
suicídio

ANO XXIII  • Nº 90 • JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2020

direito ao



Acesse gzh.rs/juntoscontraovirus e confira a cobertura completa.

Aos poucos, algumas atividades estão 
sendo retomadas, mesmo com restrições. 
Mas lembre-se: estamos enfrentando
um inimigo invisível, que segue presente 
entre nós.

Por isso, precisamos seguir cumprindo 
com rigor todas as recomendações de 
saúde. Redobrar cuidados básicos como 
o uso de máscaras, manter hábitos de 
higiene e respeitar o distanciamento social.

Nossas vidas, nosso trabalho, nossos 
estudos, nossas compras, nossa renda 
e nossos sonhos dependem da nossa 
responsabilidade. 

Nunca o futuro esteve tanto em nossas 
mãos. E, se cada um fizer a sua parte, 
vamos avançar, sem retroceder.



Cliente SulAmérica Saúde pode pedir reembolso¹ pelo 
App para qualquer procedimento e sem limite de valor 
e ainda tem diversas facilidades:

• Os melhores médicos e hospitais por geolocalização

• Orientação Médica Telefônica

• Médico na Tela

TÁ COM REEMBOLSO 100% DIGITAL

Este anúncio contém informações resumidas que poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Os benefícios aqui descritos poderão ser descontinuados, a exclusivo critério da SulAmérica. 
Para mais informações e para consultar as regras do serviço acesse https://saude.sulamericaseguros.com.br/reembolsosaude/home.htm ou consulte o seu corretor. O produto SulAmérica 
Saúde obedece à legislação que regulamenta os seguros e às condições contratuais, que devem ser lidas previamente à sua contratação. O serviço de Reembolso Digital abrangerá 
apenas recibos, notas fiscais e notas fiscais eletrônicas (NF-e). O segurado poderá ter que enviar o arquivo original, caso seja solicitado pela SulAmérica no prazo de até 5 anos, conforme 
legislação em vigor. Razão Social: Sul América Companhia de Seguro Saúde CNPJ: 01.685.053/0013-90 e Sul América Serviços de Saúde S.A. e CNPJ: 02.866.602/0001-51. SAC: 0800-
722-0504 e Ouvidoria: 0800 725 3374, horário atendimento 08:30h às 17:30h (tenha em mãos o protocolo de atendimento).

ANS - Nº- 006246 ANS - Nº- 416428

Peça SulAmérica 
para o seu corretor.
SAIBA MAIS EM SULAMERICATACOMTUDO.COM.BR Saúde

BAIXE AGORA!
Disponível nas lojas:



PRÓXIMOS EVENTOS

28 de outubro

Milícias e a captura 
das eleições
Luiz Eduardo Soares, 
especialista em 
Segurança Pública

25 de novembro

Desafios dos 
bancos de varejo 
brasileiros
Octavio de Lazari 
Junior, presidente do 
Bradesco

Como resultado da parceria entre 
Insight Comunicação e o BRICS 
Policy Center, o Foro Inteligência 
promove uma série de debates sobre 
os principais temas da atualidade. 
Webinars e eventos presenciais serão 
realizados na Casa Affonso Arinos, 
espaço que abriga a disseminação 
da ciência no país. Os seminários 
plurais são um marco no intercâmbio 
de conhecimento entre Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul.

Debates fora  
da curva



DIRETOR
L U I Z  C E S A R  F A R O

EDITOR
C H R I S T I A N  E D W A R D  C Y R I L  LY N C H

EDITOR EXECUTIVO
C L A U D I O  F E R N A N D E Z

PROJETO GRÁFICO
A N T Ô N I O  C A L E G A R I

PRODUÇÃO GRÁFICA
R U Y  S A R A I V A

ARTE
P A U L A  B A R R E N N E  D E  A R T A G Ã O

REVISÃO
G E R A L D O  R O D R I G U E S  P E R E I R A

REDAÇÃO E  PUBLIC IDADE
I N S I G H T  C O M U N I C A Ç Ã O
RUA SETE DE SETEMBRO, 99 / 14º ANDAR  
RIO DE JANEIRO, RJ • CEP 20050-005
TEL: (21) 2509-5399
E-MAIL: contato@insightnet.com.br

www.insightnet.com.br

Os textos da  INTELIGÊNCIAI N S I G H T   poderão  
ser encontrados na home page da publicação:
insightinteligencia.com.br

P U B L I C A Ç Ã O  T R I M E S T R A L
J u L / A g O / s E T  2 0 2 0
C O P Y R I G H T  B Y  I N S I G H T

Todos os ensaios editados nesta publicação poderão ser livremente 
transcritos desde que seja citada a fonte das informações.

Os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos autores  
e não refletem necessariamente a opinião da revista.

Insight Inteligência se reserva o direito de alteração dos títulos 
dos artigos em razão da eventual necessidade de adequação ao 
conceito editorial.

Impressão: grafitto

MARCO ANTONIO BOLOGNA

MáRIO MACHADO

MáRIO POSSAS

NéLSON EIZIRIk

PAULO GUEDES

RENê GARCIA

RICARDO LOBO TORRES

RODRIGO DE ALMEIDA

SULAMIS DAIN

VICENTE BARRETO

WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS =

ADALBERTO CARDOSO

ANTÔNIO DIAS LEITE JúNIOR =

CORIOLANO GATTO

EDSON NUNES

JOÃO SAYAD

JOAqUIM FALCÃO

JOSé LUíS FIORI

LUIZ CESAR TELLES FARO

LUIZ ORENSTEIN

LUIZ ROBERTO CUNHA

MARCIA NEDER

IssN 1517-6940

BRICS Policy Center  Centro de Estudos e Pesquisas - BRICS

ACORDO DE  COOPERAÇÃO

ALOíSIO ARAúJO

ANTÔNIO BARROS DE CASTRO =

ANTÔNIO CARLOS PORTO GONÇALVES

ANTONIO DELFIM NETTO

ARMANDO GUERRA

ARTHUR CANDAL =

CARLOS EDUARDO BULHõES PEDREIRA

CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL

CARLOS LESSA =

CARLOS SALLES

CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES

CELSO CASTRO

CéSAR MAIA

CEZAR MEDEIROS

DANIEL DANTAS

DéCIO CLEMENTE

EDISON VAZ MUSA

ELIEZER BATISTA =

FRANk GEYER ABUBAkIR

HéLIO PORTOCARRERO

HENRIqUE LUZ

HENRIqUE NEVES

JACqUES BERLINER

JOÃO LUIZ MASCOLO

JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO =

COnSELhO EDITORIAL

COnSELhO COnSULTIVO

JOEL kORN

JOSé LUIZ BULHõES PEDREIRA =

JOSé DE FREITAS MASCARENHAS

LUíS FERNANDO CIRNE LIMA

LUIZ ANTÔNIO ANDRADE GONÇALVES

LUIZ ANTÔNIO VIANA

LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA

LUIZ FELIPE DENUCCI MARTINS

LUIZ GONZAGA BELLUZZO

LUIS OCTáVIO DA MOTTA VEIGA

MáRCIO SCALERCIO

MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES

MARIA SILVIA BASTOS MARqUES

MAURíCIO DIAS

MIGUEL ETHEL

OLAVO MONTEIRO DE CARVALHO

PAULO HADDAD

RAPHAEL DE ALMEIDA MAGALHÃES =

RICARDO CRAVO ALBIN

ROBERTO CAMPOS =

ROBERTO CASTELLO BRANCO

ROBERTO DO VALLE

ROBERTO PAULO CEZAR DE ANDRADE

SéRGIO qUINTELLA

SéRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG



Falar que o cidadão dançou é um dito popular. Significa tomar 

um risco ou entrar em uma fria. Dançar é uma arte completa, 

que exige coordenação de movimentos, ritmo, enredo e uma 

certa teatralização. Sim, a dança conversa obrigatoriamente 

com a música. A saber, a conjuntura nacional exige que se 

dance para não dançar. Inteligência decidiu bailar longe da 

crise e mais perto do céu. As fotos a seguir mostram como os 

movimentos saltam das imagens como se fosse por mágica. 

Nossos patrocinadores dançam conosco.
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introdução: talvez peses mais durando, 
que deixando de durar

Álvaro de Campos, o heterônimo mais moderno de 
Fernando Pessoa, inclusive no sentido de incorporar à sua 
obra poética o sentimento de desencanto e desemparo 
quase irremediáveis que a experiência da vida moderna 
suscita nos homens, escreve, em um de seus poemas 
mais conhecidos, “Se te queres matar, porque não te 
queres matar?”, sobre o suicídio, os afetos que o movem 
e as consequências que esse ato coloca em jogo e que 
não podem ser facilmente contornadas. Ao longo de doze 
estrofes, irregulares e selvagens como o pensamento do 
poeta, temos uma afirmação do suicídio refletido sobre 
os pontos de vista mais inusuais e imprevisíveis Todo 
o esforço do sujeito- poético consiste em desvelar a 
hipocrisia, a condescendência, a presunção e a vaidade que 
movem os homens a encontrar justificações para uma vida 
que, no limite, não valeria a pena ser vivida. Mais do que 
isso, todo o poema consiste em afirmar que, talvez, viver ou 
morrer façam parte de uma mesma e inevitável experiência: 
a da gratuidade de existir num mundo que não oferece 
sentidos ou explicações certas e seguras para a própria 
vida, a não ser aquelas que provisoriamente criamos. 
Assim, desde o início, o poeta sugere: “Se te queres matar, 
porque não te queres matar?/ Ah, aproveita! que eu, que 
tanto amo a morte e a vida,/ Se ousasse matar-me, também 
me mataria.../ Ah, se ousares, ousa!/ De que te serve o 
quadro sucessivo das imagens externas/ A que chamamos 
o mundo?/ A cinematografia das horas representadas/ Por 
actores de convenções e poses determinadas,/ O circo 
policromo do nosso dinamismo sem fim?” (2007, p. 273). 
Tomando a si mesmo e seu conjunto de valores, crenças 
e ideias como elemento de comparação, o poeta força os 
limites do leitor, num jogo arriscado, fazendo-o considerar 
que o estar no mundo, que a passagem das horas e que o 
gesto existencial em si mesmo não passam, quem sabe, 
de imagens, cinematografias, atuação num cenário definido 
e alheio a nós mesmo, tudo regido pela dinâmica de uma 
vida social que nos esmaga cotidianamente e que quase 
nada nos dá em troca em termos de reconhecimento, 
prazer, felicidade.1 

O poema nos coloca diante da imagem de uma vida 
dinâmica, embora circense, onde tudo é distração e tea-
tralidade para as quais o mundo resta como palco ou, pior, 
picadeiro. De forma similar, a ideia de uma vida interior 
não parece, desde o início, mais nobre ou elevada do que 
a fragilidade e a impostura de viver o teatro do mundo, da 
vida social, da “cinematografia das horas representadas”: 
“De que te serve o teu mundo interior que desconheces?/ 

Talvez, matando-te, o conheças finalmente.../ Talvez, 
acabando, comeces.../ E de qualquer forma, se te cansa 
seres,/ Ah, cansa-te nobremente,/ E não cantes, como eu, 
a vida por bebedeira,/ Não saúdes como eu a morte em 
literatura!” (PESSOA, 2007, p. 273). O mundo interior, dos 
pensamentos, das ideias, dos afetos, não parece melhor, 
mais verdadeiro ou potencialmente mais nobre do que o 
mundo exterior, do que a sociedade, do que nosso lugar 
numa realidade mais ou menos ordenada e na qual desem-
penhamos nossos papéis com o mesmo sentido, mais ou 
menos consciente, de realização e de alheamento. Se viver, 
no mundo, é encenar a própria existência ao nível da vida 
social, desconhecendo o sentido dessa experiência e do 
próprio mundo, e se, do ponto de vista da pura interioridade, 
arrastamos algo dessa encenação mundana para o espaço 
da vida interior, igualmente incerta em termos de sentidos, 
o que sobra, além de um cansaço ontológico – “se te cansa 
seres” –, de um tédio sem cura, que expressa, também, 
a Weltschmerz, o cansaço do mundo? Resta o arbítrio, 
profundamente moderno, porque também resultado do 
desencantamento que move os indivíduos e que se confi-
gura como uma condição profunda da modernidade, de, ao 
menos, deliberar sobre a continuidade da própria vida, para 
além daquelas evasões burguesas mais elementares – o 
álcool e a literatura. Logo, o poema torna-se uma afronta 
a todos os grandes valores que fundam o edifício das 
sociedades modernas – como o reconhecimento público, 
o sucesso, a vida na cidade, as realizações financeiras, o 
status social, a vida do espírito, as ideias etc. –, sobretudo 
o valor de existir, ocupar um lugar e desempenhar uma vida 
útil dentro do sistema político, econômico, social e cultural 
que constitui essa mesma sociedade. 

E
sse sistema depende de que o indivíduo se con-
vença, ao custo muitas vezes de uma incontorná-
vel ignorância, de que ocupa um lugar relevante 
na ordem social, de que ela precisa dele, de que 
ele é importante e singular dentro dessa realidade 

que ajuda a construir por meio do trabalho, da família, das 
relações que trava com os outros, do compromisso com 
as instituições etc. E é justamente esse conjunto de valo-
res que, em defesa do suicídio, o sujeito-poético sabota, 
ao se perguntar “Fazes falta? Ó sombra fútil chamada 
gente!/ Ninguém faz falta; não fazes falta a ninguém.../ 
Sem ti correrá tudo sem ti./ Talvez seja pior para outros 
existires que matares-te.../ Talvez peses mais durando, que 
deixando de durar...” (PESSOA, 2007, p. 273-274). O que 
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estaria em causa, então, é uma espécie de amor-próprio 
que pressupõe o sujeito como o centro de uma existência 
em torno da qual todo o universo gira e celebra: “A mágoa 
dos outros?... Tens remorso adiantado/ De que te chorem?/ 
Descansa: pouco te chorarão.../ O impulso vital apaga as 
lágrimas pouco a pouco,/ Quando não são de coisas nos-
sas,/ Quando são do que acontece aos outros, sobretudo 
a morte,/ Porque é a coisa depois da qual nada acontece 
aos outros...” (PESSOA, 2007, p. 273-274). Mais do que 
uma incitação ao suicídio como saída para uma vida repre-
sentada – isto é, artificial, algo absurda em sua banalidade 
mais elementar, dividida entre as aspirações interiores e 
os limites que a sociedade impõe à realização plena ou 
autêntica de uma vontade livre – o poema de Álvaro de 
Campos converte-se na figuração irônica e dolorosa da ideia 
da morte, motivo da grande angústia humana, como um 
evento tão ou mais banal quanto a vida e quaisquer umas de 
suas vivências, ecoando, talvez sem saber, aqueles versos 
de Siérguei Iessiênin, um dos poetas da Revolução Russa 
que, desiludido com a própria vida e com os rumos políticos 
que a Revolução tomara, mata-se, em 1925, num quarto 
do Hotel Inglaterra, em Leningrado: “Adeus, amigo, sem 
mãos nem palavras/ Não faças um sobrolho pensativo./ Se 
morrer, nesta vida não é novo,/ Tampouco há novidade em 
estar vivo”. (MAIAKÓVSKI, 2017, p. 178).2

A natureza desse conflito assola tanto o homem 
comum quanto o poeta, se estende desde o indivíduo 
de gênio até aquele que vive preso a uma cotidianidade 
sem relevo ou grandes ideias. Nas sociedades modernas, 
complexamente organizadas e divididas entre a experiência 
pública e a vida privada, entre a ordem estatal e jurídica e a 
moralidade advinda dos dogmas religiosos e das práticas 
da fé, entre os discursos da ciência e os beneplácitos das 
crenças, entre a filosofia e a opinião, uma sociedade mar-
cada pela busca por reconhecimento e pela condição anô-
nima que dilui o indivíduo na massa de outros indivíduos, 
a vida pessoal parece reduzida à insignificância e há muito 
pouco que se possa fazer no sentido de deixar ao futuro a 
memória mais ou menos reconhecível de si mesmo. Não 
é por acaso que, depois de descrever os ritos da morte e 
o esquecimento, aos poucos, vai tomando a recordação 
dos homens, o poeta sugere “Encara-te a frio, e encara 
a frio o que somos.../ Se queres matar-te, mata-te.../ Não 
tenhas escrúpulos morais, receios de inteligência!.../
Que escrúpulos ou receios tem a mecânica da vida?”, e, 
indo além, se pergunta “Que escrúpulos químicos tem 
o impulso que gera/ As seivas, e a circulação do sangue, 
e o amor?/ Que memória dos outros tem o ritmo alegre 
da vida?”, para concluir, incisivo: “Ah, pobre vaidade de 

carne e osso chamada homem,/ Não vês que não tens 
importância absolutamente nenhuma?” (PESSOA, 2007, 
p. 274-275). Assim, nem escrúpulos morais, nem receios 
de inteligência, nada deveria impedir o gesto de matar-se 
caso se queira matar, afinal, todo sentido de pertencimento, 
duração e permanência não são, para o poeta, mais do que 
a expressão de uma vaidade que tende a nos convencer 
de que somos mais importantes do que de fato o somos, 
de uma ilusão que usamos para tentarmos nos convencer 
de que temos um lugar no mundo quando, na verdade, 
esse lugar implica uma luta por se enquadrar, uma luta 
inglória, porque condenada a ser perdida, dado que não 
depende exclusivamente de nossa vontade, de um desejo 
idealista de sairmos de nós mesmos e nos desdobramos 
no outro para, com sorte, sermos por ele encontrados e 
reconhecidos. 

A ideia do poeta parece remeter, nesse sentido, àquela 
reflexão de David Hume sobre o suicídio, na qual o filósofo 
argumenta que somos nós mesmos quem tendemos a 
atribuir uma importância decisiva a nossas vidas, porque, 

Nas sociedades 
modernas a 
vida pessoal 
parece 
reduzida à 
insignificância
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tomado de um ponto de vista maior, que considere a 
ordem do universo e nosso lugar nela, o argumento da 
suma importância da vida, mesmo que considerada sobre 
a perspectiva da criação divina, é frágil, porque o universo, 
em si mesmo e em sua amplitude, desconhece nossa 
existência, daí Hume interrogar se “A vida humana tem 
tão grande importância que se supõe um atrevimento 
para a prudência humana dispor dela?”, para, em segui-
da, concluir: “Para o universo, a vida de um ser humano 
não tem maior importância do que a de uma ostra. E, se 
fosse de tão grande importância, a ordem da natureza a 
submeteu realmente à prudência humana, e nos reduziu à 
necessidade de decidir sobre ela a cada situação” (2011, p. 
497).3 No entanto, para os indivíduos em geral, não importa 
o universo, sua amplitude, sua dimensão, sua soberba 
de infinito, senão a si mesmos, a realidade de suas vidas 
imediatas, o caráter efêmero dessas mesmas vidas e a 
natureza de suas vontades, paixões e necessidades mais 
destacadas, como deixa entrever Álvaro de Campos: “És 
importante para ti, porque é a ti que te sentes./ És tudo 
para ti, porque para ti és o universo,/ E o próprio universo 
e os outros/ Satélites da tua subjectividade objectiva./ És 
importante para ti porque só tu és importante para ti./ E se 
és assim, ó mito, não serão os outros assim?” (PESSOA, 
2007, p. 275). Ainda que a natureza de nossos afetos seja 
algo singular e altamente particularizado, não quer dizer que 
seja único, senão, claro, para nós mesmo, já que todos, 
por sua vez, são igualmente importantes para si mesmos. 
Daí a ironia dos versos que seguem: “Tens, como Hamlet, 
o pavor do desconhecido?/ Mas o que é conhecido? O 
que é que tu conheces,/ Para que chames desconhecido 
a qualquer coisa em especial?” (PESSOA, 2007, p. 275).

M
atar-se não é apenas enfrentar o temor do 
desconhecido, sobretudo se consideramos, 
como o sujeito-poético, que não sabemos 
o que é o desconhecido nem o conhecido, 
que não sabemos nada ao certo, que ta-

teamos sempre em busca de definições mais ou menos 
satisfatórias para circunstâncias da vida que são sempre 
mais ou menos provisórias e contingentes. Matar-se não é 
simplesmente mobilizar uma espécie de coragem extrema 
diante do sofrimento, da dor, do cansaço existencial etc. 
e enveredar pela esfera de incertezas que cerca a morte 
e a situa nas fronteiras de nossa angústia mais primitiva 
ou mais filosófica, não importa, porque a angústia é o re-
sultado do medo e este pode estar tanto na morte quanto 

nas próprias condições da vida. Matar-se coloca em jogo 
o problema da vida não apenas do ponto de vista de seus 
sentidos ou definições, do nosso destino no mundo ou 
do significado de quem somos, mas, principalmente, da 
importância da vida em termos absolutos e em como de-
terminar essa importância em relação ao próprio mundo, 
às demandas da vida social, aos interesses particulares 
e em face do outro, que são circunstanciais, efêmeros 
e sujeitos ao acaso. Amar a vida é uma lei universal? Se 
sim, por quê? O que torna a vida, apesar de toda carga 
de sofrimento, medo, dores e tormentos que ela pode 
conter, mais urgente do que a morte e suas soluções apa-
rentemente simples para os conflitos aparentemente mais 
insolúveis? O suicídio pode figurar, de fato, uma forma de 
liberdade radical, a posse definitiva de quem somos e de 
nosso destino? Ou ele é o resultado de fatores, elementos 
e episódios não só contingentes, mas também esotéricos 
em relação a quem somos e ao que queremos e desejamos 
de fato? Claro que apenas nós mesmos, de um ponto de 
vista ontológico, podemos, no limite, atribuir sentidos e 
justificações às nossas vidas, o que, por outro lado, nos leva 
a considerar que, no fim das contas, apenas nós mesmos 
também podemos responder se ela vale ou não a pena ser 
vivida. E em que termos se daria esse valor. Assim, Álvaro 
de Campos conclui que:

Tens, como Falstaff, o amor gorduroso da vida?
Se assim a amas materialmente, ama-a ainda mais mate-
rialmente:
Torna-te parte carnal da terra e das coisas!
Dispersa-te, sistema físico-químico
De células nocturnamente conscientes
Pela nocturna consciência da inconsciência dos corpos,
Pelo grande cobertor não-cobrindo-nada das aparências,
Pela relva e a erva da proliferação dos seres,
Pela névoa atómica das coisas,
Pelas paredes turbilhonantes
Do vácuo dinâmico do mundo... (PESSOA, 2007, p. 275).

Em suma, para o sujeito do poema, somos mais ou 
menos livres, no mundo moderno e em face da complexa 
organização que as sociedades burguesas criaram, para 
decidirmos sobre como queremos ou não viver. Se a vida, 
nessas sociedades, é regulada pelo trabalho, pelas relações 
mais ou menos mecanizadas entre os homens, por um 
individualismo egoísta, que pouco tem de francamente 
livre e autônomo em relação às determinações que regem 
a vida social, por um desejo de reconhecimento público e 
de lugar no mundo, se, mesmo de posse do conhecimen-
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to de que a vida e seus sucessos, nessas sociedades, é 
frágil, resolvemos seguir vivendo-a, ainda que ela pareça 
cada vez mais vazia e sem sentidos substanciais, isso é 
um direito garantido. O que nos leva a pensar por que o 
desejo de abrir mão dela também não possa ser? A arte e 
a literatura, mormente a poesia, por sua natureza retórica, 
que busca emular, pela forma, pelas imagens, pela relação 
estreita entre significantes e significados, a dimensão dos 
afetos que estariam por trás da expressão, mobilizando, 
pela função poética, aqueles sentimentos que a linguagem 
logra expressar, pode ser bastante convincente no modo 
como arquiteta suas ideias e as fazem se confundir com 
as próprias paixões humanas. No entanto, quando lidamos 
com temas delicados como o suicídio, resta sempre uma 
pergunta importante: podemos levar a literatura e a arte 
às últimas consequências e tomá-las, estritamente, como 
bússolas em função das quais nos orientamos diante de 
questões tão urgentes, significativas e eticamente impor-
tantes como essas? Diante das ideias e imagens do poeta, 
podemos tomar uma decisão tão significativa quanto a 
de seguir com a vida e suas tentativas ou simplesmente 
prescindir dela? Indo além, o que o poema nos desvela, de 
fato, sobre o direito de viver e de como viver, bem como 
sobre morrer, e, no fim das contas, se podemos falar num 
direito ao suicídio como falamos num direito à vida?

necessidade de definição
O que é o suicídio? A partir de obra de Émile Durkheim 

(“O Suicídio”, 1897) há uma discussão em torno do con-
ceito. Geralmente é definido como “o ato intencional de 
matar-se”. Sabemos imediatamente que é um ato, algo que 
se faz (ou se deixa de fazer) para produzir um determinado 
resultado que, sendo eficaz, é a morte. Mas não pode se 
confundir com a estupidez, a negligência, a imprudência, a 
imperícia: tem de ser algo motivado, eficiente e eficaz, tem 
de estar baseado na vontade, ser deliberado e ter a intenção 
de levar à morte, com consciência do ato, habilidade e co-
nhecimento dos meios para tal fim. No entanto, Durkheim 
afirma, sobre a natureza do ato suicida, que “um ato não 
pode ser definido pelo fim perseguido pelo agente, pois um 
mesmo sistema de movimentos, sem alterar sua natureza, 
pode se ajustar a muitos fins diferentes”, isso porque, “se 
apenas houvesse suicídio quando houvesse a intenção de 
se matar, seria preciso recusar essa denominação para 
fatos que, apesar das aparentes dessemelhanças, são, no 
fundo, idênticos aos que todo o mundo chama assim, e que 
não podem ser chamados de outra maneira a não ser que 
se deixe o termo cair na inutilidade” (2000, p. 12-13). A fi-
nalidade, por si, não define o suicídio, senão como entender 
o ato de quem tenta matar-se usando meios inadequados? 
Ou pondo-se em perigo mortal iminente e indefectível ainda 
que sem a intenção de matar-se ou com o pensamento 
mágico de que pode safar-se? Desse modo, para que haja 
o suicídio é preciso que haja, também, a compreensão do 
gesto, a consciência do ato e a racionalização deliberada, 
apriorística, das consequências, que não se restringem 
unicamente àquele que decide por morrer, afinal, por mais 
sozinho que seja no mundo, o gesto de matar-se ecoa, de 
algum modo, na sociedade ao redor, nas instituições e na 
vida das pessoas que o cercam. 

Nesse sentido, o suicídio é um ato intencional, deci-
sório, e o suicida aquele que, de posse do entendimento, 
em vista da consciência e capaz de decidir racionalmente, 
escolhe pôr termo à própria vida. Se estas são as condições 
que, de algum modo, devem estar postas se quisermos 
compreender a natureza e o caráter de intencionalidade que 
agenciam essa ação, devemos excluir, então, a despeito do 
apelo poético-sensível dos versos de Manuel Bandeira, “a 
paixão dos suicidas que se matam sem explicação”. Logo, 
não é tecnicamente um suicida o indivíduo que se mata 
estando sob efeito de entorpecentes, álcool ou algum outro 
produto que cause torpor da consciência; que tem algum 
transtorno e doença mental que o impeça de ter pensa-
mentos direcionais e atos intencionais, de estar no controle 
de suas ações; a pessoa que se vê premida por outra e 
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ameaçada por mal maior sobre si ou sobre outrem. A inten-
ção, o projeto – eficiente e eficaz – de ter como resultado a 
própria autodestruição é essencial para caracterizar o ato. 
Nos termos de Kant, teríamos a seguinte hipótese: “uma 
pessoa, por uma série de desgraças, chegou ao desespero 
e sente tédio da vida, mas está ainda bastante em posse da 
razão para poder perguntar a si mesma se não será talvez 
contrário ao dever para consigo mesma atentar contra a 
própria vida”, sendo assim, essa mesma pessoa “procura 
agora saber se a máxima da sua ação pode se tornar em lei 
universal da natureza. A sua máxima, porém, é a seguinte: 
por amor de mim mesmo, admito como princípio que, se 
a vida, prolongando-se, me ameaça mais com desgraças 
do que me promete alegrias, devo encurtá-la”. Com isso, 
“pergunta-se agora se este princípio do amor de si mesmo 
se pode tornar em lei universal da natureza”, levando-nos 
a considerar que se vê “então em breve que uma natu-
reza, cuja lei fosse destruir a vida em virtude do mesmo 
sentimento cujo objetivo é suscitar a sua conservação, 
se contradiria a si mesma, e portanto não existira como 
natureza. Por conseguinte, aquela máxima não poderia 
de forma alguma dar-se com lei universal da natureza, e, 
portanto, é absolutamente contrária ao princípio supremo 
de todo o dever” (1974, p. 224).

