofundar o entendimento do que seria
a “moral”. O melhor caminho para isso – e não por acaso, digase de passagem – é o indicado pelo Positivismo, ou seja, pelas
longas elaborações de Augusto Comte.
Para Comte, a Moral é a ciência suprema, aquela que
resume todas as ciências abstratas anteriores.4 que se
caracteriza pela identidade entre sujeito e objeto e pelo menor
grau de abstração em seus estudos, que realiza naturalmente
a transição entre o conhecimento abstrato (científico) e
a atividade prática (das artes práticas) e que, assim, que
estabelece os parâmetros de conduta coletiva e individual.
Todos esses atributos da Moral – que de maneira muito,
muito imperfeita, poderíamos chamar de “Psicologia” e de
“Pedagogia” – baseiam-se na própria natureza humana, isto é,
na constituição cerebral do ser humano. O homem é um ser
que age buscando a satisfação de seus instintos, sendo que a
inteligência atua aí para esclarecer o mundo, o próprio homem
e os meios possíveis para tal satisfação.
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corre que, a respeito dos “instintos”, não se deve ter uma concepção rasa, como as
que identificam os instintos com a fome e os impulsos sexuais; isto é, sem dúvida que a
fome e o impulso sexual integram o quadro de instintos, mas não são os únicos nem os
principais. O que importa notar é que, além do egoísmo – que Augusto Comte identificou
como composto pelos instintos nutritivo, sexual, materno, destrutivo, construtivo, orgulho
e vaidade –, o ser humano possui o altruísmo – composto pelo apego, pela veneração e pela bondade.
Não há dúvida de que o egoísmo é mais forte que o altruísmo; entretanto, essa maior força não equivale à
inexistência do altruísmo – como, aliás, os “realistas” e os cínicos costumam afirmar – nem equivale a que o
egoísmo seja sempre dominante com a mesma intensidade.
O que importa notar é que o ser humano – da mesma forma que os animais superiores, como o cachorro,
o cavalo, a vaca e até o gato – é naturalmente altruísta e que desde sempre esse altruísmo atua. Mais do
que isso: à medida que o ser humano desenvolveu-se historicamente, o altruísmo tornou-se mais ativo e,
portanto, mais forte. Se nos proverbiais tempos pré-históricos o ser humano mantinha-se em pequenos
grupos familiares para comer, reproduzir-se e proteger-se, à medida que as associações sociais aumentaram,
os traços de nossa natureza – que submetem e disciplinam o egoísmo – tornaram-se cada vez mais intensos:
a própria noção de “disciplina” exige a subordinação do indivíduo a uma ordem externa (objetiva e subjetiva),
da mesma forma que todo aperfeiçoamento requer que um indivíduo ou um grupo reconheça suas próprias
limitações e suas próprias imperfeições e, assim, submeta-se a outrem. A noção de “Humanidade”
desenvolveu-se gradativamente, superando as limitações familiares e pátrias; com isso, a veneração cedeu
lugar primeiro para o apego, e estes dois, por sua vez, abriram espaço para a bondade universal.
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A ciência da Moral de Augusto Comte apresenta
inúmeras outras características; mas, além do
caráter inato do altruísmo e do seu desenvolvimento
histórico, uma das mais importantes descobertas do
fundador da Religião da Humanidade foi que apenas
o altruísmo é capaz de disciplinar moralmente um
indivíduo, ao oferecer um princípio interno capaz
de orientar os vários instintos. O egoísmo, em
contraposição, caso deseje tornar-se o guia geral,
fica sempre em uma constante disputa entre os
seus vários instintos, sem que nenhum consiga
obter a ascendência sobre os demais: em outras
palavras, a harmonia mental e a conduta regrada
surgem apenas quando o altruísmo disciplina e
orienta o egoísmo.
Considerando essa relação entre egoísmo e
altruísmo, Augusto Comte definiu-a como sendo
própria aos sentimentos (evidenciando, assim, as
maiores importância e dignidade do altruísmo em
relação ao egoísmo). Os sentimentos são a base,
são a origem das ações humanas; ao mesmo
tempo, os sentimentos são os objetivos de nossas
ações; em outras palavras, agimos movidos
pelos sentimentos com vistas à satisfação dos
sentimentos. A inteligência, como indicamos antes,
ocupa um papel secundário, ainda que da maior
importância, nessa economia moral É a inteligência
que explica o mundo e o homem e, portanto,
permite que a realidade faça sentido; além disso, a
inteligência esclarece quais são os meios possíveis
(eventualmente os mais adequados) à consecução
dos nossos objetivos.5 Essa dinâmica foi sintetizada
por Augusto Comte da seguinte maneira: “agir por
afeição e pensar para agir”.
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É claro que, embora a inteligência tenha um papel
instrumental na economia humana, ela não é inerte, ou
seja, ela é ativa e funciona com relativa autonomia. Isso
resulta em dois problemas sucessivos para a inteligência:
por um lado, ela pode buscar soluções para problemas
propostos pelo altruísmo ou pelo egoísmo – como vimos,
é necessário que ela sirva o altruísmo –; por outro lado,
a inteligência atua e obtém resultados, que podem ser
utilizados pelo altruísmo ou pelo egoísmo.6 Dito de outra
maneira: não apenas os fins que buscamos têm sempre
que ser altruístas, como as possíveis soluções para esses
objetivos têm sempre que ser altruístas.7 Com isso fica
evidente que o altruísmo tem que ser continuamente
afirmado e estimulado, a fim de poder sempre orientar
e disciplinar a inteligência. Os meios para esse estímulo
do altruísmo, Augusto Comte compendiou na parte do
culto da Religião da Humanidade (mas sobre o que não
trataremos aqui).8
Política brasileira: falta de altruísmo
nos objetivos e nas soluções

As considerações que fizemos até agora serviram
para evidenciar que qualquer descrição realista da política
tem que incorporar, necessariamente, os aspectos
morais dessa atividade, seja porque a legitimação
do sistema político envolve aspectos morais, seja
porque qualquer ação humana é moralmente orientada
e justificada. Assim, por um lado abandonamos as
críticas que afirmam que as considerações morais são
mero “moralismo” e, por outro, evidenciamos que a
análise científica da política exige uma extensa análise
científica da própria moral (que, por sua vez, tem que
ser moralmente orientada). Tudo isso se fundamenta no
Positivismo, ou melhor, na Religião da Humanidade.
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Podemos abordar o tema que nos interessa, que é o
fato de que a presente crise política brasileira é também,
ou melhor, é antes de tudo, uma crise moral.
No cotidiano da política, as concepções normativas
dos vários grupos sociais entram em choque entre si,
da mesma forma que seus interesses econômicos,
políticos, culturais etc.; com frequência valores e
interesses sobrepõem-se, resultando daí muito da
riqueza da atividade política. Vale também notar que a
política envolve disputas e negociações para que políticas
públicas sejam implementadas, e a tomada de decisões
e a implementação das políticas públicas envolvem
beneficiar alguns grupos e algumas práticas em
detrimento de outros, escolhendo-se alguns caminhos
de preferência a outros; assim, embora as negociações
ocorram o tempo todo, elas visam a converter-se, em
algum momento, em decisões concretas.
Os grupos que se confrontam nas arenas políticas
têm que concordar com alguns princípios elementares
– pelo menos têm que aceitar que as instituições
existentes são minimamente aceitáveis e capazes de
processar as demandas sociopolíticas. Por certo que
em alguns momentos as instituições são vistas como
incapazes de processarem as demandas sociais ou,
além disso, são de fato incapazes de tal processamento;
nesses momentos, por diversos meios – alguns
pacíficos, outros nem tanto – as instituições mudam,
regimes políticos alteram-se e assim por diante. Em
todo caso, o que queremos indicar é que, no dia a dia da
política, mesmo os grupos que se opõem de maneira
frontal têm que concordar com as regras do jogo; além
disso, é sabido que discordâncias morais e intelectuais
profundas não são nem nunca foram impeditivas de
acordos práticos a respeito de determinadas questões
– o que é uma outra forma de dizer que as conversas e
as negociações ocorrem continuamente e que, se não
o respeito mútuo, pelo menos a tolerância e o convívio
civilizado são bases da atividade política.
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o Brasil deixaram de existir esses
diversos acordos tácitos e explícitos
que permitem a convivência de
grupos opostos. A crítica moral ao
sistema político brasileiro sempre
houve, tanto da parte da “direita” – como na famosa
União Democrática Nacional (UDN, 1946-1967), cuja
reiterada crítica moral tornou o “udenismo” sinônimo de
“moralismo” – quanto da parte da “esquerda” – fosse
durante o regime militar (1964-1985), realizado pelas
oposições, fosse da parte do Partido dos Trabalhadores,
que sistematicamente rejeitou em nome de princípios
morais todas as grandes mudanças políticas brasileiras
entre 1982 (quando foi fundado o partido) e 2002
(quando afinal foi eleito para a Presidência da República).
Ocorre que, devido a fatores sociais profundos, na
década de 2010 o descontentamento social com a
política no Brasil tornou-se mais profundo e mais radical,
ultrapassando em muito a mera perda de legitimidade
do sistema político (como se tal perda fosse pouca
coisa!). Não faz sentido historiar os acontecimentos que
resultaram em tal quadro; o ano de 2013 geralmente
é indicado como deflagrador de amplas insatisfações
populares, mas é claro que as “jornadas de junho”
tiveram causas que as antecederam, e acontecimentos
posteriores e concomitantes aumentaram ainda mais a
radicalização.
A perda da legitimidade do sistema político é um
problema de perda de confiança; é uma questão moral,
mas, bem vistas as coisas, a “moral” implicada nele é
bastante rasteira, na medida em que os sentimentos e
as ideias não estão em jogo: os sentimentos e as ideias
de fundo permanecem, o que se perde é a crença de
que o sistema pode, de alguma forma, corresponder aos
sentimentos e às ideias, bem como os satisfazer.
O problema vivido atualmente no Brasil consiste no
aprofundamento radical dessa crise de legitimidade; os
sentimentos e as ideias de fundo anteriores perderam-se
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ou corromperam-se, sendo cada vez mais substituídas
por outras coisas muito ruins e muito piores: em
vez de termos amor, temos ódio; em vez de termos
altruísmo, temos egoísmo; em vez de termos
bondade, temos mesquinhez. As interpretações
racionais e racionalizadoras seguem de maneira quase
automática tais sentimentos duros, agressivos e
destrutivos.
Essa alteração profunda não ocorreu no vazio; ela
foi realizada de maneira intencional por vários grupos
e indivíduos que a desejam conscientemente. Na
verdade, ela corresponde à infeliz reunião de políticos
anti-intelectualistas mas extremamente violentos e
promotores da violência como política de Estado, com
intelectuais que, em nome de interpretações bastante
específicas do catolicismo, promovem o culto ao ódio,
à intolerância e ao desrespeito. Injunções políticopartidárias muito específicas criaram o ambiente
específico para que frutificasse politicamente a união
de violentos políticos anti-intelectuais com intelectuais
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imorais. Como se sabe, apoiam essa coligação
empresários e capitalistas que buscam meios de
sistematicamente se furtarem às suas responsabilidades
sociais, da mesma forma que líderes religiosos que
buscam apenas explorar a pobreza, a ignorância e a boafé popular.
Em tal quadro os sentimentos estão profundamente
alterados e, como dissemos, chegam a estar
pervertidos: por um lado há o culto à mesquinhez
individual e coletiva, disfarçado sob um manto que
conspurca a ideia de “bem comum”; mas, por outro
lado, o que permite essa conspurcação é que o
altruísmo, a bondade, a generosidade – em uma palavra,
o amor – foram substituídos não pela mesquinhez e pelo
egoísmo, mas pelo ódio. De fato, o intelectual imoral
que exerce a tarefa de legitimar a aberração política que
atualmente ocorre no Brasil já disse diversas vezes que
o ódio é um sentimento tanto quanto o amor e que,
portanto, ele é tão legítimo quanto o amor para motivar
as ações humanas. Daí se segue naturalmente o culto
à morte, a dicotomização da política, o desrespeito e
a intolerância a todos aqueles de quem discordam. A
paranoia é mais um traço dessa política degenerada;
não há dúvida de que ela é um traço específico de
vários líderes importantes dessa onda política, mas é
bastante claro que ela também se constitui em uma
característica própria ao movimento como um todo;
afinal, a política, ou melhor, a República e a cidadania
pressupõem uma confiança generalizada, mesmo que
abstrata, e essa mesma confiança generalizada é negada
sistematicamente pelos cultores do ódio e da violência.
Se o ódio é o sentimento de base e a violência, a
prática política justificada, do ponto de vista intelectual
essa política nutre-se das teorias da conspiração. É
fácil ver como as teorias da conspiração vinculam-se
ao ódio e à violência: elas também se baseiam na
desconfiança sistemática, na falta de respeito pelos
outros, na exclusão dos “inimigos” e na autoexclusão
dos “eleitos”. A inteligência, aí, não cumpre o papel
de esclarecer, mas apenas o de justificar – sempre a
posteriori – as ideias derivadas do sentimento de ódio e
da prática da violência sistemática.
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Em termos coletivos, esses vários traços convergem para
uma postura destrutiva e destruidora, que abomina o diálogo e a
tolerância; também constitui um grupo que se torna cada vez mais
coeso, ao isolar-se progressivamente do resto da sociedade – a
quem, aliás, trata na base da pancada (ou do tiro) – e ao realizar
um culto à personalidade. A paranoia, as teorias da conspiração
e o autoisolamento produzem outro resultado mental: a lavagem
cerebral.
O conjunto disso tudo traduz-se na constituição de grupos
fanáticos, autoritários, violentos, agressivos, intolerantes – e
lamentavelmente extremamente ativos. A experiência histórica já
deu nome para esse tipo de movimento: fascismo. O repertório
das atividades práticas fascistas também já é conhecido e é
constituído não apenas pelo que vimos indicando até o momento,
mas também de outras táticas reiteradas, como o emprego
sistemático da desinformação, o uso proposital e perversamente
ambíguo das palavras e a atribuição aos seus adversários (sempre
entendidos como “inimigos” a serem abatidos) de práticas e maus
sentimentos que, todavia, correspondem às práticas e sentimentos
dos próprios fascistas. Esse conjunto evidencia, afetivamente,
que subjazem a ele não apenas os sentimentos egoísticos, mas
principalmente o desejo de destruir tudo aquilo de que os fascistas
discordam ou que lhes desagradam: é a consagração do ódio e
do medo. Do ponto de vista intelectual, as táticas adotadas pelo
fascismo visam a causar confusão sistemática entre a população
e, mais do que isso, a corromper a confiança básica para qualquer
sociedade, seja entre cidadãos e governo, seja dos cidadãos entre
si: é a consagração da desconfiança. A noção de uma realidade
objetiva, externa às vontades individuais e coletivas, é combatida
de maneira direta e indireta, seja por meio da sua negação clara,
seja por meio da confusão e da desconfiança. Assim, o Estado
torna-se uma instituição basicamente repressiva, e as únicas
coisas de que se pode ter certeza (além do medo e do ódio) são as
decisões tomadas em cada momento pelo líder.
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O Brasil vive esse triste quadro há cerca de dois anos; os grupos sociais
que se baseiam e que apoiam tais concepções organizam-se há muito tempo
– começaram justamente nos meios de comunicação, empregando a violência
retórica a título de “verdade” – e obtiveram um inaudito sucesso político nas
eleições presidenciais de 2018, em parte devido ao fracasso retumbante da
esquerda, em parte devido à inépcia política e moral da centro-direita, em parte
devido à exitosa manipulação das ideias e dos valores da população brasileira.
Em meados de 2020, quando escrevo estas páginas, o estado de coisas descrito
acima aprofunda-se mais e mais, com grupos de fanáticos manifestando-se cada
vez mais, manipulando as instituições públicas, realizando lavagem cerebral em
seus membros e seus simpatizantes – e, talvez o mais importante, ocupando
espaços públicos (como na constituição de “acampamentos de resistência” na
Esplanada dos Ministérios em Brasília),9
Pode-se com legitimidade obtemperar que grupos fascistas constituem a
exceção e não a regra do ambiente sociopolítico brasileiro e que, assim, não
faria muito sentido afirmar a sua importância política. De fato, esses grupos são
realmente minoritários; entretanto, há pelo menos dois fortes motivos para que
não se os considere desimportantes. Em primeiro lugar, indicamos antes que
esses grupos são extremamente ativos e mobilizados; em vez de diminuírem
em tamanho e em quantidade, o movimento que se vê é o de eles aumentarem
em quantidade de membros, em quantidade de grupos e em organização
interna (sem contar a lavagem cerebral, que ocorre continuamente). Associado
a isso está o fato de que, embora tenham um violento discurso antissistêmico,
tais grupos obtiveram o poder em 2018, e o atual presidente da República não
disfarça sua vivíssima simpatia para com eles. À medida que o tempo passa,
a instabilidade do atual governo federal aumenta, o que aos olhos dos ativistas
parece justificar suas atividades e, portanto, torna-os mais aguerridos; não
se pode desprezar, nunca, a importância política que grupos minoritários e
marginais, mas extremamente aguerridos, podem ter.
Em segundo lugar, embora os grupos paramilitares sejam minoritários em
relação à totalidade da população brasileira e sejam evidentemente radicais,
ou ultrarradicais, em seus posicionamentos sociopolíticos, o fato é que eles
legitimam a sensibilidade, o discurso e a prática da violência, do ódio e da
intolerância, abrindo espaço para que grupos menos extremos que eles, mas
defensores de comportamentos assemelhados, organizem-se, manifestem-se
e obtenham poder. Na verdade, o caráter exemplar dos extremistas para os
não extremistas não é uma simples possibilidade, mas uma realidade efetiva,
como se pode constatar no comportamento reacionário de inúmeros grandes
empresários brasileiros que apoiam tais grupos e combatem com palavras,
dinheiro e humilhações de seus empregados a dignidade indígena, a qualidade
de vida dos trabalhadores, a proteção ao meio ambiente, as liberdades de
consciência, expressão e organização (com a evidente exceção das suas próprias
“consciências”, expressão e organizações) e, durante a presente pandemia de
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covid-19, o trabalho quase compulsório de todos os que não são doentes
e/ou idosos, em franca oposição às recomendações de todas as organizações
médicas do mundo inteiro.10 Em outras palavras, a mera existência de tais
grupos extremistas abre espaço para que seus valores e suas ideias ganhem
espaço na sociedade, passando a estar disponíveis no repertório sociopolítico
nacional; nesse sentido, mesmo pessoas que poderíamos em outros contextos
julgar sensatas, razoáveis, dotadas de boa vontade, podem deixar-se seduzir
pelo fascismo, mesmo e principalmente quando suas ideias e valores não são
apresentadas com clareza como sendo fascistas.
A necessidade de ligas religiosas e políticas

Como dizia Augusto Comte, a natureza do problema indica a natureza da sua
solução. O problema vivido atualmente no Brasil é político e moral; assim, são
necessárias medidas políticas e morais. Essas medidas devem ser tanto diretivas
(educativas) quanto repressivas (jurídico-policiais) e devem ser aplicadas com
urgência cada vez maior.
As medidas políticas são as mais diretas e as mais fáceis de serem
implementadas; o ordenamento político brasileiro orienta-se claramente em prol
das liberdades, do respeito à vida, da tolerância etc. As autoridades, portanto,
devem fazer cumprir as leis e coibir o máximo possível, mas sempre dentro dos
limites da lei, todos os comportamentos violentos e de ódio.
Todavia, a repressão é o ambiente em que os fascistas sentem-se mais à
vontade. A planta do fascismo só é exterminada quando o conjunto da população
afirma com todas as letras, de maneira clara, que o fascismo é inaceitável; aliás,
quando o conjunto da população recusa a árvore e também impede que as
sementes do fascismo surjam e brotem. Esse trabalho, não há dúvida, é muito
mais difícil e de longo prazo – o que não quer dizer, todavia, que ele não possa
render frutos de imediato.
A ação pedagógica depende de ligas religiosas e políticas. Os conservadores,
que tradicionalmente afirmam a importância dos valores morais, devem
reafirmar essa importância, mas ao mesmo tempo devem deixar de lado suas
repugnâncias pelo que consideram os exageros do progresso e devem assumir
que no Brasil as liberdades, o respeito mútuo, à tolerância são efetivamente
tradicionais e, portanto, devem ser valorizadas e respeitadas. As diversas religiões
existentes no Brasil – fetíchicas, politeístas, monoteístas, metafísicas e positiva –
devem igualmente afirmar, isoladas ou em grupos, que só o amor constrói, que
o altruísmo deve prevalecer sobre o egoísmo, que o ódio não pode, nunca, ser
considerado o pilar de nenhuma política nem de nenhuma organização social. Em
várias ocasiões as religiões teológicas defenderam valores contrários a esses, em
particular algumas religiões monoteístas; entretanto, ao menos nominalmente
todas – fetichistas, teológicas, metafísicas, positiva – defendem atualmente o
amor, o altruísmo, a tolerância; que o afirmem mais e mais vezes, que repudiem
o ódio, o egoísmo, a intolerância.11
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os chamados

intelectuais
têm que se pôr ao lado
da sociedade civil e da
liga religiosa

Em termos políticos, é necessário que os
vários partidos e grupos sociais unam-se em favor
das liberdades e contra o fascismo. Essa união
não precisa ser explícita: basta que tacitamente
os grupos deixem de ferir-se uns aos outros e
passem a envidar esforços sinérgicos, ou seja,
na mesma direção, com o mesmo objetivo. Da
mesma forma, os líderes políticos devem agir no
sentido de preservar e fortalecer as instituições
republicanas, além de adotarem os remédios
republicanos para nossos correntes males
políticos. Isso equivale em particular a duas séries
de medidas: por um lado, os líderes políticos
devem deixar de fazer mesquinhos cálculos
político-eleitorais e devem passar a mirar no
afastamento constitucional do atual presidente
da República, cujo comportamento já se revelou
mais do que pródigo em crimes comuns, crimes
de responsabilidade, quebras do decoro etc. Por
outro lado, os líderes devem abandonar qualquer
esperança de substituir o presidencialismo pelo
parlamentarismo: tal substituição não resolveria
nenhum problema, geraria um desgaste
sociopolítico inaceitável para o país atualmente,
oneraria o país com uma estrutura inútil (a
Presidência de enfeite) e substituiria o governo do
fascista pelo governo dos mancomunados.
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A chamada sociedade civil pode e deve apoiar os esforços tanto da liga religiosa quanto da liga política.
Os chamados “intelectuais”, por fim, têm que se pôr ao lado da sociedade civil e da liga religiosa, de
modo a atuar como formadores de opinião; assim, devem abandonar os sempre existentes desejos de
assumirem o poder (no lugar dos grupos políticos que a cada momento governam, geralmente na forma
de oportunistas propostas parlamentaristas). No quadro atual, os intelectuais não podem furtar-se à
obrigação de manifestarem-se publicamente, atuando como formadores de opinião. Os intelectuais devem
indicar as possibilidades de ação para os políticos e os efeitos sociais e políticos do fascismo; mas, como
formadores de opinião, devem apenas secundar os esforços da liga religiosa, cujo papel é o de reverter a
putrefação moral que se estende pelo país.
A substituição do atual governo, fascista, por um outro que não o seja não encerra nossos problemas;
ela é uma etapa necessária mas insuficiente. O trabalho pedagógico, da cultura do amor e do respeito,
deve ser mais uma vez retomado no país; em particular, ela deve refletir-se politicamente no abandono
radical de qualquer discurso e de qualquer prática que oponha brasileiros contra brasileiros, ou “nós”
contra “eles”. Essa é a verdadeira e profunda origem dos males que nos afligem.
O autor é professor da Universidade Federal do Paraná
GBLacerda@ufpr.br
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notas de rodapé
1. Este documento deveria ser um pequeno artigo episódico para
eventual publicação em jornal diário; entretanto, a natureza do
problema e a necessidade de explicar com um mínimo de detalhe a
interpretação positiva de nossas dificuldades levou-me a ampliar cada
vez mais a redação. Como ficará claro ao longo das páginas seguintes,
esta é uma contribuição positivista para os profundos problemas que
afligem atualmente o Brasil; embora sejamos suspeitos para falar, até
o momento é a única interpretação que considera com a profundidade
necessária os vários aspectos essenciais desses problemas.
2. Os romanos, que como a respeito de tantos outros aspectos, são
um dos nossos melhores antepassados políticos, designavam os
postulantes aos cargos eletivos como “candidatos”, ou seja, como
indivíduos “cândidos”, que trajavam togas talares da cor branca
exatamente para indicarem sua pureza moral.
3. Vale notar que muitos dos “realistas” com frequência são
acadêmicos que – o mais das vezes de maneira secreta – gostariam
eles m esmos de exercer o poder.
4. A Moral foi justamente denominada de “ciência sagrada” por
Augusto Comte; ela está no ápice da série enciclopédica, que organiza
por generalidade objetiva decrescente e generalidade subjetiva
crescente as ciências abstratas mais gerais: Matemática, Astronomia,
Física, Química, Biologia, Sociologia e Moral. A Moral é a ciência mais
complexa e a mais nobre; por isso mesmo foi a última a constituirse, pois exigia que o entendimento do mundo e do ser humano
ocorresse antes. O conhecimento teórico, abstrato, da Moral conduz
imediatamente à atividade prática, concreta, que lhe é própria e que
consiste na orientação de cada indivíduo em sua vida, considerando o
caráter social do ser humano.
5. A partir disso se evidencia que a descrição da realidade do mundo
não se opõe, nem pode opor-se, à idealização desse mesmo
mundo. Da mesma forma, isso também evidencia que a busca do
conhecimento real tem que se aliar, ou melhor, tem que se submeter
à busca do conhecimento útil.
6. Augusto Comte considerava pelo menos mais um problema relativo
à inteligência, que é a sua busca incessante de ela mesma querer ser
o princípio regulador e coordenador da economia moral em vez de
submeter-se aos sentimentos (altruístas). Essa questão, importante
por si só, refere-se mais à autonomia da inteligência e tem uma
aplicação mais direta entre os “intelectuais”; como a presente reflexão
tem um caráter político, esse problema não nos interessa tanto agora.
7. O conjunto das observações precedentes também esclarece por
que os analistas políticos “realistas” estão errados ao considerarem
que a política é apenas a disputa de poder e ao desprezarem o papel
da idealização e dos valores morais na vida política. Além de fazerem
uma descrição extremamente pobre da atividade política (apesar de
dizerem-se “realistas”), eles ou deixam de lado ou ignoram aspectos
centrais da natureza humana que têm impacto direto na realidade
política, como a busca do bem comum, a própria necessidade de
idealizar a realidade para desenvolver atividades, o devotamento
pessoal a causas que ultrapassam as motivações egoísticas.
8. Vale notar, de qualquer maneira, que a Religião da Humanidade
sistematiza as concepções acima e, mais do que tudo, sistematiza o

culto, de maneira a estimular cotidianamente o altruísmo, com vistas
à regulação da inteligência e da atividade prática.
9. Em maio de 2020, por exemplo, um grupo denominado de “300
de Brasília” fez um acampamento na Esplanada. Esse grupo – que,
apesar do nome, não se constitui por 300 mas por cerca de 50
pessoas – é ao mesmo tempo militante “cristão”, agressivo em
seu linguajar, defensor da extinção de instituições como o Supremo
Tribunal Federal e o Congresso Nacional, defensor do fim da
“imprensa tradicional”, defensor de intervenção militar na política e
do Ato Institucional 5 (de 13.12.1968, o mais violento de todos os
AIs), defensor do uso de armas para “proteção”, defensor de uma
“ucranização do Brasil” (ou seja, da ocorrência de uma guerra civil
no país, de maneira semelhante ao que ocorre na Ucrânia, após
a invasão russa e a tomada violenta da Criméia em 2015). E tudo
isso ao mesmo tempo em que dizem que são “não violentos” e
“a favor da vida”. O grau de confusão moral, intelectual e política
é evidenciado pelo uso simultâneo de camisetas e de bandeiras
enaltecendo a monarquia brasileira e a bandeira nacional republicana!
Aliás, no que se refere à bandeira nacional, esses grupos repetem
sem cessar o “Ordem e Progresso”, entendendo por “ordem”
um autoritarismo militar, ao mesmo tempo em que desprezam
o “Positivismo” e ignoram profundamente que, para Comte e
o Positivismo, a “ordem” inclui as liberdades civis e o repúdio à
violência. Por fim, a referência à Ucrânia é reveladora: se há lá uma
guerra civil, isso se deve a que grupos pró-russos defendem ou
a anexação total do país à Rússia ou a independência de partes
do território ucraniano (seguidas, evidentemente, pela anexação
“voluntária” à Rússia). A Rússia, nesse caso, não é uma expectadora
inocente: baseada em um fascismo místico, pelo menos desde
o início do século XXI ela defende a anexação da Ucrânia ao seu
território e o combate sistemático ao Ocidente (daí, aliás, o apoio
russo à eleição de Donald Trump nos EUA e à saída da Inglaterra da
União Europeia).
10. Reveladora da intensidade da degradação moral desses
empresários é a afirmação de que na pandemia não haveria
problemas em que morressem umas cinco ou sete mil pessoas, de
modo geral idosas; o importante seria que a economia continuasse
a funcionar (e, portanto, que todos infectassem-se com o novo
coronavírus, até o momento sem vacina disponível contra ele).
Em meados de maio, enquanto escrevemos, a taxa de mortes
já ultrapassou a marca dos 14 mil mortos – mas é claro que tais
empresários não mudaram de opinião: desde que a economia
continue funcionando, as mortes podem continuar ocorrendo.
11. Como estamos indicando, o Positivismo prega exatamente
o contrário do que tais grupos ultraconservadores atribuem-lhe;
mas, ainda assim, pessoas de boa vontade, movidas por boas
intenções, repetem erros sistemáticos na ânsia de serem “críticos”
e de evidenciarem alguma cultura histórica – exemplo disso foi a
desastrada e profundamente injusta observação feita pelo rabino
Michel Schlesinger, da Congregação Israelita Paulista, em artigo no
jornal O Estado de S. Paulo de 9 de maio de 2020, em que atribui ao
“Positivismo científico” a motivação e a justificativa para atrocidades
sociais variadas (aliás, note-se: atrocidades apenas sugeridas, mas
não nomeadas). Logo um rabino, sacerdote de uma religião que tanto
preza o conhecimento e que, como poucos povos e culturas, sofreu
os efeitos da perseguição e da desinformação!
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DOS MEIOS DE
VIVER A MORTE

A ARTE EM
TEMPOS DE

pandemia

Márcio Scheel
Letras

Para minha amiga Marize Hattnher, no
dia do seu aniversário
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A

pandemia global provocada pela doença denominada de Covid-19 colocou o
mundo todo numa das maiores crises de
saúde pública, mas também econômica,
política e social, de nossa história desde a
gripe espanhola de 1918. Sob muitos aspectos, um vírus,
descrito como uma das manifestações menos complexas
entre todas as formas de vida naturais, prostrou o mundo
e fez com que nossa soberba intelectual e nosso sentido
de superioridade diante das coisas, dos seres e da própria
natureza vacilassem. O número de infectados e mortos
aumentando todos os dias e, com ele, as dúvidas sobre
a doença, suas formas de contágio, seus sintomas, as
possibilidades de profilaxia, de tratamento e de cuidados.
Logo, a opinião pública é tomada pelos debates sobre
contaminação, possíveis vacinas ou remédios, modelos
matemáticos que supostamente preveem as tendências
de infecção e morte, tudo, quase sempre, travestido pelos
mesmos discursos da ciência e da cientificidade que tomaram o lugar da crença e da fé espiritual, desde o século
XIX, colocando-se no espaço outrora ocupado por Deus
como fonte de revelação de toda verdade.
Assim, num mundo abandonado por Deus e numa
existência assinalada, exclusivamente, pelo desamparo
transcendental diante da materialidade de uma vida que só
pode ser significada a partir de nossas próprias vivências,
que já não aponta para qualquer esperança convincente
fora do corpo e seus modos de habitar a realidade, de
gozar, sofrer, sentir e ser, também, explorado, o vírus e
a epidemia concorrem para desvelar que, a despeito de
termos nos convencido de que reinamos absolutos sobre
todas as coisas, viver segue sendo o gesto mais precário,
incerto e espantoso que pode nos acontecer. Some-se
a isso as disputas políticas e ideológicas, sobretudo no
país, em torno da doença, dos tratamentos, das medidas
profiláticas, como a quarentena e o isolamento social, que
tentam evitar a disseminação em massa do vírus, para nos
encontrarmos ainda mais diminuídos e solitários, agora
não diante do destino, mas em face da obtusidade que
move setores inteiros da sociedade, sobretudo daquelas
instituições de Estado que deveriam nos salvaguardar
como cidadãos.
Os discursos da ciência – sobre o vírus, os modos de
transmissão e contaminação, os possíveis tratamentos e
a busca por remédios e vacinas efetivos – transformados,
pela opinião pública com a participação de especialistas,
num arrazoado de técnicas ou formas instrumentalizadas
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de compreensão da doença e de seu avanço sobre sociedade, afirmam-se como a expressão soberana de uma
verdade material, supostamente absoluta e unívoca, que
elide a dimensão humana, a dor e o sofrimento, que estão
nos fundamentos da experiência de adoecer, do mesmo
modo que a cobertura jornalística da epidemia leva o debate
para as fronteiras do medo, da paranoia, da angústia e do
pânico generalizado e coletivo, explorando o sofrimento
das vítimas com o sensacionalismo de costume. Assim, do
ponto de vista da ciência, impera, não raro, o beneplácito das
explicações que devem ser assimiladas e aceitas porque o
discurso dos cientistas é o fiat lux de um novo verbo divino,
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Tudo o que