Essas são as palavras de Kant na “Fundamentação da 
metafísica dos costumes”. Para ele, obviamente, não há 
um direito ao suicídio, pois que seria algo irracional, que 
contraria o dever, não universalizável e que não toma a 
vida do indivíduo como um fim em si mesmo, mas um 
meio. Não seria racional, pois que não se pode dar cabo da 
vida baseado no mesmo princípio de conservação desta; 
não se baseia no dever, já que o dever é de conservar 
a vida; não pode ser universalizável por ser irracional e 
trazer um risco à comunidade humana, que estaria então 
sequestrada pela autoexigência de não sofrer e desincum-
bida de viver o sofrimento; não toma o indivíduo e a vida 
como fins em si mesmos já que a usa (como a si mesmo) 
como instrumento para cessar o sofrimento, a despeito 
de cessar a vida para cessar o sofrimento. Entretanto, 
e indo além, podemos nos perguntar, ainda de acordo 
com Kant, se conservar a vida é, de fato, uma espécie de 
sumo dever? Se, como aponta Otfried Höffe, “a origem 
da moral encontra-se na autonomia, na autolegislação 
da vontade”, ou seja, se “a autonomia é equivalente à 
liberdade” (2005, p. 184), o dever de conservar a vida, 
um dever moral, sem dúvida, não estaria submetido a 
um valor maior, o da própria autonomia, e, consequente-
mente, se de posse de uma vontade clara, de um gesto 
autônomo, porque racionalizado, o direito de tirar a própria 

vida não equivaleria, em termos de liberdade, ao dever 
de conservar a própria vida? Parece-nos, nesse sentido, 
que qualquer argumento moral que esbarre na ideia de 
que a vida existe como sumo bem contradita o mesmo 
argumento moral de que, de posse da razão, a autonomia, 
a autolegislação da vontade e a liberdade também se con-
figuram como bens inalienáveis que os indivíduos podem 
alcançar e preservar. Se a racionalidade, a autonomia e a 
liberdade são atributos do indivíduo, então há um conflito 
entre a autodeterminação individual e a conservação da 
vida, mesmo que, talvez, Kant considere a autonomia da 
razão como um atributo humano e não simplesmente do 
indivíduo, daí o princípio de tomar o indivíduo como fim em 
si mesmo tenha de ser considerado sob o prisma razão 
universal e não da singularidade autônoma. 

N
esse sentido, alguém cometido de um mode-
rado ou grave quadro depressivo não pode, 
por conseguinte, decidir com base em fun-
damentos racionais claros se deve pôr termo 
à própria vida e fazer cessar todo sofrimento 

que a doença provoca, já que não está de posse de uma 
capacidade objetiva de julgamento,4 logo, não pode avaliar 
com precisão as circunstâncias de se matar, bem como 
ponderar as consequências dela sem que a absoluta desor-
dem dos afetos prejudique o juízo sobre a ação. No entanto, 
alguém sem qualquer condição clínica preexistente – de 
transtornos mentais ao abuso de substâncias químicas –, 
ou quaisquer problemas de ordem pessoal graves – de 
crise financeira ao luto pela perda de um ente querido, 
passando pelo abandono amoroso etc. –, não pode, sim-
plesmente, avaliando todas as circunstâncias, concluir que 
não quer mais viver? Esta não é uma hipótese improvável 
no fim das contas, porque, em outubro de 2016, o gover-
no holandês propôs ao Parlamento discutir uma forma de 
estender o suicídio assistido, já previsto no ordenamento 
jurídico do país, para idosos que, mesmo sem sofrer de 
quaisquer enfermidades graves, progressivamente fatais 
e que causam grandes sofrimentos físicos, a possibilidade 
de serem medicamente acompanhados na própria morte, 
simplesmente porque estão cansados de viver.5 Isso se 
daria no sentido de evitar que os velhos tirem a vida por 
conta própria, o que implica, entre outras coisas, o fato de 
que, desse modo, o processo pode ser menos efetivo, 
menos indolor, mais falível e mais traumático do que se 
acompanhado clinicamente por um médico e realizado de 
acordo com procedimentos adequados. 
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A questão, aqui, envolve considerar que o “cansaço de 
viver” não é exclusivo dos velhos nem remete unicamente 
à ideia de que as experiências novas ou mais desafiadoras 
se encontram esgotadas com a velhice. É perfeitamente 
possível que um indivíduo qualquer, no apogeu das forças 
físicas e da maturidade adulta, chegue, sem conflitos, à 
mesma conclusão. De modo similar, é perfeitamente pos-
sível que alguém, mesmo sem problemas aparentemente 
intransponíveis, tenha acumulado, já na meia idade, um 
conjunto de experiências que lhe façam considerar que 
o resto da vida não promete ser mais do que a repetição 
algo tediosa e sem sentido de vivências ou realizações já 
alcançadas, ou seja, o indivíduo pode simplesmente abrir 
mão da ideia que em geral nos move de que há sempre 
novos desafios e conquistas a serem buscadas e experi-
mentadas. Além do mais, não soa excessivo considerar 
que o direito ao suicídio, nesse caso, significaria, antes de 
tudo, compreender que a vida pode ser disposta de acordo 
com os interesses do indivíduo, sobretudo se pensarmos 
que saltar de paraquedas, nadar em alto mar com tubarões, 
escalar o Everest, praticar bungee jumping, pilotar um carro 
a mais de 300 km/h, alistar-se numa guerra etc., não são 
formas rigorosamente mais racionais de preservar a vida 
como sumo bem. 

No mesmo sentido, levar uma vida temerária, beber em 
excesso, usar drogas, praticar sexo sem proteção, fumar 
não são, de certo modo, ações que colocam em xeque a 
ideia de preservação essencial da vida? Arriscar-se assim 
não guarda, no fundo e inconscientemente, uma relação 
de recusa a continuar existindo, um desejo mal dissimulado 
de morrer? Por que a escolha pelo suicídio, diante de tais 
formas de viver, é socialmente mais condenável do que 
se colocar em risco? Por que se matar não pode ser uma 
deliberação racional, mas arriscar a vida em nome de jus-
tificativas ou comportamentos que vão da superação dos 
limites físicos à busca por alienação ou mesmo satisfação 
hedonista sim? Porque em todos os outros casos, predo-
mina a ideia de que se está no controle das ações, de que 
há uma margem de segurança para elas, de que a perícia 
ou o prazer são a garantia de que se pode viver no limite e, 
ao mesmo tempo, preservar a vida. Por isso mesmo, em 
nossas sociedades, essas decisões ou ações são conside-
radas perfeitamente naturais e consequentes em contraste 
com a decisão ou o gesto daquele que se queira matar 
porque se cansou de viver. Nossas sociedades premiam 
o espetáculo que o risco irracional pode produzir por meio 
da estupidez esportiva, incentivando-os, ou estimula uma 
vida em busca de aventuras, mesmo que francamente 
idiotas, embora condene o suicídio como algo reprovável. 

A vida, sem dúvida é o bem maior da pessoa humana, 
por meio dela é possível usufruir dos outros direitos, logo, 
o direito à vida é essencial para uma existência digna. To-
davia, a vida também é um bem individual, intransferível e 
inalienável, um bem particular, embora socialmente con-
siderado, o que torna as decisões sobre ela prerrogativas 
do indivíduo, ainda que com alguma responsabilidade para 
com a sociedade. Por esse prisma, o problema do suicídio 
torna-se ainda mais complexo porque, como afirma Geor-
ges Minois, em “História do suicídio” (2018, p. 4), “Desde 
a mais remota Antiguidade até os dias de hoje, homens e 
mulheres escolheram a morte. Essa opção nunca foi vista 
com indiferença. Aclamada em raras circunstâncias como 
um ato de heroísmo, ela foi, na maioria das vezes, objeto 
de reprovação social”, e isso se dá porque “o suicídio é 
considerado ao mesmo tempo uma ofensa a Deus, que 
nos deu a vida, e à sociedade, que provê o bem-estar de 
seus membros”, daí que “recusar o dom de Deus e tam-
bém a companhia de nossos semelhantes no banquete da 
vida são duas faltas que os representantes religiosos, que 
administram as dádivas divinas, e os dirigentes políticos, 
que organizam o banquete social, não podem tolerar”. 

P
or essa razão, do mesmo modo que a vida social 
garante a liberdade de crença, há aqueles que, 
com direito, tomam Deus e as religiões, com seus 
discursos e formas fáceis de aceitação e expiação 
da dor, do sofrimento, do cansaço existencial, 

como simples quimeras, fantasias de consolação, mitos 
redentores nos quais escolheram não crer. De forma simi-
lar, a sociedade provê o bem-estar dos indivíduos a partir 
de certas condições e contratos que os próprios indivídu-
os ajudam a acontecer e a financiar. Assim, para muitas 
pessoas, nem Deus nem a sociedade devem ter o direito 
de balizar aquelas decisões e atos de livre determinação 
individual, que digam respeito estritamente à autonomia 
particular, à liberdade individual de agir de acordo com uma 
deliberação que afete exclusivamente o indivíduo. 

Isso nos leva a pensar que o direito à existência e a 
responsabilidade para com a comunidade se chocam com 
o direito à autodeterminação, deliberação e livre disposição 
do corpo. Posso dispor do corpo até para vilipendiá-lo? Para 
destruí-lo? A vida, embora esteja essencialmente ligada ao 
corpo, não é um atributo só do corpo, mas uma condição 
de sujeito, de sentir-se de posse da vontade e capacidade 
de, de algum modo, governar ou deliberar sobre a própria 
existência. Na iminência do sofrimento do corpo posso 
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extinguir a vida? Ou mesmo na eventualidade de, ainda que 
na saúde do corpo, os males da alma tornarem insuportá-
vel a vida, posso assim proceder? Não é ocasional refletir 
que, em sociedades desenvolvidas, como a holandesa 
ou a suíça, nas quais considerável parte dos cidadãos não 
praticam qualquer forma de fé, bem como se habituaram 
com a ideia de que uma das atribuições do Estado é justa-
mente a de garantir as liberdades individuais, a eutanásia, o 
suicídio assistido em casos de enfermidades degradantes, 
sem cura e tormentosamente fatais, seja um direito. Não 
é um tabu, então, desejar e buscar a morte como instru-
mento para aliviar o sofrimento físico, a dor excruciante, 
a degradação do corpo – o que faz com que a eutanásia 
tenha sempre uma simpatia maior do que se falar de um 
direito ao suicídio para aqueles que vivem às voltas com 
as aflições do espírito ou que estejam simplesmente can-
sados de viver. Aliás, a ideia de que o direito à existência, 
fundado na noção da vida como sumo bem, devendo, con-
sequentemente, ser preservada a todo custo é uma forma 
estritamente moral de considerar a importância da vida e 
de defendê-la. Isso torna, no limite, imoral que alguém 
confronte a própria vida e conclua, desse exame, que se 
cansou de viver. Pode-se morrer, em algumas de nossas 
sociedades, quando a doença e a degradação do corpo já 
colocam a morte no horizonte imediato de expectativas, 
mas não se pode considerar essa ideia quando já não se 
quer mais simplesmente viver. 

Se o corpo é livre para amar, gozar, fruir, experimentar 
o prazer, por que não o é para morrer? Se a decadência 
do corpo autoriza a morte assistida, por que os conflitos 
da alma não bastam para justificar o mesmo direito? Se o 
indivíduo, de posse de suas faculdades, reivindica o direito 
a se matar, por que Deus, por mais condescendente que 
seja, ou a sociedade, por mais liberal que se queira, tornam-
-se argumentos contra o próprio direito individual? Georges 
Minois (2018, p. 3) escreve que “como lembrava Jean 
Baechler, o que existe de mais especificamente humano 
do que a morte voluntária? Os ‘suicídios de animais’ são 
‘mitos’; só o homem é capaz de refletir sobre sua própria 
existência e tomar a decisão de prolongá-la ou de pôr fim a 
ela” (MINOIS, 2018, p. 3). Uma consciência livre, inclusive 
daqueles tormentos que afetam o juízo, o discernimento 
ou a própria consciência, deve ao menos ter o direito de 
considerar a morte como uma ação possível. Da mesma 
forma que “a humanidade existe porque, até o momento, 
o homem encontrou motivos suficientes para permanecer 
vivo”, há também alguns deles que “decidiram que não 
valia a pena viver esta vida e preferiram partir por vontade 
própria, antes de ser tragados pela doença, a velhice ou a 

guerra” (MINOIS, 2018, p. 3). O problema é que, mesmo lá 
onde o argumento da culpa divina perde força, se conside-
rarmos a liberdade de crença e a laicidade do Estado, ainda 
resta, do ponto de vista da interdição social ao suicídio, o 
argumento clínico segundo o qual todo aquele que queira 
se matar está, de algum modo, doente, mentalmente ins-
tável, deprimido e, por isso mesmo, deve ser medicamente 
contido. Nesse caso, a racionalidade científica, que desde 
o século XIX ganhou força como fundamento tanto do pro-
gresso material das sociedades modernas quanto de suas 
determinações e interdições de toda sorte, torna-se o novo 
argumento mítico – relegando para o plano do irracionalismo 
puro e simples quaisquer vontades ou deliberações que 
envolvam a vontade ou o direito ao suicídio. 

O
que está em causa, então, é que o di-
reito de dispor de si mesmo implica o 
reconhecimento de que a liberdade só 
existe, como direito e como condição, 
se é garantido ao sujeito poder deliberar 

sobre aquelas coisas que digam respeito exclusivamente 
à sua vida particular e ao direito de vivê-la, ou não, como 
julgar melhor. É em razão disso que “Catão, Sêneca, Mon-
therlant, Bettelheim e muitos outros consideraram que a 
morte voluntária, gesto especificamente humano, era a 
prova suprema da liberdade, a de decidir eles mesmos se 
viviam ou morriam”, o que, de outro modo, nos leva a pen-
sar que “diante de sua escolha, devemos nos perguntar, 
como Raymond Aron: ‘Dar-se à morte é capitular diante 
da provação, ou adquirir o controle supremo, o controle 
do homem sobre a própria vida?’” (MINOIS, 2018, p. 3). 
Em nome de crenças, valores, diagnósticos e regulações 
sociais, o suicídio é estigmatizado ao ponto de sequer ser 
socialmente aceitável discuti-lo de uma perspectiva que 
não seja médica ou sociológica, clínica ou estatística, mo-
ral ou religiosa. O suicida, assim, é desprovido, de saída, 
de qualquer capacidade racional de deliberação, ou seja, 
seu gesto é entendido como o resultado exclusivo de um 
desequilíbrio emocional, uma doença mental ou de uma 
situação social extrema, o que termina, no limite, por privá-
-lo até mesmo de qualquer ontologia, isto é, não há um ser 
que o constitua senão pela justificação religiosa, científica, 
médica ou sociológica. Aquele que se quer matar e aquele 
que efetivamente se mata convivem sempre com a vergo-
nha de um julgamento público que, de diferentes maneiras, 
os despersonaliza, situando-os nas fronteiras da vergonha 
social ou do tabu moral do silêncio. Curiosamente, no en-
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tanto, ninguém submete um suicida como Primo Levi, o 
escritor ítalo-judeu, sobrevivente de Auschwitz, à desonra 
pública por seu último gesto. Nesse caso, concede-se que 
sobreviver ao horror dos campos de concentração torna o 
sobrevivente refém de memórias angustiantes que, apesar 
de tudo o que ele faça para aplacar, não pode, no fim das 
contas, suportar. Entretanto, vale dizer, sempre ecoam no 
sussurrar da curiosidade mórbida os pensamentos de “Por 
quê? Depois de tudo que passou! Por que passar por tudo 
aquilo para tirar a própria vida?”. 

Distingue-se o suicídio e o suicida a partir de um 
sistema de valores e não de um verdadeiro trabalho do 
entendimento. Há, além disso, no caso do suicida célebre, 
a concessão em compreender o gesto como uma espécie 
de dignidade última em face da vida, suas circunstâncias 
e adversidades. Ao suicida cotidiano, o homem anônimo 
e sem prestígio, desprovido de relevo ou alcance público, 
resta a reprovação da pequena comunidade, do grupo social 
no qual está inserido, ou o silêncio, ainda mais doloroso do 
que a desonra pública, porque vizinho do esquecimento.6 
Tende-se a restringir toda reflexão sobre o tema do suicí-
dio aos domínios da moralidade mais estrita, de natureza 
religiosa, sempre persecutória e culpabilizante, pouco afeita 
ao entendimento e muito disponível à ação judicativa dos 
dogmas; da racionalidade científica, mormente a médica, 
que patologiza todas as dimensões da questão e a reduz a 
um tipo de sintomatologia extrema, que condiciona o gesto 
à depressão, aos transtornos psicológicos e às doenças 
mentais; da sociologia, que o situa entre os fatos sociais, 
ou seja, as formas de ação, pensamento e sensação social-
mente generalizáveis, que se encontram nos membros da 
sociedade e que eles partilham entre si, porque enraizados 
nas formas de ordenamento da própria sociedade e suas 
instituições. Ao proceder com essas restrições, deixa-se, 
claro, de considerar o problema numa dimensão ontológica, 
que coloca o indivíduo e o ser no centro de uma disputa 
maior, que solicita o problema da liberdade individual, da 
vontade e da deliberação como pressupostos da ação 
autônoma e verdadeiramente livre. Assim, a questão do 
suicídio, bem como de um seu suposto direito, exige que 
se pense a relação dele em vistas da liberdade, da vida e 
da determinação; do compromisso e do direito; da vida e 
do dever, para, com sorte, compreendermos o que é a vida 
e o problema da soberania sobre ela. 

o direito ao suicídio
Do ponto de vista da liberdade, da vida e da determina-

ção, somos forçados a nos perguntar se o direito à liberdade 
já não prevê o que se possa, eventualmente, fazer ao corpo 

e à vida? Há uma liberdade de matar-se (sem envolver 
outras pessoas nisso)? ' Mas o que seria a vida sem uma 
mínima condição de bem-estar e dignidade? Um fardo, 
uma pena, uma maldição? Quem pode arbitrar como e 
qual vida merece ou não ser vivida? Somente o indivíduo? 
A comunidade? O Estado? O direito à liberdade supõe o 
direito de matar-se até, paradoxalmente, para garanti-la? A 
liberdade de não viver pode suplantar a responsabilidade 
pela vida de si e de outrem? Kiríllov, um dos personagens 
mais radicais de Dostoiévski, em “Os demônios” (2013, 
p. 115), ao apresentar sua teoria sobre o suicídio, responde 
à objeção do narrador segundo a qual ele estaria julgando 
o tema por si, afirmando que “ninguém pode julgar senão 
por si mesmo”, e que “haverá toda liberdade quando for 
indiferente viver ou não viver. Eis o objetivo de tudo”.7 
O problema, para Kiríllov, é o da própria existência, suas 
circunstancialidades e contingências, suas adversidades e 
conflitos, mas também sua força, sua intensidade e seus 
sofrimentos característicos. E é justamente o sofrimento 
que, para ele, deve estar fora da equação. Nossa condi-
ção é marcada pela solidão e pelo sofrimento, portanto, 
a liberdade de agir no mundo, inclusive a de agir contra a 
própria vida, só pode advir de um gesto de racionalidade 
plena, capaz de concluir, por si mesma e sem enganos, 
acerca da indiferença essencial que o gesto deve conter. 

Há uma 
liberdade de 
não conservar 
a vida, ainda 
que a vida seja 
o bem maior?
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Dito de outro modo: o suicídio deve ser a expressão de 
uma escolha livre, mas também racional, e realizar-se 
como uma ação fundada na própria indiferença acerca da 
matéria: viver ou não viver, para ele, deve ser refletido sob 
uma dupla gratuidade – a da vida e a da morte. 

Não há, para ele, qualquer força, natural ou social, que 
se sobreponha à razão e à lógica, por isso mesmo, quando 
o narrador argumenta que “o homem teme a morte porque 
ama a vida”, que “assim a natureza ordenou”, Kiríllov pron-
tamente responde, com os olhos brilhantes daquele tipo 
de efusão iluminada que apenas as ideias podem suscitar, 
que “isso é vil e aí está todo o engano!”, porque “a vida é 
dor, a vida é medo, e o homem é um infeliz. Hoje tudo é 
dor e medo. Hoje o homem ama a vida porque ama a dor 
e o medo. E foi assim que fizeram”, ou seja, existir é sofrer 
e o sofrimento é uma condição ontológica mais presente e 
inevitável do que o prazer ou a felicidade, efêmeros por si 
mesmos, quando não indefiníveis ou obtusamente vagos: 
“Agora a vida se apresenta como dor e medo, e nisso está 
todo o engano. Hoje o homem ainda não é aquele homem. 
Haverá um novo homem, feliz e altivo. Aquele para quem 
for indiferente viver ou não viver será o novo homem. 
Quem vencer a dor e o medo, esse mesmo será Deus. E 
o outro Deus não existirá” (2013, p. 117).8 O amor à vida 
não viria, então, dela mesma e de suas potencialmente 
infinitas possibilidades, mas da força da rotina, do hábito, 
de uma adesão do próprio ser ao sofrimento que o consti-
tui e às demandas da sociedade, alheias a ele mesmo e a 
tudo o que forja sua experiência interior – vontade, desejo, 
liberdade, aspiração ao prazer e à realização, encontro e 
reconhecimento do outro etc. Mais uma vez, a questão 
da vida como sumo bem acaba subsumida a um problema 
que, filosófica ou esteticamente, sempre se colocou como 
mais importante ou decisivo: o da liberdade como sumo 
bem. Em face do medo da dor, que condiciona a existência 
em diferentes níveis, físico, ontológico e psíquico, o homem 
não pode ser verdadeiramente livre, ao contrário, ele não 
passa, na expressão de Kiríllov, de um gorila. Liberto do 
medo, destrói Deus e forja um novo homem. 

Ainda que muitos tenham se matado, Kiríllov argumenta 
que nenhum deles o fez de posse da certeza de que toda a 
vida, bem como as justificativas morais, éticas e sociais que 
se criam para vivê-la, não passam de ilusões, assim como a 
própria liberdade humana. De acordo com suas ideias, esse 
conhecimento é decisivo e deve fundamentar a ação mais 
incondicionada de todas, que é o próprio suicídio. Para ele, 
a questão é tão elementar que ele se mata para comprovar 
sua tese. Assim, o problema envolve a natureza profunda da 
liberdade, que consiste, de um lado, em livrar-se das ilusões 

e, de outro, transcender o medo. Uma vida de ilusões – o 
amor, o reconhecimento, o prazer, a felicidade, como bens 
do espírito, como fonte de prazer, tal qual são tomados – 
condiciona uma vida de medo – da dor, do sofrimento, da 
perda, do fracasso, da infelicidade. É nesse sentido que 
Albert Camus, em “O mito de Sísifo” (2019, p. 90), afirma 
que “todos os heróis de Dostoiévski se questionam sobre o 
sentido da vida. Nisso são modernos: não temem o ridículo. 
O que distingue a sensibilidade moderna da sensibilidade 
clássica é que esta se nutre de problemas morais e aquela 
de problemas metafísicos”,9 daí que, “nos romances de 
Dostoiévski, a questão é colocada com tal intensidade que 
só admite soluções extremas. A existência é enganosa ou é 
eterna” (2019, p. 90). Se é enganosa, tudo não passa de um 
jogo de prestidigitação racional no qual empenhamos toda 
nossa consciência em justificar uma vida cuja brevidade, 
cujo pendor ao sofrimento e cuja gratuidade são escamo-
teadas por aqueles construtos do pensamento, as ideias, 
que, ao atribuir sentidos à existência, funcionam como uma 
forma de esperança desesperada. Se é eterna, e as ideias 
não podem provar essa hipótese, as consequências estão 
fora do tempo e do mundo humanos, logo, a liberdade do 
ato ultrapassa a vida e quaisquer determinações. 

A
ssim, se, no plano ontológico, somos livres 
no sentido de que nada pode condicionar o 
ser consciente de si mesmo e certo de seu 
lugar no mundo, bem como das ilusões ou 
justificações mais ou menos seguras, mais 

ou menos pueris, que o movem, a nossa liberdade pres-
supõe o direito, inclusive, de dispor da própria vida. Não se 
trata apenas de bem-estar ou dignidade, fundamentais a 
qualquer um que aspire a uma boa vida, uma vida íntegra 
e autêntica, mas de reconhecer que, mesmo de posse do 
bem-estar e da dignidade, é perfeitamente possível que 
o sujeito conclua, logicamente, como quer Dostoiévski, 
que não ambiciona mais viver. Se parece absurdo que o 
indivíduo arbitre, sozinho, pela própria morte, é tão ou mais 
absurdo que o direito de viver ou não seja exclusivamente 
condicionado pela religião, pela sociedade, pela ciência e 
as determinações morais, institucionais ou clínicas que elas 
impõem, justamente porque pregam o direito à liberdade, 
desde que se reconheça que é uma liberdade parcial, 
condicionada por interesses, regulações, compromissos 
e responsabilidades que atuam, inclusive, ao nível mais 
inconsciente dos indivíduos. Não há nem vida como sumo 
bem, nem mesmo liberdade como realização plena da 
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vida interior, se o indivíduo só tem, para si, a própria vida, 
mas deve vivê-la forçosamente, não como quer ou deseja, 
mas como lhe dizem que deve ser feito. Kiríllov, então, 
coloca em jogo não necessariamente a natureza absurda 
da existência, nem mesmo uma ilusão de transcendência 
vulgar, ao afirmar que o suicida sem medo se torna o 
próprio homem-deus, mas o problema da liberdade, pois, 
como afirma Camus “a divindade de que se trata é então 
totalmente terrena. ‘Procurei durante três anos’, diz Kiríllov, 
‘o atributo da minha divindade e o encontrei. O atributo da 
minha divindade é a independência.’” (2019, p. 91). 