podemos saber,
efe tivamente,

sobre a doença
é o que não

podemos saber

já que a ciência ocupou o lugar vazio deixado por Deus na
expectativa humana por respostas para a vida e a morte;
da perspectiva da imprensa e da opinião pública, impera,
quase sempre, o terror mal dissimulado em informação.
De um lado e de outro, a doença como acontecimento,
como espetáculo, como agouro, desumanizada em seu
sentido trágico, isto é, colocada fora da esfera do humano
e suas demandas, do destino e suas encarnações, do compromisso público e suas responsabilidades. Sob muitos aspectos, a doença e sua espetacularização, mobilizada pelos
discursos dos especialistas e dos divulgadores de jornais,
técnicos de ocasião, nos coloca muito mais próximos da

incompreensão do que do entendimento, deixando-nos à
deriva ou, no limite, situando-nos na fronteira da experiência
médica, tal qual Karl Jaspers a descreveu: “O médico vê os
limites do seu poder. Não pode abolir a morte, embora hoje
consiga prolongar a vida de um modo sem precedentes.
Não pode abolir as doenças mentais, se bem que consiga
ajudar em determinados casos. Não pode abolir o sofrimento, ainda que hoje consiga mitigá-lo para lá de todas
as medidas anteriores. Apesar de todo o sucesso, é-lhe
mais perceptível o que não pode do que aquilo que pode.”1
Médicos ou não, cientistas ou não, especialistas em informação ou espectadores do caos e da tragédia, a doença
nos coloca diante dessas contradições apontadas por Karl
Jaspers, ou seja, tudo o que podemos saber, efetivamente,
sobre a doença é o que não podemos saber, o que não
podemos fazer, o que não podemos compreender de
fato. A doença desvela nossa impotência em face de uma
natureza que, ilusoriamente, acreditamos controlar, conter,
manipular e dominar de acordo com nossos interesses;
ela evidencia a fragilidade de nossas certezas; mais, a fragilidade de nosso corpo, situado no mundo, determinado
por ele, mas também à mercê de forças, manifestações,
circunstâncias e contingências que não controlamos. Sendo
assim, vale se perguntar: como compreender o que, desde
o início, se afirma em sua evidente incompreensibilidade?
Como vivenciar a doença se a linguagem que a define é,
sobretudo, a linguagem da técnica, da explicação instrumental, que submete ou recalca o tipicamente humano,
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como a dor, o medo, a angústia diante do desconhecido,
à explicação do sintoma, de suas causas e consequências,
como se a sintomatologia ou a etiologia, por si sós, nos
consolassem da apreensão que a doença impõe à vida,
da ameaça que ela representa à existência?
Indo além, como pensar a doença fora dos limites de um
discurso, o da ciência e da opinião pública, que transformam
o adoecimento em explicação domesticada ou espetáculo
assustador? Talvez esse entendimento possa se dar se
nos colocarmos mais proximamente da arte, sobretudo
a literatura, e do modo como ela representa a doença,
figurando nossa condição em vistas do corpo moribundo,
da doença e da expectativa da morte. Nesse crivo, então,
vale também pensar se frente à fragilidade da vida e da
artificialidade confiante da ciência, a arte pode resgatar a
esperança e a possibilidade de nos propulsionar para uma
vida imortal por meio das obras construídas? Mais precisamente: a arte ainda é um meio de nos fazermos presentes e
pretendermos alguma resistência frente à finitude da vida?
Ou essa arte pertence ao classicismo e já não existe mais,
agora que vige a efemeridade? Em resumo: ainda resiste
a ideia de arte como a salvação do humano?2
A doença como condição e como linguagem

Susan Sontag escreve, na nota que abre seu ensaio “A
doença como metáfora”, que “a doença é o lado sombrio
da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa. Todas as
pessoas vivas têm dupla cidadania, uma no reino da saúde
e outra no reino da doença. Embora todos prefiram usar
somente o bom passaporte, mais cedo ou mais tarde cada
um de nós será obrigado, pelo menos por um curto período,
a identificar-se como cidadão do outro país.”3 Com isso,
ela acenava para duas doenças que, simbolicamente e de
formas distintas, acabaram metaforizadas pela linguagem
clínica, pela arte e pela criação estética, sobretudo a literatura: a tuberculose, espécie de fetichismo imagético que
a literatura romântica do século XIX colocou em circulação
e, mais contemporaneamente, o câncer. A doença, como,
de resto, quase todos os temas que a arte elabora e consagra, implica num confrontamento do homem para consigo
mesmo e com forças e fenômenos cujas manifestações
lhe escapam à compreensão mais funda, ao entendimento
racional, à explicação evidente e translúcida, em resumo,
ao sentido essencial das coisas que se lhe impõem e com
as quais ele se defronta no mais completo e absoluto desamparo. A doença tem sempre uma dimensão sinistra,
que se avizinha do agouro trágico, isto é, aquela ideia de
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que o destino se abate, de repente, sobre a felicidade,
sobre a boa vida, e que não há nada que possamos fazer,
que somos impotentes diante da ordem do acaso, que nos
calca sob sua manifestação incontornável.
Adoecer sugere a aprendizagem de uma impotência
que nos recusamos a admitir, mas que é uma de nossas
medidas no mundo. Isso se dá porque, a despeito do conhecimento científico, clínico e técnico em torno da doença,
de sua etiologia, do logos a serviço de sua compreensão e
da explicação de seus mecanismos e formas de transmissão, a doença tem um contorno simbólico poderoso, sempre maior e mais ameaçador do que qualquer informação
ou entendimento sobre ela, por isso mesmo, “as fantasias
inspiradas pela tuberculose no século passado, e pelo câncer agora, constituem reflexos de uma concepção segundo
a qual a doença é intratável e caprichosa – ou seja, um mal
não compreendido numa era em que a premissa básica da
medicina é a de que todas as doenças podem ser curadas.
Tal tipo de enfermidade é misterioso por definição.”4
Concorre com essas fantasias em torno da doença o
fato que de que as sociedades contemporâneas, fortemente marcadas pelo discurso do avanço científico, que tudo
explica e que sugere ser capaz de mudar, tecnicamente, a
natureza de todas as coisas, se caracterizam pela ilusão da
transparência, isto é, tudo pode ser definido, significado,
compreendido em função desses mesmos discursos que a
ciência produz e a opinião pública faz circular. Assim, de um
lado, vivemos a ilusão permanente da compreensão segura
de todas as coisas, de outro, experimentamos a doença de
uma forma paradoxal: ela nos estranha, com as incertezas
que traz consigo, ao mesmo tempo em que imaginamos
que a medicina encontrará sempre os meios de combatê-la ou de erradicá-la. De um lado, o discurso da ciência e o
beneplácito de todas as explicações, que supostamente
torna nossas experiências, de trabalho, de relacionamentos,
de sociabilidade, de vida, doença ou morte, mais seguras e
certas, mais conhecidas e explicáveis; de outro, a doença
que coloca em dúvida até mesmo sua etiologia, minando as
certezas, confrontando a ciência, aterrorizando o homem,
ainda que explicada ou catalogada pelos manuais clínicos.
Por isso, a arte em geral, e a literatura em particular,
sempre foram modos de colocar em evidência temas e motivos cuja relevância estão ligados aos nossos modos de ser
e de estar no mundo, à nossa experiência como indivíduos
singulares, de um lado, e como sujeitos históricos, de outro,
à nossa condição cultural, tanto no sentido antropológico
quanto da cultura como expressão estética do imaginário
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criador, à nossa realidade social, bem como à sensibilidade
que nos orienta diante dessas questões. Em razão disso,
a doença também foi largamente explorada pela arte, figurada e representada, de forma literal ou alegórica, como
um elemento decisivo de nossas vivências e como medida
de nossa existência, ou seja, a doença recorre no universo
da arte na mesma medida em que segue, como apontou
Susan Sontag, cientificamente explicada e, no entanto,
incompreendida e assustadora, no universo da vida.

M

ais do que objeto de figuração, vale
dizer, a doença também pode ser considerada, para alguns artistas e escritores, o motor de suas obras, o ponto de
inflexão do gesto criador, constituindo
aquele momento em que a descoberta da doença, o convívio com os sintomas, a vida transformada pelo medo, o
mal, as limitações e a angústia que ela provoca, tornam-se
elementos decisivos de uma poética que se consolida pela
relação temática com a doença, mas que depende de um
aquém da obra, que é a própria existência constrangida pela
enfermidade. Penso, por exemplo, em escritores e poetas
como Thomas Bernhard, Albert Camus, Paul Éluard e, no
Brasil, Manuel Bandeira, que viveram às voltas com o diagnóstico da tuberculose e com os efeitos da doença sobre
seus modos de vida e entendimento do mundo.
Em “Itinerário de Pasárgada”, suas memórias literárias,
vazadas numa narrativa lírica que faz justiça à sua poética,
Bandeira chegou mesmo a escrever que “quando caí
doente em 1904, fiquei certo de morrer dentro de pouco
tempo: a tuberculose era ainda a ‘moléstia que não perdoa’. Mas fui vivendo, morre não morre”, sendo que, em
1914, internado, aos vinte e sete anos, no sanatório para
doentes de tuberculose de Clavadel, na Suíça, recebeu,
do “dr. Bodmer, médico-chefe do sanatório”, a seguinte
reposta, ao lhe perguntar quanto tempo de vida ainda lhe
restava: “O senhor tem lesões teoricamente incompatíveis com a vida; no entanto está sem bacilos, come bem,
dorme bem, não apresenta, em suma, nenhum sintoma
alarmante. Pode viver cinco, dez, quinze anos... Quem
poderá dizer?...”5. A doença, então, mais do que uma
contingência biológica, uma má sina do destino, uma manifestação, ocasional ou genética do corpo, não importa,
afinal, o que está em jogo é sempre seu caráter aleatório,
alheio à nossa vontade, a doença e suas limitações agencia
a existência comum do mesmo modo que pode condicionar toda uma expressão artística.
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O mesmo Bandeira, por exemplo, explica que continuou, depois do diagnóstico do dr. Bodmer, “esperando
a morte para qualquer momento, vivendo sempre como
que provisoriamente”. Eis o caráter mais perturbador da
doença: ela torna a vida algo visto de fora, uma espécie
de ficção ou de irrealidade que nos desvela nossa condição frágil, precária e sempre provisória, que enganamos
ou dissimulamos com as típicas fantasias de eternidade
que a fé nos concede como suporte ao horror de nossa
incontornável finitude. Nascemos, vivemos, adoecemos
e morremos, não podemos evitar a facticidade de uma
existência que nos condena de saída, numa luta desigual,
a perecer, uma facticidade que nos parece um opróbrio,
uma desonra, diante das infinitas possibilidades que nosso
espírito nos sugere. É por isso que alguns artistas encontram na arte uma forma de resistir à doença, de driblar a
própria condição, de criar uma obra e uma linguagem que
humanize, de forma profunda, a experiência dolorosa que
envolve adoecer – que é também uma forma de viver,
antecipadamente, a morte, de habitar nas suas cercanias
espantosas.
Assim, Manuel Bandeira afirma que “nos primeiros
anos da doença me amargurava muito a ideia de morrer
sem ter feito nada; depois a forçada ociosidade”, o que o
fez publicar “‘A Cinza das Horas’ para de certo modo iludir o
meu sentimento de vazia inutilidade”.6 “A Cinza das Horas”
é o primeiro livro de poemas de Bandeira, publicado em
1917 e fortemente marcado por uma atmosfera simbolista,
cujos versos, ligados a um estetismo clássico, são atravessados por uma melancolia ora explícita, ora insidiosa, mas
que ainda não se fixa com a ironia que iremos encontrar
nos poemas de “Libertinagem” (1930), que configuram a
adesão definitiva de Bandeira às poéticas de vanguarda e
ao espírito do modernismo.
A melancolia, nas primeiras obras de Bandeira, é, a
um só tempo, estado de espírito e sintoma de sua relação
com a tuberculose, como podemos ver num poema como
“Desencanto”: “Eu faço versos como quem chora/ De
desalento... de desencanto.../ Fecha o meu livro, se por
agora/ Não tens motivo nenhum de pranto.// Meu verso
é sangue. Volúpia ardente.../ Tristeza esparsa... remorso
vão.../ Dói-me nas veias. Amargo e quente,/ Cai, gota a gota,
do coração.// E nestes versos de angústia rouca/ Assim dos
lábios a vida corre,/ Deixando um acre sabor na boca.// –
Eu faço versos como quem morre.”7 Os versos de nove
sílabas, sonoramente vizinhos ao decassílabo clássico, sobretudo por conta da pontuação, que explora as reticências
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e pausas que passam a funcionar metricamente; a estrutura
estrófica das quadras, típicas das modinhas populares; as
rimas cruzadas e sonoras, que sugerem os quartetos de
um soneto, outra forma clássica; e até mesmo o último
verso, isolado numa estrofe única e operando como chave
de ouro, tudo envolve a tentativa, no plano da forma, de
conter, racionalmente, numa expressão classicizante, a
força dramática de ideias e afetos dolorosos, num poema
cuja metalinguagem aponta para a própria condição da
doença, da morte e da melancolia que espreitam o poeta.
Assim, fazer versos é um modo de resistir ao assédio
da doença, mas também de experimentar uma morte
metafórica, que antecipa, por meio do convívio estético –
convívio ora sereno, ora perturbado – aquela outra morte,
real e concreta, que o acossa diariamente. Em “Libertinagem”, treze anos depois, a tuberculose continuará como
um dos motivos centrais da poética de Bandeira, mas,
agora, atravessado por uma expressão irônica, licenciosa
mesmo, que desloca a melancolia simbolista, sem, necessariamente, livrar-se dela, para as fronteiras da derrisão. É o
caso do poema “Pneumotórax”, no qual o eu-lírico, ao criar
a cena de uma consulta médica, descrevendo os sintomas
da doença e recebendo, durante a consulta, o diagnóstico
que “o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo
e o pulmão direito infiltrado”, pergunta ao médico, algo
esperançoso, sobre possíveis tratamentos, como o pneumotórax, que consistia em fazer uma incisão no tórax e
colocar um dreno dentro do pulmão, deixando o ar entrar,
recebendo como resposta um lacônico “não”, que o faz
pensar, maliciosa mas tristemente, que a “única solução
é tocar um tango argentino.”8
A melancolia continua ali, intacta, mas concorrendo
com uma perspectiva sobre a doença que, submetida ao
sentido de humor, recoloca a experiência nas vizinhanças
da zombaria, mas também da esperança: o ideal é viver
sem pensar nisso, ainda dramaticamente (o tango argentino). O mesmo deu-se com a própria relação de Bandeira
com a poesia, que se transformou, para além de artifício
estético, numa forma de transcender a própria condição de
doente, de tísico profissional, como escrevera no poema
“Autorretrato”. Assim, o sentimento de “vazia inutilidade”
no qual a condição incapacitante da tuberculose o precipitara, converteu-se em poética e em obra, sendo que,
como ele registra em suas memórias, “este [sentimento]
só começou a se dissipar quando fui tomando consciência
da ação dos meus versos sobre amigos e principalmente
sobre desconhecidos.”9
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A consciência de ser lido e, consequentemente, de
ter feito da poesia um modo de resistir à doença só foi
experimentado, de fato, quando “uma tarde voltei para
casa seriamente impressionado de ter ouvido, na Livraria
José Olympio, Rachel de Queiroz me dizer: ‘Você não sabe
o que a sua poesia representa para nós.’ Foi a força de
testemunhos como esse, às vezes de gente quase de todo
alheia à literatura, que principiei a aceitar sem amargura o
meu destino. Hoje na verdade me sinto em paz com ele e
pronto para o que der e vier.”10 A consciência de que fez
do sofrimento, do medo e da angústia que a tuberculose
imprimiu em sua vida uma ponte para o outro contribuiu
para que Bandeira concebesse, para si, um novo destino,

I N S I G H T

Fa zer versos
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maior do que a expectativa da morte (ainda que, de modo
paradoxal, profundamente dependente dessa expectativa),
porque fundado sobre a eternidade redentora que a arte
pode, às vezes, oferecer. Assim, ele conclui suas memórias
afirmando que “Otto Maria Carpeaux, escrevendo uma vez
a meu respeito, disse, com certeira intuição, que no livro
ideal em que ele estruturaria a ordem da minha poesia,
esta partia ‘da vida inteira que poderia ter sido e que não
foi’ para outra vida que viera ficando ‘cada vez mais cheia
de tudo’. De fato esse é o sentido profundo da ‘Canção do
vento e da minha vida’”.11
Na verdade, e indo além, o poeta afirma: “de fato
cheguei ao apaziguamento das minhas insatisfações e das
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minhas revoltas pela descoberta de ter dado à angústia de
muitos uma palavra fraterna. Agora a morte pode vir – essa
morte que espero desde os dezoito anos: tenho a impressão que ela encontrará, como em ‘Consoada’ está dito, ‘a
casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar’”.12
Redimir-se do acaso da doença, salvar-se da contingência
de ter sido tocado pelo augúrio da morte antes da morte
que adoecer muitas vezes significa, oferecendo ao outro o
consolo de uma obra cujos sentimentos nos ensinam, a nós
leitores, a morrer, como a filosofia para Montaigne, é um
dos grandes legados de Bandeira. A doença, então, inscrita
no corpo biológico, insinua-se e inscreve-se, também, na
linguagem, muitas vezes de forma radical, isto é, em enfermidades neurológicas como a afasia, por exemplo, que
compromete o ato de compreender, manipular e expressar
as palavras como símbolos do pensamento, sequestrando,
por consequência, a própria capacidade de comunicação,
ou o Alzheimer, que progressivamente compromete a
memória e a possibilidade de reconhecer e dizer a própria
história pessoal. Nesses casos, a doença perturba a linguagem, que já não pode dizer o pensamento, que se priva,
com isso e a um só tempo, do lógos e da léxis, da razão e
do discurso, tendo a afasia acometido, ironicamente, um
dos maiores poetas modernos, criador da própria ideia de
modernidade literária, Charles Baudelaire. Há, inclusive,
uma síndrome, de natureza psicossomática, batizada com
o nome do romancista francês Stendhal, pseudônimo de
Henri-Marie Beyle, também conhecida como Síndrome
de Florença ou hiperculturemia. A síndrome ganhou esse
nome porque Stendhal foi o primeiro a descrever seus
sintomas, em seu diário de viagens intitulado “Rome,
Naples et Florence”13, resultado dos périplos culturais do
escritor pela Itália.
Na Capela Niccolini, na Basílica de Santa Cruz, em Florença, contemplando o afresco “As Sibilas” (1653-1661),
de Baldassarre Franceschini (1611-1689), conhecido como
Il Volterrano, Stendhal afirma ter sido tomado por um sentimento de êxtase profundo – uma sensação de sublimidade
tão grande e tão emocionada diante da beleza – que se manifestou fisicamente, afetando seus sentidos. E o escritor
assim define sua experiência diante da beleza: “Ali, sentado
sobre o degrau de um genuflexório, a cabeça inclinada e
encostada sobre a mesa [um prie-Dieu14], para poder olhar
para o teto, ‘As Sibilas’, de Volterrano, me deram talvez o
maior prazer que a pintura jamais me deu”, um prazer que
nascia com a própria ideia de estar em Florença e próximo
da memória daqueles artistas que ele admirava mais do que
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qualquer coisa no mundo – “eu já estava em um tipo de
êxtase com a ideia de estar em Florença e na vizinhança
dos grandes homens cujos túmulos eu acabara de ver” –,
totalmente “absorvido na contemplação da beleza sublime,
a vi de perto, a toquei por assim dizer”, sendo que “tinha
chegado a esse clímax de emoção, onde as sensações
celestes, oferecidas pelas belas artes, encontram os sentimentos apaixonados.