O pressuposto elementar da liberdade é o da indepen-
dência de estar e agir no mundo, de reconhecer a respon-
sabilidade diante do próprio destino e a necessidade de, 
respeitado os limites da liberdade e da existência do outro, 
forjar uma vida a mais íntegra ou autêntica possível. Assim 
é que “se entende o sentido da premissa kiriloviana: ‘Se 
Deus não existe, eu sou deus.’”, porque “Tornar-se deus 
é apenas ser livre nesta Terra, não servir a um ser imortal. 
É sobretudo, naturalmente, extrair todas as consequências 
dessa dolorosa independência.” (CAMUS, 2019, p. 91), ou 
seja, ser livre é, se assim se pode dizer, o ônus ontológico 
que o ser paga pela própria independência, pela respon-
sabilidade de deliberar e agir num mundo no qual não se 
reconhece de todo e cujas determinações, em larga me-

dida, agem sobre ele e sua consciência, o que leva Camus 
a concluir que “Se Deus existe, tudo depende dele e nada 
podemos fazer contra a sua vontade. Se não existe, tudo 
depende de nós. Para Kiríllov, assim como para Nietzsche, 
matar Deus é tornar-se deus – ou seja, realizar nesta Terra 
a vida eterna de que fala o Evangelho.” (2019, p. 91). O 
problema que surge desse raciocínio nada absurdo é o de 
que a liberdade não é um bem e um direito assegurado 
em si mesmo, senão de um ponto de vista estritamente 
ontológico, isto é, da vida do espírito, logo, ela também é o 
resultado de uma luta para que se realize e de uma conquis-
ta diante de toda sorte de mecanismos, ideias, ideologias 
ou formas de regulação da vida social que se colocam entre 
o ser e a livre disposição do espírito no mundo. Por isso 
mesmo, a liberdade do ser só pode ser considerada em 
termos relativos, afinal, ela está em conexão íntima com 
o mundo material no qual o ser se encontra, que o abriga 
e que também agencia, em larga medida, sua existência, 
logo, a liberdade de ação envolve levar-se em conta que agir 
é também responsabilizar-se pelas escolhas que se faz e 
pelas consequências da ação sobre o mundo, a sociedade 
e o outro. E daí se seguem as lições sartrianas em “O ser 
e o nada” (1997).

Nesse caso, do ponto de vista do compromisso e do 
direito, é forçoso pensar que, notoriamente, todo direito à 
liberdade supõe uma responsabilidade equivalente e uma 
consideração da ação de outrem. O que nos leva a ques-
tionar qual responsabilidade pode ter o suicida se seu ato o 
exime de qualquer sanção, já que o retira da vida social? Não 
há responsabilidade póstuma, assim como não há liberdade 
ilimitada. Poderia haver uma responsabilidade que antecede 
a morte? Uma forma de mostrar-se compromissado com a 
comunidade e a vida de outrem antes do ato de despedir-
-se? Mas qual seria? E se tal responsabilidade não pudesse 
ser saldada, inviabilizaria o suicídio? Quem tem direito de 
matar-se segundo a solvência de suas dívidas para com 
a responsabilidade? Pessoas que não podem responder 
totalmente pelos seus atos não teriam o direito à morte? O 
suicídio e o direito correspondente só estariam disponíveis 
à parte da humanidade? Poderia então ser considerado um 
direito, se não é extensivo a todos? Nesse caso, o que está 
em jogo, outra vez, é o problema mesmo da liberdade, mas 
agora não num sentido estritamente filosófico, mas social, 
considerada em vistas do direito. De uma perspectiva legal, 
os códigos penais modernos, das grandes democracias 
constituídas, já não preveem mais, como desde a Idade 
Média, qualquer forma de sanção para o suicida, ou seja, 
este já não tem seu corpo vilipendiado pelas autoridades 
públicas e religiosas, da mesma forma que seus familiares 
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não são mais punidos, pelo sequestro de seus bens, como 
mecanismo utilizado para coibir o gesto ou demover o 
suicida de sua decisão. No entanto, se os aparatos legais 
dos estados modernos são unânimes em afirmar o direito 
à vida, nada tratam do problema da morte voluntária nem 
consideram esta como uma possibilidade real e válida de 
lidar com a vida.10

Isso se dá porque, do ponto de vista legal, o direito à 
vida pressupõe a crença no futuro e, consequentemente, 
a esperança, juridicamente abstrata, de que uma boa vida 
pode ser vivida e experimentada, de modo equânime, 
por todos os cidadãos ao abrigo da lei. Claro que o orde-
namento jurídico só pode lidar com situações abstratas 
e, por isso mesmo, ideais, mas, é preciso reconhecer, a 
vida concreta, tangível, submetida, em larga medida, às 
necessidades materiais, pode ser muito mais dolorosa, 
difícil e sem esperanças do que preveem nossos vade-
-mécum. Se o indivíduo, dotado de todas as faculdades 
racionais, de imaginação e de capacidade reflexiva, pode 
escolher razoavelmente desde a roupa mais adequada 
para determinadas ocasiões até se deve ou não constituir 
família, passando pelo emprego, pelos amores, pelas de-
mandas sexuais, pelas vontades privadas etc., é justo que 
ele também tenha o direito de deliberar se quer ou não 
seguir com a própria vida. 

C
onsiderar o direito ao suicídio do ponto de 
vista do ordenamento jurídico implica com-
preender que, como já ocorre em relação 
a uma série de outras práticas e ações 
individuais que impactam a vida pública, 

decidir pela morte voluntária só seria possível àqueles ci-
dadãos que, reconhecidamente, são considerados aptos a 
responder judicialmente por suas ações. Por isso mesmo, 
a liberdade, aqui, é menos filosófica e mais concreta, afinal, 
é perfeitamente possível que o indivíduo, como sugere 
Camus, perceba a falta de sentido inerente à vida, entenda 
a natureza absurda da existência, lide lucidamente com 
isso e encontre meios de sublimar os conflitos interiores 
que nascem desse entendimento. Do mesmo modo que, 
decidido e lúcido, pode simplesmente optar por deixar 
definitivamente essa vida. Mais uma vez, então, a questão 
precisa ser retirada das fronteiras abstratas de uma mora-
lidade não só teórica, isto é, alheia à vida concreta, mas 
também dogmática, legal, o que quer dizer que o suicídio 
precisa ser retirado da esfera da culpabilidade, seja de qual 
natureza for, que o condena sempre a priori. 

Tendemos a tomar o suicida como alguém que, ao se 
desincumbir do que seria a única coisa verdadeiramente 
importante da qual dispõe, a própria vida, age sempre ao 
arrepio da compreensão, da racionalidade e do entendi-
mento. O moralismo banal e, não raro, vulgar que serve 
como pressuposto para todo gesto judicativo em relação ao 
suicida excluí, por princípio, a possibilidade de que o indiví-
duo delibere, lucidamente, pela morte. Sequer aceitamos 
a hipótese de que alguém possa atentar contra a própria 
vida estando de posse de uma lucidez que ponderou os 
diferentes aspectos da decisão e as consequências pos-
síveis que ela traz consigo. Como afirma Camus (2019, p. 
61), “todas as morais se fundamentam na ideia de que um 
ato tem consequências que o legitimam ou anulam. Um 
espírito impregnado de absurdo somente julga que essas 
consequências devem ser consideradas com serenidade. 
Está disposto a pagar o preço. Em outras palavras: para ele, 
mesmo que possa haver responsáveis, não há culpados”. 

Como a ideia comum de moral e moralidade é ordinária, 
porque pressupõe modos abstratamente valorativos e fixos 
de pensar a vida – quase sempre tomados de empréstimo 
a um discurso religioso igualmente banal e ordinário, sem 
profundidade ou substância teórica, que se imiscui, muitas 
vezes de má-fé, na vida pública – e de orientá-la em termos 
de escolhas, gestos e ações, descarta-se, por princípio, 
o direito ao suicídio porque se recusa a aceitar que até 
mesmo o modo como atribuímos valor à vida e à morte é 
relativo e concernente, no fim das contas, aos interesses 
individuais, daí que, para o indivíduo lúcido, “o tempo fará 
viver o tempo, e a vida servirá à vida. Nesse campo, ao 
mesmo tempo limitado e pleno de possibilidades, tudo em 
si mesmo lhe parece imprevisível, exceto a sua lucidez. Que 
regra se poderia extrair, então, dessa ordem irracionável? 
A única verdade que lhe pode parecer instrutiva não é 
nada formal: ela se abriga e se desenrola nos homens” 
(CAMUS, 2019, p. 61). A vida e o direito à vida existem 
e se realizam no próprio homem, sendo que, para tanto, 
afirma-se a sua lucidez sempre que ele age no sentido de 
preservá-la ou fazê-la florescer. A morte, o direito a morrer, 
por consequência, também deve ser uma prerrogativa do 
homem lúcido. Ainda que, ao contrário, fazer perecer a vida 
não pode ser uma prerrogativa do homem. 

Por fim, do ponto de vista da vida e do dever, cabe 
indagar se o direito ao suicídio pode suplantar o dever 
da conservação da vida, sem dúvida um dever universal. 
Viver é um dever? Um dever para com quem? Se para 
com os próximos e a comunidade, mas como considerar 
isso se a vida é absolutamente individual em suas alegrias 
e penúrias? Um dever para consigo mesmo? Para com 
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a humanidade? Mas o dever para consigo não é o de 
bem viver dignamente e não de apenas sobreviver? A 
humanidade pode instrumentalizar os indivíduos para sua 
autoconservação, organização ou um bem maior, ainda 
que não compreenda o bem e a felicidades deste indiví-
duo? Afinal, a vida é um bem individual adquirido ou uma 
concessão? Uma concessão divina? Social? Da Natureza? 
Um dom natural do nascimento ou uma construção exis-
tencial? Um compartilhamento social? A quem pertence a 
soberania sobre a vida? A Deus, à sociedade, ao indivíduo 
ou à pessoa? A quem pertence a prerrogativa de viver e de 
dispor da vida? O dever para com a vida é um dever que 
vai do indivíduo a ele mesmo, que principia e se esgota no 
âmbito da própria existência. 

Viver em sociedade, viver sob leis morais, jurídicas 
ou espirituais não significa que estas se sobreponham a 
todos os aspectos da existência, nem que possam evitar 
que os indivíduos ajam na contramão de suas decisões ou 
determinações. A vida, ontologicamente considerada, não 
só é singular e totalmente particularizada, como também só 
diz respeito, em termos de valor, afetos, ideias e vontades, 
àquele que a vive. As vivências constituem-se por uma 
amálgama de paixões, sentimentos, emoções, desejos, 
que forjam as alegrias e as realizações, mas também os 
infortúnios e os sofrimentos. Não parece justo, então, 
afirmar que o dever de preservar a vida tem de ser maior 
do que o desejo de não sofrer, por exemplo, ou que a vida 
tem um valor universal inquestionável, se as vivências são 
sempre da ordem da particularidade e afetam, antes de 
tudo, o próprio indivíduo, afinal, quem pode dar a medida de 
algo tão intrínseco, pessoal e profundo como o sofrimento? 

Se o dever de cada um é para com a própria vida, do 
mesmo modo que, socialmente, afirma-se que a responsa-
bilidade de cada um também é para com ela, inclusive no 
sentido de conquistar, para si, uma boa vida, isto é, material 
e espiritualmente digna e confortável, boa e satisfatória em 
termos de necessidades, se o indivíduo encontra-se irmana-
do pela ideia de humanidade, mas suas vivências concretas 
implicam elementos muito singulares, como condição 
social, classe, cor, “raça”, orientação sexual etc., o com-
promisso com o gênero humano não pode transcender, 
de fato, em termos de determinação, o compromisso para 
consigo mesmo, afinal, é na dimensão da vida interior que 
o indivíduo passa a maior parte do seu tempo e encontra, 
ou não, as razões efetivas para viver e construir o próprio 
destino, para amar e não amar, para alegrar-se e sofrer, para 
aceitar lucidamente as circunstâncias ou rebelar-se contra 
elas, para afirmar a vida ou prescindir dela. Sob muitos 
aspectos, até mesmo em casos extremos, como caracte-

rizados pelo sofrimento psicológico, pela angústia que os 
transtornos mentais provocam, essa dor é vivida, antes 
de tudo, solitariamente pelo indivíduo. Como a sociedade, 
Deus ou a natureza podem dizer que alguém condenado ao 
sofrimento, por exemplo, alguém que não encontra possi-
bilidades ou meios de mitigar sua dor de existir de nenhum 
modo ou a partir de nenhum mecanismo ou tratamento, 
tem a obrigação pública, transcendental ou natural de per-
severar na vida e, em razão disso, no próprio sofrimento? 
Dizer que a vida é boa ou pode ser boa não quer dizer que 
ela, de fato, o seja – e a vida boa para um pode não o ser 
para outrem. Afirmar que as coisas mudam não significa, 
necessariamente, que para melhor. Considerar que a exis-
tência é um bem inalienável que deve ser preservado não 
impede que pessoas pensem em se matar e se matem 
todos os dias. Esses clichês podem servir como muletas 
ideológicas, como formas de consolação mais ou menos 
espirituais, como salvo-condutos da consciência para que 
as pessoas sigam com suas vidas enquanto aquele que 
sofre permaneça preso ao próprio sofrimento, mas muito 
pouco dizem, de verdade, sobre a natureza da vida e dos 
grandes sofrimentos que ela impõe a muitas pessoas todos 
os dias. Mais do que isso: esses clichês muito pouco ou 
quase nada compreendem da vida e da dor. 

conclusão: sem vergonha, interesse e diagnóstico
Mais do que um direito ao suicídio é urgente considerar, 

na verdade, o quanto é legítimo seguir tratando o tema a 
partir do monopólio quase que exclusivo de certos sabe-
res socialmente consagrados, que afetam diretamente a 
percepção pública e que, bem ou mal, ao tentarem com-
preender o gesto de matar-se, acabam por condicioná-lo 
aos limites de três tipos de julgamentos, mais do que a um 
entendimento real e efetivo, a saber, o teológico, o político-
-social e o científico. Assim, teologicamente, o suicídio é re-
legado ao domínio moralista do juízo religioso, que envolve 
o ato com o assédio do pecado e da culpa que se associam 
imediatamente à figura do suicida como um transgressor 
das leis divinas, aquele que usa o livre-arbítrio concedido por 
Deus para dispor de uma vida que, no fim das contas, não 
lhe pertenceria, mas que lhe fora concedida, em termos de 
usufruto, por Deus, o único que poderia, então, dispor dela 
de acordo com suas vicissitudes ou de um questionável 
senso de humor. Moralizar o gesto, no sentido de reduzi-
-lo aos valores e dogmas que regem a crença religiosa, 
nada explica de fato sobre as razões ou direitos de alguém 
submeter a própria vida a uma decisão extrema como o 
suicídio. Indo além, moralizar religiosamente o ato, pedindo, 
a um só tempo, que Deus compreenda a ação e conceda 
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seu perdão magnânimo, enquanto o interdita e desmerece, 
de forma pública, implica condenar a memória daquele que 
se matou e relegá-lo ao esquecimento ou à infâmia, mesmo 
que, nos dias de hoje, se evite falar nesses termos. Aliás, 
o juízo moral acerca do suicídio, juízo de ordem religiosa, 
resulta, ainda, da consolidação das ideias e determinações 
sobre o tema fixadas pela Igreja Medieval, entre os séculos 
XI e XIV, e que se associava aos interesses econômicos dos 
proprietários de terras, pois, como afirma Georges Minois 
(2018, p. 36), “os interesses de Deus são semelhantes 
aos dos proprietários: dispor da própria vida é usurpar tanto 
os direitos de um como os direitos dos outros”, por isso 
mesmo, “as autoridades civis e religiosas travam o mesmo 
combate contra o suicídio, e suas mensagens dissuasivas 
se completam: confisco de bens e condenação eterna”. 

S
eja como for, por um interesse dogmático ou 
econômico, dissimulados em um discurso 
compreensivo, que solicita ao suicida o perdão 
improvável de Deus, o juízo moral, de matriz teo-
lógica, atinge em cheio à opinião pública e agencia 

suas formas de pensar o ato, bem como os mecanismos 
valorativos a partir dos quais as pessoas são aterrorizados 
com o temor de uma danação eterna e levadas a condenar 
o suicida como aquele que abdicou de uma vida que não lhe 
pertencia e que deveria, feliz ou não, desesperada ou não, 
que vale ou não a pena viver-se, ser consagrada unicamente 
a Deus e suas prerrogativas. Para a Igreja, então, o fiel é 
tanto o depositário da fé quanto o acionista e investidor do 
templo, consequentemente, qualquer sinal francamente 
compreensivo em relação ao suicídio envolveria abrir mão 
de recursos que não são unicamente religiosos, mas eco-
nômicos. Daí que “as grandes sínteses escolásticas, os 
tratados de direito canônico e de direito secular adotam o 
fato consumado de uma estrutura racional e jurídica que 
ajuda a absolutizar e a dar um valor intangível àquilo que não 
passava de adaptação passageira a uma situação histórica 
definida”, fazendo com que “esse trabalho de fixação” 
acabe por “conferir ao suicídio, durante muito tempo, um 
caráter desonroso”, sendo que, em razão disso, “a dificul-
dade de questionamento que ocorre do Renascimento ao 
Iluminismo deve-se fundamentalmente à resistência desse 
‘muro de vergonha’ erguido pelos teólogos, juristas e mo-
ralistas medievais em torno do suicídio” (MINOIS, 2018, 
p. 36-37). A verdade é que, do ponto de vista da influência 
dos discursos religiosos oficiais, sempre reacionários e 
reativos por natureza, sobre a opinião pública, esse estado 

de coisas medieval ainda perdura sobre as consciências 
atuais e ainda relega ao plano da vergonha e do escárnio 
a figura do suicida. Como escreveu Marx, em “Sobre o 
suicídio”, “Não é com insultos aos mortos que se enfrenta 
uma questão tão controversa” (2006, p. 25).

Do ponto de vista político-social, que do mesmo 
modo que o religioso, espraia-se pelo campo da cultura 
e do imaginário público, também pouco avançamos em 
relação à compreensão do suicídio e sobre o direito, ou 
não, do indivíduo deliberar sobre a própria morte. É certo 
que algumas culturas e civilizações mais desenvolvidas 
já preveem em seus ordenamentos sociais e jurídicos o 
direito à eutanásia, à morte assistida, em casos de doen-
ças terminais, cujo tratamento não só é incapaz de salvar 
o doente como de aliviar as dores e o sofrimento que a 
enfermidade lhe impõe. Do mesmo modo, também é 
certo que em sociedades menos desenvolvidas, ou cujos 
ordenamentos sociais e jurídicos ainda vivem de algum 
modo sequestrado por valores e princípios morais religio-
sos e supostamente metafísicos, algo alheios e esotéricos 
à laicidade que deveria constituir a natureza do Estado e 
as formas como ele determina as ações, necessidades e 
direitos dos indivíduos, a eutanásia não é uma realidade, 
mas o suicídio, ao menos, não figura nos códigos penais 
e nem se pune mais, em nome do suicida e seu ato, os 
familiares que ficam, como era bastante comum nos 
ordenamentos jurídicos até fins século XIX11 

O problema, no entanto, é que as profundas desigualda-
des econômicas que ainda caracterizam nossa sociedade, 
mas não só ela, são elementos agravadores ou condicio-
nantes, para muitos indivíduos, de uma série de transtornos 
psicológicos, bem como de uma percepção frustrante 
sobre si mesmos, que faz com que vejam a vida como uma 
luta inglória contra as circunstâncias sociais, econômicas e 
políticas; uma luta pela sobrevivência apenas, para suprir as 
necessidades mais urgentes, retirando da experiência de 
estar vivo qualquer prazer mais duradouro ou reconhecível. 
Nesses casos, a possibilidade do suicídio é marcada por 
fatores sociais que poderiam ser mitigados não fosse a 
natureza injusta do sistema econômico. 

No que diz respeito à ciência e suas manifestações, 
mormente aquelas ligadas à saúde e à medicina, o direito 
ao suicídio torna-se impensável porque o discurso médico 
converte o suicídio em sintoma extremo de uma doença ou 
transtorno preexistente e todo potencial suicida em caso 
clínico. Não se pensa, então, que o desejo de se matar 
possa ser a expressão de uma vontade legitimamente 
racional do indivíduo, senão a ideia fixa ou uma compul-
são qualquer que teria suas causas nos mais diferentes 
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transtornos psíquicos disponíveis pela taxonomia médica. 
Cataloga-se o indivíduo em função de suas angústias e se 
lhe propõe tratamentos a partir dessa catalogação, sem que 
se dedique a uma escuta verdadeira e detida de seus afetos 
ou desejos. Do mesmo modo, deve-se pensar que há casos 
de transtornos psíquicos ou doenças mentais que podem 
se desenvolver de modo crônico, como a depressão ou a 
esquizofrenia, respondendo mal ou sequer respondendo 
aos tratamentos médicos disponíveis, para os quais a me-
dicação implica apenas em tornar os doentes funcionais, 
o que quer dizer dirimir os sintomas negativos, sem que, 
com isso, haja uma melhora efetiva da qualidade de vida, 
mesmo com o acompanhamento terapêutico e a monitora-
ção psicoterápica, que deve se dar para o resto da vida do 
doente. No caso da esquizofrenia, por exemplo, o uso de 
neurolépticos têm efeitos colaterais graves, como aponta 
Regina Cláudia Barbosa da Silva (2006, p. 274-275): “Além 
do efeito terapêutico, os neurolépticos causam efeitos 
colaterais típicos”, sendo que “estes incluem a síndrome 
de Parkinson, reações distônicas agudas, acatisia, acine-
sia e síndrome neuroléptica maligna. A incidência desses 
efeitos é bastante elevada, chegando até a 90% em alguns 
estudos, e costuma ocorrer nas primeiras semanas de 
tratamento.” Nesses casos, ainda que a vida seja um bem 
fundamental, é preciso garantir a essas pessoas o direito 
de decidir se desejam de fato seguir com uma existência 

que oferece muito pouco em termos de possibilidade de 
viver uma vida plena, razoavelmente boa ou feliz.  

Assim, a quem quer que seja atribuída a prerrogativa, 
poderia um direito ao suicídio ser aceito nos termos éti-
cos de um imperativo categórico? O suicídio poderia se 
universalizar como direito? São óbvias as consequências 
nefastas de um aumento de casos de suicídios num período 
de poucas esperanças históricas e sociais, entretanto, não 
é a sonegação de um eventual direito que vai evitar isso, 
ao contrário, só servirá para proscrever as vítimas, agora 
duplamente atingidas: no sofrimento e morte, e também 
condenada na memória e assassinada na reputação. A 
extensão e permissão de um direito não implica a neces-
sidade de exercê-lo, isso o caracteriza como um direito, até 
porque as pessoas não se matam em virtude da facilidade 
ou permissão de fazê-lo, mas pela dificuldade de continuar 
vivendo. A assunção de um suposto direito ao suicídio não 
gera a incitação ao uso, mas a permissão de pretendê-lo 
e a absolvição de uma culpa, uma recriminação ou uma 
execração da memória. 

Caso não haja um amplo entendimento da questão, se 
não podemos aceitar e perdoar uma iniciativa autodestruti-
va, sobram as perguntas, nem sempre nobres: devemos 
tutelar a pessoa que quer se suicidar para que ela tenha 
tempo de reconsiderar? Devemos tirar de uma pessoa a 
possibilidade de não querer sofrer e desesperar-se? Deve-
mos tirar de um ser humano que não tem os meios ou a 
aprovação do ato de matar-se o direito de não sofrer? Seja 
como for, é fundamental que as formas estereotipadas 
de encarar o suicídio e o suicida, formas sociais, religiosas 
ou clínicas, sejam repensadas e, no limite, combatidas, 
retirando o tema dos domínios de uma obrigação social e 
moral que nada mais fazem do que cercá-lo de preconcei-
tos e discriminações que, ainda hoje, estigmatizam não 
só o suicida, mas sua família e até mesmo o debate sobre 
a questão. Como sugere Camus, no final de “O Mito de 
Sísifo”, obra na qual se dedicou a pensar o absurdo da 
existência num mundo igualmente absurdo e estranho 
aos homens, tendo o suicídio como fio condutor de suas 
reflexões, é preciso imaginar Sísifo, o condenado dos deu-
ses, feliz. Do mesmo modo, é preciso resgatar o direito do 
suicida à cidadania nessa terra. 
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1. Vale lembrar, aqui, que Albert Camus, no seu ensaio ainda hoje seminal, O mito de 
Sísifo (2019), formula também uma explicação da vida, compreendida em termos da 
filosofia do absurdo que os existencialistas popularizaram, como um cenário no qual 
atuamos, diuturnamente, em função de comportamentos rotinizados, mecânicos, 
que, em geral, usamos como uma forma de nos defender da compreensão mais 
funda da arbitrariedade da vida em termos de sentidos ou significações autênticas, 
imanentemente dadas. 

2. Maiakóvski, vale lembrar, foi muito afetado pelo suicídio do amigo. Ele mesmo, 
aliás, um suicida. Há vários poemas nos quais menciona ou dialoga com Iessiênin e 
sua decisão de tirar a própria vida, como quando escreve “Para o júbilo/ o planeta/ 
está imaturo./ É preciso/ arrancar alegria/ ao futuro./ Nesta vida/ morrer não é difícil./ 
O difícil/ é a vida e seu ofício.” (idem, ibidem, p. 187). Ironicamente, como não podia 
deixar de ser, em se tratando de Maiakóvski, ele mesmo não soube ou foi capaz de 
arrancar alguma alegria ao futuro. Roman Jakobson, amigo pessoal de Maiakóvski, 
escreveu, em 1931, menos de um ano após o suicídio do amigo, um comovente ensaio 
sobre a poesia do poeta das repúblicas vermelhas, sobre sua morte e sobre como a 
Rússia revolucionária contribuiu, com suas contradições, para o malogro existencial de 
uma geração inteira de grandes poetas que escolheram, pelas mais diversas razões, 
por fim à própria vida. O título do ensaio é significativo, “A geração que esbanjou 
seus poetas”, e traz uma ambiguidade triste: esbanjou, no sentido de que raras 
vezes se viu uma geração de poetas tão singulares e originais, e no sentido de que 
os desperdiçou, literalmente, vendo-os, pelas causas políticas, sociais, econômicas 
e emocionais, se matar um a um. 

3. “¿Se debe a que la vida humana tiene tan gran importancia que supone un 
atrevimento para la prudencia humana disponer de ella?” Pero, para el universo, la vida 
de un ser humano no tiene mayor importancia que la de una ostra. Y, si tuviese una 
importancia tan grande, el orden de la naturaleza la há sometido realmente a la humana 
prudencia, y nos ha reducido a la ne cesidad de decidir sobre ella en cada situación.”

4. Lewis Wolpert aponta, em Tristeza maligna: a anatomia da depressão (2003), que 
“pensamentos suicidas infelizmente são muito comuns entre pacientes deprimidos, e 
um número assustadoramente alto – cerca de um em cada dez pacientes de depressão 
severa – irá se matar. Há quem calcule uma proporção ainda maior. Para o transtorno 
maníaco-depressivo, o número se situa entre 10 e 20%.” (p. 109). 

5. Conforme reportagem de Isabel Ferrer, intitulada “Holanda cogita autorizar suicídio 
assistido a quem ‘cansou de viver’”, publicada por El país em 16 de outubro de 2016. 
De acordo com a reportagem, “‘Não há saída para os que já não desejam viver, porque 
consideram o seu ciclo concluído. Perderam seus seres queridos e seus amigos, e 
caem na apatia e no cansaço vital. O Governo julga que sua busca por ajuda para 
acabar com tudo é legítima’, diz a proposta. Embora se comprometam com a defesa 
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da vida, os ministérios de Justiça e Saúde, que assinam a proposta, observam que 
‘é possível agir quando à falta de perspectivas se soma um desejo persistente, livre 
e ativo [de morrer]’”.

6. Georges Minois faz essa distinção nas páginas 402 e 403 de seu livro. Andrew 
Solomon, em “Um crime de solidão” (2018), aponta, em diferentes momentos, o 
modo como o suicídio de uma celebridade é seguido, em geral, pelo aumento no 
número de casos de suicídio, dada certa tendência socialmente mimética que o 
gesto, por vezes, carrega consigo. Isso foi chamado de Efeito Werther, devido a uma 
suposta onde de suicídio que se seguiu ao romance de Goethe (“Os sofrimentos do 
jovem Werther”, 1774). 

7. Usa-se, aqui, a edição digital do livro. Por isso mesmo, o número de páginas pode 
não coincidir com a edição impressa. 