S

aindo de Santa Cruz, tive palpitações no
coração, que em Berlim chamam ‘os nervos’; a vida se exauria em mim, eu andava
com medo de cair”.15 A intensidade da beleza confunde-se, assim, com a ansiedade
profunda que a experiência da viagem, a paixão pela arte
e o sentimento do belo em si mesmo carregam consigo,
fazendo com que o êxtase transcenda os limites da vivência
espiritual e ganhe uma expressão física, intensa, duradoura,
sintomática até, porque se manifesta para além do entendimento, da compreensão intelectual, da sensibilidade
estética pura e simples, tomando os próprios sentidos a
afetando o corpo. O sentimento ganha uma dimensão tão
forte, que ele se “senta num dos bancos da praça de Santa
Cruz” e “relê com prazer” alguns versos de Foscolo que
trazia junto de si, ignorando os defeitos do poema, pois
“precisava da voz de um amigo” com o qual compartilhar
sua emoção.16
As sensações são tão intensas que não podem ser
experimentadas sozinho e o escritor recorre a um poeta
para aplacar o desconcerto das sensações. A Síndrome
de Stendhal, desde sua primeira descrição, envolve palpitações cardíacas, arritmia, confusão mental, não sendo
incomum alucinações, e desvela como a doença pode nos
espreitar até mesmo no gesto inocente da contemplação
estética mais desinteressada. Nesse caso, as emoções
nos traem ao ponto de não podermos contê-las nos limites
do entendimento e de se materializarem como condição
física. De forma menos radical ou dolorosa do que inscrita
no próprio corpo, mas não menos incisiva, a doença pode,
no entanto, grafar-se nas linguagens da arte como tema,
motivo, campo semântico, símbolo ou alegoria.
Sob esse prisma, ela é o resultado de uma forma
de pensar, compreender, sentir e representar o drama
humano que adoecer coloca em ação, humanizando uma
condição que, do ponto de vista científico, médico ou clínico só é pensado ou alcançado, em geral, pela linguagem
da técnica, que, como Heidegger demonstrou, implica
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no “caráter irresistível do seu domínio ilimitado”,17 que,
no caso da doença, nos diz os sintomas, cataloga seus
fenômenos e efeitos, determina sua natureza, bem como
o que fazer, como se comportar, agir e tratar, mas nunca,
de fato, o que saber, como sentir, o que entender acerca
da doença e suas consequências para a vida. A língua da
técnica não representa um conhecimento das coisas, do
mundo, da sociedade ou da doença, mas tão somente um
saber fazer instrumental, um saber explicar, uma lista de
recomendações, uma descrição do mundo, dos seres e
dos fenômenos que não coloca em causa seus entendimentos verdadeiros. Em relação à doença, ela nos consola
com a ideia de que os sintomas e a coisa que o provocam
se confundem e podem ser, pela etiologia, pela clínica ou
pela farmacologia, contidos, tratados, curados. Não há,
consequentemente, qualquer aprendizado ou sabedoria
que possa ser deduzido desse processo.
A compreensão mais funda é levada para fora do
jogo compreensivo, logo, a dimensão mais humana do
adoecimento é sacrificada pela sensação de que causas e
efeitos, meios e fins terapêuticos são as únicas coisas que
importam ao corpo moribundo. Em razão disso, apenas a
arte ainda parece ser capaz de resgatar, com sua linguagem sempre imprevisível, com sua língua sedimentada
no próprio drama humano, na existência mesma, uma
sabedoria do adoecer, um aprendizado real da doença, uma
solidariedade efetiva com a dor e a angústia que ela provoca. A linguagem da arte vive nas dependências da língua
natural, da língua da tradição, que, segundo Heidegger, é a
“a língua corrente não tecnicizada”. Assim, “tradição não é
uma pura e simples outorga, mas a preservação do inicial,
a salvaguarda de novas possibilidades da língua já falada”,
ou seja, apenas a língua natural e viva pode salvar-se e nos
salvar da língua da técnica e de seu domínio, oferecendo
uma saída às explicações que elidem o particularmente
humano da dor e do sofrimento. A língua da tradição,
por isso mesmo, “é esta que encerra o informulado e o
transforma em dádiva. A tradição da língua é transmitida
pela própria língua, e de tal maneira que exige do homem
que, a partir da língua conservada, diga de novo o mundo
e por aí chegue ao aparecer do ainda não apercebido. Ora
eis aqui a missão dos poetas.”18 A linguagem da arte nos
devolve, assim, ao círculo do que é essencialmente humano, salvando-nos, quem sabe, de nós mesmos, ainda que
não se possa, efetivamente, confundir a sabedoria que
arte nos lega com a natureza metódica e conceitual que o
conhecimento solicita.
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As sabedorias da arte

Nas artes em geral, a representação estética tem a
força de um conhecimento que, mesmo não partindo dos
princípios e postulados metodologicamente ordenadores
da ciência, tem uma validade igualmente universal, da
mesma forma que um poder expressivo que a ciência
nem sempre logra alcançar. Nas diferentes linguagens da
arte, entende-se pelas faculdades reflexivas, mas também
pelo reconhecimento sensível da experiência singular que
ela põe em ação. Ela apela, retórica e afetivamente, aos
sentidos e às paixões, por isso mesmo, solicita uma identificação que não é exclusiva do gesto racional, reflexivo,
mas também das emoções que nos caracterizam. Ao
fundir consciência e afeto, concepção racional e exploração
sensível da matéria artística, a arte, pode-se dizer, exige ser
experimentada com o corpo e suas reações, com o espírito
e sua inclinação sentimental.
A doença e a morte correlacionam-se em nosso imaginário e não podemos evitar, quando na presença de uma, a
ideia de que somos assediados pela outra, de que ela nos
espreita num lugar qualquer, num instante qualquer, ambos
indefinidos, sem que nada possamos fazer sobre isso. Não
aprendemos a adoecer como, de resto, não aprendemos,
desde Montaigne, que a filosofia (o pensar) é aprender a
morrer. E é justamente porque vivemos num mundo que
coroou a ciência como seu oráculo fundamental, um mundo
no qual a ciência fez da técnica sua porta-voz suprema, em
que tudo é descrito e explicado, em que tudo precisa ter
imediatamente significado – esquece-se que o conceito
define, mas não consola, porque não há solidariedade ou
humanismo no conceito –, sabemos o que significa adoecer
e morrer, mas também apostamos na longevidade, acreditamos na ilusão de eternidade mal dissimulada que essa
mesma ciência, principalmente na sua vertente médica,
nos promete todos os dias.
Não queremos aprender a morrer, queremos consumir,
de produtos a discursos, que nos ofereçam desde uma
felicidade fácil, uma satisfação rápida ao vazio da existência,
que nos aliene de nós mesmos por alguns instantes, até
a promessa de uma vida longa, boa, tranquila, no paraíso
da hoje denominada pelas agências de publicidade, como
um slogan a vender o futuro, “melhor idade”, sendo que o
próprio eufemismo em ação, ao obliterar a ideia de velhice,
vendendo, nas entrelinhas, o compromisso improvável, de
que, de fato, é possível atravessar sem sobressaltos a velhice, enquanto o corpo se degrada, e morrer tranquilamente,
aos 80, 90 ou 100 anos, que seja, o próprio eufemismo

abril • maio • junho 2020

99

I N S I G H T

Morrer

é um gesto

,

soli tário

quase nunca
é digno

100 saturação

INTELIGÊNCIA

ignora que morrer é um gesto solitário, quase nunca é digno, e que, no fundo, ninguém está mesmo preparado para
isso. Apropriando-se das ideias da ciência, esse mundo do
consumo e da propaganda, da técnica, da educação física,
das academias e dos suplementos alimentares fez da ideia
de saúde permanente um paradigma, omitindo que irrealizável, afinal, envelhecer é o modo do tempo nos adoecer,
às vezes, independentemente de toda enfermidade.
Dessa forma, a sociedade contemporânea levou ao
extremo a assepsia da linguagem, mais do que a do corpo,
de fato, e essa assepsia oculta a doença, a degeneração
física, a velhice e a morte como parte de nossa condição.
Esse fenômeno, claro, não é novo, posto que Walter Ben-

I N S I G H T

jamin já havia denunciado, no fim dos anos 1930, o modo
como, a partir do século XIX, promoveu-se uma expulsão
da morte do espaço doméstico e, consequentemente, da
consciência coletiva: “No decorrer dos últimos séculos,
pode-se observar que a ideia da morte vem perdendo, na
consciência coletiva, sua onipresença e sua força de evocação. Esse processo se acelera em suas últimas etapas”.
Isso deu-se porque, “durante o século XIX, a sociedade
burguesa produziu, com as instituições higiênicas e sociais,
privadas e públicas, um efeito colateral que inconscientemente talvez tivesse sido seu objetivo principal: permitir
aos homens evitar o espetáculo da morte.”19
As instituições de saúde, os hospitais, as casas de
repouso, os medicamentos, a melhoria das formas de
tratamento clínico, tudo isso foi produzindo, rapidamente,
uma espécie de higienização profunda da consciência
que se transformou, também, na incapacidade de evocar
a doença e a morte como pressupostos essenciais da
existência: “Morrer era antes um episódio público na
vida do indivíduo, e seu caráter era altamente exemplar:
recordem-se as imagens da Idade Média, nas quais o leito
de morte se transforma em trono em direção ao qual se
precipita o povo, através das portas escancaradas.” Não
é por acaso que tal higienização começa a se consolidar
ao longo do século XIX, pois foi nesse momento que a
sociedade moderna, burguesa e industrial se consolidou,
mas também no qual a ciência, por meio de seus discursos,
a técnica e suas formas de domínio instrumental da vida
e da natureza tornaram-se valores inquestionáveis de um
novo ideal de civilização.
Adoecer, vivenciar a decadência física e morrer foram
progressivamente desparecendo do espaço da vida cotidiana e, por isso mesmo, recalcados no imaginário cultural
e público. Daí Benjamin notar que “hoje, os burgueses
vivem em espaços depurados de qualquer morte e, quando
chegar sua hora, serão depositados por seus herdeiros em
sanatórios e hospitais.”20 Oitenta anos depois da publicação
desse ensaio seminal de Benjamin, “hoje” continua sendo,
ainda mais radicalmente, hoje. O problema central dessa
higienização, tanto do ponto de vista das medidas de saúde
pública quanto da linguagem e dos discursos, mormente
os científicos, técnicos, especializados e publicitários, é
que não se pode mais deduzir do contato com a doença e
a morte uma forma de sabedoria para a vida, afinal, “é no
momento da morte que o saber e a sabedoria do homem
e, sobretudo, sua existência vivida – e é dessa substância
que são feitas as histórias – assumem pela primeira vez
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uma forma transmissível”, ou seja, uma possibilidade real
de comunicação e aprendizado.
Assim, “como no interior do agonizante desfilam
inúmeras imagens – visões de si mesmo, nas quais ele
se havia encontrado sem se dar conta disso –, assim, o
inesquecível aflora de repente em seus gestos e olhares,
conferindo a tudo o que lhe diz respeito aquela autoridade, que mesmo um pobre-diabo possui ao morrer, para
os vivos em seu redor. Na origem da narrativa está essa
autoridade.”21 O ensaio de Benjamin discute o modo como
o romance moderno, nossa forma narrativa por excelência,
distanciou-se daquelas formas arcaicas de narrar, como
a dos contos populares, partilhados diretamente pelas
pessoas, que mais do que contar uma história implicavam
numa forma de sabedoria, de conhecimento transmissível
de geração à geração, porque parte do imaginário social e
cultural reconhecido por todos e porque dependente de
ser partilhado diretamente pelos envolvidos, ao contrário
da leitura solitária que o romance impõe.

N

o entanto, cabe perguntar se, apesar
da solidão do herói romanesco, lançado
num mundo que não compreende de
todo, que se encontra com a solidão do
leitor como homem igualmente lançado
num mundo para o qual busca sentidos, as narrativas modernas não podem de fato, mesmo que produtos de uma
sociedade de indivíduos, para a qual a vivência comunal se
perdeu, figurar, em seus temas e motivos, formas possíveis de um conhecimento que se avizinhe da sabedoria,
desse savoir vivre que nos ensina, entre outras coisas, a
adoecer, envelhecer e morrer? Penso naquelas obras todas
que a literatura fez circular e nas quais a doença e a morte
emergem como essa disputa fundamental pelo corpo, a
alma e a consciência do homem. Penso em narrativas como
“A morte de Ivan Ilitch”, novela de Liev Tolstói publicada
em 1886, na qual o narrador penetra a consciência de seu
herói homônimo, um alto funcionário público, juiz da corte
de justiça, revelando as ideias, angústias, contradições e
ressentimentos de Ivan Ilitch acerca da doença terminal
que, em breve, deverá mata-lo.
Sofrendo de uma doença renal grave, ele mergulha
cada vez mais num confrontamento com a enfermidade
que o exaspera, como quando, no quarto, sozinho, logo
após apalpar o lado do rim doente, percebendo que não
sente dor, julgando estar melhor, o narrador nos informa
que ele “apagou a vela e deitou-se de lado, o ceco estava
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se restabelecendo, havia reabsorção. De repente, sentiu a
dor conhecida, abafada, surda, insistente, quieta, séria. E,
na boca, a mesma sensação abjeta que já conhecia. Algo
sugou-lhe o coração, sua cabeça turvou-se”, chegando,
então, a considerar que “Meu Deus, meu Deus” – disse
ele. – De novo, de novo, e nunca há de parar (...). O ceco!
O rim – disse a si mesmo. – O caso não está no ceco, nem
no rim, mas na vida e... na morte. Sim, a vida existiu, mas
eis que está indo embora, embora, e eu não posso detê-la.
Sim! Para que me enganar? Não é evidente para todos,
com exceção de mim, que estou morrendo, e a questão
reside apenas no número de semanas, de dias, talvez seja
agora mesmo?”22
Por mais que ele tente compreender o seu estado,
ser generoso consigo mesmo e com os outros, aceitar
seu destino, a doença e a morte convertem-se, para ele,
numa obsessão dolorosa que, de ordinária, desgasta seu
espírito e corrói sua gentileza. Descrito como um homem
equilibrado, entre a frieza e o calculismo de um dos irmãos,
e a temeridade do outro, ambicioso e inteligente, dedicado
à família e à carreira, o confronto com o caráter terminal
da doença vai lançá-lo num universo de angústias, invejas
e ressentimentos – daí a imagem precisa do narrador ao
afirmar que “algo sugou-lhe o coração”: a própria doença
instalada na alma. Trancado no quarto, ouvindo, no entanto,
a vida doméstica lá fora, que segue seu curso apesar de
seu sofrimento, de sua dor, da miséria de existir que vai lhe
turvando cada vez mais a cabeça, ele considera: “Eu não
existirei mais, o que existirá então? Não existirá nada. Onde
estarei então, quando não existir mais? Será realmente a
morte? Não, não quero”.23
Entre a resignação e o inconformismo, entre a materialidade da doença e um destino transcendental no qual
ele tenta, a todo custo, acreditar, restam as incertezas que
uma experiência limite como a morte nos coloca e sobre
as quais só podemos imaginar. Ele sabe que não querer,
nesse caso, é inútil, mas a afirmação denota a angústia
de desejar o impossível. Nessas circunstâncias, até os
gestos mais elementares, as ações mais básicas e sem
relevo parecem se tornar inúteis e vazias – “Levantou-se
de um salto, quis acender a vela, apalpou em volta, as
mãos trêmulas, deixou cair no chão o castiçal com a vela
e tonou a descair para trás, sobre o travesseiro” –, o que
faz com que ele pense que nada mais vale a pena: “Para
quê? Tanto faz – disse a si mesmo, perscrutando a treva,
os olhos abertos. – A morte. Sim, a morte. E nenhum deles
sabe nem quer saber, e nem lamenta isso. Ocupam-se de
102 saturação

INTELIGÊNCIA

música (Ouvia, atrás da porta, distantes, o retumbar de uma
voz, acompanhada de ritornelos)”.24
Assim, que a vida continue, que o mundo siga a
roda do seu curso, que os outros se divirtam e amem e
cantem e dancem, tudo ofende a sensibilidade de um
herói que não pode conter a amargura de pensar que,
logo, já não fará mais parte de uma vida e de um mundo
que, apesar de tudo, sempre amou. E a consciência
disso, em relação a todos os demais, é que lhe parece
mais imperdoável: “Para eles, tanto faz, mas também
eles hão de morrer. Bobalhões. Eu vou primeiro, eles
depois; hão de passar pelo mesmo que eu. E, no entanto,
estão alegres. Animais!”, e assim, “Sufocava de raiva.
Teve uma sensação penosa, torturante, intolerável. Não
podia ser verdade que todos estivessem condenados
para sempre a este medo terrível.”25 Como não sentir,
mais do que compreender apenas, o ressentimento de
Ivan Ilitch diante das dores e sofrimentos que a doença
lhe causa, sendo, o maior deles, a iminência da morte,
que lhe atravessa os pensamentos ao longo de toda a
novela e lhe tolda a compreensão da existência e das
circunstâncias que se abatem sobre ele?