8. Vale lembrar, aqui, que foi, em larga medida, das ideias de Kiríllov que Nietzsche 
derivou parte de suas ideias acerca do Übermensch, o supra-homem, aquele ideal 
de homem que transcenderia as determinações morais estabelecidas, que Nietzsche 
julgava a moral do escravo, submetido ao medo, à coerção e à culpa, retirando dele 
toda possibilidade de um florescimento livre do ser, orientado de fato para o prazer 
de estar vivo e de se realizar no mundo por meio do desejo, da paixão, da arte, das 
ideias, do pensamento incondicionado. Apesar da ideia se encontrar espraiada pela 
obra de Nietzsche, a melhor imagem do Übermensch encontra-se no livro “Assim 
falou Zaratustra” (2018), não por acaso denominado “Um livro para todos e para 
ninguém”, publicado originalmente em 1885. 

9. Usa-se, aqui, a edição digital do livro. Por isso mesmo, o número de páginas pode 
não coincidir com a edição impressa. 

10. Entretanto, o Código Penal Brasileiro (BRASIL, 2020), por meio do Decreto Lei 
nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940, ainda prevê o crime de induzimento, instiga-
ção ou auxílio a suicídio ou a automutilação (esta última acrescida em Lei de 
2019): “Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação 
ou prestar-lhe auxílio material para que o faça: (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 
2019). Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 
13.968, de 2019)”.

11. Georges Minois, em História do suicídio discute, em diferentes momentos, 
desde a Antiguidade Clássica até o século XX, como os ordenamentos jurídicos e, 
consequentemente, como a ordem política e social continua, ou não, a penalizar o 
suicida impondo o ônus de seu gesto aos familiares que ficam, com punições que 
iam da prisão ao sequestro de bens e a consequente pobreza que isso significava 
aos parentes diretos do suicida. 
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A “gripezinhA” como 

COVID-19

mArcos Benchimol
Médico Cardiologista

doençA cArdíAcA

Os primeiros casos da doença provocada 
pelo novo coronavírus 2019 (Covid-19) foram 
relatados em dezembro de 2019, em Wuhan, 
China, com rápida disseminação, logo se tornando 
preocupação de saúde pública mundial (https://
www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-
of-unkown-cause-china/en/).

Apesar da extrema diversidade das 
apresentações da Covid-19 como um simples 
resfriado com perda de olfato e paladar, muitos 
casos são gravíssimos levando a hospitalizações 
prolongadas e requerendo internação em unidade 
de terapia intensiva, assistência ventilatória, 
intubação e ventilação mecânica. Isso logo gerou 
enorme demanda de assistência especializada, 
com sobrecarga dos hospitais públicos e 
particulares, desabastecimento de insumos, falta 
de respiradores, anestésicos e material humano 
qualificado em diversas áreas do planeta.

Até 02 de setembro de 2020, contabilizam-se 
4.137.521 casos confirmados e 126.650 mortes 
atribuídos à infecção no Brasil (susanalitico.gov.br). 
Em comparação com outros surtos virais recentes, 
como a síndrome respiratória aguda grave (SARS-
CoV-1) em 2002-2003, a pandemia de Covid-19 

parece menos fatal, mas se propaga com mais 
facilidade (Callaway et al., 2020). Adultos com mais 
de 60 anos são mais suscetíveis e propensos a 
morrer da infecção. No entanto, ainda não sabemos 
por que os idosos têm maior probabilidade de 
adoecer.

Logo no início da pandemia, ficou claro que 
pacientes com doenças cardiovasculares e com 
hipertensão arterial apresentavam maior gravidade 
e mortalidade (Shi et al., 2020). Neles, é comum a 
ocorrência simultânea de obesidade e inatividade 
física, reduzindo sua tolerância à baixa oxigenação 
e ao aumento da demanda metabólica nos casos 
graves.

O eventual acometimento cardíaco relacionado 
ao Covid-19 parece ser tão ou mais importante 
do que outros fatores de risco implicados na 
mortalidade pelo Covid-19, como idade, diabetes 
mellitus, doença pulmonar crônica e doenças 
cardiovasculares (Callaway et al., 2020). Pacientes 
com Covid e comorbidades são mais propensos a 
manifestações graves que exigem hospitalização, 
mas os pacientes com doenças cardiovasculares 
pré-existentes apresentam a maior taxa de 
mortalidade de todos os pacientes com Covid-19.
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Muitas complicações potencialmente fatais, como derrames 
isquêmicos, choque circulatório e falência de órgãos, estão 
diretamente relacionados à tempestade de citocinas.

A tempestade de citocinas era universal em pacientes 
com Covid após alguns dias na UTI, o que causa taquicardia, 
taquipneia (aumento da frequência respiratória) e sudorese 
e aumento dímero D (o dímero D é um produto da 
degradação da fibrina pela plasmina. Sua determinação 
é útil no diagnóstico da trombose venosa profunda e do 
tromboembolismo pulmonar, mas também se eleva em 
condições inflamatórias e infecciosas). Muitos pacientes 
evoluem para insuficiência renal, cerca de 30% deles 
necessitando terapia renal substitutiva (diálise).

covid-19 e enzima conversora da angiotensina (receptor 
celular do vírus): medicamentos e aumento desta enzima

O SARS-Cov2, agente etiológico da Covid-19, tem 
acesso ao hospedeiro por meio da enzima conversora de 
angiotensina 2 (ECA2), que atua como seu receptor celular. 
A esta preocupação aliou-se o fato de que o receptor celular 
da ECA aumenta com medicamentos utilizados para controle 
da hipertensão arterial e cardiopatia, como os inibidores da 
ECA e BRAS. Esta constatação levou à preocupação quanto 
a um potencial efeito prejudicial dos inibidores da enzima 
de conversão da angiotensina (ECA) e bloqueadores do 
receptor da angiotensina (BRAs) neste contexto clínico (Shi 
et al., 2020). A notícia desse temor levou à interrupção de 
tratamentos de hipertensão e doença cardíaca em todo o 
mundo, com potencial risco de agravamento de doenças 
pré-existentes à infecção pelo Covid-19.

Apesar dessas incertezas, alguns recomendaram a 
interrupção do tratamento com inibidores da ECA e BRAs 
em pacientes com Covid-19. No entanto, várias sociedades 
médicas, incluindo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
American Heart Association, o American College of 
Cardiology, a Heart Failure Society of America, e o Conselho 
de Hipertensão da Sociedade Europeia de Cardiologia, 
recomendaram que esses medicamentos não fossem 
descontinuados na ausência de evidências clínicas mais 
consistentes quanto aos seus danos. A declaração — que 
permanece válida — indica que os pacientes com doença 
cardiovascular que contraem o Covid-19 devem ser avaliados 
antes de se adicionar ou remover qualquer tratamento, e 
qualquer alteração em seu tratamento deve ser baseada nas 
melhores evidências científicas, decisão compartilhada com 
seu médico e equipe de saúde. De fato, diversos estudos 
acabaram demonstrando não haver risco aumentado de 

A pandemia da Covid-19 continua a causar morbidade 
e mortalidade (Shi et al., 2020). Embora a ênfase inicial 
estivesse nas complicações respiratórias agudas, 
especialmente nos pacientes críticos, o aparelho 
cardiovascular ganhou o foco de atenção em pacientes 
hospitalizados e na pesquisa clínica. Inicialmente, relatos 
de casos e pequenas séries de pacientes chamaram 
atenção para o comprometimento primário do sistema 
cardiovascular, agravando a insuficiência cardíaca em 
pacientes com doenças cardíacas prévias, conforme 
indicado pela elevação da troponina (enzima cardíaca que 
aumenta em casos de lesão cardíaca, como o infarto) 
em pacientes graves (Li et al., 2020). Inflamação vascular 
e lesão cardíaca parecem características do Covid-19, 
ocorrendo em 20% a 30% dos pacientes hospitalizados 
e contribuindo com 40% das mortes (Chen et al., 2020).

Quase 5% das infecções provocadas pelo vírus 
seguem curso grave com síndrome respiratória aguda, 
hemorragia pulmonar, linfopenia (redução de linfócitos, 
um subtipo de glóbulos branco), insuficiência renal, 
choque circulatório e falência de múltiplos órgãos (Huang 
et al., 2020). A letalidade por grupos etários diferiu 
substancialmente entre italianos e chineses, 7,2% e 
2,3%, respectivamente, o que é parcialmente explicado 
pela maior distribuição de idosos e maior frequência de 
comorbidades entre os italianos (Driggin et al., 2020).

O American College of Cardiology listou as seguintes 
complicações cardíacas nos casos de Covid-19 chineses 
no final de fevereiro de 2020 (Chen et al., 2020). 
Pacientes com doenças subjacentes correm maior risco 
de complicações (Figura 1) ou mortalidade (Figura 2). 
De fato, cerca de 50% dos hospitalizados têm alguma 
doença crônica pré-existente. Todos esses pontos foram 
confirmados em casos americanos e europeus.

o que é, afinal, a “tempestade de citocinas”?
As citocinas formam um grupo diversificado de 

proteínas de sinalização intercelular que regulam 
respostas inflamatórias e imunológicas locais e 
sistêmicas. Sua liberação é feita pelas células 
imunológicas em resposta a uma variedade de estímulos 
inflamatórios ou infecciosos. Muitas manifestações 
graves da Covid-19 resultam de uma reação imunológica 
intensa decorrente da rápida liberação de citocinas 
no sangue, fenômeno conhecido como “tempestade 
de citocinas”. A liberação rápida pode ser catastrófica 
para o paciente, levando à falência de múltiplos órgãos. 
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morte intra-hospitalar associada ao uso de inibidores da 
ECA 2,1% vs. 6,1%; ou ao uso de BRAs.

incidência de complicações cardíacas na covid-19
Quase um quarto (23%) das pessoas hospitalizadas 

para Covid-19 teve complicações cardiovasculares 
graves. Entre 8% e 12% dos pacientes com Covid-19 
apresentam lesão cardíaca aguda. Estudos de caso 
que indicam que Covid-19 pode causar ataques 
cardíacos, síndromes coronárias agudas, acidente 
vascular cerebral, anormalidades da pressão arterial, 
distúrbios de coagulação, miocardite difusa (inflamação 
do músculo cardíaco), e arritmias fatais (batimentos 
cardíacos irregulares). Por exemplo, muitos pacientes 
apresentam quadros muito semelhantes a um infarto, 
mas o cateterismo cardíaco não revela obstrução das 

coronárias. A possibilidade de que o SARS-CoV-2 possa 
ter efeitos duradouros ou mesmo tardios nos sistemas 
cardiovascular e nervoso requer mais investigações.

Um mistério da Covid é que às vezes se apresenta 
como infarto agudo do miocárdio com elevação do 
segmento ST no ECG (traçado eletrocardiográfico 
altamente sugestivo de um determinado tipo de infarto). 
ECGs em vários pacientes com Covid-19 mostraram 
claramente um infarto, exigindo revascularização 
imediata. No entanto, o cateterismo cardíaco não 
mostrou bloqueios; portanto, não havia nada para 
revascularizar. Dessa forma, ficou claro que a 
Covid-19 apresenta uma miríade de manifestações 
cardiovasculares, entre eles: miocardites (inflamação 
do músculo cardíaco), arritmias, síndrome do coração 
partido, insuficiência cardíaca, e tromboses.

figura 1
CoMpliCaçõES CardíaCaS E CardiovaSCularES pElo Covid-19*
*american College of Cardiology (Chen et al., 2019)
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novas manifestações clínicas, como arritmias, disfunção 
ventricular esquerda e embolia sistêmica.

arritmias relacionadas à covid e prolongamento qt 
A combinação de miocardite com dois dos 

medicamentos mais comuns usados para tratar 
pacientes com Covid pode provocar arritmias com risco 
de vida. A hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina 
podem causar prolongamento do intervalo QT (intervalo 
QT é uma medida obtida ao ECG cujo prolongamento 
indica aumento do risco de arritmias graves). Dada 
a frequência com que esses medicamentos são 
usados na profilaxia do Covid-19, várias sociedades 
de cardiologia alertaram na primeira semana de abril 
para a possibilidade de aumento nas complicações de 
arritmia e mortes (Dan et al., 2020). No final de abril, 
como esperado, o FDA anunciou que recebeu vários 
relatórios de eventos adversos e óbitos relacionados 
ao uso desses medicamentos em pacientes com 
Covid-19. O FDA alertou os médicos quanto aos 
efeitos potencialmente fatais sobre o ritmo cardíaco 
pelo uso off-label da hidroxicloroquina e da cloroquina. 
Os medicamentos defendidos para tratar o vírus têm 
considerações cardíacas específicas que devem se ter 
em mente.

Todo tratamento tem alguma desvantagem em 
potencial. O problema é que, em momentos de 
desespero, as pessoas adotam medidas que consideram 
necessárias para ajudar os pacientes, ainda que 
não existam evidências científicas conclusivas que 
corroborem sua utilização, bem como dos seus efeitos 
adversos. Por exemplo, a combinação de problemas 
cardíacos subjacentes, medicamentos usados para Covid 
e, possivelmente, baixo potássio sérico, pode causar 
arritmias graves.

coagulação e tromboemolismo venoso (tev)
Com base em relatos que demonstraram uma forte 

associação entre níveis elevados de dímero D e mau 
prognóstico, surgiram preocupações sobre complicações 
trombóticas em pacientes com Covid-19. O Instituto 
Nacional de Saúde Pública da Holanda pediu a um grupo 
de especialistas em radiologia e medicina vascular que 
fornecesse orientação para a investigação por imagem e 
o tratamento dessas complicações (Grillet et al., 2020). 
O relatório sugere que a insuficiência respiratória em 
Covid-19 não é causada apenas pelo desenvolvimento 

Atendimento especializado deve ser prontamente 
realizado em indivíduos que apresentem sintomas 
cardiovasculares, como dor torácica, falta de ar, 
palpitações ou desmaio, uma vez que podem decorrer 
tanto de um problema cardíaco convencional, como de 
uma manifestação da Covid-19.

Por outro lado, foi sendo observado que pacientem 
internados com Covid-19, ainda que previamente hígidos, 
manifestaram sérios problemas cardiovasculares. Casos 
de infarto, miocardites (inflamação do musculo cardíaco) 
tromboses, acidentes vasculares encefálicos, embolias 
pulmonares foram observadas com inquestionável 
frequência.

Muitas vezes, a apresentação da Covid-19 
se manifestou através de quadros tipicamente 
cardiovasculares, tais como infarto do miocárdio ou 
AVC. Miocardite fulminante foi suspeitada em 7% 
dos pacientes com evolução fatal (Huang et al., 2020). 
Os mecanismos de lesão cardíaca incluem ruptura 
inflamatória da placa aterosclerótica, trombose de 
stent, estresse cardíaco devido ao alto débito cardíaco 
e infecção por meio dos receptores da enzima de 
conversão 2 da angiotensina, causando inflamação 
sistêmica do endotélio vascular. Casos levados à 
autópsia revelam infiltração por células inflamatórias 
mononucleares intersticiais, sugerindo inflamação do 
miocárdio como o mecanismo em alguns casos graves 
de miocardite.

Ainda há muito a aprender sobre a infecção por 
Covid-19 e o coração. Nesta infecção, são observadas 
elevações frequentes de biomarcadores nos pacientes 
infectados, geralmente associados à lesão cardíaca 
aguda. Segundo Mitchell Elkind, presidente da American 
Heart Association, várias complicações devastadoras do 
Covid-19 são de natureza cardíaca e podem resultar em 
disfunção cardíaca prolongada que transcende o curso da 
própria doença viral.

Embora a maioria dos pacientes com Covid-19 
pareça se recuperar bem, um número menor 
apresenta inflamação severa e exagerada em todo 
o corpo, conhecida como tempestade de citocinas. 
Essa inflamação sistêmica afeta todo o sistema 
vascular sendo vista nos casos mais graves e no 
estágio avançado da doença. Pode causar coagulação 
intravascular disseminada, falência de órgãos, e lesão 
cardíaca e em outros órgãos. Ao abordar pacientes 
com Covid-19, os cardiologistas devem estar atentos a 
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da síndrome do desconforto respiratório agudo, mas 
que os processos trombóticos microvasculares podem 
desempenhar um papel.

Isso pode ter consequências decisivas para o manejo 
diagnóstico e terapêutico desses pacientes. Há uma forte 
associação entre os níveis de dímero D, progressão da 
doença e características da TC de tórax que sugerem 
trombose venosa. Além disso, vários estudos em 
pacientes com Covid-19 mostraram associação muito 
forte entre níveis elevados de dímero D e doença grave/
prognóstico ruim. Em vários estudos, foi demonstrada a 
presença de hipercoagulabilidade, provavelmente devido à 
reação do corpo à resposta inflamatória intensa. Estima-se 
que isso aconteça em até 30% dos pacientes, que podem 
ser medicados com anticoagulantes.

A natureza altamente infecciosa desta condição limita 
o transporte dos pacientes para a realização de exames de 
TC. Em vez disso, muitos hospitais têm usado o dímero-D 
como monitoramento, e, frequentemente, o ultrassom de 
“point of care” (POCUS) para visualizar coágulos. Embolia 
pulmonar (EP) está sendo observada em pacientes 
com Covid devido à hipercoagulabilidade. A embolia 
pulmonar aguda está sendo claramente reconhecida como 
manifestação de Covid-19 com risco de vida.

covid pode causar derrames isquêmicos e hemorrágicos
Vários estudos foram publicados em pacientes com 

Covid-19 apresentando AVC. No maior estudo da Itália 
até o momento (Mahammed et al., 2020), que incluiu 
725 pacientes consecutivos com Covid-19 hospitalizados, 
108 (15%) apresentaram sintomas neurológicos agudos 
que requerem neuroimagem. Os sintomas neurológicos 
mais comuns foram estado mental alterado em 64 (59%) 
pacientes e acidente vascular cerebral isquêmico em 
34 (31%) pacientes. O estudo também encontrou seis 
pacientes (6%) com hemorragia intracraniana e dois com 
trombose venosa cerebral.

complicações cardiovasculares crônicas (sequelas)
Além das apresentações agudas no aparelho 

cardiovascular, tem sido notado o surgimento de 
complicações crônicas até então desconhecidas.

Em estudo alemão recente com 100 pacientes 
recuperados (53 homens, idade média de 49 anos), 78% 
apresentavam envolvimento cardiovascular, conforme 
detectado pela RM do coração, independentemente 
das condições preexistentes, gravidade e curso geral da 

apresentação de Covid-19, tempo desde o diagnóstico 
ou a presença de sintomas cardíacos. A anormalidade 
mais prevalente foi inflamação miocárdica detectada em 
60%, seguida por cicatriz regional e realce pericárdico. 
Ao contrário de estudos anteriores, a investigação 
revelou que o envolvimento cardíaco significativo ocorre 
independentemente da gravidade da apresentação original 
e persiste além do período agudo, sem redução dos 
achados de imagem ou sorológicos durante o período 
de recuperação. Isso pode fornecer uma indicação 
potencialmente considerável de doença inflamatória em 
grandes e crescentes partes da população e requerem 
confirmação urgente em coortes maiores. Embora o 
impacto de longo prazo desses achados não possa 
ser determinado, várias das anormalidades descritas 
foram previamente relacionadas a um pior resultado em 
cardiomiopatias inflamatórias. Esses achados indicam a 
necessidade de investigação contínua das consequências 
cardiovasculares de longo prazo do Covid-19 (Puntmann et 
al., 2020).

Sem desejarmos gerar ansiedade adicional, mas antes 
incitar outros investigadores a examinar cuidadosamente os 
dados existentes e coletar prospectivamente novos dados 
em outras populações para confirmar ou refutar esses 
achados. Esperamos que esses achados representem 
os de uma coorte selecionada de pacientes. No entanto, 
confirmando esse elevado risco, a base patológica para 
disfunção cardíaca progressiva pode ser validada, e 
especialmente se a avaliação longitudinal revelar novo 
início de insuficiência cardíaca na fase de recuperação de 
Covid-19, então esta crise não diminuirá, mas, em vez disso, 
mudará para uma nova incidência de insuficiência cardíaca 
e outras complicações cardiovasculares crônicas (Yancy, 
2020). Dado o peso premente desta crise contínua, bem 
como o início de modelos de cuidados longitudinais para 
aqueles que se recuperam do Covid-19, as preocupações 
levantadas não são teóricas, mas sim práticas requerendo 
devida diligência para estudar e se preparar para o que pode 
ser outra dimensão desta pandemia (Yancy, 2020).

o medo do covid-19 mata: pacientes com ataque 
cardíaco ficam em casa

Indiretamente, a pandemia reduziu o acompanhamento 
cardiológico regular. Vários fatores contribuíram, como o 
temor de contágio em consultas ambulatoriais, fechamento 
de ambulatórios especializados, e redirecionamento das 
unidades de saúde para atendimento de casos graves 
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de infecção pelo Covid-19. Como resultado, registrou-
se aumento considerável de mortes em domicílio, e 
redução proporcional do atendimento de casos de infarto 
agudo nos hospitais. A queda repentina desses casos 
em  
40-60% foi observada na Itália, na Espanha e nos EUA 
em abril e maio deste ano, preocupando sociedades 
médicas das possíveis mortes desnecessárias ou da 
piora do prognóstico dos que sobreviveram.

Hospitais nos EUA estão vendo uma redução de até 
60% nas internações por ataques cardíacos, de acordo 
com o American College of Emergency Physicians 
(Kadavath et al, 2020). A redução no atendimento em 
prontos-socorros caiu em até 50%, corroborando os 
temores de adquirir esta doença no ambiente hospitalar. 
Esses temores são corroborados por estudo recente 
(De Rosa et al, 2020) que registrou queda de 38% do 
atendimento de enfarte do miocárdio com aumento 
consequente do risco de morte.

Uma diminuição no número de procedimentos 
de cateterismo cardíaco realizados durante a atual 
pandemia foi observada em 12 hospitais nos Estados 
Unidos (Kadavath et al., 2020). A queda no volume de 
procedimentos foi consistente com as observações 
feitas na Espanha, onde houve redução de 48% nos 
procedimentos diagnósticos. Preocupação adicional é a 
perda de destreza pelo médico devida ao longo período 
sem realizar cateterismo.

As mortes na cidade do Rio de Janeiro aumentaram 
em 64% em abril e maio de 2020 em relação à média 
do mesmo período nos últimos 3 anos. Além disso, 
o número de óbitos fora dos hospitais praticamente 
dobrou, tanto em casa quanto em unidades de saúde, 
clínicas e outros locais de atenção básica. No início da 
epidemia, a rede hospitalar da cidade aparentemente 
não foi capaz de atender a todos os pacientes — não 
apenas com Covid-19, mas também com outras doenças 
graves. As conclusões constam da Nota Técnica do 
Monitora Covid-19 Mortes Desassistidas no Rio de 
Janeiro. Análise de excesso de mortalidade e impacto 
de Covid-19, foi produzida pelo Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT, 
Fiocruz: https://portal.fiocruz.br/noticia/monitoraCovid-
19-obitos-fora-de-hospitais-aumentaram-na-cidade-do-rj). 
Os dados são provenientes do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (https://susanalitico.saude.gov.br/
extensions/Covid-19_html/Covid-19_html.html).

Houve pouco mais de 66.000 mortes de residentes 
em lares de cuidados na Inglaterra e no País de 
Gales entre 2 de março e 12 de junho deste ano, em 
comparação com pouco menos de 37.000 mortes 
em 2019. Mas apenas dois terços foram causados 
diretamente pelo Covid-19. Os números do Escritório 
de Estatísticas Nacionais são os primeiros a revelar o 
impacto nas casas de saúde, incluindo as mortes que 
aconteceram no hospital.

Covid-19 foi a principal causa de morte em homens 
residentes em lares, respondendo por um terço de 
todas as mortes, e a segunda causa de morte nas 
mulheres residentes, após demência e doença de 
Alzheimer. Enquanto 20.000 mencionaram Covid-19 
na certidão de óbito, outros 10.000 óbitos em excesso 
foram registrados para outras causas. Todavia, análises 
anteriores da Organização Nacional de Saúde local 
da Inglaterra sugerem que muitas dessas mortes 
“não-COVID” podem ter se devido à Covid-19 não 
diagnosticada. Três quartos das mortes ocorreram em 
casas de acolhimento e um quarto eram residentes 
domiciliares que morreram em hospitais durante 
a pandemia (https://www.ons.gov.uk/releases/
impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi26may 
to19june2020).

Parece até mesmo que o infarto agudo do miocárdio 
desapareceu. É realmente bizarro, quem sabe onde 
eles estão? Algumas pessoas têm muito medo de 
vir ao hospital. A doença cardiovascular não está se 
escondendo em auto isolamento, esperando até que 
seja seguro para atacar.

Agora, mais que nunca, precisamos garantir que 
as pessoas em risco e seus entes queridos conheçam 
os sinais de um ataque cardíaco ou derrame e 
compreendam a necessidade de chegar rapidamente ao 
hospital. O medo de Covid-19 também pode ser fatal. O 
atraso no atendimento resulta em danos cardíacos mais 
graves e até mesmo em morte.

ecmo e outras terapias avançadas para suporte 
hemodinâmico em p-acientes com covid-19

A terapia de oxigenação por membrana extracorpórea 
(ECMO) é aplicada a pacientes extremamente hipóxicos 
(baixas taxas de oxigênio) ou quando seus pulmões 
deixam de funcionar. Outros suportes hemodinâmicos, 
incluindo Impella e bombas de balão intra-aórtico, 
também têm sido usados em pacientes em choque 
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cardiogênico, insuficiência cardíaca direita ou esquerda, 
ou insuficiência de múltiplos órgãos.

Em 6 de abril de 2020, o FDA declarou que a 
Covid-19 pode desencadear insuficiência respiratória 
e cardiopulmonar agudas, e divulgou orientação para 
expandir a disponibilidade de ECMO em emergências 
pelo Covid-19. Os sistemas de ECMO podem ser 
usados para insuficiência respiratória e cardiopulmonar 
de longo prazo e fornecer circulação extracorpórea 
assistida com trocas gasosas fisiológicas do sangue por 
mais de seis horas. A tecnologia pode oxigenar o sangue 
de um paciente com pneumonia Covid-19 gravemente 
doente sem a necessidade de transferir o oxigênio pelos 
pulmões cheios de líquido.

burn out de profissionais da saúde
Muitos profissionais de saúde foram impactados por 

contraírem a doença, pela perda de colegas, pelo temor 
de adoecerem e transmitir a infecção para familiares e 
pacientes, e pelo estresse permanente de trabalho sob 
risco tão inusitado.

Assim, deve-se avaliar, com prudência e moderação, 
a continuidade do atendimento médico de rotina, com 
os devidos cuidados de higiene, mas sem perder 
de foco as necessidades do tratamento de doenças 
cardiovasculares de modo independente da atual 
pandemia.

perspectivas
A pandemia Covid-19 mudou, de maneira 

inimaginável há menos de um ano, a dinâmica das 
sociedades em todo o mundo. Os desafios são imensos, 
principalmente no que diz respeito à tensão que 
representam para os sistemas de saúde, nunca antes 
submetidos a teste tão radical. No entanto, isso também 
pode ser uma oportunidade de reorganizar os sistemas 
de saúde, e, ao mesmo tempo, destacar o papel central 
dos profissionais da saúde (Oliveira & Pinto, 2020).