Q

uando o narrador, usando o discurso
indireto livre, confundindo sua voz com a
consciência do próprio herói, afirmando
que “não podia ser verdade que todos
estivessem condenados para sempre a
este medo terrível”, ele flagra as contradições profundas
que tomam Ivan em face da certeza inevitável de que irá
perecer. Ao mesmo tempo em que ele despreza, como
animais, aqueles que parecem insensíveis a sua dor e
alheios à própria ideia de que, como ele, irão também
adoecer e morrer, ele percebe e compreende, com uma
desconcertante tristeza, que é impossível acreditar que
todos estejam condenados a essa verdade espantosa. Ele
odeia e ama, sofre e se consola, se ressente e solidariza
num mesmo gesto, num mesmo pensamento. Do mesmo
modo, não pode evitar a amargura diante da percepção de
que vai morrer e, no entanto, isso não comove aos demais,
não os toca, ao contrário, divertem-se, despertando nele,
ironicamente, essa inveja pela vida que fica, se aliena e
celebra. Tolstói realiza, em “A morte de Ivan Ilitch”, aquilo
que Benjamin afirma em seu ensaio sobre o narrador: “A
morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar.
É da morte que ele deriva sua autoridade. Em outras
palavras: suas histórias remetem à história natural.”26 E é
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porque a vivência da doença e da morte, para Ivan Ilitch,
configura-se como estranheza, angústia, sofrimento, dor e
incompreensão que sua experiência, por mais ressentida,
amarga, dolorosa e contraditória que seja, pode ser compreendida como uma forma de sabedoria, ainda que não
aquela sabedoria que nos ensine, no sentido que Benjamin
atribuí à experiência comunicável, como viver.
Essa sabedoria também não nos ensina a morrer,
é certo, o que continua sendo uma experiência privada
e duramente pessoal, mas, ao menos, nos mostra que
mesmo a nobreza de caráter mais elevada, a humanidade mais profunda, o enlevo moral mais inquebrantável
podem vacilar diante de uma experiência que evoca o
mais puro desconhecido. Aprendemos com Ivan Ilitch
que a dor transforma, mesmo os homens mais racionais
e que morrer nos projeta contra um fundo de afetos e
sentimentos irracionais, sem que estejamos prontos para
isso. O limite da consciência mais clara e altaneira é o
medo, emoção subjacente à doença, que sequestra toda
racionalidade possível e precipita o sujeito numa solidão
ainda mais profunda do que aquela que, por princípio,
assinala a existência em geral. Vale lembrar que há pouco
mais de vinte anos, ainda era uma prática muito comum
ocultar dos pacientes de câncer sua verdadeira doença,
criando uma rede de desconversas e mentiras, supostamente a pretexto de poupá-los da dor de “receberem
uma sentença de morte”.
Já em fins dos anos 1970, quando Susan Sontag escreveu “A doença como metáfora”, ela observava justamente
esse fenômeno ao afirmar que “esse mundo de mentiras
aos doentes de câncer e por eles repetidas é uma medida
de como tem sido penoso, em sociedades industriais
avançadas, chegar a um acordo com a morte.” O mesmo
acordo, o mesmo pacto que Ivan Ilitch não está preparado
para fazer e, de resto, quem está?: “Ficando sozinho, Ivan
Ilitch gemeu menos de dor, por mais horrível que ela fosse,
que de angústia. ‘É sempre o mesmo, o mesmo, todos
estes dias e noites infindáveis. Se viesse ao menos mais
depressa. Se viesse o quê? A morte, a treva. Não, não.
Tudo é melhor que a morte!’”27 A natureza desse conflito
revela que, ao menos num aspecto, Susan Sontag está
enganada, afinal, para ela, “a morte é agora um acontecimento agressivamente sem sentido, de modo que uma
doença largamente considerada como sinônimo de morte
é tida como algo que se deve esconder”,28 o que dissimula
o fato de que adoecer e morrer, historicamente, são gestos
absurdos para a consciência humana, logo, carentes de
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sentido. Não importa em que tempo ou em qual sociedade.
Assim, em algumas obras literárias, como a novela de
Tolstói, a doença ganha a força de um símbolo trágico, um
mau agouro a evocar a morte página a página, o exercício
de linguagem de uma longa e lenta agonia, que se encarna
na própria representação – os monólogos de Ivan, cada vez
mais confusos e perplexos; o jargão clínico da época, que
aparece e reaparece em meio às lamentações interiores
do herói; as próprias palavras que remetem aos sintomas,
aos órgãos internos, às formas de tratamento, que parecem
contaminadas pela atmosfera mórbida da melancolia e do
desespero fúnebre –, fazendo com que todo leitor sensível
seja capaz de apreender senão uma educação da dor e da
morte, ao menos o sentimento do infortúnio e da impotência diante desse destino. Em Tolstói a doença é simbólica
porque, no limite, é a figuração de uma luta individual contra
a enfermidade, o medo, a solidão e a morte.
No entanto, em muitas outras obras, a doença é a
expressão alegórica de um conflito maior e mais decisivo,
quase sempre histórico, político, social ou as três coisas ao
mesmo tempo, encarnados nos indivíduos e nas circunstâncias que lhes são exteriores, que lhes vêm da sociedade
e do mundo no qual se encontram. Nesses casos, a doença
ultrapassa a dimensão do simbólico para, alegoricamente,
sugerir a degradação de toda uma cultura, uma civilização,
uma forma de vida social, pública e espiritual que parecia,
aos escritores da época, irremediavelmente condenadas.
Não é ocasional, nesse sentido, que apenas dois anos
depois do fim da Segunda Guerra Mundial e da libertação
de Paris, Albert Camus irá publicar “A peste” e legar, com
ela, uma das mais poderosas alegorias dos males que uma
ideologia pode causar quando toma, epidemicamente,
toda uma nação. O que está em cena, no romance, é o
fanatismo, a loucura, a violência, a perversidade, a omissão
e a responsabilidade de cada cidadão quando a história e a
civilização parecem, de repente, desmoronar sobre todos
nós na forma de regimes totalitários. “A peste” ambienta-se em Oran, na Argélia, e trata de uma longa e forçada
quarentena, a qual os habitantes da cidade são submetidos
depois de verem muitos cidadãos, parentes e amigos,
morrerem pelo flagelo da peste, transmitida pelos ratos
que invadiram a cidade. Denominado pelo próprio narrador
como “crônica”, em referência ao tipo de narrativa de fundo
historiográfico, que busca esclarecer e dar testemunho de
um acontecimento histórico importante, o romance relata a
luta de pessoas comuns contra a peste epidêmica, trazida
pelos ratos, e que tomou a cidade.
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A arte como pedagog‑ia da doença?

Bernard Rieux, narrador e médico modesto, é um dos
primeiros cidadãos a notar a ameaça real que a invasão
de ratos morrendo nas ruas traz para a cidade. Homem
comum, sem grandes enlevos, faz justiça à imagem dos
heróis anônimos que Camus tanto prezava, aqueles que
se sacrificam sem evocar o martírio, que se comprometem
por um sentido profundo de responsabilidade que escapa
ao reconhecimento público que a vaidade, nesses casos,
costuma exigir. Um herói sem heroísmo, como nota Victor
Brombert ao afirmar que “Tarrou, que parece de algum
modo prenunciado pelo Dr. Rieux, pode ser de fato um
personagem mais importante em ‘A peste’ do que em geral
se admite. Ao contrário de Rieux, que está comprometido
sem ilusões com uma luta em grande parte desesperada
contra a peste, Tarrou alimenta aspirações a uma pureza
impossível.”29

R

ieux não tem ilusões, nostalgia ou vaidade,
antes, parece ter forjado sua vida toda
sobre os fundamentos de uma dedicação
abnegada aos pacientes, um ideal de
modesta tranquilidade, uma busca pela
felicidade sem arroubos, num estoicismo marcado pela
sabedoria da vida e pela lucidez diante do destino. Se Tarrou
busca certa grandeza em manter-se puro, comprometido
com um bem abstrato, acima mesmo do humano, Rieux
compreende que a vida é isso de que dispomos enquanto
a vivemos, inexata e imperfeita, pouco dada às grandes
beatitudes ou ao mal bestializado que o maniqueísmo
moral alimenta nas consciências mais incautas: “A essa
nostalgia do absoluto Rieux responde com uma exigência
mais modesta mas talvez mais ambiciosa. Heroísmo e
santidade, diz ele, não o atraem. ‘O que me interessa é
ser um homem.’”30 Não se trata de falsa modéstia, mas
da recusa em pensar o mundo, a epidemia, a doença e as
mortes, bem como os conflitos que elas espraiam pela
cidade, de uma perspectiva redentora ou salvacionista,
messiânica ou heroica, ao contrário, toda a luta de Rieux
trava-se no cenário de uma realidade quase sempre sem
esperança ou transcendência.
Ao contrário de “A morte de Ivan Ilitch”, no qual a
enfermidade do herói é uma experiência individual e algo
metafísica, porque coloca em jogo uma série de reflexões
que são de ordem existencial, transcendentais, muitas
vezes, como o que significa morrer, o que há depois da
própria vida, como lidar com a ideia do nada etc., a do104 saturação

INTELIGÊNCIA

ença, no romance de Camus, é uma experiência pública
e coletiva. No romance de Camus, a narrativa, figurada
por meio da crônica, reconecta a dimensão épica com a
histórica, no sentido de que Benjamin afirma que “entre
todas as formas épicas a crônica é aquela cuja inclusão na
luz pura e incolor da história escrita é mais incontestável”,
porque, nesse caso, “o cronista é o narrador da história”.31
Assim, Bernard Rieux narra os efeitos da epidemia sobre a
cidade de Oran a posteriori, destacando sua atuação e a de
outros que, como ele, se dedicaram a combater a praga,
recuperando seu testemunho pessoal,32 mas também situando “a peste” na cadeia dos eventos históricos e sociais
que possibilitaram sua emergência e que garantiram as
consequências catastróficas e trágicas deles para todos
os habitantes da cidade. Ao confundir o romance com a
crônica, Camus sabe que o cronista pode atuar justamente
como o sábio, aquele que conhece, inclusive pelo exemplo
e pela vivência, a matéria que narra, logo, pode fazer de seu
relato uma espécie de modelo, de exemplo testemunhal,
o que não acontece ao historiador, que precisa analisar,
descrever e interpretar os acontecimentos com os quais
lida: “O historiador é obrigado a explicar de uma ou outra
maneira os episódios com que lida, e não pode absolutamente contentar-se em representá-los como modelos da
história do mundo. É exatamente o que faz o cronista.”33
Bernard Rieux pode, a um só tempo, flagrar as circunstâncias históricas e transformar a epidemia num episódio
da história do mundo, o que ele acaba por fazer: “podemos admitir sem dificuldade que nada podia fazer prever
aos nossos cidadãos os incidentes que se produziram na
primavera desse ano e que foram, como compreendemos
depois, os primeiros sinais dos acontecimentos graves
cuja crônica nos propusemos fazer aqui”. Em razão disso,
“esses fatos parecerão a alguns perfeitamente naturais
e a outros, pelo contrário, inverossímeis. Mas, afinal, um
cronista não pode levar em conta essas contradições. Sua
tarefa é apenas dizer: ‘Isso aconteceu’, quando sabe que
isso, na verdade, aconteceu; que isso interessou à vida de
todo um povo, e que, portanto, há milhares de testemunhas
que irão avaliar nos seus corações a verdade do que ele
conta.”34 É assim que ele toma consciência da importância
do relato, bem como associa à dimensão histórica o flagrante de uma vida ordinária e sem relevo, a da cidade de
Oran, que concorre, o tempo todo, com a gravidade dos
eventos. Nessa cidade tipicamente moderna, as pessoas
vivem suas vidas sem maiores consequências, entregues
a um cotidiano banal, feito de hábitos e renúncias, de
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compreende que
a vida é isso de
que dispomos
enquanto a
vivemos
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conformismo e rotina: “sem dúvida, nada há de mais
natural, hoje em dia, do que ver as pessoas trabalharem
de manhã à noite e optarem, em seguida, por perder nas
cartas, no café e em tagarelices o tempo que lhes resta
para viver”. Ainda que ele considere que haja cidades nas
quais as pessoas suspeitem que a vida seja maior e mais
singular do que isso, não é o caso de Oran, uma cidade
“aparentemente sem suspeitas, quer dizer, uma cidade
inteiramente moderna”, na qual até o amor é feito com
a banalidade das vidas submersas no hábito, presas nas
engrenagens do tédio conformado da existência.
No entanto, os ratos, a doença e a epidemia surgem
para, usando uma expressão do próprio Camus, em “O
mito de Sísifo”, fazer os cenários desabarem, afinal, de
acordo com o narrador-cronista, o que há de mais original
na cidade é “a dificuldade que se pode ter para morrer.
Dificuldade, aliás, não é o termo exato: seria mais certo
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falar em desconforto”, porque, “nunca é agradável ficar
doente, mas há cidades e países que nos amparam na
doença e onde podemos, de certo modo, nos entregar”,
afinal, “o doente precisa de carinho, gosta de se apoiar em
alguma coisa. É bastante natural”. Em Oran, por sua vez,
“os excessos do clima, a importância dos negócios que se
tratam, a insignificância do cenário, a rapidez do crepúsculo
e a qualidade dos prazeres, tudo exige boa saúde.
Lá o doente fica muito só”, e esta solidão é o resultado
de uma vida ordenada, que se regula em torno da própria
banalidade, que se quer relevante ou inadiável em seus negócios e prazeres comuns, mas que nem por isso é menos
banal. Desse modo, o narrador interroga-se e ele mesmo
responde: “O que dizer então daquele que vai morrer,
apanhado na armadilha por detrás das paredes crepitantes
de calor, enquanto, no mesmo minuto, toda uma população, ao telefone ou nos cafés, fala de letras de câmbio, de
conhecimentos ou de descontos? Compreenderão o que
há de desconfortável na morte, mesmo moderna, quando
ela chega assim, num lugar seco.”35 A doença e a morte,
então, surgem, de repente, com o peso de uma desagradável revelação: a vida deveria ser sempre maior do que seus
compromissos irrelevantes, suas necessidades econômicas
mais triviais, suas demandas por prazeres ordinários, seu
descompromisso festivo para consigo mesma. Nessa realidade, a luta contra a peste será travada não só nos quartos
sujos e pobres dos bairros de periferia, nem entre os mais
abastados da cidade, não apenas na prefeitura e nos órgãos
de saúde pública, nas casas comerciais e nos restaurantes,
nas clínicas e nas escolas, mas na cidade mesma, na cidade
como um todo – uma luta pela alma dos próprios cidadãos,
uma luta pelas suas consciências, uma luta que os faça
responsáveis pelo mundo em que vivem.
Graças à atual pandemia da Covid-19, as vendas do romance de Camus explodiram na França e em outros países
do mundo, o que é muito curioso, afinal, como dito, trata-se
de um romance alegórico, já que o contexto de publicação,
1947, apenas dois anos depois do fim da Segunda Guerra
Mundial, nos leva, forçosamente, a uma interpretação
mais política: a peste como alegoria da ocupação nazista
na França, bem como das forças que se articularam num
gesto de resistência à “doença” ideológica, violenta e
genocida que os alemães impuseram aos judeus, bem
como aos franceses, com a ocupação, e a outros povos
europeus. Nesse sentido, Oran é toda a Europa, não só a
cidade de Paris; os ratos são os próprios nazistas; a peste
acena para a ideologia, a força, a perversão e a violência
106 saturação
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com a qual o regime ameaçou o continente e o mundo; médicos como Dr. Rieux e homens como Tarrou são aqueles
que se dedicaram a combater o flagelo com lucidez, sem
utopias ou esperanças frágeis, um pouco por dia, figurando a resistência; bem como as autoridades públicas e os
cidadãos em geral acenam, em vários momentos, para o
caráter colaboracionista que a população civil adotou diante
da ocupação estrangeira.
Bernard Rieux representa aquele que assume seu
destino, organiza a resistência e a luta contra a praga invasora, sem arroubos ou fantasias de nenhuma espécie,
apenas com a consciência lúcida dos que reconhecem sua
responsabilidade para com o destino coletivo. Essa leitura
alegórica, em certo sentido, parece pertinente aos dias de
hoje também, afinal, guardadas as devidas proporções,
estamos mais uma vez às voltas com o flagelo das ideologias, dos discursos e dos governos de extrema-direita que
se espalharam por alguns países do mundo, mormente o
Brasil, e cuja marca registrada é o estímulo à discriminação
contra grupos, o preconceito, a segregação, a perseguição
explícita aos “inimigos” políticos, isto é, todos aqueles que
se oponham a empunhar as bandeiras do reacionarismo
mais canalha e espúrio, o moralismo, o nacionalismo ufanoide, a disseminação de notícias falsas, de mentiras e o
descrédito dos valores e princípios democráticos, para não
mencionar à resistência à informação, à ciência, à cultura
e à arte como formas de conhecimento.
Não é por acaso que, ao final do romance, vencida a
luta contra a peste, o doutor Bernard Rieux assiste aos
cidadãos, felizes, comemorarem a liberdade reconquistada, mas não pode deixar de pensar que se trata de uma
felicidade e liberdade sempre ameaçadas, pois “A multidão festiva ignorava o que pode ler nos livros: o bacilo da
peste não morre nem desaparece, fica dezenas de anos a
dormir nos móveis e nas roupas, espera com paciência nos
quartos, nos porões, nas malas, nos papéis, nos lençóis – e
chega talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento
dos homens, a peste acorda os ratos e os manda morrer
numa cidade feliz.”36
É um livro que, na superfície, trata de uma doença para
criticar e combater outra. Estamos, então, diante de um
romance que, de um lado, exige a recusa veemente dos
fanatismos, das ideologias que substituem a razão reflexiva
pelos dogmas, da crença desarvorada e desarrazoada em
qualquer líder que se coloque acima dos valores humanos
mais fundamentais em nome de um projeto qualquer de
poder, controle e afirmação da vontade, e que, de outro
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lado, solicita a lucidez como pressuposto de compreensão
da sociedade, da história, da política e de nossas próprias
ações no mundo, uma lucidez orientanda pelo sentido de
compromisso coletivo com a ordem social, de respeito ao
outro, de compreensão das necessidades e diferenças
que nos constituem, da responsabilidade em vista de uma
realidade cujo equilíbrio delicado depende exclusivamente
de nós mesmos, de nossas escolhas e atitudes diante
do medo, do horror, da força, de um poder qualquer que
ameace nos destruir. Assim, é singular a epígrafe de Defoe
que abre o romance e afirma que “é tão válido representar
um modo de aprisionamento por outro, quanto representar
qualquer coisa que de fato existe por alguma coisa que não
existe.”37 A doença, física ou ideológica, clínica ou moral,
penetra a linguagem, alegoricamente, e coloca o mundo
e a história diante de nossos olhos, a interrogar-nos se
estamos mesmos dispostos a pagar o preço que, diante
do mal, a omissão exige. E omitir-se é deixar-se aprisionar
pela omissão e pelo conformismo.