A triagem eficaz desses pacientes tornou-se um 
desafio, pois os médicos tiveram que ponderar o 
risco de trazer pacientes suscetíveis ao ambiente 
hospitalar durante a pandemia contra o risco de adiar 
um procedimento necessário. As instituições locais 
precisaram desenvolver árvores de decisão objetivas 
para triagem de pacientes que precisam de intervenções 
em doenças cardíacas em meio à pandemia. Questões 
processuais e considerações para a função de equipes 

de doenças cardíacas estruturais durante a pandemia de 
Covid-19 estão sendo constantemente debatidas.

Não há informações suficientes para as respostas 
que as pessoas desejam e precisam. Pesquisas 
adicionais sobre os efeitos da Covid-19 sobre o coração 
e o sistema vascular seguem urgentes. 

marcosbenchi@hotmail.com
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e
studamos história por muitos motivos – entre 
os mais importantes está encontrar pistas para 
compreender o presente. Passei os últimos 
meses reconstruindo, para as páginas do livro 
“Fascismo à Brasileira”, a década de 1930. Foi 
inevitável que comparações com o país dos anos 
2010 e 2020 surgissem. Como a extrema-direita 

daquele tempo se compara com a atual? É possível tirar 
conclusões ao colocar esses dois períodos lado a lado? Sim, 
é. Mas, para chegar lá, é preciso compreender o que esta-
mos comparando. É preciso entender o que foi o fascismo 
europeu, como e por que ele surgiu, como se comparava a 
ele o fascismo brasileiro e, só então, tentar buscar naquele 
mundo e naquele Brasil pistas sobre o hoje.

O que Plínio Salgado criou em quatro anos foi extraor-
dinário. É fundamental compreender esse ponto pois não 
se trata de uma nota de pé de página. Sua criação, a Ação 
Integralista Brasileira, foi uma vergonha pátria. Da maneira 
como contamos história nas escolas, em geral evitamos 
esse ponto. Mesmo entre historiadores, foi só com o pro-
fessor gaúcho Helgio Trindade, já na década de 1970, que 
o primeiro estudo sério apareceu. É muito fácil lançar mão 
de um apelido como “galinhas-verdes” e achar graça de 
brasileiros querendo repetir os ritos do fascismo europeu. 
Mas a esquerda radical não abraçou o apelido “galinhas-
-verdes” por falta de respeito. O objetivo era ridicularizar. 
Queria ridicularizar porque esta era uma forma de combater. 
O fascismo brasileiro era mais organizado, mais estruturado, 
e contava com maiores números do que o comunismo. Em 
grande parte, é porque o fascismo encontrou, ao menos 
até o Estado Novo, um espaço de tolerância no governo de 
Getúlio Vargas. Os comunistas não tiveram algo assim. Se 
isto talvez explique o curto alcance comunista, não explica 
o crescimento da Ação Integralista Brasileira (AIB). Só uma 
coisa explica, um traço que preferiríamos negar. Está em 
nosso DNA político. Na sociedade brasileira, no caldo de 
cultura que reúne crenças, histórias que contamos a nós 
mesmos, os muitos valores, o conjunto daquilo com que 
criamos a ideia de Brasil, há espaço para um movimento 
fascista de grande porte. Como Getúlio interrompeu o cres-
cimento da AIB quando ele estava a toda, não sabemos em 
que ponto atingiria seu potencial. Mas a AIB nos obriga a 

pensar no movimento espontâneo que levou à Presidência 
Jair Messias Bolsonaro – também ele um político vindo do 
interior paulista.

Um passo por vez. Precisamos, antes, dissecar aquela 
década de 1930.

Getúlio Vargas ganhou a partida de xadrez contra os 
integralistas, mas seria um erro considerar que o presiden-
te estava perante um adversário fraco. Não estava. Basta 
colocar, lado a lado, a Intentona Comunista e a Fascista. 
Os camisas-verdes, em seu último suspiro numa noite 
de muitas atrapalhadas, chegaram com metralhadoras a 
metros do presidente da República e de sua família. Plínio 
Salgado, de fragilidade física e insegurança permanente, era 
capaz de inspirar num palanque. E não só. Ele não inventou 
sozinho o movimento fascista brasileiro. Inúmeros grupos 
semelhantes nasceram naqueles anos. No Rio Grande do 
Sul, no Ceará, em Minas Gerais, mas não apenas lá. A ideia 
estava no ar. Quem consolidou todos os movimentos ao seu 
redor foi Plínio. Após o I Congresso Nacional Integralista que 
ocorreu em Vitória, a AIB se impôs sobre todos os outros 
grupos fascistas e, dentro dela, Plínio se impôs como líder. 
Mesmo quando tentaram destroná-lo, e mais de um tentou, 
ele se impôs. Foi um político hábil que driblou adversários.

Então quanto dessa conta, dessa vitória de Getúlio sobre 
Plínio, cai na insegurança do líder dos camisas-verdes? Por 
que, em tantos lugares, o fascismo passou como um trator 
destruindo tudo? No Brasil não foi assim. A conta fica toda 
nas características de personalidade dos líderes políticos?

Há uma diferença evidente entre o fascismo italiano e o 
brasileiro. É o conforto com a violência. O fascismo italiano 
nasceu proletário e nasceu violento. Os arditi, os soldados 
de elite italianos da Primeira Guerra, foram pinçados pelo seu 
temperamento agressivo para lutar num conflito sangrento 
baseado em trincheiras. Sangrento é a palavra. Aquela guer-
ra foi uma na qual se lutou com armas pesadas e estratégias 
do tempo das cavalarias. As pessoas morriam em pilhas, 
eram dilaceradas, aleijadas, ela devastou por onde passou. 
A guerra moldou os arditi, incentivou uma índole que já era 
violenta. E foi a esses homens, desorientados no retorno 
à vida civil, que Benito Mussolini ofereceu um propósito. 
Eles foram os primeiros camisas negras.
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O que nos traz a uma pergunta fundamental que vem 
ecoando em nosso tempo: o que é o fascismo? O fascis-
mo não nasce no vácuo. Não é um movimento genérico. 
Por isso mesmo, vale rever a história. Vale caminhar para 
algumas décadas antes.

Em dezembro de 1894, o capitão francês Alfred Dreyfus 
foi condenado por alta traição, acusado de repassar segre-
dos de guerra aos alemães. A acusação era falsa, e Dreyfus, 
inocente. Mas o caso rachou a França, não por causa do 
destino de um homem, mas porque no cerne estava o 
conflito de valores que dividia o país fazia já um século. Mui-
tos, na sociedade, tinham convicção da culpa de Dreyfus. 
Porque nunca declarada, mas sempre presente esteve a 
dúvida sobre se pode um judeu ser leal à França. Que, em 
essência, sugere outra pergunta: pode um não cristão ser 
leal à França? E, a partir daí, pode um não católico ser leal à 
terra de São Luís? Havia um debate posto diante da nação. 
O que é a França? A terra de cidadãos com direitos iguais 
criada pela Revolução Francesa, ou uma nação católica na 
qual o lugar de cada um é definido por algo dado logo ao 
nascer? Cenários muito distintos, valores muito distintos, 

mas as duas ideias de país conviviam. A segunda metade 
do século XIX foi marcada no Ocidente pela ascensão do 
nacionalismo. O que é pertencer a uma nação, a um país, 
estava na ordem do dia. Estavam, todos, descobrindo – e 
inventando – o conceito. Etnia e religião faziam parte do 
debate. Aliás, nunca deixaram de fazer.

No caso francês, o debate era complexo. Em 14 de julho 
de 1789, a terrível prisão da Bastilha caiu, tornando-se o 
símbolo da Revolução Francesa. Foi uma derrota simultânea 
da monarquia, o Antigo Regime, e da Igreja Católica, ambas 
intrinsecamente conectadas. E uma vitória de pequenos 
comerciantes, profissionais liberais, industriais que surgiam, 
gente que vivia do próprio trabalho empregando outros. Um 
grupo que foi ali chamado burguesia, por serem burgueses 
– cidadãos livres das cidades, ou burgos. Considerados 
rudes pelos aristocratas que se iam. Foi, junto com a Re-
volução Norte-Americana, uma das duas revoluções liberais 
fundadoras que propunham uma nova forma de organizar 
a sociedade. Diferentemente dos EUA, que mergulharam 
na experiência acidentada e continuada da república liberal 
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democrática, a França passou o século XIX oscilando. Não 
houve governante nos primeiros dois terços do oitocentismo 
francês que não tenha passado parte da vida em exílio. Do 
Terror a Napoleão, de Napoleão à volta dos reis Bourbon, de 
sua fragilidade ao golpe de Napoleão III, e daí a uma nova 
experiência republicana.

O caso Dreyfus, que explodiu um século após a queda 
da Bastilha, se tratava de algo maior que o destino de um 
homem. Se o jovem oficial foi enfim inocentado numa 
mobilização que juntou intelectuais liberais franceses, nos 
anos seguintes cresceu um grupo também de intelectuais 
chamado Action Française. Eram católicos, monarquistas e, 
em essência, gostariam de voltar a 1788. Eram aristocráticos 
e antiburgueses. Extremamente cultos. Era novo, e era 
velho. Era novo porque o discurso antiburguês que marcou 
a Europa do século XIX foi o marxista. Vinha pela esquerda. 
Seu problema com o liberalismo não vinha da aristocracia, 
vinha do proletariado. Vinha das condições desumanas dos 
trabalhadores nas fábricas da Revolução Industrial. Vinha 
da fome, do crescimento desordenado das cidades, das 
crianças condenadas a não ter infância enquanto labuta-
vam no chão de fábrica. Vinha, em suma, dos pontos que 
a democracia liberal não conseguiu resolver. Mas a Action 
Française construía sua crítica doutra forma – remetia a um 
passado baseado em valores morais, baseado na Igreja, 
em Deus, e na Justiça dos reis e nobres donos de terras. 

Os marxistas falavam de uma revolução após a revo-
lução liberal. Os burgueses liberais derrubaram as monar-
quias absolutistas, os proletários comunistas derrubariam 
os burgueses para implantar enfim um ambiente no qual 
todos poderiam estar na mesma posição econômica, uma 
sociedade igualitária. Mas a proposta da Action Française era 
outra. As desigualdades impostas na vida urbana ao longo 
do último século, sugeriam seus pensadores, vinham de 
um pecado original. A burguesia era gananciosa. Avareza 
– pecado mortal. A nobreza, a aristocracia, estava acima 
disso. Ocupava um local hierárquico na sociedade e, por 
dever religioso, moral, era benevolente com quem estava 
embaixo. A burguesia não agia dessa forma, pois era mo-
tivada não por um lugar de destaque (moral) na sociedade, 
mas por dinheiro. É um passado idealizado – a realidade não 
tinha nada de benevolente, e as revoluções para encerrar 

o Antigo Regime não haviam surgido à toa. Era um regime 
violentamente opressor que regeu sobre uma França de 
miseráveis famintos. Por definição, a Action Française 
era reacionária. Exatamente o oposto de revolucionário. O 
reacionário quer a reinstauração de um passado, que em 
geral enxerga por lentes idealizadas. O revolucionário quer 
a implantação de uma nova ordem radicalmente distinta.

A extrema-direita francesa se tornou atuante, presente, 
em toda a primeira década do século XX – e também no 
início da segunda. Mas aí veio a Primeira Grande Guerra, 
que perturbou a estrutura política de inúmeras nações. 
Não é possível que tanta gente morra sem que governos 
caiam. Foram 20 milhões de mortos, metade militares, 
metade civis. O povo, pois: quando o povo se levanta de 
forma organizada, governos caem. O que vem depois é 
sempre uma incógnita, mas o movimento é natural. Viradas 
econômicas fortes para baixo costumam ter efeito similar. 
As pessoas se sentem em perigo, querem mudar quem 
manda. A Revolução Francesa foi isso um século antes. E a 
Revolução Soviética de 1917, que ergueu o primeiro regime 
marxista, foi apenas um dos marcos de transformação do 
poder europeu como consequência daquela carnificina que 
foi a Grande Guerra. Não bastasse, um império que ocupava 
meia Europa, o Império Austro-Húngaro, se dissolveu. Aca-
bou. Não é coisa que deixe continentes tranquilos.

Benito Mussolini era um homem brilhante. Vinha de um 
treino político que remetia à infância, solidamente ancorado 
entre o anarquismo, o socialismo e todos os aprendizados 
sobre como mobilizar gente que ambos acumularam ao 

deixa a 
esquerda 

marxista sem 
discurso

O fascismo
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longo de dúzias de anos. Os dois grupos de esquerda radical 
da última década do século XIX e das primeiras do XX. Por 
causa de suas viagens como dirigente partidário da extrema-
-esquerda italiana, teve muito contato com a extrema-direita 
francesa. Leu. Era um leitor voraz, Mussolini. Rompendo 
com o Partido Socialista por sentir que devia combater como 
soldado pela Itália, ao final do conflito precisou inventar um 
novo campo político onde se encontrar. Daí construiu uma 
síntese louca. A mistura de um movimento revolucionário 
com um reacionário. A promessa de instaurar ordem por 
uma revolução – é uma contradição em termos. Como se 
fosse possível fundir a extrema-esquerda com a extrema-
-direita. Pois foi. E, fincado na extrema-direita, juntou um 
grupo de veteranos das tropas de elite italianas na guerra, os 
organizou utilizando as técnicas da esquerda, cultivando os 
ritos da direita, assim criando os camisas-negras. Inventou 
o fascismo no caminho – a junção de um movimento revo-
lucionário com um reacionário. O encontro dos extremos.

Pois já não era mais como a Action Française. Não era 
aristocrático, era popular. Como os comunistas, criticava a 
burguesia liberal olhando de baixo. Mas, diferentemente do 
comunismo, não baseava sua crítica numa leitura econômica 
da história, no movimento de grandes blocos sociais. Base-
ava sua crítica numa leitura moral da história. Como a direita 
reacionária, remetia à fantasia de um passado virtuoso que 
teria sido perdido por falta de comando, falta de vontade. Por 
fraqueza. Demonstrações de força eram parte importante 
do credo fascista.

Ocorre que o fascismo é muito particular. É o caminho 
pelo qual a extrema-direita captura a devoção daqueles que 
os comunistas chamavam proletários. O fascismo deixa a 
esquerda marxista sem discurso – em sua essência, é um 
nó tático. Porque se o proletário é o único que pode decidir 
sobre seu destino e ele escolhe o fascismo, como respon-
der? E o fascismo acena com uma identidade positiva. O 
indivíduo não é proletário. Não é essa sua identidade – não 
são as condições econômicas que definem a pessoa. Sua 
identidade é ser da Itália. Um filho, uma neta, do Império 
Romano que inventou a Europa. A pessoa é especial. Dribla, 
simultaneamente, marxismo e liberalismo. O liberalismo, 
porque sua defesa exige um debate sobre liberdade que 
não é intuitivo. Muito menos emocional – não há o apelo 
nacionalista. O comunismo, porque o fascismo oferece não 
a utopia da superioridade na revolução de depois, mas a uto-
pia da superioridade do povo a quem você pertence agora. 

Fernando Rosas, um historiador português que se es-
pecializou no período em que seu país foi governado por 
António de Oliveira Salazar, estudou cada um dos regimes 
fascistas que se espalharam pela Europa naquele tempo 
entre guerras.  Quis descobrir o que tinham em comum. 
Entre o muito que descobriu está que os movimentos 
fascistas nascem de massa, nascem populares, mas só 
se estabelecem no poder a partir de uma aliança com ao 
menos parte das elites. Quem descobriu o caminho e o 
abriu foi Mussolini. No caso italiano, como no de boa parte 
da Europa periférica, após a Revolução Russa perdurava 
entre as elites do continente o medo de que crescesse 
o comunismo. Em alguns casos, nem sequer era medo. 
Era pânico. Havia também o descontentamento com os 
rumos da democracia liberal. Partidos demais, parlamentos 
instáveis, uma sensação geral de ingovernabilidade, de 
instabilidade. A democracia parecia não funcionar.

q
uase um século depois, não é difícil entender o 
porquê. A Europa vivia a última etapa de avanço 
da Revolução Industrial e a economia agrária 
começava a encolher de vez. A industrialização 
recente de vários países, incluindo a Itália, 
mexia com o sustento de gente demais. Não 

bastasse, o estrago causado pela Grande Guerra não foi 
pequeno. O desaparecimento do Império Austro-Húngaro 
muito menos. Estabilidade política e econômica não viria 
sem muito esforço, sem algum tempo de trabalho. Com a 
explosão de movimentos radicais, porém, tanto à esquerda 
quanto à direita, qualquer esforço político era implodido 
facilmente. Estabilizar pelo caminho da democracia parecia, 
a muitos, tarefa impossível. Democracia, em períodos de 
mudança, sacoleja. É difícil. No olho do furacão, para parte 
das elites o autoritarismo proposto pelos fascistas pareceu 
atraente. Uma política estabilizada na marra, sufocamento da 
ameaça marxista. Simultaneamente. De quebra, ainda trazia 
consigo uma filosofia de Estado que punha seu dinheiro 
diretamente naquilo que enriqueceria muitos. Democratas-
-cristãos, liberais-conservadores, aristocratas, industriais, 
comerciantes, ricos em geral a um ponto decidiram consi-
derar que o fascismo era uma solução.
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É nesse momento que ocorre aquilo que Rosas chama 
de “Noite das Facas Longas”. A expressão vem de um 
momento particular da Alemanha nazista, mas em todos 
os regimes fascistas que chegaram ao poder aconteceu. É 
quando o pacto entre fascistas e elites se dá, e os movimen-
tos fazem um grande expurgo em seus quadros. Muitos de 
seus fundadores mais radicais no discurso antiplutocrático 
e antiburguês são expulsos. Em cada país que foi fascista, 
este pacto se deu de uma forma distinta, pois variou no 
equilíbrio entre as partes na mesa de negociação. Na Alema-
nha, a desestrutura do Estado era tal que o Partido Nazista 
se impôs, em essência substituiu o Estado. Mas teve de 
aplacar sua milícia, vista como desordeira e selvagem pelo 
Exército prussiano, que era aristocrático. Na Itália houve 
equilíbrio – a monarquia de Saboia, os generais, os indus-
triais e a Igreja negociaram seu espaço com o fascismo de 
Mussolini. Houve um convívio de certa harmonia. Em Por-
tugal, o fascismo ascendeu ao poder, mas foi subordinado 
ao Estado, que tinha força.

O integralismo brasileiro foi um movimento que nasceu 
entre intelectuais. Foi entre escritores e estudantes de di-
reito que encontrou seus primeiros seguidores. O fascismo 
italiano eliminou em um ano e meio a esquerda no norte 
industrial do país. Atropelada, esmagada, sufocada pelos 

camisas-negras. O integralismo brasileiro se humilhou no 
primeiro evento de grande porte que produziu. Seus mili-
tantes, por volta de dez mil pessoas, foram cercados por 
anarquistas e comunistas que, do alto dos prédios, na Praça 
da Sé em São Paulo, atiraram contra eles lá embaixo. Fugi-
ram para toda parte, desorientados, como galinhas quando 
alguém entra no galinheiro. O evento era para demonstrar 
força, os da AIB saíram com o apelido de galinha verde. 
Plínio não estava na Praça da Sé no dia em que comunistas 
e anarquistas fizeram do centro geográfico paulistano um 
galinheiro em escala humana. A chave do fascismo é a 
pulsão por violência, e, no seu núcleo, a Ação Integralista 
Brasileira não a tinha em quantidade suficiente.

Então talvez o problema não estivesse na indecisão de 
Plínio Salgado. O Brasil dos anos 1930 sentiu como todos 
os outros países o impacto da Depressão. Mas era um país 
cuja economia ainda era profundamente agrícola e onde não 
havia ocorrido a brutalidade de uma guerra de trincheiras. 
A violência no nível europeu não pairava sobre o Brasil e a 
dolorosa mudança da agricultura para a indústria só viria mais 
tarde, a partir dos anos 1950 e 1960, quando a economia 
mundial já ia bem. A indecisão de Plínio era um traço de 
sua personalidade, claro. Mas o fato de ter se tornado ele, 
e não outro, o líder fascista brasileiro diz muito a respeito 
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muito. O PIB brasileiro, corrigido para dólares de janeiro de 
2020, fechou em aproximadamente US$ 38 milhões no ano 
de 1938. O dos Estados Unidos, naquele mesmo ano, era 
de US$ 1,6 trilhão. O Brasil valia menos de meio por cento 
da economia americana. Hoje, é o equivalente a 10%.

O Brasil é simplesmente muito mais relevante no 
mundo do que era. Com todos os seus defeitos, e não são 
poucos, é também muito mais parecido com as grandes 
nações ocidentais do que era – ele faz mais parte do mundo. 
O fato de ser um país mais urbano do que rural também 
afeta o conjunto de valores da população. É um país mais 
cosmopolita. Mas isso não quer dizer que o DNA cultural 
tenha mudado. Porque não muda em duas ou três gerações. 
Este é um processo muito mais lento.

Entre os muitos grupos da extrema-direita daqueles 
anos 1930 estava o Patrianovismo. Eram monarquistas, 
catolicíssimos, e defendiam que a industrialização estava 
destruindo o perfil tradicional da nação brasileira, cuja 
vocação, acreditavam, era agrícola. Foram uma espécie 
de Action Française brasileira. Eram reacionários perante 
os revolucionários da Ação Integralista Brasileira, embora 
muitos dos patrianovistas tenham abraçado a AIB após seu 
crescimento. O fascismo, afinal, é essa peculiar combina-
ção entre um quinhão de reacionarismo com outro tanto 
de espírito revolucionário. Pois o culto ao catolicismo e 
à monarquia faz parte da iconografia dos mais influentes 
blogueiros e youtubers bolsonaristas. São, quase sempre, 
homens que vêm de cidades cuja economia está alicerçada 
no agronegócio. Não é acidental: o rosto do reacionarismo 
brasileiro é este, porque este é o passado mais remoto que o 
Brasil independente tem. O fato de que os dois imperadores 
eram homens politicamente liberais pelas convenções do 
tempo e o Império teve pouco espaço para reacionários em 
nada afeta o passado imaginado no qual esses movimentos 
se aconchegam.

Há outro exemplo. O Muro de Berlim caiu em 1991, faz 
trinta anos que vivemos numa ordem mundial posterior à da 
Guerra Fria, e o anticomunismo ainda é presente no discurso 
do Exército Brasileiro. Um anticomunismo que foi plantado 
pela Intentona e pelo Plano Cohen. Esses ecos que o DNA 
da cultura política de um país impõe, no fim, representam 
isto mesmo: a cultura. O pacote de valores que pais passam 

do país. Quem se interessou pelo fascismo foi um grupo 
de intelectuais. Principalmente jovens. E não soldados de 
tropa de elite acostumados a matar. Não havia, no Brasil, 
legiões de trabalhadores urbanos, operários com medo de 
não ter comida ou casa, que apavorassem parte da elite 
com receio de uma revolução comunista. Havia fome. Mas 
era no campo, e os miseráveis do campo não se organizam 
em sindicatos. Esta foi uma novidade da Era Industrial. O 
Brasil encontrou, no caldo de sua cultura, um ambiente no 
qual o fascismo poderia acontecer. Mas os tecidos social e 
econômico não ofereciam as condições para que evoluísse 
da mesma forma que evoluiu na Europa. Assim, como boa 
parte do mundo, o Brasil viveu sua ditadura. Mas não foi 
uma ditadura politicamente extremista.

É um erro tentar compreender Getúlio Vargas sem 
levar em conta os porões de Filinto Müller, a máquina de 
propaganda, a ampla censura à imprensa, ou ignorando que 
outorgou uma Constituição fascista e autoritária. No sentido 
do respeito às liberdades essenciais do cidadão, Getúlio foi 
um ditador em nada diferente de um Emílio Médici. Mas, 
apesar da Constituição, o Estado Novo não foi um regime 
fascista. Num tempo de radicalismos, Getúlio foi o político 
que conseguiu bloquear, no Brasil, tanto o avanço comunista 
quanto o fascista. No caso da extrema-esquerda, foi fácil. 
O movimento, embora com pertinência na elite intelectual, 
era pequeno. A extrema-direita deu mais trabalho.

o
Brasil dos anos 2020 não é o Brasil dos anos 
1930. Alguns números mostram o nível da 
diferença. Em 1940, de acordo com o IBGE, 
no Brasil viviam 41 milhões de pessoas, contra 
209 milhões, em 2017. Desses, 31% viviam 
em cidades, naquele ano. De acordo com o 

censo de 2010, esse número passava de 84%. Não há 
dados precisos sobre a composição do Produto Interno 
Bruto anteriores a 1950 – o IBGE só começou a coletar a 
estatística em 1948. Mas foi só entre 1950 e 1955 que a 
indústria ultrapassou o agronegócio e, mesmo assim, por 
pouco: 27% contra 25%. Em 2017, o agronegócio não che-
gava a 6% do PIB. Aliás, o Brasil de hoje é movido por um 
terceiro setor, o de serviços, como a maioria das grandes 
economias do mundo. Um último número que também diz 
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para filhos, as histórias internas que instituições diversas 
contam a seu respeito, as mesmas frases que ouvimos 
repetidas em determinadas situações, os cacoetes vários. 
Não é diferente do tempero que nos agrada ao paladar, dos 
ritmos que sempre parecemos encaixar em nossa música. É 
evidente que novidades surgem e são incorporadas, e, sim, 
traços fortes da cultura também podem desaparecer com 
o tempo. Mas, mesmo que separados por um século, nós 
brasileiros tendemos a reagir de uma mesma forma perante 
situações similares. Compomos, afinal, uma nação. Não é a 
etnia que nos une, mas uma cultura que compartilhamos. 
Uma série de códigos que incorporamos de berço. No 
olhar do Exército Brasileiro está ainda o abalo sofrido pela 
Intentona, na forma de uma paranoia anticomunista que 
não vai embora. Assim como nos valores dos blogueiros 
bolsonaristas está, vivo, o patrianovismo e os ecos do eterno 
reacionarismo como ele se apresenta no Brasil.

a
ssim, voltamos ao macro. O Brasil viveu três 
períodos de democracia formal na República. De 
1894 a 1930, entre 1945 e 1964, e desde 1985. 
Todos, em algum ponto, entraram numa crise 
de legitimidade. Na Primeira República, porque 
o jogo entre São Paulo e Minas não permitia a 

ascensão de presidentes vindos de outros estados. Ficou 
viciado. Na República de 1945, porque um sistema que 
elegia presidente e vice-presidente em separado trouxe 
um presidente de direita e um vice de esquerda e, diante 
da renúncia repentina do primeiro, o sistema político não 
foi capaz de se recompor, espatifado em disputas internas 
e pressionado pelo anticomunismo golpista dos militares. 
Por fim, a Nova República também encarou uma crise – e 
a crise, novamente, estava na incapacidade de as forças 
políticas encontrarem um espaço de recomposição na 
disputa de poder.

Pelo menos um analista e dois cientistas políticos ob-
servaram que, no coração da Operação Lava Jato, estava 
a mesma origem do tenentismo. São o jornalista Murilo 
Aragão, o professor da PUC-Rio Luiz Werneck Vianna e, 
quem foi mais fundo na comparação, o professor do IESP-
-UERJ Christian Edward Cyril Lynch.  São movimentos que 

nascem de uma insatisfação social. Na Primeira República, 
a insatisfação se deu a partir de dois grupos. Os operários 
que começavam a se organizar e uma classe média, princi-
palmente de funcionários públicos, que se formava. Ambos 
não encontravam espaço de participação num governo 
oligárquico. Os tenentes que se levantaram em 1922 e que 
terminaram por derrubar o regime, colocando Getúlio Vargas 
no poder, eram funcionários públicos, carregados desse 
espírito da indignação da classe média ascendente com a 
corrupção do sistema. Os procuradores que se levantaram a 
partir de 2014 eram funcionários públicos, carregados desse 
espírito da indignação da classe média ascendente com a 
corrupção do sistema. Os tenentes foram uma criação da 
Primeira República: a primeira turma de oficiais profissional-
mente treinados, aprovados por concurso público. Os pro-
curadores foram uma criação da Nova República, por meio 
da reformulação do Ministério Público pela Constituição de 
1988. E ambos os grupos se embalaram imbuídos de uma 
missão que encarnaram como sua, talvez de forma quase 
religiosa. Talvez messiânica. Tenentes e procuradores se 
outorgaram uma missão. E um bom pedaço da população, 
não encontrando na paralisia política respostas, os abraçou 
como heróis. Nos anos 1920 como nos 2010.