N

ão sei se obras de arte ou literárias podem
nos ensinar, de fato e diretamente, o que
quer que seja. Seria uma visão quase
pedagógica da arte e da literatura e um
tanto platônica também, sobretudo no
que a ideia comporta de moralismo, como já comportava
em Platão que, justificando a expulsão do poeta de sua
cidade ideal, dizia que este não passava de um falsificador
da verdade, sugerindo que só teriam direito à cidadania
aqueles poetas de cujas obras fosse possível deduzir os valores do bem e da virtude. No entanto, penso que podemos
deduzir da arte algumas lições que falam à sensibilidade
e ao espírito, mais do que ao conhecimento racional ou
à demanda por valores e princípios. Assim, em face do
romance de Camus, podemos deduzir, de forma enfática,
que é preciso compreender, opor-se, lutar e resistir contra
tudo aquilo que nos ameaça e constrange, seja a doença,
a pandemia e a morte, sejam as forças políticas antidemocráticas e autoritárias, mas, também e sobretudo, que é
preciso perseverar numa solidariedade profunda, que nos
humanize de fato, que nos vincule aos outros pelo caminho
do entendimento, do respeito, da compreensão.
Uma solidariedade baseada na percepção de que nossa
condição humana é frágil, de que temos medo, de que nos
desesperamos e, por isso mesmo, é necessário resistir ao
assédio do pânico e da angústia, da paranoia e da loucura,
das ideologias que oferecem o consolo fácil que, bovina-
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mente, estamos dispostos a seguir, se quisermos vencer
as circunstâncias que nos, nos dias de hoje, voltam, de
certo modo, a nos cercar: a pandemia e as adversidades,
econômicas, políticas, sociais e de saúde pública que ela
trouxe consigo. Mais do que isso, podemos vislumbrar,
com o romance, a importância de nos mantermos lúcidos
e responsáveis, um dos maiores desafios que enfrentamos
na vida, diante de um destino maior que o nosso: o destino
do mundo no qual habitamos. No entanto, é preciso considerar que a arte e a literatura não são uma forma tradicional
de conhecimento, como encontramos na filosofia ou na
ciência, isto é, um conjunto metodologicamente organizado e sistematicamente apresentado de saberes, ideias
e teorias que operem ao nível da explicação das coisas e
dos fenômenos.
A arte e a literatura figuram um mundo próprio, uma
realidade e uma existência singulares, que só podem ser
tomadas, por isso mesmo, em sua absoluta particularidade.
No máximo, se desvelam como exemplo, no sentido daquilo em que podemos nos reconhecer pela similaridade das
experiências. Assim, ainda que haja algumas coincidências
importantes entre o romance de Camus e a realidade que o
mundo e o país atravessam hoje diante da pandemia, essas
coincidências não nos permite tomar o romance como uma
forma de explicação do que quer que seja, nem imaginar
que, de sua leitura, possamos deduzir, literalmente, um
paradigma de comportamento. No romance, também se
estabelece uma quarentena, que, mais tarde, se transforma em estado de sítio. As autoridades também resistem,
desde o início, a tomar medidas mais duras para o controle
da peste, porque temem os prejuízos econômicos que tais
medidas provocam. Os cidadãos, no início, também não
compreendem a seriedade e a gravidade da epidemia, o
que faz com que ela se espalhe rapidamente, alcançando
uma letalidade imprevista, mas não improvável.
Do mesmo modo, vemos, no romance, a força da
desinformação, do medo e da paranoia, bem como a irresponsabilidade daqueles que duvidam dos acontecimentos
e, em razão disso, se sujeitam à exposição e à doença,
contaminando-se, disseminando o bacilo, morrendo e agravando ainda mais a situação já precária e dramática na qual a
cidade se vê mergulhada. Do mesmo modo, identificamos,
no romance, a solidariedade abnegada daqueles que irão
se dedicar, contra a estreiteza política dos governantes
e contra a irresponsabilidade cega dos cidadãos, a lutar
contra a praga, a ajudar os outros, a resistir ao caos. Mas,
a despeito das coincidências, é na figura singular e única
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das personagens que emerge a vida de fato, aquela que
devemos, a todo custo, tentar compreender em suas mais
profundas ou chocantes contradições. Victor Brombert
assinala com precisão o fato de que “Camus escolheu
para seu personagem central, primeira testemunha e
principal cronista a figura de um clínico devotado a seus
pacientes e a suas rotinas diárias”, com isso, podemos
apreender que “a lição implícita não é só a de dedicação a
uma profissão, a um métier, mas ao que Camus chama o
‘métier d’homme’ – expressão difícil de traduzir, pois métier
significa profissão, ofício, meio de vida, trabalho, ocupação,
mas também perícia e experiência”, o que leva a pensar
que “exercer o ‘métier d’homme’ é portanto ser um ser
humano plenamente envolvido” e que “tal envolvimento
é parte do aprendizado de solidariedade, de ‘fazer parte
daqui’, de aceitar um destino coletivo.”38
Ainda que a lucidez de Bernard Rieux lhe imponha a
consciência dolorosa de que todo sacrífico, pessoal ou
coletivo, requer sempre mais sacrifício, sem garantias efetivas de sucesso ou mesmo de aprendizado, ele continua
a combater os ratos, a peste, a ignorância ou desprezo
dos cidadãos, doentes ou não. Porque ao homem que
se compromete com o destino do mundo, não há outra
salvação fora da responsabilidade: “Dr. Rieux sabe, ai
de nós, que nenhuma vitória jamais pode ser duradoura,
que a luta contra a peste sob todas as suas formas, ainda
que necessária, significa uma frustração que nunca tem
fim”, um despropósito, muitas vezes, uma sensação de
inutilidade ou de impotência, “mas esta não é uma razão
para baixar a guarda. O bacilo mortal pode estar aqui para
sempre, ou reaparecer quando menos se espera. Daí a
necessidade de permanente vigilância. Não pode haver
armistício na insurreição contra o sofrimento.”39

A

lucidez, sem dúvida, não é o estado de
consciência mais agradável ou feliz, ao
contrário, em geral nos confronta com os
muros muito estreitos de uma perspectiva
por demais realista dos seres, do mundo,
das coisas e das circunstâncias, mas ela também é a única
arma contra as ilusões fáceis e os consolos mais equívocos.
A lucidez pode ser triste, mas nunca uma má conselheira.
As vendas de A peste explodiram, no Brasil e no mundo,
imagino que, entre outras razões, porque os leitores buscam, em obras assim, a possibilidade de apreenderem, de
imediato, qualquer coisa sobre a pandemia, o isolamento
social que ela impôs, a quarentena e a vida sob tantas in108 saturação
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certezas. Não pode haver uma razão mais equivocada para
tal procura. Por uma espécie de modismo, deduzem que
possam aprender alguma coisa com os romances, porque
imaginam que eles apontem respostas ou saídas para os
problemas reais e imediatos que vivemos. Isso, sim, me
assusta, porque, no fim das contas, são obras ficcionais.
Ainda que possamos deduzir algumas lições delas, não
oferecem soluções milagrosas para os nossos problemas
mais concretos. Elas podem nos sensibilizar, nos humanizar em alguma medida, nos afetar de um modo sensível,
emocional, mas não podem servir como um manual ou um
guia para a vida diária e as circunstâncias excepcionais que
estamos, por ora, vivendo.
A ficção é uma forma outra de ver o mundo, mais livre
e menos comprometida com a verdade lógica, filosófica,
social ou política. Logo, esses romances não podem ser
procurados como um instrumento de compreensão do
estado de coisas que estamos vivendo agora. É um mau
uso da literatura e da sua capacidade de nos transformar,
minimamente que seja, e que exige um longo percurso,
como leitores e como sujeitos do conhecimento. Preocupa que o que leve as pessoas a ler seja mais a histeria e
menos o desejo de se humanizar de fato. Penso, então,
que a maior lição que podemos deduzir do romance de
Camus é a da relação entre liberdade e responsabilidade:
só somos verdadeiramente livres em nossa forma de
pensar, viver e agir se aceitamos que somos responsáveis
por nossas ideias, nossas vidas, nossas escolhas e ações.
E que essa responsabilidade é determinante dos modos
de estar no mundo, mas também de partilhar a vida social
com os outros.
Ninguém é uma mônada, perfeita e isolada em si mesma, distinta da realidade pública e comum que dividimos
com todos, fechada sobre si e totalmente independente
daqueles que nos cercam. Por menos que queiramos
aceitar, estamos ligados aos outros, dependentes deles
mais do que gostamos, muitas vezes, de pensar, o que
solicita de nós a compreensão de que a vida social exige
um compromisso ético de todos para com todos, um contrato moral, político e cultural que não pode ser rompido
sem o ônus, sem o custo extremo da ruptura da própria
ordem social que nos abriga e sob a qual, gostando ou não,
vivemos. Aí está o sentido profundo de responsabilidade
que devemos reconhecer e preservar. Ainda que a arte e a
literatura, quando se realizam em determinadas obras, com
suas linguagens, estilos e formas de representação singulares, tenham, por esse mesmo motivo, como principal
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característica a particularidade estética, que as diferencia
de outras formas de conhecimento e discursos humanos,
bem como entre si, é possível derivar delas certas ideias,
imagens ou noções universais, e é esta universalidade que
as aproximam e irmanam no quadro maior das experiências
humanas – e do conhecimento tal qual o entendemos.
No caso de obras que se dedicam a figurar a doença, a
epidemia, a morte, resta, como elemento comum, não só
a imagem de nossa fragilidade diante da enfermidade, da
dor que ela nos provoca, do sofrimento e da quase sempre
inevitável indignidade que a morte carrega consigo, a ideia
de que, diante das circunstâncias mais extremas de nossas
vivências, das adversidades que se colocam em nosso
horizonte existencial, das crises públicas, das tensões
sociais, do medo coletivo, do abandono ou omissão das
instituições, as primeiras coisas a vacilarem são nossos
sistemas de valor, nossas crenças, aqueles princípios todos
que supostamente regem o quadro de nossos comportamentos e moralidade pública, a responsabilidade social, a
ética como pressuposto de uma forma elevada de vida,
ainda que em face dos maiores riscos e incertezas.
Ao inscrever-se na linguagem da arte, ao se insinuar no
interior da representação, fazendo com que esta assuma,
por sua vez, a natureza linguística do sintoma, a doença
ganha uma expressão material, uma concretude singular,
que nos situa em relação a ela de um modo que não
podemos evitar, porque nos impõem, ao mesmo tempo,
que ela seja racionalizada e sentida. No mundo em que
vivemos, este da ciência, da técnica, do conhecimento
instrumental, a arte e a literatura não podem mais assumir
uma forma de sabedoria inequívoca, como outrora esperava
Benjamin; menos ainda de conhecimento filosófico ou
científico, o qual, de resto, elas nunca almejaram, porque,
sob muitos aspectos, sua condição estética é justamente
a de resistir ao conhecimento como forma estritamente
racional de aprendizado ou entendimento, mas elas têm
este poder de serem um produto do pensamento vazado
numa linguagem dos afetos, que mobiliza as emoções
em seu estado mais puro e desconcertante; daí, poderem
nos ensinar, em alguma medida, a sentir. E essa deve ser
a lição de toda obra de arte digna desse nome: a salvação
do humano, que não pode jamais existir fora dos afetos
que tão profundamente nos assinalam.
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irassol
À MEIA-NOITE
Antonio Canha
Cientista social

A ideia de se dedicar a entender a ontologia do presente é, à primeira vista, ambígua. Afinal,
o presente é o mais indeterminado dos períodos temporais. Espremido entre os pares
infinitos do passado e do futuro, o presente é apenas um instante, um pedaço finito de
tempo que guarda a paradoxal possibilidade infinita de delimitação. A depender, o presente
pode ser apenas um futuro passado, um minúsculo grão de tempo que não cessa de cair
numa ampulheta sem fundo. Ou, talvez, o presente seja a única coisa que definitivamente
é, não aquilo que foi ou será, mas tudo que é só pode ser se for presente. Enfim, o presente
pode ser tudo ou nada, com todas as infindáveis posições entre os dois. Tal ambiguidade,
contudo, é apenas aparente, pois, a depender de que posição se assuma frente à infinita
finitude do presente, quer dizer, aonde quer que se movam seus limites, em direção ao tudo
ou nada, a própria percepção de sua ontologia há de mudar.
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Além do presente em si – o presente ideal – contudo,
há o presente concreto, histórico. E este é terrivelmente
angustiante. Apenas o fato de a palavra “fascismo” não
parecer somente uma categoria ofensiva vazia, um xingamento banal aos adversários da vez, mas, ao contrário,
por ser levada em conta como um conceito sério para a
análise da conjuntura, já dá pistas sobre o peso sinistro
do agora. Mas afinal, quando começa nosso presente
histórico? Nosso instante soturno é uma totalidade em si
mesmo, um fenômeno independente, raio em céu azul?
Ou ele é um elo de uma cadeia antiga, a fruta podre de
uma árvore doente?