O governo de Getúlio Vargas incluiu parte do tenentismo, 
mas trouxe outras forças. Da mesma forma, o governo de 
Jair Bolsonaro incluiu parte da Lava Jato por um tempo, em-
bora traga outras forças. Historicamente, os dois momentos 
conversam. Mas há uma diferença muito relevante: Getúlio, 
assim como os generais de 1964, ascendeu rompendo a 
Constituição. Bolsonaro foi eleito. Dois personagens foram 
fundamentais tanto no golpe do Estado Novo quanto no 
de 1964 – Olímpio Mourão Filho e Francisco Campos. O 
primeiro com o Plano Cohen, o plano falso sobre um ataque 
comunista que serviu de desculpa para o golpe e depois, já 
velho, sendo o primeiro general a colocar a tropa nas ruas. 
Chico Campos porque deu às duas ditaduras uma cara de 
juridicamente legítimas. Escreveu a Constituição da primeira 
e os dois primeiros Atos Institucionais da segunda. Não 
apenas os dois estão obviamente ausentes na eleição de 
Bolsonaro como não existem equivalentes no momento 
atual. Eles são os agentes facilitadores do rompimento. E 
o fato de não haver personagens fazendo papéis similares 
é sinal de amadurecimento da democracia brasileira. Ela 
passa pela mesma crise cíclica. Há um desejo expresso 
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da população por um líder que acabe com a bagunça, que 
imponha ordem. Há sede de autoridade, que, no Brasil, sis-
tematicamente se faz confundir com autoritarismo. Que no 
Brasil sempre passa com parte do povo batendo às portas 
dos quartéis. Mas, desta vez, foi por meio de uma eleição. 
Não custa insistir: esta não é uma diferença irrelevante.

Há um último ponto de semelhança nos dois cenários 
políticos. Na década de 1930, o Brasil se dividiu em três 
grandes grupos políticos. A extrema-direita, a extrema-
-esquerda e um centro liberal. Getúlio, que não fazia parte 
de qualquer um desses grupos, cooptou pedaços de cada 
para se equilibrar no governo – incluindo simpatizantes do 
fascismo, como Chico Campos e o ministro da Educação 
e Cultura, Gustavo Capanema. O paralelo não é perfeito. 
Mesmo que tenha se inclinado mais à esquerda após o 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Partido dos 
Trabalhadores não é uma legenda de extrema-esquerda. 
Não é comunista ou revolucionário, tampouco é a força 
mais à esquerda dos grupos políticos representados no Con-
gresso Nacional. O núcleo duro que circunda Jair Bolsonaro 
representa a extrema-direita brasileira. Porque não há força 
à sua direita no Congresso. E, assim como nos anos 1930, 
imprensado pela polarização há um centro liberal. Em parte, 
cooptado pelo governo, mas muitos numa firme oposição. 

É um cenário diferente daquele que predominou durante 
a Nova República, quando a direita estava na periferia e as 
duas forças que disputavam o poder estavam ou no centro 
liberal, representado pelo PSDB, ou entre esquerda e centro-
-esquerda, dependendo do momento do PT que trafega ao 
longo dos anos entre estes dois pontos.

Aí se mostra como é o comportamento político que se 
repete no Brasil – em 1964 foi o mesmo. Nesses momen-
tos de crise da democracia, os discursos mais polarizantes, 
portanto mais radicais no sentido de serem convocações ao 
conflito, são os que encontram espaço. Políticos moderados 
são calados. Perdem espaço. Nem sequer a população 
parece desejar ouvi-los.

O Brasil não é uma ilha, faz parte do mundo. Já não era 
naquele tempo, hoje muito menos. A década de 1930 é 
fruto da consolidação da economia industrial na Europa e do 
terror da Grande Guerra. Aquilo desestruturou sociedades 
inteiras, gerou desemprego em massa. Foi nesse ambiente 
que o radicalismo se instaurou. É aí que encontram espaço 
o comunismo e o fascismo. Não vivemos uma guerra como 
aquela. Mas estamos vivendo um período de transição 
econômica equivalente. A Era Industrial acabou e se inicia 
uma nova, com a economia baseada no Digital. O período 
de transição da agricultura para a indústria provocou êxodo 
rural e, no primeiro momento, gerou muito desemprego. 
É evidente. Negócios que funcionavam bem fazia décadas 
de repente paravam de funcionar. Novos negócios surgiam 
exigindo mão de obra especializada de outro tipo. Havia mui-
tos sem as habilidades necessárias para a nova economia. 
A transição da indústria para o digital não é diferente – em-
pregos que existiam desaparecem, novos surgem, há crise 
de habilidades e uma desorganização geral do todo. Como 
no passado, gera angústia pessoal. Incerteza a respeito 
do futuro. Nostalgia de uma estabilidade que existiu e vai 
demorar até reaparecer. A diferença é que o Brasil era um 
país periférico e não viveu aquela crise a toda. O Brasil atual 
está sentindo o impacto da transformação digital. Muitos 
brasileiros urbanos encontram na chamada gig economy, 
os precários subempregos baseados em aplicativos de 
transporte, entregas e tantos outros, o sustento que antes 
extraíam de empregos que lhes garantiam plano de saúde, 
aposentadoria. Segurança.

no coração 
da operação 

lava Jato, 
estava a 

origem do

tenentismo



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

62

São muitos os grupos afetados. Operários, mas também 
muitos com diploma superior que trabalham em ramos 
mais abalados pela mudança. Os movimentos populares 
ancorados nesta insegurança, na Europa anterior à Segunda 
Guerra, levaram a regimes totalitários. Talvez porque as cir-
cunstâncias da atual transição sejam mais leves, os mesmos 
movimentos populares existem. São inúmeras as passeatas 
nas quais a indefectível máscara de Guy Fawkes, na versão 
quadrinizada por Alan More em V de vingança, salpicam pelo 
mundo – representam o retorno de movimentos anarquis-
tas como os que Mussolini e Plínio enfrentaram. E, claro, 
como antes deságuam em uma Nova Direita que tem por 
características ser nacionalista, xenófoba e autoritária. Mas 
que se equilibra dentro de regimes democráticos. Porque 
esta é uma diferença fundamental entre aquele tempo e o 
atual. Havia convicção de que a democracia era um sistema 
de governo fracassado. O discurso que tanto Plínio Salgado 
quanto Chico Campos faziam, de desprezo à democracia 
liberal, era compartilhado por muitos, e não apenas na di-
reita. Hoje, desprezar a democracia é um tabu. É preciso, 
ao menos, fingir-se democrático. Vale para a presidência de 
Donald Trump nos EUA, a de Viktor Orbán na Hungria, e a 
de Jair Bolsonaro no Brasil. Muitos cientistas políticos se 
referem ao regime construído por Orbán como Democracia 
Iliberal. Parece democracia na forma, não respeita mais as 
liberdades individuais.

As semelhanças não ficam só nisso. Este ano em que 
lanço o livro, 2020, abriu com um atentado terrorista pro-
movido por uma Frente Integralista Brasileira. Com Sigma, 
camisas verdes e tudo. Enquanto isso, em alguns setores 
da esquerda, saudosismo de Stálin entrou em voga. Sim. 
Existem influenciadores stalinistas nas redes. Não há 
qualquer indício de que deixarão de ser isto: minoritários. 
Exageros num tempo já dado a exacerbações. Mas há 
outros indícios, outros ecos presentes daquele passado. 
Um dos ex-secretários de Cultura do governo Bolsonaro, 
Roberto Alvim, pediu em vídeo por uma “arte heroica e 
imperativa”, citando sem nomear o ministro da propaganda 
nazista Joseph Goebbels. Imitou até a estética, forçando 
uma semelhança tal até na goma do cabelo que se tornou 
impossível cogitar coincidência. Já em plena pandemia, um 
grupo de empresários decidiu financiar uma milícia armada 
apelidada de os “300 do Brasil” que desfilou perante o 
Supremo Tribunal Federal, carregando tochas, num rito que 
remete à Ku Klux Klan ou ao próprio nazismo.

O que nos traz ao principal debate do tempo. A grande 
novidade política do mundo, não apenas do Brasil, neste 

princípio de século é o ressurgimento desta Nova Direita, 
que opõe seu nacionalismo aos ideais do sistema de go-
vernança global criados no pós-guerra e ampliados a partir 
da Globalização nos anos 1990. Que trata com desprezo 
os ritos da democracia liberal – que, ora, é abertamente 
iliberal. Que é xenófoba, com uma profunda desconfiança 
dos grupos que considera diferentes. Que não reconhece 
legitimidade na oposição, que despreza imprensa livre, e tra-
ta política como guerra. Que é tão atraente, principalmente, 
para homens jovens.

O bolsonarismo é um novo fascismo?
Não custa lançar mão da maior diferença. O discurso 

econômico (ainda) é liberal – de um liberalismo radical, que 
remete à Escola Austríaca. Este não é um detalhe. Para 
lançar sua rede, uma vez no poder, o fascismo precisa do 
Estado. É através do Estado que doutrina pela educação. 
Que captura as indústrias pelo controle que exerce sobre 
a economia. Que regula as mensagens, seja pela arte, seja 
pela imprensa, graças aos monopólios sobre violência e 
financiamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
passou a vida pregando a doutrina do Estado mínimo. Não 
é só o oposto. É também importante compreender de onde 
vem esta sua ideologia.

o
liberalismo, que nasce com John Locke na 
segunda metade do século XVII, evoluiu pelo 
tempo através de inúmeros filósofos e econo-
mistas, se bifurcou incontáveis vezes. Não há 
o liberalismo – há liberalismos. Em comum, 
todos têm a defesa das liberdades individuais. 

Mas o que isso quer dizer varia de acordo com o tempo 
e o lugar. Os utilitaristas ingleses da segunda metade do 
século XIX enxergavam os problemas sociais causados pela 
rápida industrialização e concluíam que ninguém é livre se 
não tem renda que lhe garanta dignidade mínima. É esse 
liberalismo que vai dar no New Deal americano dos anos 
1930, puxado pelo inglês John Maynard Keynes. É esse 
liberalismo que apresentou ao mundo o caminho pelo qual 
democracias eram, sim, capazes de oferecer soluções aos 
novos problemas que, muitos defendiam, só regimes de 
força como os fascistas e comunistas tinham como encarar.

Foi meu amigo Ricardo Rangel quem me ajudou a ob-
servar com empatia a Escola Austríaca. Porque o mundo 
visto pelos contemporâneos de Keynes em Viena era outro. 
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Ludwig von Mises e Karl Popper eram judeus vivendo na 
Áustria em que o nazismo ia lentamente ocupando os es-
paços. Friedrich Hayek não era judeu, mas havia sido criado 
entre judeus e tinha, entre eles, seus maiores amigos. No 
mundo desses três homens, o Estado era violentamente 
opressor. Era a encarnação da violência. Se o liberalismo 
que propunham é radical no desejo do Estado mínimo é 
porque respondiam à realidade de um Estado fascista. De 
um Estado total.

Buscar o Estado mínimo e promover o fascismo são 
incompatíveis. Numa realidade alternativa na qual jamais 
houve a pandemia, em que o governo Bolsonaro seguisse 
o rumo natural livre de pressões externas, para ser fascista 
teria de promover um rompimento com sua política econô-
mica. Porque são duas forças contraditórias. O liberalismo 
defendido por Guedes é, no âmago, uma ideologia de 
destruição do Estado, que tem por objetivo impedir que ele 
se torne fascista. Atua justamente na crença de que algo 
como o fascismo é inevitável.

É, portanto, contraditório?
Não. E a pista para compreendê-lo está noutra percepção 

sutil que outro amigo me levou a perceber. Justamente 
Christian Lynch, que como cientista político é especialista 

em ideologias. Quando Bolsonaro e seguidores falam em 
liberdade, não tratam da mesma liberdade dos liberais. A 
busca do liberalismo é a do Estado regido por leis, um Es-
tado no qual todos os cidadãos têm direitos equivalentes. 
É preciso haver um Estado para garantir essa igualdade. 
Mas um governo que fala da liberdade de garimpeiros e 
madeireiros que desmatam perante o “excesso” de regu-
lamentações ambientais trata de outra coisa pela mesma 
palavra. E a liberdade de se armar com o equipamento que 
desejar, de comprar munição sem ser rastreado, é uma que 
só liberais muito radicais defenderiam. Porque é a liberda-
de do mais forte se impor sobre o mais fraco, algo que o 
liberalismo inglês jamais toleraria. É iliberal para boa parte 
dos liberais, mas no limite tem pontos de contato com a 
Escola Austríaca.

Assim, voltamos ao coração daquilo que define o fas-
cismo. É simultaneamente reacionário e revolucionário. 
Não parece haver, no discurso bolsonarista, o componente 
revolucionário. Não quer construir um Estado radicalmente 
novo. Quer apenas destruir sem dar pistas do que colocará 
no lugar. Porém há muito do reacionário: porque o espírito 
de uma cultura política brasileira, a mais primitiva, a mais 
remota, está lá vivo. Ardendo para ser visto. Está em só 
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Então é fascista? A resposta já foi dada nesta conclu-
são. Onde há semelhanças, onde há diferenças. É a única 
resposta realmente possível. Porque, no fundo, depende 
de como se define a palavra fascismo.

Se a definição é histórica, se é uma referência ao 
ponto mais baixo ao qual a humanidade chegou no século 
XX, então não dá para afirmar que há um novo fascismo. 
Talvez o fascismo não tenha sido o pior regime político 
já instaurado desde o Iluminismo. Afinal, o comunismo 
em sua forma totalitária, com Stálin, Nicolae Ceaușescu, 
Mao Tsé-Tung, Pol Pot e os Kim da Coreia do Norte, é 
igualmente sanguinário e trata com desprezo semelhante 
os mínimos resquícios de dignidade humana. No mínimo 
são equivalentes, cada um no seu extremo do arco polí-
tico. Embora seja preciso apresentar outro argumento: a 
Segunda Guerra Mundial matou 85 milhões de pessoas. E 
foi o fascismo, não o comunismo, que levou o mundo ao 
conflito. Aquilo que aconteceu na Itália, na Alemanha e em 
vários outros países europeus, aquilo que Plínio Salgado 
desejou para o Brasil, deveria ter um nome próprio. Um 
nome único para representar aquele momento em que a 
realidade virou pesadelo. Levou à morte gente demais e 
a muitos anos de terror na esperança de sobreviver para 
outros tantos. Em respeito à história dessas pessoas, aquilo 
deveria ter um nome próprio.

Mas se a definição é política, ora. O momento em que 
nos encontramos na história, tanto no planeta quanto no 
Brasil, tem muitos pontos de contato. Muitas semelhanças. 
E, assim como o outro, vai refluir. Nenhum sistema tem 
demonstrado mais resiliência do que a democracia liberal. 
É claro que história passa e tudo muda. Mas a liberdade 
de ser quem se é segue tendo um apelo que aquilo de 
humano em nós logo compreende. 

O autor é cofundador e editor da newsletter Meio.
pedrodoria@canalmeio.com.br
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NOTAS DE RODAPÉ

aceitar a tradicional família cristã, de pai, mãe e filhos. Está 
na plena identificação com o lado mais primitivo do mundo 
agro, a raiz da economia brasileira. Está no namoro com a 
monarquia e seus símbolos – um Orléans e Bragança quase 
foi candidato a vice-presidente. Mas vai além. Porque este 
garimpeiro, este madeireiro que quer derrubar a mata para 
fazer dela pasto, para nela plantar e vender, para repassar a 
madeira e o metal, então talvez revender a terra que con-
quistou com “as próprias mãos” no que em sua visão era 
só coisa abandonada – isto é também um espírito brasileiro. 
Radicalmente brasileiro, aliás, embora perdido há muito no 
passado. Porque assim eram os bandeirantes.

Este apego que se recusa a permitir que a sociedade 
avance e se transforme, que quer impor os trejeitos do 
passado, isto é reacionarismo. Jair Bolsonaro é reacionário 
no talo. O argumento dá voltas e se encontra. Plínio queria 
regras, muitas regras. Bolsonaro deseja sua completa au-
sência. A democracia liberal ocorre entre os dois extremos.

O bolsonarismo é fascista? Historiadores como Fer-
nando Rosas dirão que o fascismo é um marco histórico. 
Algo que houve e tem suas características próprias. Outros, 
como o americano Robert Paxton,  sugerem uma forma 
diferente de compreender. Mesmo nos anos 1930, os fas-
cismos eram tão diversos que, ele argumenta, é mais fácil 
enxergá-los pelas paixões que moviam, por aquilo que os 
motivavam e por como se viam, do que pelas ideias. Assim, 
não é relevante se um é estatista e o outro, não. Importa, 
isto sim, que o fascismo acredita que a sociedade está em 
declínio, que ele se enxerga humilhado, que se percebe 
como uma vítima do sistema. Que aí contra-ataca com 
nacionalismo, que arma seus militantes, cultua unidade e 
exige total fidelidade. Que se relaciona com as elites tradi-
cionais, mas há desconforto nesse relacionamento. Respira 
violência. No momento em que tem força suficiente para 
tal, atropela restrições éticas ou legais.

Pois é. A definição de Paxton é um choque. E Paxton 
não é qualquer historiador. Quando os franceses julgaram 
o último colaboracionista nazista, em 1997, o juiz pediu 
que fosse convocado como testemunha esse gentil pro-
fessor norte-americano para explicar ao júri francês o que 
havia sido a França fascista. Um juiz francês chamou esse 
americano para explicar a franceses o que foi o fascismo 
francês. E Jair Bolsonaro se encaixa na definição que Pax-
ton escreveu muitos anos antes. Encaixar é pouco. É como 
se nada de original houvesse em Bolsonaro. É como se a 
definição tivesse sido escrita para ele.

anaUê, tÁ Ok?
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Exige-se dos jornalistas e dos intelec-
tuais do Rio que, paradoxalmente, sejam 
sempre “nacionais”, ao mesmo tempo em 
que não podem ser “bairristas”, nem de-
fender os próprios interesses. Com uma 
das mãos, cobram que o Rio continue fa-
zendo as vezes de “capital” nacional; com 
a outra, querem que a cidade se vire sozi-
nha, como se fosse um município qualquer, 
negando-lhes os meios de que ele precisa 
para continuar a exercer o papel que dele 
esperam de representação do país!

É uma lógica cruel, porque bate exa-
tamente onde dói o calo: no trauma da 
mudança da capital, que continuou, porém, 
a ser “capital” em tantos aspectos. Trata-se 
de um interdito que não existe em lugar 
nenhum do Brasil, nem em São Paulo, nem 
mesmo em Brasília. Todo o resto do Brasil 
pode se defender, menos o Rio, que é logo 
chamado de “bairrista”.

Recado

Que outros caiam nessa armadilha, 
entende-se; mas que a própria imprensa 
e a intelectualidade carioca caiam, é coisa 
de difícil compreensão.

Essa postura só pode levar aonde 
tem levado, que é a insistência cega em 
apostar em um experimento falido: o Es-
tado do Rio, criado em 1975 pelo regime 
militar. A cidade do Rio foi feita para ser 
capital do Brasil, continua sendo capital 
em larga medida e não vai aprender a 
fazer outra coisa. A intelectualidade e a 
imprensa carioca precisam se dar conta 
de que não podem continuar a falar para 
o conjunto da nação, do ponto de vista da 
“capital”, desconsiderando as bases ma-
teriais locais, digamos assim, que tornam 
possível o seu próprio discurso.
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 “A democracia no Brasil” — diz Sergio Buarque 
de Hollanda, no indispensável “Raízes do Brasil” 
— “sempre foi um lamentável mal-entendido”.1 
O diagnóstico, naturalmente, é controverso. Não 
poderia ser diferente: a própria palavra democracia é, 
talvez, o mais paradigmático exemplo de um termo 
essencialmente contestável.2 Com mais frequência 
do que gostaríamos, sua ambiguidade3 leva ao uso de 
princípios políticos antagônicos derivados do mesmo 
conceito. 

Estou certo de que Buarque de Hollanda tinha seus 
pecados, mas a corrupção da linguagem não era um 
deles. Sendo assim, um pequeno passo atrás já permite 
que se identifique tanto a concepção de democracia 
subjacente à sua análise quanto às circunstâncias 
que a sustentam. Para aquele que é um dos maiores 
intelectuais da história do país, a democracia brasileira 
não seria mais que um mal-entendido porque teria sido 
importada pela metade por uma aristocracia rural; seus 
lemas, acomodados como mera decoração externa 
aos privilégios dessa mesma elite semifeudal. É esse 
o pressuposto da tese de que “a ideologia impessoal 
do liberalismo democrático jamais se naturalizou entre 
nós”.4

É com essa mesma ideia que Buarque de Hollanda 
acaba por demonstrar qual é a democracia sobre a qual 
fala; aludindo aos princípios do liberalismo democrático, 
revela ter em mente a democracia liberal tal como 
consolidada no Ocidente pós-1870, alicerçada sobre os 
princípios herdados da Revolução Gloriosa e pautada 
pelas grandes vindicações de Benjamin Constant e 
de Alexis de Tocqueville: a liberdade moderna e a 
autonomia individual diante das tiranias — do Estado, da 
virtude, das maiorias. 

Compartilho do diagnóstico e da concepção de 
democracia em “Raízes do Brasil”. Existe até hoje um 
mal-entendido fundamental na democracia brasileira; 
um mal-entendido antecipado por Sérgio Buarque de 
Hollanda ainda na década de 1930. Jamais se naturalizou 
entre nós a ideologia impessoal do liberalismo 
democrático e tudo que ela pressupõe: pluralismo, 
mobilidade social, governo representativo responsável 
e — sobretudo para meus propósitos neste ensaio — a 
noção de império da lei.

O respeito ao princípio do rule of law, parece 
seguro dizer, é talvez o mais consolidado critério de 
legitimidade política nas democracias modernas. Neste 
ensaio, pretendo argumentar que (i) uma democracia 
liberal exige uma noção conceitual adequada desse 
princípio, que (ii) isso passa por uma construção 
teorética adequada do que significa (e exige) o próprio 
direito enquanto fenômeno inserido nesse contexto de 
liberalismo democrático. Argumento que (iii) os conceitos 
de direito e império da lei guardam uma relação direta 
entre si e que (iv) essa pode ser uma das chaves para 
a construção epistemológica de alguns caminhos 
possíveis.

O que é, afinal, o rule of law? Basicamente, todas 
as definições que a história da literatura político-
jurídica oferece gravitam em torno de uma noção 
fundamental de limitação institucional da autoridade. 
Indivíduos em posições de autoridade têm a obrigação 
de manter o exercício de seus poderes dentro dos 
limites impostos por uma estrutura de normas públicas 
e preestabelecidas, jamais a partir de suas próprias 
preferências ou ideologias. 

I.
[qual democracia?]

II.
[o conceito de  

direito, sua função  
e seu império]
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Por isso é tão importante a “impessoalidade” de que 
fala Buarque de Hollanda. Faz parte do próprio conceito 
de rule of law a despersonalização da lei, a elevação do 
direito ao status de um sistema que obriga igualmente 
governantes e governados. O império, afinal, é da lei e 
não dos homens. Daí o dictum de John Locke: “onde 
se encerra o direito inicia-se a tirania”.5 O problema é 
que isso não passa de platitude se não se compreende 
aquilo que igualmente faz parte do próprio conceito 
de direito. Pouco se pensa sobre isso por aqui. O que 
é o direito, afinal? Qual é a natureza, quais são os 
fundamentos dessa prática social que regula nossa vida 
em sociedade?

Se adotada uma concepção positivista, o direito 
será entendido como uma prática social cujo conteúdo 
depende de suas fontes e não necessariamente da 
satisfação de critérios morais substantivos. Para o 
positivismo, há uma distinção clara entre o direito tal 
como ele é e como ele deveria ser; uma proposição 
já será jurídica se atendidos os critérios sociais que 
conferem a ela seu caráter de juridicidade. Basta 
que uma lei tenha sido produzida por uma fonte, 
autorizada pela própria prática institucional para tal (e.g. 
o Parlamento), e eis tudo. Há, portanto, uma separação 
conceitual entre as esferas do direito e da moralidade. 
Confirmemos a partir da definição de positivismo 
articulada por H.L.A. Hart, seu mais célebre proponente: 
nas palavras de Hart, o positivismo é “a simples 
alegação de que não é, de forma alguma, uma verdade 
necessária que as leis reproduzam ou satisfaçam certas 
demandas da moralidade, ainda que assim o tenham 
feito com frequência”.6

O positivismo jurídico não é unanimidade. Isso, 
por si só, já revela aquelas que me parecem algumas 
das insuficiências de uma concepção estritamente 
positivista. Uma delas é uma desconsideração do caráter 
fundamentalmente argumentativo e interpretativo do 
fenômeno jurídico.

Afinal, nós não apenas identificamos e (des)
obedecemos às normas jurídicas; nós também 
argumentamos, discutimos adversariamente sobre a 
melhor interpretação dessas normas próprias e sobre 
o que significa sua melhor aplicação diante dos casos 
concretos e específicos que nos são apresentados. 
Temos desacordos teóricos sobre os próprios critérios 
de juridicidade que o positivismo jurídico toma como 

pressupostos. Explico o ponto a partir de um exemplo 
do próprio Ronald Dworkin, o pensador que articulou 
o argumento dos desacordos teóricos contra uma 
concepção positivista de direito. Dworkin dizia — e 
penso que corretamente — que juízes podem concordar, 
do ponto de vista empírico, sobre que tipo de estatutos 
e precedentes têm relevância na hipótese, digamos, 
de um caso em que um empregado cobra de seu 
empregador danos em virtude de acidente de trabalho; 
ainda assim, podem discordar sobre o que a lei de 
compensação de danos significa, na medida em que 
eles discordam com relação ao ponto que questiona, do 
ponto de vista teórico, se os precedentes e estatutos 
exaurem, esgotam, os fundamentos pertinentes do 
direito. Juízes, ainda que concordem entre si com 
relação a quais estatutos sobre a matéria em questão 
foram promulgados, e com relação a quais precedentes 
têm relação com o ponto, podem ainda discordar sobre o 
que o direito realmente é, sobre o significado e o alcance 
de seus fundamentos enquanto fundamentos jurídicos.7

MORA-
lIDADE

há uma separação 
entre as esferas do 

direito e da
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Quando aqueles que compõem a prática discordam 
sobre seus critérios, a discussão não é sobre seguir o 
direito ou abandoná-lo em nome de uma justiça abstrata; 
trata-se de “uma disputa sobre o que o direito [é], sobre 
o que o estatuto real, que os legisladores promulgaram, 
realmente [diz]”.8

Há mais: o direito não é, afinal, apenas um 
amontoado de regras independentes; é, antes, todo 
um conjunto dotado de uma sistematicidade própria, 
de um mínimo grau de coerência interna, de uma lógica 
estrutural e estruturante que informa e estabelece os 
fundamentos e propósitos que sustentam essas regras. 
Um sistema jurídico é, enfim, um corpus juris. É isso, 
afinal, que permite que a lei seja plenamente suscetível 
ao escrutínio público; a sistematicidade do direito garante 
sua apresentação como um sistema unificado de 
governança que é coerente em si mesmo. Se adotarmos 
uma concepção crua de positivismo, estaremos fadados 
a compreender o direito como “um amontoado de 
comandos”, ainda que seja impossível depreender 
qualquer sentido inteligível do conjunto.

É nesse sentido que sugiro que, talvez, o rule of 
law esteja intimamente conectado a exigências já 
pressupostas pelo próprio conceito de direito quando 
corretamente articulado; porque, corretamente 
articulado, esse conceito estará já desde o início 
relacionado com os princípios que formam o império 
da lei. Essa conexão circular exige que law e rule of law 
sejam palavra e locução tomadas e lidas em conjunto.

Jeremy Waldron expõe melhor do que ninguém essa 
relação necessária, sustentando que o ideal do rule of 
law ajuda a “materializar nosso pensamento conceitual 
sobre o direito”, assim como “uma interpretação 
do direito”, de sistemas jurídicos, “que enfatize a 
argumentação [e a interpretação] tanto quanto a 
existência e o reconhecimento de regras lança as bases 
para uma compreensão muito mais rica dos valores 
englobados pelo império da lei no pensamento político 
moderno”.9

Isso significa dizer que as aspirações do ideal político 
de império da lei são derivadas de uma compreensão 
adequada já do que o próprio direito significa enquanto 
tal. Trata-se, nas palavras de Waldron, de “uma 
trajetória natural de pensamento normativo projetado 
[diretamente] a partir do sentido normativo das [próprias] 

características que definem o direito”.10 Acrescento: 
e vice-versa. Também o melhor significado do direito 
é derivado dessas mesmas aspirações. É por essa 
razão que, sugiro, só poderemos atender às exigências 
do rule of law — e, portanto, às exigências da mais 
amplamente aceita instância de legitimidade política — 
se compreendermos o que deve ser observado para 
que o direito seja, efetivamente, direito. Não me parece 
adequado que o fenômeno jurídico seja tratado com o 
descaso teórico que lhe tem sido dedicado no país ao 
longo dos anos, assim como não me parece completa 
uma concepção positivista que considera jurídica toda e 
qualquer proposição que atender a requisitos mínimos 
de validade formal. Assim como nem todo governo 
que se diz democrático é uma democracia, talvez 
nem todo sistema dito jurídico seja digno do rótulo. 
(Segundo o Pravda, o regime soviético era uma ditadura 
“democrático-revolucionária”, tal como se dizem 
democráticos os regimes como, por todos, o da Hungria 
de Viktor Orbán. Deixo outros exemplos a cargo do leitor 
da Inteligência.) 
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Deixando isso mais claro, o que quero dizer é que, 
justamente por uma questão de rule of law, não basta 
que um sistema seja articulado em torno de prescrições 
e proibições supostamente legais para que seja 
considerado um sistema jurídico. Se assim o for, não 
há qualquer barreira possível para que possamos dizer 
que as democraturas ao redor do globo desrespeitam 
o direito. Se formos demasiadamente flexíveis com os 
standards segundo os quais estamos tratando de uma 
ordem legal autêntica, corre-se o risco de o império 
da lei ser degradado a um baixo legalismo autocrático, 
servindo de subterfúgio para todo tipo de violação ao 
que subjaz a seus próprios princípios mais genuínos: 
Judiciário livre independente, liberdade de expressão 
e de associação, direitos subjetivos sacralizados na 
lei positiva. (Não é por menos que Raymond Aron, 
em “L’Opium des intellectuels”, lembra sempre da 
possibilidade de regimes tirânicos implantados em nome 
da liberdade: quando a linguagem serve de disfarce, os 
valores são traídos em seus próprios nomes.)

Dito de outro modo: um conceito de direito 
complacente não é capaz de oferecer obstáculos à 
pretensa validade de todo tipo de tirania que, capturando 
as instituições fundamentais à democracia, sequer 
precisa de uma ruptura expressa da ordem vigente. 
E isso não se trata de wishful thinking: o ponto é 
justamente o de que, corretamente compreendido, 
o conceito de direito já carrega exigências que lhe 
servem de características essenciais. Será uma ordem 
legal um sistema de governança com um Judiciário 
absolutamente cooptado e instrumentalizado pelo Poder 
Executivo, por exemplo?

Algo nessa linha é magistralmente articulado por 
Lon Fuller, jusfilósofo que, em “The Morality of Law”, 
desenvolve a ideia de uma moralidade interna do direito. 
Para Fuller, na medida em que sistemas jurídicos são 
empreendimentos humanos, é possível dizer que esses 
sistemas orientam-se a um fim específico. Naturalmente 
então, como é o caso de qualquer atividade humana 
que se destina a um fim, também os sistemas 
jurídicos só podem ser entendidos adequadamente se 
compreendidos também seus propósitos.

Afinal, qual é o propósito do direito? Na definição de 
Fuller, a função do fenômeno jurídico é regular a conduta 
humana, atingindo um grau determinado de ordem social 

a partir de normas gerais que regulem o comportamento 
dos cidadãos. Se isso parece trivial, é porque deve ser 
mesmo. Naturalmente, qualquer definição deve ser 
minimamente ampla para permitir qualquer acordo 
pré-interpretativo e acomodar diferentes visões 
sobre o mesmo fenômeno. (Não só isso; uma versão 
estritamente positivista do ponto de vista metodológico 
vai recusar qualquer abordagem que atribua ao direito 
um caráter funcional.) De todo modo, mais do que a 
função atribuída por Fuller ao direito, o que importa aqui 
é aquilo que se segue da (a meu ver, inegável) noção de 
que o direito, em sendo um empreendimento humano, 
pode ser qualificado como um conceito funcional. 
Como uma decorrência lógica, temos que um sistema 
supostamente jurídico que não é capaz de atingir o fim 
próprio que lhe constitui enquanto atividade é também, 
consequentemente, incapaz de ser qualificado como um 
sistema jurídico legítimo. Jamais poderá estar de acordo 
com o direito aquilo que contraria sua própria raison 
d’être.

Com Lon Fuller, temos que o direito só é capaz de 
cumprir sua função se observados alguns princípios 
que lhe são condição de possibilidade. Esses princípios 
são constitutivos “[d]a moralidade que torna o direito 
possível”.11

São oito os princípios de legalidade — de moralidade 
interna do direito — elencados por Fuller. Eles 
representam as condições mínimas que são próprias  
já à existência de um sistema jurídico de fato e 
materializam-se nas seguintes exigências:  para que 
sejam legítimas, as leis devem ser (1) gerais, (2) públicas, 
(3) prospectivas, (4) inteligíveis, (5) consistentes umas 
com as outras (isto é, não contraditórias), (6) praticáveis, 
(7) estáveis e, finalmente (8), deve haver  congruência 
entre a lei tal como anunciada e sua posterior 
administração por parte do Estado.

É claro que também a obra de Fuller é alvo de críticas. 
Há quem diga que esses princípios meramente formais 
não constituem uma “moralidade interna”; há quem diga 
que a observância desses princípios é uma obviedade.12 
O ponto é que a aparente obviedade pode acabar 
por, nas palavras do próprio Lon Fuller, “obscurecer 
sutilezas”, como se “nenhuma análise cuidadosa da 
matéria [fosse] necessária ou mesmo possível”.  
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(É mesmo verdade; Isaiah Berlin apontava a adesão 
cega a noções gastas como uma das maiores causas 
de desgraças e, exatamente por isso, atribuía aos 
filósofos a tarefa de trazer à luz todos os graus e 
nuances que, obscurecidos e ignorados, impedem 
nossa capacidade de análise, tornando-nos reféns das 
circunstâncias e tornando toda ação irrefletida.)

O risco é sempre real. Sistemas jurídicos 
(entendidos em sentido lato, frise-se) são parte 
tão elementar de nossas vidas cotidianas que, 
naturalmente, temos a tendência de tomar suas 
condições de existência como autoevidentes e 
indiscutíveis.

Isso é mesmo assim? Retorno ao legalismo de 
ocasião, que desvirtua o direito em nome de propósitos 
ilegítimos. Desconsiderar os requisitos que o próprio 
direito enquanto fenômeno impõe é exatamente 
o que permite que o espectro do despotismo seja 
engendrado em nome da lei — do que lhe devia ser 
mais antitético.

Há quem aponte — falo de grandes teóricos 
(positivistas) como H.L.A. Hart e, depois dele, Joseph 
Raz — que os princípios de Fuller podem ser todos 
observados por um sistema jurídico hipotético que 
ainda assim poderá ser imoral. Fuller, por sua vez, 
argumenta em favor da ideia de que a observância de 
princípios formais de legalidade acabam por ter uma 
relação direta com questões de justiça substantiva.

A discussão é necessária, e sua profundidade é 
digna dos teóricos que nela estão envolvidos. Seja 
como for, para meus propósitos aqui, importa menos a 
proposta teórica específica de Fuller do que seu insight 
mais fundamental. Mais ainda, importa especialmente 
voltar ao ponto sugerido por Waldron, sobre a relação 
entre o império da lei e o conceito de direito — 
especialmente este entendido como um fenômeno 
argumentativo, interpretativo por essência. Lidas em 
conjunto, as duas noções podem ajudar a estabelecer 
requisitos mínimos de legitimidade que transcendem 
(i) uma noção positivista de direito, complacente 
com a ideia de que os critérios de legalidade são 
mera questão de fontes sociais e (ii) as possíveis 
insuficiências dos princípios fullerianos. 

Sendo o direito um fenômeno interpretativo que 
deve ser analisado à luz dos princípios próprios que 
constroem o império da lei, temos que esses mesmos 

princípios devem conduzir a interpretação das normas 
jurídicas tomadas em seu todo. Em uma relação circular, 
as noções de direito e império da lei dão suporte e 
fortalecem uma a outra, possibilitando que as normas 
jurídicas sejam construídas, articuladas e interpretadas 
em seu todo, iluminadas pela função própria que 
caracteriza o direito em uma democracia liberal sob o 
rule of law. Passamos das discussões abstratas entre 
concepções formais e substantivas para uma definição 
muito mais rica, possibilitada por uma articulação 
conjunta desses conceitos. Afinal, “descrever o exercício 
de um poder como uma instância de criação ou aplicação 
de leis já é dignificá-lo com um certo caráter; já é, pois, 
fazer um certo tipo de julgamento ou avaliação”. Que 
nossa avaliação sobre o direito seja capaz de levar em 
conta aspectos tão caros à tradição de seu império 
no liberalismo democrático: seu caráter de limitação 
institucional da autoridade, de resolução de nossos 
desacordos por meio de critérios e padrões impessoais, 
de respeito à ideia de cidadania.

O sistema que, pretendendo-se jurídico, não respeita 
o império da lei não é apenas um sistema jurídico ruim; 
é algo que sequer pode ser chamado legitimamente de 
sistema jurídico. Pelas exigências que o próprio direito 
impõe, nenhum ordenamento jurídico em desacordo 
com o rule of law é digno do rótulo. 

As duas séries de critérios — os critérios para a 
existência do direito e para a configuração do rule of 
law —, são, afinal, “duas perspectivas da mesma ideia 
básica”.13 A interpretação mais adequada, portanto, será 
aquela que liga as duas noções uma à outra.

Se entendermos a relação entre o fenômeno jurídico 
e o governo das leis, se compreendermos o direito em 
seu caráter interpretativo-argumentativo e seu vínculo 
com o rule of law, compreenderemos igualmente 

III.
[das raízes aos 

caminhos]
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muitas outras coisas. Compreenderemos finalmente a 
importância de instituições que ajam de acordo com os 
procedimentos que possibilitam os propósitos próprios 
a que se destinam; compreenderemos a importância 
não apenas dos princípios de Lon Fuller, mas do respeito 
que um sistema jurídico deve dedicar aos cidadãos 
como centros ativos de autonomia e inteligência, como 
indivíduos dotados de liberdade e dignidade.

Estabelecida a relação entre o império da lei e o 
conceito de direito, compreenderemos que qualquer 
arbitrariedade não é (apenas) indesejável ou imoral, 
mas (também) contrária ao direito. Compreenderemos 
finalmente a ideia de impessoalidade de que falava 
Sérgio Buarque de Hollanda; a impessoalidade que 
jamais se naturalizou entre nós.

O império da lei e o direito enquanto direito andam 
juntos; uma adequada concepção de um pode auxiliar 
em uma concepção adequada do outro. Assim, qualquer 
autocracia — qualquer democratura, qualquer sistema 
marcado pelo arbítrio — que diga atuar de acordo com a 
ordem legal não está agindo de acordo com o império da 
lei; desrespeitando o direito, está reduzindo-o a nada.

Já passa da hora de levarmos a sério o direito e o 
império da lei, seus significados, suas funções, suas 
exigências e sua relação. Qual é, afinal, a função do 
direito em uma democracia liberal? Para que serve uma 
ordem legal? O que faz com que um sistema mereça 
ser qualificado como jurídico? Qual é o tipo de conduta 
que se espera e que as leis exigem de autoridades que, 
assim como os governados, a elas estão submetidos? 

Quando o império da lei e o direito são articulados 
em conjunto, essas perguntas serão todas respondidas 
a partir de um raciocínio construtivo, uma direção 
interpretativa que faz de um sistema legal um corpo 
jurídico articulado em torno daquilo que faz a democracia 
liberal ser o que é. O direito e o império da lei têm seus 
fins orientados pelos princípios que são também o seu 
início.

Talvez essas reflexões possam indicar o início de um 
caminho possível a uma democracia que seja mais que 
um lamentável mal-entendido. 

O autor é editor do Estado da Arte – Estadão e doutorando em  
Direito, como bolsista do CNPq, pela Unisinos.
gilbertomorbach@gmail.com
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Argumentou Turibio Santos, com 
veemência e humor. Um maior entre 
nossos músicos. Compositor, intérpre-
te, violonista, maestro, líder. Conversá-
vamos sobre recente, pouco divulgada, 
decisão unânime do Supremo, cujo re-
lator é o ministro Alexandre de Moraes.

A Lei 3.857 de 1960 criou a Ordem 
dos Músicos do Brasil, uma espécie de 

Joaquim falcão 
Jurista

João carlos cochlar
Graduando em Direito 

“OAB dos músicos”. Se criada hoje, se-
ria uma agência reguladora da música. 

Três constituições e sessenta anos 
depois, essa lei ainda é constitucional? 
Teria sido recepcionada pela Consti-
tuição de 1988? Para a Procuradoria-
-Geral da República, não. Essa lei fere 
a liberdade de expressão e do exercício 
profissional.



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

78

Não fora recepcionada. Não vale mais. 
Eis nosso tema. 

As justificativas para sua criação foram a necessidade 
de disciplina, defesa da classe e fiscalização do exercício 
da profissão do músico. 

Só podia ser músico quem fosse registrado na OMB.1 
Era necessário se registrar numa das categorias legalmente 
estipuladas:2 compositor de música erudita ou popular, 
regente, professor particular, arranjador, orquestrador, co-
pistas, cantores, integrantes de banda de música e outras. 

E, sobretudo, criava uma reserva de mercado. Como, 
em geral, muitas agências o fazem. 

 Incumbia privativamente, por exemplo, ao cantor re-
gistrado na OMB realizar recitais individuais, ser solista e 
participar de conjuntos folclóricos.3 Só podia ser diretor de 
seção musical das biblioteca públicas brasileiras e gestor de 
escolas de ensino musical se fosse compositor ou regente 
de música erudita inscrito na Ordem.4 

Embora samba não se aprenda na escola, não escapava 
ninguém.

 E ainda, era necessário passar num exame de ordem. 
Tal como o exame da OAB. Com banca examinadora e 
todos incluídos, com exceção dos bacharéis.5 Em todo 
último sábado de cada mês. 

Uma vez registrado, tinha que pagar anuidade, que em 
2016 estava a 174 reais. Pagar uma carteira cuja primeira 
via está a 329 reais.6 Já foi uma montanha de dinheiro.

A OMB tinha fiscais em todo o país. Conselhos regionais 
em todos os estados da federação. Podiam aplicar multas 
pelo “exercício ilegal da profissão por falta de registro pro-
fissional”.7 Há relatos, inclusive, de interrupção e cancela-
mento de espetáculos, além de tantas outras ingerências.8 

A lei queria regular tudo. De tanto, foi autofágica. Vai 
desparecer enquanto ambição e realidade. O Supremo faz 
parte desse processo.

Os legisladores estatizaram através de uma autarquia o 
músico e a música brasileira. Para quê? O que assegurava 
em troca? Havia alguma vantagem para o músico?

“serve para nada”
Diz Turibio Santos, enfático. “Esta Ordem não nos traz 

benefício algum. Somente despesa.” 
Mas até o caso chegar no Supremo, havia opiniões 

divididas. A atual ministra do STJ, Regina Helena Costa, 
por exemplo, considerava que a lei era válida.

“Não obstante a música constitua uma modalidade 
de expressão artística, na medida em que sua prática se 
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torna uma profissão, perfeitamente possível a criação de 
uma entidade fiscalizadora, objetivando assegurar um 
comportamento digno e ético dos profissionais que dela 
tiram seu sustento.”9

Para outras, inválida. Na petição inicial da ADPF 183, a 
procuradora-geral em exercício Deborah Duprat disse que 
a lei não foi recepcionada. “[S]egundo o inciso XIII do art. 5º 
da Constituição, o exercício de determinado ofício ou pro-
fissão somente poderia ser legitimamente limitado quando 
o risco de dano social dele decorrente for de tal ordem que 
justifique a exigência de qualificações técnicas mínimas, tal 
como ocorre com a medicina ou a engenharia.”10

Daí a ênfase de Turibio. Músico não é médico, enfer-
meiro, psiquiatra ou engenheiro. Música não mata.

O ministro Celso de Mello vai na linha da procuradora 
Deborah: “A liberdade de expressão artística não se 
sujeita a controles estatais, pois o espírito humano, que 
há de ser permanentemente livre, não pode expor-se, 
no processo de criação, a mecanismos burocráticos que 
imprimam restrições administrativas, que estabeleçam 
limitações ideológicas ou que imponham condiciona-
mentos estéticos à exteriorização dos sentimentos que 
se produzem nas profundezas mais recônditas da alma 
de seu criador.”11

A discussão jurídica foi sobre quais são os limitadores 
da liberdade de expressão e de exercício da profissão?

Seria a OMB um mecanismo burocrático que imprime 
restrições administrativas aos sentimentos de expressão 
artística, como alerta Celso de Mello?

Parece que sim. Mas por que então a OMB foi criada 
em plena vigência da Constituição liberal de 1946? Por um 
presidente eleito e liberal? Por que, durante estes sessenta 
anos – de 1960 a 2020 –, milhares, milhões de brasileiros 
pagaram para poder tocar seu samba e para podermos 
ouvi-lo? Por que este controle, esta lei dos músicos? Pa-
ternalismo estatizante? Para proteger, é preciso reserva 
de mercado?

foi a seresta 
A lei dos músicos teria sido criada por dois bons mo-

tivos. Para proteger os músicos, sobretudo populares, 
como Cartola e Nelson Cavaquinho, que, sem identidade 
formal, eram importunados pela polícia nas décadas de 50 
e 60 como vadios.12 Invisíveis, diria hoje o ministro Paulo 
Guedes. E também pelo fato de o mercado de músicos ter 
diminuído pela criminalização do jogo nos tempos de Dutra. 
Cassinos despediram orquestras inteiras. Muitos músicos 

sem trabalho.13 Como nesses tempos de Covid-19.
 Havia anseio por reserva de mercado, aponta Amaud-

son Ximenes em sua dissertação de mestrado na UFCE.14 
Dois importantes operadores teriam influenciado JK. O 

violonista Dilermando Reis, professor de violão das filhas 
do presidente, compositor e intérprete. Outro, o ativista e 
maestro paraibano José Siqueira, fundador de inúmeras 
instituições musicais no Brasil, como a Orquestra Sinfô-
nica Brasileira. 

Siqueira, que também se formou em direito, escreveu 
o anteprojeto de lei para criação da Ordem e entregou ao 
próprio JK. Tornou-se seu primeiro presidente.15 

Juscelino adorava serestas, sobretudo mineiras. Seu 
símbolo musical era a cantiga “Peixe Vivo”. O dia da pro-
mulgação da lei dos músicos foi marcada pela canção de JK. 
Sob a regência do maestro Eleazar de Carvalho, nos jardins 
do Palácio do Catete, o presidente promulga e comemora 
a entrada em vigor da nova lei.16

Mas com os anos 60, veio o autoritarismo. O Brasil 
inverteu. A OMB foi atingida. José Siqueira foi afastado 
como comunista pelo regime militar. Buscou asilo na União 
Soviética.17 

O poder de polícia, de regulamentar e fiscalizar, mudou 
radicalmente de mãos. Foram-se os bons fins, ficaram os 
ansiosos meios. Será esse o destino de todos os órgãos 
de controle no presidencialismo brasileiro? 

Foi nomeado presidente um militar, músico é verdade, 
que passou mais de 40 anos no cargo de presidente do 
Conselho Federal: Wilson Sândoli. Só foi afastado por uma 
ação popular em 2006, porque acumulava a presidência do 
Conselho Regional de São Paulo e do Conselho Federal.18 
A juíza do caso determinou que renunciasse a um deles. 

A gestão Sândoli é acusada de fazer de tudo, menos 
proteger os músicos. Comprou carros de luxo, vendeu 
irregularmente a antiga sede do Conselho Regional de 
São Paulo, do qual também era presidente. Realizou em-
préstimos para si mesmo. Até mesmo financiou o funeral 
de sua esposa. Custou mais de 80 mil reais aos cofres da 
autarquia, quer dizer aos músicos necessitados de prote-
ção. Foi condenado por improbidade administrativa. Mas 
faleceu antes.19 

Autofagia, descredibilidade, patrimonialismo, improbi-
dade administrativa. A OMB não servia ao mercado, nem 
ao Estado. Servia a si própria: ao próprio corpo burocrático. 
Será esse o repetido rumo natural da aliança entre Estado 
e mercado. A tardia, mas inevitável subordinação à buro-
cratização?



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

80

Juscelino, ao criar a OMB, mineiramente, não lhe alocou 
fundos públicos. Mas colocou contribuições privadas como 
obrigatórias: anuidades.20 Quem não as pagasse, não podia 
exercer a profissão. Do ponto de vista financeiro, não era 
anuidade. Era imposto disfarçado para exercer a liberdade 
de profissão. Será constitucional? 

Com a decisão última do Supremo, a OMB não tem 
mais garantida seu principal fluxo de recursos. Ninguém é 
mais obrigado a pagar.21 A OMB está sem perspectivas fi-
nanceiras. Acabou financeiramente sem acabar legalmente. 

Outra fonte de recursos era a exigência legal de uma 
taxa de 5% sobre os shows internacionais.22 O Supremo 
não se manifestou sobre essa norma.

Mas imaginem só. A taxa cobrada para a apresentação 
de Frank Sinatra no Maracanã, em 1980, tida à época como 
o maior show para um único artista da história, foi suficiente 
para a OMB do Rio de Janeiro comprar sua sede na Rua 
Almirante Barroso.23 

Essa mesma taxa foi recentemente considerada incons-
titucional, em julho de 2020, pela juíza Ana Lúcia Vieira do 
Carmo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.24 Pelas 
mesmas razões lançadas por Alexandre de Moraes. 

É pouco provável que a intenção da criação da Ordem 
tenha sido criar uma burocracia sustentada pelo dinheiro 
privado. Mas criou. Nem criar órgão de controle com poder 
de polícia. Mas criou. 

A OMB foi se desfazendo no correr dos anos. Seu 
significado distorcido. Até chegar a decisão de Alexandre 
de Moraes e o protesto de Turibio Santos.

intervalo 
Mas os músicos? O tempo passou. As histórias não 

mudaram muito. Músicos trabalhando na noite ganhando 
pouco. Devotam horas de estudo diários e às vezes rece-
bem menos do que deviam. E, na cultura em geral, muitos 
projetos também estão ameaçados. É o caso da retenção 
da distribuição de verbas da Ancine para o cinema nacional25 
e o corte de patrocínio da Petrobrás a diversos eventos 
culturais.26 Censura por inanição?

O Curso Internacional de Verão da Escola de Música 
de Brasília, CIVEBRA, de 40 anos de tradição, quase acaba 
por falta de recursos. Diminuiu sua dimensão. Mas era um 
aglomerador dos talentos do país.

Vinham jovens de todo o Brasil e América Latina, a 
maioria entre 15 e 35 anos. Os que podiam e os que não 
podiam. Viajavam de ônibus durante vários dias. Dormiam 
às dezenas. Alimentavam-se às vezes de mínimos. Pão 

puro ou pizza de um real quando não havia refeição. Uma 
vida de doação para a música. Tudo para serem músicos. 
Viviam um período extraordinário. De música e confrater-
nização. De conhecimento dos muitos Brasis. Esperavam 
o ano inteiro por esse momento.

Não se ouvia falar de Ordem.
A OMB se desfez lentamente, mas a necessidade dos 

jovens continua a crescer. O Brasil não perde a oportuni-
dade de se descontinuar.

liberdade de expressão e liberdade profissional
Na verdade, acreditamos existir uma escala de valores 

da liberdade de expressão. Num extremo, está a liberdade 
plena de expressão. Em outro, a censura. O desafio de cada 
geração, e de cada ministro do Supremo, é identificar em 
que ponto da escala o ato questionável se situa. 

O senso comum acredita que o ataque à liberdade de 
expressão ocorre apenas no extremo no qual o Estado 
visivelmente proíbe a obra ou sua expressão. Quando, 
por exemplo, exerce a censura política como o fizeram 
ostensivamente na ditatura de 1964.

Os exemplos desse extremo são inúmeros e visíveis 
nas músicas de Chico Buarque, Caetano e Gil. A OMB 
não se manifestou. Não defendeu os músicos. Também 
censura por motivos não políticos, mas religiosos, como 
a proibição do filme de Jean Luc Godard “Je vous salue 
Marie” pelo governo brasileiro recém-democrático.27 

Cada país, cada época, estabelece sua escala e os di-
versos degraus que fazem do ato de liberdade em violação 
a coibir. Na Rússia soviética, por exemplo, jornais estatais 
condenaram uma ópera de Shostakovich que fazia muito 
sucesso – Lady Macbeth do Distrito de Mtzensk, que 
criticava a instituição do casamento como elemento de 
submissão feminina. O compositor temeu por sua própria 
vida e pela liberdade criativa desde então.28 Censura pelo 
constrangimento?

No Brasil, até Nair de Teffé, esposa do Presidente Her-
mes da Fonseca, a música popular de Chiquinha Gonzaga 
não entrava no Palácio do Catete. Foi a primeira-dama quem 
trouxe. Até então, música popular não era Brasil. Censura 
ou liberdade para que cada um escolha seu cardápio?29

A exposição do Queermuseu aqui no Brasil levantou 
série de questões sobre o que chamamos de censura 
invisível. É constitucional uma política cultural que exclui da 
Lei Rouanet obras de caráter homossexual ou anticristão? 
Discriminação de financiamento estatal pode ser instru-
mento contrário à liberdade de expressão?30
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Proibir exibição de arte por esses motivos em prédios 
públicos é censura ou legítima política cultural?

Mais ainda. Quem tem direito a decidir sobre permissão 
ou proibição? Deve ser uma decisão do Estado, da família, 
ou do jovem de treze anos? Ou do patrocinador da expo-
sição, ou dos museus públicos, privados ou comunitários 
que exibem?

Até que ponto ensinar A e não ensinar B nas escolas 
públicas, por exemplo, fere a liberdade de expressão? 

Até que ponto a obrigatoriedade de cantar o Hino Na-
cional no começo das aulas fere o direito de expressão dos 
que não querem cantá-lo? 