M

e explico melhor: há, grosseiramente, dois
ângulos para se olhar o presente. O primeiro entende que a renascença fascista é um
acidente de percurso numa caminhada
virtuosa da liberdade e do esclarecimento. É um momento
de exceção, um botão apertado errado, um desvio na rota
que pode ser cosmeticamente corrigido. Essa visão guarda,
implicitamente, a velha tese da modernização progressiva
traduzida por outros meios. A outra forma de encarar é diametralmente oposta. O fascismo contemporâneo não é um
ponto fora da curva, mas emerge das próprias entranhas
da normalidade democrática, sem rupturas ou revoluções.
O fascismo faz parte da ordem, serve à ordem, mantém
a ordem, aprofunda e radicaliza a ordem que o precede.
Os grandes intérpretes do fascismo dos anos trinta,
Gramsci e Polanyi, conectaram sua gênese à dinâmica
capitalista pregressa. No espírito deles, é preciso fazer a
conexão entre o triunfalismo liberal do pós-89 e o belicismo
conservador do pós-2013. Como, porém? O fascismo como
modalidade superestrutural necessária à próxima etapa de
acumulação de capital? Tão mecânico e caricato que chega
a ser cômico. Há um elo que falta, uma lacuna conceitual
sem a qual o quadro analítico não se fecha. Nessa confusão,
retorno constantemente à visão de Walter Benjamin sobre
o presente, nas “Teses Sobre o Conceito de História”, onde
perturbado filósofo diz:
Como flores que voltam suas corolas para o sol, assim
o que foi aspira, por um secreto heliotropismo, a voltar-se
para o sol que está a se levantar no céu da história. Essa
mudança, a mais imperceptível de todas, o materialista
histórico tem que saber discernir.1
É meia-noite, porém, no céu da história. Não sabemos
que tipo de flores giram suas corolas. 1964 e 1932? Ou por
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que não 1917 e 1848? É preciso desvendar esse secreto
heliotropismo antes que o sol apareça, pois aí pode ser
tarde demais. O materialista histórico de Benjamin é, para
todos os efeitos, o sociólogo que pretendemos ser, um
intérprete da história em tempo real. A tarefa de conhecer
a ontologia do presente, portanto, encontra sua transcrição pictórica na imagem de um sociólogo num campo de
girassóis, sob o breu da meia-noite, que precisa descobrir
para onde giram as flores, a fim de se antecipar à aurora.
O olho nu não lhe serve, o real movimenta-se às escuras.
De que outros artifícios dispõe?
Ontologia do ser e do estar

Sabemos que as línguas ibéricas produziram a distinção
entre os verbos ser e estar, introduzindo, assim, uma dupla
dimensão na ideia de existência. Ao contrário da vasta maioria das línguas, a existência, em português, implica em duas
instâncias complementares; a transitiva e intermitente do
estar e a perene e permanente do ser. Quais são as consequências, porém, de se pensar ontologicamente em língua
portuguesa? Considerar o real, em português, começa por
distinguir o permanente do transitório, separar a regra da
exceção, saber o que é básico e o que é acessório.
É claro, porém, que um pensamento ontologicamente
orientado que conhece a distinção entre o ser e o estar é,
via de regra, exceção. Mas antes de lamuriar a condição
periférica da língua portuguesa, é melhor nos atermos à
vantagem comparativa da herança legada pelo latim vulgar
para se pensar ontologicamente. Valer-se de um simples
jogo verbal nos exime de grandes formulações filosóficas
que pretendem estratificar a existência, indispensáveis
nos contextos em que o ser e o estar aparecem fundidos.
O cânone da filosofia social, da sociologia, da antropologia e outras ias pensa a partir do enquadramento das
línguas do norte, nas quais a existência é unidimensional.
O mundo est como is. A consequência epistemológica
dessa estrutura linguística é a frequente equivalência, no
cânone, entre as investigações sobre o real em si (ser) e
sobre a atual configuração do real (estar). Seria forçoso
e exagerado, contudo, afirmar que essa equivalência é
constante. A noção de “estado de coisas”, por exemplo,
que se refere a uma situação temporalmente específica,
própria da dimensão do estar, indica que nem sempre a
existência é pensada como unidimensional, mas que um
estrato específico do ser é identificado como uma situação
passageira do real. Contudo, a certa dose de sofisticação
necessária para se pensar em “estado de coisas”, como
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oposição às puras “coisas” em si, já demonstra que não
se trata de um exercício cotidiano.
A visão estratificada sobre as coisas, porém, já é
habilidade inata do iberofalante. Aplicada aos problemas
sociológicos do agora, essa propriedade atualiza, por
exemplo, a pergunta sobre o suposto fim da modernidade
desdobrando-a em duas: em primeiro lugar, por supuesto,
é preciso saber o que a modernidade é, seus traços característicos e duradouros, para, em segundo lugar, indagar
como a modernidade vai, ou seja, com que roupagem os
traços definidores da modernidade se apresentam no baile
do presente. Não se trata, enfim, de avaliar a persistência
deste ou daquele elemento ideal do ser moderno através
do tempo a fim de determinar se este advento é ou não é
atual, mas trata-se de saber que os elementos ideais do ser
aparecem a nós circunscritos pela transitividade do estar,
enredados pelas configurações sempre móveis do agora.
A relação entre o ser e o estar guarda, ainda, indeléveis
notas temporais. Sublime, o ser é atemporal. Independe
da dinâmica comezinha das conjunturas, flutua acima da
historicidade dos eventos e vai além de todos os mitos. O
que é, é e ponto final. Não se é através, não se é com e
nem se é a partir, ou se é, ou não se é. O estar, ao contrário, vive preso na dimensão do tempo. Necessariamente,
quem está, está em. Em algum lugar, em algum modo,
em algum trecho. O estar, de pronto, indexa o sujeito a
um fragmento específico da existência, localiza-o em uma
passagem, fugaz e transitória, em um momento. O estar,
portanto, é a realização temporal do ser, a instância tangível do sempre: o agora. Atualizando o primeiro parágrafo,
temos uma reelaboração lusófona do clássico problema
ontológico: o presente não é aquilo que é, o presente só
pode ser aquilo que está. Em outras palavras, a ontologia
do presente é a ontologia do estar.

O estar

É A REALIZAÇÃO
TEMPORAL DO SER
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O problema da definição do presente, porém, persiste.
Qual é o nosso presente; ou melhor, quando nós estamos?
Um poderia dizer que estamos no terceiro milênio da Era
Cristã, precisamente no Anno Domini 2020, e estaria
correto. Outro acredita que estamos há, mais ou menos,
150 anos de capitalismo. Também ele está certo. E, por
que não, um jacobino saudoso diria que estamos em 228,
mais uma vez correto. Portanto, a primeira coisa que o
sociólogo no campo de girassóis não sabe é quando ele
está, ou seja, quando começa o seu presente. Se ele não
for capaz de distinguir os fios mais vibrantes do seu tempo, ordenando-os do mais grave ao mais agudo, perderá
o sentido da melodia.

S

ociólogos são seres que perderam a noção do
tempo. Não falta à sociologia estofo ontológico
no sentido clássico (ou nórdico), aquele que se
refere ao ser enquanto instância atemporal.
A metateoria e a teoria social que informam a sociologia
continuam de pé. As consequências não previstas da
ação, a eterna juventude das ciências sociais, a infinitude
do mundo social, a externalidade das estruturas ou a reflexividade entre ação e estrutura são todas afirmações de
metateoria e de teoria social que não perderam a validade.
Se estão certas ou não, veja bem, não é a questão, mas o
ponto é que não caducaram com o passar do tempo. Nem
poderiam, pois são afirmações sobre o ser social em si,
que independem de localização no tempo e no espaço,
aplicam-se ao ser social ideal-típico, por assim dizer. O que
falta à sociologia é, na verdade, a ontologia do estar, ou seja,
teorias explicativas do presente e suas dinâmicas, teorias
sobre a atualização do sempre no agora. Sem ontologia do
estar, não há teoria sociológica.
Retomemos brevemente a tênue, porém real, fronteira entre teoria social e teoria sociológica. Nos finais do
XIX algumas das cabeças pensantes vislumbraram uma
inédita ruptura a qual denominaram a passagem do pré-moderno ao moderno. Nascia a sociologia, o estudo das
sociedades modernas, que tinha como ofício a produção
de teoria sociológica, explicações gerais sobre as leis e
os sistemas que dinamizavam a forma de vida moderna,
diferente da teoria social, que versava sobre qualquer forma
de vida em sociedade. Ela mesma produto de seu objeto,
a sociologia é a própria autoconsciência da modernidade,
seu trabalho é produzir um autorretrato e preparar as bases
de uma autocrítica. Dessa forma, para existir, a sociologia
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pressupõe que o espaço temporal que lhe é contemporâneo, ou seja, seu presente, não seja
um mistério, mas uma certeza. A partir do momento em que não conseguem definir em
que instante estão, os sociólogos não podem servir de autoconsciência a nada, pois vivem
condenados a naufragar quando o barco da modernidade perder combustível. Antes de ir a
pique, é claro, os sociólogos poderiam recorrer ao bote da teoria social, que não naufragará
nunca, pois navega nas águas plácidas da filosofia e não se reporta a momento histórico
nenhum. Mas esse movimento não resolve o problema, uma vez que o ofício sociológico,
em última instância, não é dizer o que somos, mas quando estamos.

A

ontologia do ser está para a teoria social como a ontologia do estar está para
a teoria sociológica. Se as primeiras são transcendentais, as segundas são
históricas. Mas além de uma relação análoga, há uma relação necessária entre
elas. Sabemos que a teoria social é o resultado de uma combinação específica
de pressupostos filosóficos sobre o mundo, ela advém de um espaço metateórico provido
por certos axiomas atemporais.2 A ontologia do ser é um dos principais alimentadores desse
espaço. Idealismo e materialismo são exemplos de distintas teorias sociais que bebem de
postulados opostos de ontologia do ser. O primeiro que o mundo é feito de ideias e o segundo que o mundo é feito de matérias. Sem ontologia do ser, portanto, não há teoria social.
A ontologia do estar, porém, surge como um tipo específico de postulado filosófico, aquele
sem o qual não pode haver a passagem da teoria social para a teoria sociológica. Indagar-se
sobre o estar, como vimos, é perguntar-se sobre o momento presente, sobre que instante
da realidade estamos. E fazer teoria sociológica, como também vimos, implica a certeza de
que o momento em que estamos é a modernidade. A autoconsciência da modernidade,
portanto, é um exemplo de ontologia do estar, um pressuposto metateórico sobre o presente
que informa todas as teorias sociológicas.

Bem-vindos a 1964

Quando o relógio esgotou os últimos segundos do ano de 2018, um mesmo brinde de
boas-vindas, ora irônico, ora exultante, pode ser ouvido por todo o país: feliz 1964! A sensação de muitíssimos era de que a posse do presidente eleito dava um golpe de marreta na
escada de vidro do tempo linear, introduzindo à força uma volta ao passado. A marretada
teria derrubado cinquenta e tantos degraus, e a civilização brasileira, que os havia subido a
muito custo, aterrissava de bunda nos anos sessenta. Gestada como crítica arguta e sagaz
pela esquerda, as boas-vindas ao ano velho foram apropriadas, aos risos, pela direita, que não
se ofendeu, mas pelo contrário, gostou. Por detrás da ironia, porém, a esquerda escondia
um medo real de que o passado regressasse em vultos fantasmagóricos, transformando o
presente numa casa mal-assombrada. Sensação viva de instabilidade e inconstância temporal.
Ao longo do primeiro ano do novo-velho governo, a imagem da volta ao passado foi
acionada infinitas vezes. Nem sempre à ditadura, mas às vezes à idade média. No grande
fórum da política e da diplomacia globais, o Twitter, Fernando Haddad explorou as muitas
viagens no tempo que aparentemente fizemos:
No final de 2015 estávamos em 2010, e com o impeachment de 2016 voltamos pra 2002.
O MDB no poder em 2017 nos levou a 1985. E a eleição de Bolsonaro jogou a gente pra
1964. Vamos inventar um futuro e, se tudo der certo, esse ano só termina no ano que vem.
O comentário foi publicado, de acordo com o calendário gregoriano, em 1º de janeiro
de 2020 como um balanço do ano que passou, mas, de acordo com o próprio autor, o ano
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que se iniciava não parecia 2020, ou como 2020 deveria
parecer. A sensação de volta ao passado, porém, vai além
da mera associação entre as datas, indica mais do que a semelhança de eventos ocorridos em anos diferentes, como,
por exemplo, os governos emedebistas de 1985 e 2017. A
sugestão de que 2017 era, na verdade, 1985, tem menos a
ver com o partido do presidente da República e mais com
as condições sistêmicas experimentadas, particularmente
o diagnóstico de que as instituições democráticas haviam
regredido ao ponto de partida da redemocratização.
Coisas regressam o tempo todo, porém. Economias
entram em recessão, equipes são rebaixadas, idosos voltam a ser crianças e recém-doutores retornam à casa dos
pais. A sensação de “voltar à estaca zero”, como se fosse
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mesmo uma volta no tempo, rodeia a vida diariamente, não
há novidade nenhuma. Ainda assim, o tom que a esquerda
assume ao sugerir que o país volta no tempo tem um quê
de absurdo, surreal, impossível. O ponto é que o retorno
a conjunturas sociopolíticas pretéritas anuncia uma volta
no tempo que não deveria acontecer. Sentir-se em 1964
é uma experiência terrível para quem vivia com a certeza
de que o presente, o instante do agora, caracterizava-se
pelo império da democracia liberal. Em 2020, pensam, não
deve haver, não pode haver, é impossível que haja uma
guinada societária para fora do curral liberal-democrático,
ou não estamos de fato em 2020. Um postulado filosófico
que versava sobre o espírito do presente, ou seja, uma
ontologia na dimensão do estar, espatifou-se em mil pedaços quando a pedra do fascismo, arremessada desde as
tumbas do passado, atingiu-a em cheio.
O país parece regredir no tempo porque testemunhamos eventos que depõem contra nossa ontologia do estar.
Apesar de experenciarmos os eventos, apesar de vivê-los,
não nos sentimos em sincronia com eles, pois nossa posição metafísica sobre o que é o presente em que vivemos
não nos permite pensá-los. Sem o espaço ontológico necessário para encher de sentido os eventos que acontecem
aos nossos olhos, não teremos nem esboço de uma teoria
que seja capaz tanto de explicá-los quanto de interpretá-los. Ao contrário, o mundo permanecerá assincrônico; o
fascismo do presente soará como se apenas fosse uma
ruína do passado, e não um fenômeno atualíssimo como
é. Desde o passado, porém, também podemos aprender,
como insiste em nos ensinar Benjamin e suas teses:
O espanto em constatar que os acontecimentos que
vivemos “ainda” sejam possíveis no século XX não é
nenhum espanto filosófico. Ele não está no início de um
acontecimento, a menos que seja o de mostrar que a
representação da história donde provém aquele espanto
é insustentável.3

O país

PARECE REGREDIR
NO TEMPO
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Há algo de errado, portanto, com nossas assumpções
sobre o presente. É claro que a referência a datas do passado pode servir muito bem à compreensão do presente
se for utilizada somente como recurso metafórico. Nosso
tempo é como se fosse os anos sessenta. Como se fosse,
mas não é. Esta distinção, por mais simples, pode ser a
fronteira entre a ordem e caos do pensamento. Levada a
sério demais, o acionamento do passado como mecanismo
explicativo significaria sugerir que uma volta no tempo faz
mais sentido do que uma teoria sociológica. É um sintoma
de fratura na ontologia do estar, uma posição filosófica
sobre nosso tempo de tal sorte mal elaborada que não fecunda uma teoria sociológica capaz de produzir um quadro
analítico que funcione.
Mas que ontologia do estar é essa que desinforma
seus adeptos ao ponto deles, desesperados, recorrerem à
volta no tempo como mecanismo explicativo? Esta é uma
tarefa que compõe os primeiros tópicos de uma agenda de
pesquisa sobre nossa estupefação com as crises presentes. Devemos reconsiderar a ontologia do estar que nos
trouxe até aqui, revisar a genealogia do posicionamento
ontológico sobre o instante presente que ora hegemoniza
largas franjas da sociedade. Além do mais, que franjas são
essas, quais setores e grupos sentem-se, negativamente,
na Guerra Fria ou nos anos 1930? Como se não pudessem
simplesmente crer que em 2020 houvesse fascismo,
macartismo e terraplanismo? Suspeito, sem concluir, que
a sensação de instabilidade temporal atinge mais forte os
laços sociais que vão desde a universidade aos partidos
políticos, passando por artistas, ensaístas e jornalistas,
ou seja, esse campo tão gelatinoso quanto real ao qual
chamamos de esquerda.
Estado de exceção

Não posso e nem me proponho a desfiar longamente
os pressupostos de ontologia do estar que julgo serem
responsáveis pela incapacidade que muitos sentimos em
interpretar nossa contemporaneidade. Não posso, porque
não conheço satisfatoriamente seu conteúdo. Não me
proponho, porque, havendo compartilhado eu mesmo tais
pressupostos, também me senti traído por minha própria
visão de presente e prevejo o comprimento ingrato desta
trajetória. Penso, porém, reunir algumas pistas para iniciar a
sondagem sobre a visão de mundo que compõe a ontologia
do presente mais difundida até então.
Além da sensação de assincronia em relação aos
eventos funestos que experimentamos, outra rachadura
116 equinócio
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O
populismo

É UM CONCEITO
QUE CARECE
DE CONTEÚDO

na ontologia do estar é o recurso à ideia de “estado de
exceção”. A rigor, um “estado de exceção” caracteriza-se
pela fuga da normalidade, um desvio da liturgia sacra. Mas
não é, porém, uma revolução, pois o “estado de exceção”
não estabelece um novo paradigma ou uma ruptura com o
passado, apenas significa o mau funcionamento do sistema
vigente. O “estado de exceção”, por fim, não ameaça ou
compete com o “estado de coisas”, uma vez que este é
a própria definição do que é a regra e aquele a definição
do que é, claro, a exceção. Dessa forma, aludir que certa
configuração sociopolítica, como, por exemplo, um governo
fascista, é um “estado de exceção”, significa pressupor
uma normalidade, expressa por um tal “estado de coisas”,
com a qual a “exceção” não comunga, mas também contra
a qual não oferece real ameaça.
A ideia de “estado de exceção”, porém, é mais reivindicada em nossa época sob outros rótulos, dentre os quais
destaca-se o epíteto de “populismo”. Grande guarda-chuva
conceitual, populismo é um adjetivo frequentemente associado aos mais diversos fenômenos políticos atuais, desde
líderes, partidos, movimentos e até regimes. Aplicado,
contudo, sem muito rigor, o populismo é um conceito que
carece de conteúdo ou utilidade analítica. Em realidade, o
valor da ideia de populismo, geralmente mobilizada como
acusação, serve mais para compreender os acusadores
do que de fato os acusados. O que têm a ver, por exemplo, pessoas como Donald Trump e Evo Morales? E suas
respectivas filiações partidárias, o Partido Republicano e o
Movimento ao Socialismo, o que compartilham? Eles se
aparentam em quase nada e quase tudo ao mesmo tempo.
São quase nada parecidos porque sua única característica
em comum é o descumprimento sistemático do roteiro
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da democracia liberal, mas são parecidos em quase tudo
porque, para os bestsellers da ciência política, o roteiro da
democracia liberal é a única régua disponível para a crítica
política. A fuga de certas práticas identificadas como democráticas e liberais, por exemplo, a economia de mercado, os
três poderes relativamente autônomos e a despolitização
de instituições como o banco central, qualificam o desviante
como suspeito de “populismo”.
Assim, a despeito da enorme diferença entre os fins
que almejam Evo e Trump ao prescindirem dos meios
prescritos pela liturgia liberal, os dois são igualados sob a
mesma acusação. Não interessa que instituir eleições para
os magistrados da Suprema Corte, como fez Evo e seu
partido na Bolívia, e se recusar a aprovar o orçamento porque este não previa a construção de um muro bilionário na
fronteira com o México, como fez o governo Trump, sejam
ações que apontem para conceitos de justiça totalmente
diferentes. Interessa, isso sim, que os dois movimentos
violam princípios de conduta liberal, ou seja, a forma, os
meios pelos quais persegue-se os objetivos, a despeito do
conteúdo da ação, dos fins almejados pelos praticantes.

N

a definição de Mudde e Kaltwasser,4 por
exemplo, o populismo seria apenas a ideia
de que a sociedade é compreendida pelo
antagonismo entre o povo virtuoso e a elite viciosa. Antes que uma “full ideology”, admitem os autores,
o populismo é um “mental map”, ou seja, uma forma de
esquematizar o cenário político em dois entes beligerantes,
mas que dispensa, por outro lado, uma compreensão sobre
o conteúdo das bandeiras dos combatentes. Exatamente
pela ausência de qualquer filosofia política, os populistas
buscariam o conteúdo de outras ideologias para sustentar
sua morfologia. Essa concepção, por fim, define o populismo como mera análise dualista do jogo político na qual
o povo luta contra a elite, em contraposição ao pluralismo,
próprio da democracia liberal, que parte do princípio de
que há mais de dois atores em cena. Em qualquer uma
das duas, não importa a concepção de justiça subjacente
às formas de dispor os atores, pois, como vimos, é um
conceito que se refere aos meios, não aos fins.
Ora, a análise dos meios em detrimento da crítica dos
fins é característica antiga da ordem liberal-democrática, é
daí que se sustenta o elogio à diversidade e ao pluralismo.
Garantido certo modo de agir, um dress code apropriado,
qualquer opinião de filosofia política pode apresentar-se civilizadamente no grande parlamento que são as sociedades
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ocidentais. Em outro ensaio, “Crítica da violência – crítica
do poder”,5 Benjamin já considerava que o positivismo
jurídico se assenta na ideia de que o direito tem por objeto
a legitimidade dos meios, não a justiça dos fins. Investida
por esse princípio, a ordem liberal cerceia e pune todas
as ações que se valem de meios não positivados em lei,
independente dos fins que persigam, apenas por estarem à
margem da jurisdição. Eu acrescentaria que a perseguição
não se abate apenas sob os meios não positivados, mas
também sob os não canonizados, como eleições para a
Suprema Corte, que podem figurar na lei concreta de um
Estado nacional, mas estão ausentes da lei sublime e não
escrita do ideário liberal. Quem desafia a ordem canonizada,
o estado de coisas, é agente da exceção.
A democracia liberal como “estado de coisas”, ou seja,
como normalidade, pode ser muito reveladora sobre a ontologia do estar que subjaz por debaixo de todas as análises
de conjuntura. Relacionando a ideia de “exceção” aplicada
aos desviantes da democracia liberal com a temporalidade
contida em qualquer ontologia do estar, não é de se espantar que os “estados de exceção” sejam frequentemente
associados ao passado. Tal qual o brinde a 1964, o desvio
da normalidade liberal-democrática é experimentado como
uma volta ao passado, uma interrupção da linearidade do
tempo. Nossa ontologia do estar, portanto, guarda, ainda,
certa noção de progresso, mas não só, um progresso de
contornos liberais, com o qual marchamos para o convívio
harmonioso das ideias que se apresentam tolerantes e não
violentas, já que legítimas e positivadas.
O contínuo da história

Por detrás da apoteose fukuyamiana, porém, escondem-se as misérias da aporia. No segundo ensaio de
Benjamin citado acima, nosso filósofo percebe que os
parlamentos europeus de sua época, particularmente o
alemão, estavam imbuídos da crença na sua própria não
violência, no espírito do “compromisso”, a própria base
do liberalismo. Acontece que, como demostra Benjamin,
toda ordem é fundada pela violência, inclusive a liberal-democrática.6 Explorando a duplicidade semântica do termo Gewalt, que significa, ao mesmo tempo, “poder” e
“violência”, Benjamin entende que todo poder-violência é
instituinte ou mantenedor de alguma ordem, bem como
todas as ordens pressupõem poderes-violências que lhes
serviram de instituintes e lhes servem de mantenedores.
Na democracia liberal em geral, e na weimariana em particular, porém, o espírito do compromisso faz crer, equiabril • maio • junho 2020 117
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vocadamente, que a prática política parlamentar é despida
de violência. Daí que: “Quando a consciência da presença
latente da violência dentro de uma instituição jurídica se
apaga, esta entra em decadência.”
Como uma ordem instituída e mantida por meios
violentos poderia se crer baseada no compromisso e na
tolerância? Eis a insolúvel contradição que nos assombra
até hoje. Notemos, contudo, que a violência fundadora da
ordem liberal, como as revoluções burguesas e a espoliação colonial de outrora, são pontos específicos do tempo,
momentos críticos de irrupção de uma era. Quem diz violência fundadora, portanto, diz historicidade. A decadência
do poder-violência é também o esquecimento de que a
ordem apenas está, mas não é. Sua instituição foi obra
da história, da vontade humana de construir algo novo, de
transgredir, imaginar, de subverter a ordem então existente
para substituir-lhe por outra. O “esquecimento” da violência
revolucionária de fundação da democracia liberal é a própria
ilusão de que o liberalismo é destino natural, incrustado na
ontologia do ser.
Como destino, o liberalismo imbui a si mesmo a tarefa
de realizar a filosofia da história com a qual julga antecipar
o futuro e provar sua superioridade moral. Para Koselleck,7
a raiz de todas as crises políticas da modernidade pode ser
encontrada na crítica iluminista do século XVIII e a subsequente filosofia burguesa da história que, transformando
a história em progresso, estabelecia o “mundo burguês”,
nas palavras do autor, como o fim último racional da marcha da humanidade. Traduzindo para os termos que aqui
proponho, uma filosofia da história é a certeza de que na
ontologia do ser está escrita a moral em si, universal e
inquestionável, e que através da faculdade da razão é possível lê-la, para, enfim, cumprir dentro do tempo histórico
seu projeto.
Assim, um projeto político que se ancora numa filosofia
da história não se crê estabelecendo apenas mais uma
ordem, apenas mais um regime dentre tantos que já vieram, ou seja, não se entende preso na instância do estar.
Ao contrário, percebe-se como que realizando na própria
dimensão do tempo o reino atemporal do ser. Munidas
da razão, as grandes revoluções pretendem extinguir a
diferença entre o ser e o estar, instituindo uma ordem
mundana, porém intransitiva, histórica, porém eterna, que
dê sentido a toda caminhada pregressa. Se considerarmos
que uma ordem sociopolítica, um estado de coisas, é parte
da ontologia do mundo, devemos considerá-la como ontologia do estar, exatamente porque é histórica e transitiva.
118 equinócio
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Mas uma ordem alimentada por uma filosofia da história,
como o liberalismo, é uma ontologia do estar que aspira à
atemporalidade do ser. A morfologia teológica é gritante
demais para ser ignorada: o mercado é o único deus, e os
economistas são seus profetas.
O liberalismo como destino é o mais elevado grau de
confusão ontológica que nos ameaça como intérpretes da
história em tempo real. Seu substrato é a reificação da economia de mercado como segunda natureza e a mistificação
escatológica do sistema capitalista. Há um considerável leque teórico disponível que nos permite desconstruir o mito
do liberalismo como realização da ontologia do ser, desde
a violência historicizada de Benjamin até a primazia sociológica da dádiva sobre o mercado, em Mauss e Polanyi. Mas
se o liberalismo não é destino, tampouco são os seus rivais
imediatos. O próprio Benjamin, no seu singular marxismo
judaico, não deixava de sustentar uma teleologia, ainda que
fosse um progressismo às avessas, onde a realização messiânica da revolução socialista deveria “explodir o contínuo
da história”.8 Seja como progresso da civilização, seja como
progresso da barbárie, toda filosofia teleológica da história
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pressupõe um fim último que extingue a diferença entre o
ser e o estar, entre o sempre e o agora, e não pode servir
a qualquer projeto laico de sociologia.
Enfim

Este ensaio nasceu da inquietação de que a volta do
fascismo assombra os sociólogos como um fantasma.
Sua diária demonstração de desprezo por tudo aquilo que
julgávamos consensual, ou tendente a consensual, como
a celebração das diversidades e o compromisso da tolerância, desafia os quadros analíticos e os edifícios teóricos de
que dispomos. Encontrei em Walter Benjamin a imagem
que me parece melhor ilustrar a situação em que nos encontramos: no céu da história, o sol do real movimenta-se
constantemente e leva consigo as corolas dos girassóis
empíricos a nossa volta. Ainda que seja noite, o sol não
deixa de se mexer, ainda que não vejamos nada, as flores
não deixam de girar. Para servir de autoconsciência do nosso tempo, a sociologia tem que ser capaz de sentir esses
movimentos, os mais imperceptíveis de todos, mesmo que
no breu da meia-noite, mesmo que tudo pareça invisível.
O que nos falta, pois, é uma teoria do presente. Nossos pressupostos ontológicos sobre o que é o tempo em
que vivemos não são capazes abrir um espaço teórico
que permita enquadrar o fascismo como fenômeno contemporâneo. Diante disso, frequentemente recorremos
à volta ao passado como mecanismo explicativo. A partir
da diferença entre o ser e o estar, proponho pensar uma
ontologia em dois níveis: a do ser, que fecunda a teoria
social, e a do estar, que informa a teoria sociológica. A
incapacidade de conceber um presente histórico em que o
fascismo não seja uma aparição sobrenatural do passado,
mas um elemento constituinte do tempo vivido, aponta
para uma ontologia do estar que não funciona. Suas bases
são frágeis, suas premissas estão erradas.
Em ordem de encontrar uma ontologia do presente que
sirva como pressuposto válido para uma teoria do presente
é preciso identificar com precisão aquela que nos trouxe até
aqui e desconstruir seus elementos equivocados. Em primeiro lugar, se o fascismo é contemporâneo, é porque ele
pertence de fato e de direito à ontologia do agora, ele não
é um desvio, não é um acidente, não é uma assombração.
A forma pela qual costumamos enquadrar os “estados de
exceção” e categorizar os supostos acidentes de percurso
com acusações do tipo de “populismo”, revela com qual
tipo de ontologia do estar estivemos operando. De alguma
forma, a despeito das incontáveis viradas proclamadas,
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ainda permanece de pé uma tese sobre a normalidade
das coisas baseada no progresso, no esclarecimento,
no fim da história, e sua representação política ideal é a
democracia liberal.
Observar a diferença ontológica entre o ser e o estar não
é apenas um jogo de patriotismo linguístico, mas um poderoso antídoto contra as teleologias. É a ilusão do progresso
que exige a ideia do estado de exceção, pois se o caminho
da humanidade é conhecido e linear, os fenômenos que
contradizem a profecia precisam ser explicados e justificados como acidentes, “exceções”, que não comprometem
a marcha como um todo. Agora, uma boa ontologia, por
óbvio, deve ser capaz de reconhecer todos os fenômenos
como constituintes do real, sem recorrer às categorias
da anomalia, do desvio, dos monstros. O fim da história,
consequência do progresso, representa a dissolução da
diferença entre o ser e o estar, uma vez que a revolução
final, segura de que captura a transcendência das verdades
universais, quer fazer desabar o céu na terra, instituindo
dentro do tempo uma ordem que se arvora eterna.
A salvaguarda dessa diferença, que é também a diferença entre o sol e as flores, entre o sistêmico e o empírico,
desconjura o fim da história, o progresso e o estado de
exceção. Fica aberta, pois, a janela para construir uma
ontologia sobre o agora. Se quisermos reconstruir, enfim,
ambas as capacidades de elaborar teorias sobre o presente
e agir criticamente nele, ainda precisamos nos perguntar:
afinal, quando é que estamos mesmo?
O autor é doutorando em sociologia no IFCS/PPGSA.
antonioggcanha@gmail.com
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Sessão de 4 de julho de 1955
Considerações gerais em torno da situação
política nacional, bem como sobre a concessão
de plenos poderes ao Executivo.
Presidente – Tem a palavra o Sr. Carlos Lacerda.
Carlos Lacerda – Sr. Presidente, começo por fazer uma consulta à Mesa. Perguntaria
a V. Exª.: se necessário, terei direito a prorrogação e por quanto tempo?
Presidente – De acordo com o Regimento, V. Exª. terá direito à prorrogação por
metade do tempo. V.Exª. falou 15 minutos ontem, 45 minutos hoje. Terá, pois, direito
a trinta minutos. Mas V. Exª. vai dispor da segunda parte da Ordem do Dia, que
termina, como sabe, às 17:30.
Carlos Lacerda – Obrigado, Sr. Presidente. Era meu propósito aceitar um debate,
se preciso, sobre a tese que venho discutindo perante a Câmara. Mas, antes que esse
debate se torne possível e até mesmo necessário, parece-me cabível pedir a V. Exª. e
à Casa que me concedam a honra de ouvir a exposição da tese sem interrupção, para
que, depois de exposta, possam os apartes contribuir para o esclarecimento da matéria,
dando-me a honra e a oportunidade das explicações que estejam em minhas forças.
Último de Carvalho – V. Exª. permite um aparte?
Carlos Lacerda – Estou acabando de pedir, Sr. Presidente, que não haja apartes
durante a exposição da tese e o nobre Deputado por Minas começa a interromper
antes da enunciação da tese.
Último de Carvalho – É justamente para que V. Exª. não seja depois interrompido.
Carlos Lacerda – Sr. Presidente, vou abrir uma exceção em homenagem a Minas
Gerais, concedendo o aparte.
Último de Carvalho – Nobre Deputado, ouvi pela televisão uma palestra em que
V. Exª. se referiu a esta Câmara – e faço votos para que tenha ouvido mal. Queria
que V. Exª. dissesse se, por acaso, ouvi mal quando V. Exª. declarou que a maioria
desta Casa era composta de corruptos e corruptores.
Carlos Lacerda – V. Exª. ouviu mal e interpretou pior. Quando à capacidade
auditiva de V. Exª, dirija-se à Telex, que é, pelo que sei, um centro de cura da surdez.
Último de Carvalho – Eu me felicito e felicito a Casa pela declaração de V. Exª. de
que ouvi mal.
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