Ou, como no nosso caso da lei dos músicos, até que 
ponto limitações e imposição de obrigações pecuniárias 
ao exercício profissional afeta o exercício a sua liberdade 
de escolha?

Na verdade, se pudéssemos explicitar as etapas da 
escala para aferirmos a liberdade de expressão, seria algo 
como: liberdade total, liberdade vigiada, constrangimento, 
cerceamento, limitação e proibição.

Essa escala é móvel, histórica e geograficamente.
São diversos os movimentos possíveis. Nos Estados 

Unidos e aqui, questionou-se, por exemplo, o direito de 
ultrajar a bandeira. Aqui, isso já foi considerado crime.31 Não 
é mais. Nos EUA, os tribunais reconheceram a prerrogativa 
de queimar a bandeira como liberdade de manifestação 
simbólica, que tem valor pleno sob a Constituição de 
1787.32 É liberdade de expressão.

Mas pelo feroz apetite de estatizar, há na Lei 5.700/71 
severas restrições sobre, por exemplo, como cantar o Hino 
Nacional. Diz a lei que é obrigatório cantar no tom de fá 
maior, andamento metronômico de uma semínima igual 
a 120 e com canto em uníssono. Também é obrigatória a 
tonalidade de si bemol para execução instrumental sim-
ples.33 Quaisquer arranjos são proibidos.34 

A simbólica interpretação de Fafá de Belém na morte de 
Tancredo não poderia, portanto, ser tocada em cerimônias 
oficiais? Seria contravenção pela lei, punível com multa.

 Mesmo assim, numa solenidade maior da República, a 
posse de novo presidente do Supremo, com a lei ainda em 
vigor, Fagner foi provavelmente contraventor ao executar 
sua versão do Hino na posse presidencial do ministro Luiz 
Fux. 

A Constituição não define o que é liberdade de ex-
pressão. Não é feita de palavras precisas. O Supremo e a 
sociedade é quem lhes dá significados. A estrutura jurídico-
-política-democrática, enfim. 

omb
le

nt
am

en
te

se
desfez

a



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

82

A Constituição, no fundo, é uma arena, onde vários 
significados, sustentados por grupos sociais, disputam a 
primazia de modelarem a palavra final sobre os conceitos 
de liberdade de expressão e de exercício profissional. É 
arena de batalhas e, às vezes, de acordos. Tensa arena.

O significado do Supremo para a liberdade de expres-
são artística e de trabalho foi dada pelo relator, ministro 
Alexandre de Moraes. Ganhou por unanimidade.

“O que não se admite, por afronta às liberdades de 
trabalho, de manifestação artística e de associação, é que, 
para fruir os benefícios de uma legislação trabalhista espe-
cial, sejam os seus praticantes compelidos a se vincular a 
uma determinada entidade associativa.”35

Picasso dizia um lugar comum, que ajudava a decifrar 
sua arte: “Por detrás de toda abstração, existe sempre 
uma realidade.” 

A realidade de incentivos para formação, criação e mer-
cado para os músicos há de continuar. Mas a OMB e sua 
lei são hoje uma abstração. Passeiam como um fantasma 
em nosso ordenamento jurídico. Secou a fonte.

De resto, como diz o ministro Ayres Britto: “A liberdade 
de expressão é a maior expressão da liberdade.”36
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h
á poucas semanas, o vice-presidente da República comentou a repercussão, no 
Brasil, dos protestos antirracistas deflagrados nos EUA em seguida ao assassinato 
de George Floyd por policiais brancos. Em entrevista, o general Hamilton Mourão 
declarou que “A formação da nossa sociedade, embora eivada de problemas 
contra os quais lutamos até hoje, marcadamente a desigualdade social e regional, 
não nos legou o ódio racial nem o gosto pela autocracia. (...)”.1 Ironicamente, 

essa declaração negacionista poderia ter sido dita há aproximadamente 100 anos, quando, 
nos principais jornais brasileiros, ocorreu um caloroso debate sobre a vinda de imigrantes 
negros norte-americanos ao Brasil. A referida contenda ganhou repercussão nacional em 1921, 
quando um grupo de afro-americanos de Chicago, através da empresa Brazilian-American 
Colonization Syndicate (BACS), apresentou interesse em fundar colônias agrícolas no interior 
do Mato Grosso e migrar para a região, atraído pela propaganda do governo. Ao saber que 
se tratava de imigrantes negros, o então governador do estado declinou a autorização para 
a concessão daquelas terras. 

O grupo de imigrantes afro-americanos foi impedido também pelo governo federal quando 
o Itamaraty lhes negou o visto de permanência no país. Como justificativa, o governo brasi-
leiro afirmou, de modo vago, que a recusa não era devido ao fato de os imigrantes “serem 
negros”, mas por serem um tipo de imigrante que traria ideias subversivas e disseminaria a 
militância negra no país.

As razões que motivaram grupos de afro-americanos a buscarem em terras brasileiras um 
local de morada, não são diferentes daquelas dos demais imigrantes que aqui se instalaram. 
Tanto na Europa como nos EUA, pululavam panfletos e artigos, elaborados pela propaganda 
do governo, que anunciavam um Brasil socialmente harmonioso e farto de oportunidades de 
trabalho e de investimentos. 

Décadas antes de Gilberto Freyre defender a existência de uma democracia racial no 
Brasil, o governo brasileiro, tanto no período do Império quanto das primeiras décadas da 
República, empenhou-se em difundir uma imagem diferenciada do Brasil no tocante ao trato 
das relações raciais. A ideia de um país sem preconceito de raças já era hegemônica na pluma 
de articulistas nos jornais e em propagandas pró-migração. 

No caso dos EUA, o que os dirigentes brasileiros não esperavam, porém, é que essa 
propaganda, projetada para imigrantes brancos a partir de um propósito eugênico de branque-
amento, atraísse a atenção de norte-americanos negros. Afinal, um país que se dizia livre de 
preconceitos raciais parecia ser uma excelente opção para uma população que se via oprimida 
e segregada pelas leis Jim Crow. Como bem nos lembra Tiago Gomes,2 o recrudescimento 
de conflitos raciais em 1919, na cidade de Chicago, soou o alerta para que grupos negros 
deixassem o país para não serem vítimas de linchamentos e outras retaliações violentas.

o engodo do paraíso racial brasileiro
O discurso de “paraíso racial” brasileiro chegou a seduzir figuras icônicas da militância e da 

intelectualidade negra norte-americana como W.E.B. Du Bois. Em artigos publicados na revista 
Crisis, periódico da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP, em inglês), 
o autor mencionava o exemplo harmônico do Brasil. Periódicos afro-americanos das primeiras 
décadas do século XX viam o Brasil como o “eldorado” para os negros.3 Um dos exemplos era 
o Chicago Defender, um dos maiores jornais da militância negra do período, que, em matérias 
intituladas “Brasil acolhe os afro-americanos”4 e “Brasil quer homens negros educados”,5 pu-
blicadas respectivamente em 1914 e 1916, descreviam o Brasil como um país onde as raças 
continuavam “a casar entre si e a viver em paz e harmonia, pelo bem comum do país”. 6 
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A recusa do governo brasileiro em aceitar a vinda dos 
colonos afro-americanos quebrava o frágil edifício constru-
ído pela propaganda brasileira e expunha as contradições 
e ambivalências entre o discurso voltado para o público 
estrangeiro e as questões internas vivenciadas no país. O 
mal-estar gerado pelo episódio da imigração negada aos 
afro-americanos no Mato Grosso abalou a visão positiva 
que W.E.B Du Bois tinha acerca das relações raciais bra-
sileiras. O descontentamento com o comportamento do 
governo brasileiro levou-o a escrever para o presidente 
Arthur Bernardes em 1926, após notícias da recusa à 
imigração afro-americana terem se espalhado na imprensa 
estadunidense. Em carta, Du Bois indagava: 

Existe algum motivo de direito ou prática que impeça 
um cidadão americano de visitar o Brasil por causa 
de sua cor ou descendência racial? Existe alguma 
lei ou prática que impeça um americano de fazer 
um assentamento permanente no Brasil, se assim 
o desejar, e esse obstáculo é baseado em raça, cor 
ou descendência?7

O silêncio do governo é, em si, uma reposta que ex-
põe as contradições do racismo institucional operado no 
Brasil. Para manter a rejeição aos negros americanos sem 
macular a imagem de “país sem preconceitos”, uma série 
de estratagemas discursivos foram adotados pelo Minis-
tério das Relações Exteriores. É importante pontuar que o 
pedido de residência e fixação de negros imigrantes gerou 
surpresa aos dirigentes políticos envolvidos no caso. Até 
então, o Brasil se habituara a presenciar desembarque de 
negros na condição de escravizados. Era estranho, aos 
olhos do imaginário social e político permeado de racismo, 
pensar em negros como investidores ou migrantes que 
estabelecessem colônias agrícolas similares aos europeus 
que aqui chegavam. 

O medo branco também se transplantava para outras 
questões: alguns temiam que esses migrantes, conside-
rados indesejáveis para a manutenção da ordem social, 
promovessem a “militância negra” ou mesmo o pan-
-africanismo de Marcus Garvey.8 

Um outro ponto era o medo de se prejudicar a política 
de branqueamento no país, pela injeção de negros em um 
momento no qual teóricos, políticos, cientistas e até edu-
cadores preconizavam a diluição gradual do componente 
africano na composição étnica por meio da miscigenação 
com o branco – a tão conhecida tese do branqueamento. 

A presença dos afro-americanos despertava velhos fantas-
mas que poderiam comprometer esse projeto. 

Todos esses fatores, porém, condensaram-se em uma 
justificativa que, supostamente, não comprometeria o go-
verno em sua alegada “ausência de preconceitos raciais”. 
A estratégia política e jurídica utilizada para não ferir os 
princípios constitucionais – cuja Carta, conforme dissemos, 
não impunha barreira étnico-seletiva ao acolhimento dos 
migrantes – foi recorrer ao discurso da segurança nacional. 

Para os defensores da recusa à imigração negra, o gover-
no tinha o direito de negar a entrada a “estrangeiros pertur-
badores da ordem pública”.9 Como veremos mais adiante, 
os afro-americanos passaram a ser rotulados e tipificados 
como agitadores e promotores do ódio contra os brancos. 

Não tardou para que dois deputados, preocupados em 
impedir novas propostas de imigração afro-americana, 
buscassem dar cobertura jurídica aos atos tanto do governo 
federal quanto do governo estadual do Mato Grosso no 
caso da concessão de terras para povoamento dos imigran-
tes negros. Em julho de 1921, os deputados federais Cin-
cinato Braga (SP) e Andrade Bezerra (PE) submeteram um 
projeto de lei com apenas dois capítulos, assim dispostos:

Art.1º- Fica proibida no Brasil a imigração de indivíduos 
humanos das raças de cor preta.

Art. 2º- Os que transgredirem esta lei serão expulsos 
do território nacional.

Não tardou para que vozes contrárias ao projeto se le-
vantassem. Embora minoritárias, vinham de nomes como 
Assis Chateaubriand, que alegavam a inconstitucionalidade 
do projeto. O barulho ecoou nos corredores e no plenário 
da Câmara, e o debate foi tão acirrado nas páginas do jor-
nais que o Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) – órgão 
prestigiado, criado em 1843 e responsável pela elaboração 
da Constituição de 1891 – nomeou uma comissão especial 
para avaliar a constitucionalidade do referido projeto. 

O parecer do IAB é representativo das tentativas 
jurídicas de se aplicar leis de cunho racial sob uma 
camuflagem não racista. Esse descolamento entre norma 
e práxis é uma das bases do racismo estrutural que ainda 
alimenta declarações de representantes públicos atuais.

o instituto dos advogados do brasil e o parecer 
em prol da proibição da “imigração negra”

Neste artigo, adotaremos o caso do documento do IAB 
produzido em meio à querela migratória de 1921. Elaborado 
pelos juristas Nilo de Vasconcelos (relator), Zeferino de Faria 
e Emmanuel Sodré, o texto começa com uma interpretação 
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do artigo 72, inciso 10, da Constituição republicana de 1891, 
o qual afirma que, em tempos de paz, qualquer um poderia 
entrar ou sair do país.10

Para construir parecer favorável ao projeto de lei, 
os autores recorrem a uma interpretação do termo 
“qualquer”, utilizando-se de critérios baseados em uma 
“hygiene defensiva, moral e physica” para definir que o 
termo significava o “cidadão de bons costumes, pacífico 
e operoso” – em síntese e em suas próprias palavras, 
“indivíduos não perniciosos”.11 

O movimento higienista, que mesclava saúde física 
com comportamentos sociais, foi responsável por práti-
cas de exclusão e controle social em diversos setores, 
do médico-sanitário ao arquitetônico, passando pelo 
educacional, moldando hábitos e desenhos urbanos, sele-
cionando indivíduos e categorizando-os segundo critérios 
corporais e morais. Nesse caso, o argumento higienista 
ofertava combustível para se impor barreiras aos ditos 
imigrantes indesejáveis.

n
ão era a primeira vez que o governo brasileiro 
adotava uma interpretação da Constituição que 
se adaptava ao higienismo de corte racial. Em 
1890, o governo provisório lançou um decreto 
que regulava o serviço de introdução e locação 
dos migrantes. O Decreto 528, assinado pelo 

então presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, abria os 
portos brasileiros aos imigrantes, exceto os “indígenas da 
África e da Ásia”. A recusa aos asiáticos e aos africanos 
visava garantir uma barreira eugênica que não comprome-
tesse o projeto de branqueamento da população. 

No entanto, o racismo institucional contra as populações 
negras se delineou de forma ainda mais evidente quando, 
dois anos após o Decreto 528 de 1890, o Congresso apro-
vou uma lei que permitia a entrada de chineses e japoneses. 

Em plena vigência da Constituição, é aprovada uma lei 
que determina quais estrangeiros podem entrar ou não no 
país, excluindo deliberadamente os africanos. Nesse caso, 
não se tratava de uma “interpretação” do governo federal, 
mas de uma atitude normativa referendada por Câmara e 
Senado. É a aprovação dessa lei, aliás, que servirá de base 
para que a comissão do IAB concluísse parecer favorável 
sobre a constitucionalidade do projeto de lei sobre a imi-
gração dos afro-americanos em 1921.

O referido projeto escancarava o viés racial ao deslocar 
o recorte étnico/geográfico do decreto de 1890 pelo recorte 

raça/cor. Nesse caso, não se tratava apenas dos africanos, 
mas todos “os humanos das raças de cor preta”.12

Os consultores do IAB, no entanto, tentaram encobrir 
o viés racial oferecendo uma outra interpretação à iniciativa 
do projeto de lei dos deputados Cincinato Braga e Andrade 
Bezerra: “assim procedendo quiseram eles evitar, não o 
imigrante preto (mesmo porque entre nós nunca existiu 
preconceito de raça) — mas o negro norte-americano, 
evidentemente tido como nocivo em sua pátria.”13

o perigo do negro norte-americano
Sob essa perspectiva, a “nocividade” dos negros norte-

-americanos residia, portanto, na influência que poderiam 
acarretar sobre o “sentimento da nossa gente de cor”, dizia 
o colunista Manuel Guedes em um artigo sobre o tema no 
Correio da Manhã daquele ano.14 Para sustentar a sua crítica 
à imigração africana, o articulista dedicou boa parte do seu 
texto a diferenciar o negro brasileiro do norte-americano. 
Em linhas gerais, usava o mesmo recurso argumentativo 
dos juristas do parecer do IAB, o qual poderia ser resu-
mido da seguinte maneira: para Guedes, no Brasil, não 
existiria “propriamente preconceito de raça”. Nos EUA, 
o negro, por ter sido mais maltratado, era mais “áspero, 
desabrido”, tinha “cabelo no coração”15. Essa expressão 
popular, comumente designada para representar alguém 
insensível, ressentido ou com ódio no coração, era a per-
sonificação dos medos das elites brancas brasileiras. Desta 
vez, a onda negra para qual se dirigia o medo branco era 
norte-americana. 

O temor de mobilizações negras transnacionais foi 
um dos fatores decisivos para a coerção de migrantes 
afro-americanos. Alguns estudos demonstravam que os 
afro-americanos de Chicago tiveram seus interesses migra-
tórios negados pelo Itamaraty devido às alegadas razões de 
segurança. Havia, inclusive, uma colaboração entre o FBI e 
a diplomacia brasileira para impedir a ação de grupos negros 
contestadores dos privilégios e hierarquias brancas.16 No 
parecer do IAB, o relator escrevia com todas as letras que 
a vinda do afro-americano criaria “um problema de raça 
que felizmente não temos”.17 

No caso do Brasil, a construção da ideia de uma har-
monia racial, cimento do rótulo de democracia racial difun-
dido de forma mais panfletária nas décadas posteriores, 
remonta ao século XIX, aos relatos de alguns viajantes 
estrangeiros que elaboravam impressões que diferencia-
vam o tratamento dispensado aos escravizados brasileiros 
e aos norte-americanos. Essa vertente comparativa, que 
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inundou os escritos de cronistas, publicistas e parla-
mentares, insistia na tese de que, no Brasil, as relações 
entre negros e brancos eram mais harmônicas. Tese que 
pode ser exemplificada pelas palavras do general Moreira 
Guimarães, que, ao ser perguntado sobre o que pensava 
acerca da imigração negra, nos idos de 1926, responde 
que deveria ser “cauteloso o processo seletivo de modo 
que se evite a entrada de qualquer grupo étnico de raça 
negra consubstanciando uma mentalidade perturbadora 
dos interesses sociais e que não se altere profundamente 
o equilíbrio dinâmico das percentagens dos componentes 
atuais da futura raça brasileira.”18 

A frase sintetiza dois pontos centrais sobre os quais 
incidia o temor da imigração norte-americana e africana: o 
medo do enegrecimento da população ou, dito de outro 
modo, o temor de que o embranquecimento da sociedade 
pela mestiçagem não ocorresse conforme planejado e o 
temor político ou temor de uma ampliação de movimentos 
contestatórios ou insurgentes. Afinal, o pressuposto é de 
que havia uma harmonia entre as raças no Brasil a qual não 
poderia ser perturbada.

e
nquanto esse idílio ornava discursos e textos em 
jornais, principalmente positivistas, organizações 
negras eram duramente reprimidas por forças 
policiais nos primeiros anos do pós-abolição e 
da Proclamação da República, algumas delas 
associadas à defesa da Monarquia.19 

Antes mesmo da proclamação da República, abolicionis-
tas republicanos ligados à Igreja Positivista, como Miguel 
Lemos e Teixeira Mendes, já se apoiavam nos escritos de 
Auguste Comte para justificar que o fim da escravidão não 
deveria ser temido, pois a “raça africana” seria “essen-
cialmente afetiva”, mais “dócil e submissa”.20 Com esse 
discurso, os positivistas, se opondo à tese de degeneração 
racial de Gobineau, sustentavam uma pseudovalorização 
da raça negra – que, na verdade, colocava o negro em uma 
situação desigual diante da “raça branca”, que era, na ótica 
desse discurso, preponderante. 

Os seguidores de Comte enalteciam a “afetividade” 
da raça negra como um dos seus aportes à nacionalidade 
brasileira; desse modo, sua união complementaria a “in-
telectualidade e o empreendedorismo” dos brancos. Era 
comum a alusão aos negros como pertencentes a uma 
raça “feminina” e os brancos a uma raça “masculina” – por 
essa razão, se locupletavam. Na época, vale ressaltar, era 
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frequente atribuir-se às mulheres o rótulo de passivas, 
sentimentais e, portanto, hierarquicamente inferiores 
ao homem. 

Para o articulista que escreveu o artigo contrário 
à imigração dos negros norte-americanos no jornal 
Correio da Manhã, o “ódio racial” dos negros norte-
-americanos era compreensível devido à situação à 
qual estavam submetidos, mas ia de encontro, como 
ele próprio escrevera, às teses de Comte sobre a afe-
tividade “inerente” à raça negra: “Ele (o negro norte-
-americano) não tem a afetividade do nosso, conquanto 
Comte afirme que isso constitui uma caraterística da 
raça negra.”21

Conforme dissemos anteriormente, a ideia de har-
monia racial, por muitos anos construída nos escritos 
de cientistas e políticos que se afirmavam desprovidos 
de preconceitos raciais, alimentava o pensamento de 
juristas e militares da época, que a utilizavam como 
dispositivo discursivo para emoldurar e edulcorar o 
privilégio branco. Qualquer tentativa de quebrar essa 
“hierarquia” seria vista como uma afronta à nação. O 
negro “aceitável no Brasil” seria aquele que se com-
portava como “amigo dos brancos”.22

No parecer do Instituto dos Advogados, a fábula 
da ausência de preconceito era evidenciada em vários 
momentos. Por reiteradas vezes, os juristas assinalam 
que o referido projeto de lei dos deputados Cincinato 
Braga e Andrade Bezerra não fora motivado por razões 
eugênicas, mas por motivos de segurança nacional: “É 
de crer que em tempo não muito distante cada nação 
procure selecionar sob o ponto de vista eugênico, a 
sua imigração. Não desejamos, porém, entrar nessa 
apreciação.”23

O racismo presente nas palavras dos que se au-
todeclaravam desprovidos dos preconceitos de raça 
também estava presente, de modo sutil, na ideia de 
esvaziamento de poder para o negro. O negro com 
reivindicações políticas era persona non grata. Nos EUA, 
constituíam, nas palavras dos juristas, “uma ameaça 
contínua à tranquilidade social”. No Brasil, qualquer 
comportamento organizado de reivindicação de direitos 
sociais e representatividade política seria considerado 
um comportamento de “ódio” aos brancos e, portanto, 
desestabilizaria a suposta “ordem” política e o “progres-
so” racial garantido pelo branqueamento miscigenador. 

Para tornar viável um projeto de lei de cunho racial, 
os juristas revisitaram a Lei nº 92/1892, alegando que 
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o Congresso já havia aprovado uma legislação com exclu-
dente de raça. Esse precedente serviria de justificativa para 
demonstrar que o referido projeto dos deputados Cincinato 
Braga e Andrade Bezerra não era um ponto “fora da curva” 
no meio jurídico brasileiro. 

A aludida lei de 1892 liberava a imigração de indivíduos 
provenientes da China e do Japão, imigrantes que, no 
decreto de 1890, estavam proibidos de entrar no país tal 
como os provenientes da África. Porém na Lei 92/1892, 
os africanos continuaram excluídos. A proibição só foi 
revogada com o Decreto nº 6.455 de 19 de abril de 1907, 
o qual estabelecia as bases regulamentares para o serviço 
de povoamento do solo nacional. 

A reativação do excludente racial contra o negro, a partir 
do projeto de lei sobre imigração de 1921, provocada pela 
iminente possibilidade de chegada dos negros norte-ameri-
canos, revelou a falácia do paraíso racial brasileiro, embora 
esse permanecesse defendido como slogan do país. 

Em linhas gerais, o episódio da “imigração negra” e 
seus debates, ao longo das primeiras décadas da República, 
são reveladores do quanto a questão racial no Brasil sempre 
foi palco de disputa entre discursos mais declaradamente 
racialistas, de um lado, e outros revestidos de assimilacio-
nismo e ode à mestiçagem, de outro.

 Aparentemente distintos, esses projetos convergiam 
na construção do racismo estrutural à brasileira por meio 
das constantes tentativas dos aparatos legislativo, jurí-
dico, estatal e policial em cercear e reprimir o poder de 
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Foi sob esse cruzamento de sentimentos difusos que 
o discurso antipolítico elevou à ribalta candidatos até então 
improváveis. O que ainda não está claro, no entanto, é o 
impacto desse cenário adverso pós-pandêmico sobre a 
longevidade dos diversos governos populistas que emer-
giram na última década.4 As eleições norte-americanas 
serão mais do que a escolha do próximo locatário da man-
são mais famosa do mundo. Elas serão o primeiro grande 
teste à resiliência global das novas direitas populistas. Para 
enfrentar Donald Trump, um velho conhecido: Joe Biden. 

o establishment contra-ataca
Joseph Robinette Biden Jr., popularmente conhecido 

como Joe Biden, uma vez vitorioso, será o presidente mais 
velho da história norte-americana a tomar posse. Homem de 
partido, entrou para a política nacional em 1972, momento 
em que seria eleito para o Senado com apenas 30 anos de 
idade. Fora o sexto senador mais jovem de toda a história 
estadunidense. De lá pra cá, exerceu seis mandatos conse-
cutivos como senador democrata pelo Estado de Delaware. 
Lá, chefiou importantes comissões, tais como a de Relações 
Exteriores e a de Assuntos Judiciários. Até ser escolhido 
para a chapa vitoriosa de Barack Obama, disputaria ainda 
as primárias de 1988 e 2008. Biden foi, possivelmente, o 
segundo vice-presidente mais influente da história diplo-
mática norte-americana, atrás apenas do incontestável Dick 
Cheney, arquiteto político da diplomacia Bush filho. 

Se escolhido pelas urnas, será ainda o mandatário norte-
-americano com o maior número de milhas na bagagem. 
Em 2022, completaria 50 anos de atuação quase que 
ininterrupta em assuntos externos. Participou de discus-
sões em todas as intervenções do país no Oriente Médio, 
seja no legislativo, seja no executivo. Nos anos 1990, foi 
um dos parlamentares mais ativos para os assuntos nos 
Bálcãs, sendo um forte defensor da participação da OTAN 
nas Guerras Iugoslavas. Votou contra a Primeira Guerra do 
Golfo, ainda na administração Bush pai. Apoiou, no entanto, 
as guerras no Afeganistão e no Iraque, embora viesse a 
rever a sua posição posteriormente. Biden esteve diversas 
vezes em todos os continentes, tendo se encontrado pes-
soalmente com um número elevado de chefes de estado, 
de Muammar Gaddafi a Dilma Rousseff; de Slobodan 
Milošević a Benjamin Netanyahu. 

Político moderado, é conhecido pela sua capacidade 
de articulação no Capitólio. O presidenciável tem um longo 

O
próximo presidente eleito dos Estados Uni-
dos enfrentará o cenário internacional mais 
adverso desde o fim da Segunda Guerra. Seja 
ele Joe Biden ou Donald Trump, o mundo 
se despedirá do ano de 2020 com a pior 

recessão global em décadas. Às incertezas da economia, 
somam-se as massivas implicações para a saúde global da 
maior pandemia em um século. Não menos preocupante, 
tensões políticas localizadas correm o risco do escalona-
mento militar. O novo mandatário da Casa Branca disporá 
de um amplo leque de controvérsias internacionais: a 
guerra no Afeganistão, as crises na Coreia do Norte e no 
Irã, a disputa no Mar da China, os conflitos na Ucrânia, no 
Iêmen e no subcontinente indiano, as instabilidades na 
Venezuela e no Oriente Médio.1

Para piorar as incertezas, o mundo vive a pior recessão 
multilateral desde o fim da Guerra Fria. Retraída, a política 
externa norte-americana dos últimos quatro anos reverteu 
o longo consenso bipartidário que guiou a criação de um 
amplo arranjo de regimes e instituições globais. Desde 
1945, o isolacionismo diplomático esteve proscrito em 
detrimento da construção de uma ordem multilateral e 
institucionalizada. Ao enfraquecimento da ONU, assiste-se 
à paralisação da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
o mais importante fórum comercial do globo. Os exemplos 
se avolumam: retirada do Acordo de Paris, não ratificação 
do Tratado Transpacífico, críticas à OTAN, renegociação do 
NAFTA. Nenhum exemplo, contudo, é mais sintomático 
do que a decisão em se retirar, em meio a uma pandemia, 
da Organização Mundial da Saúde, pilar do sistema multi-
lateral de saúde. 

Quando somados, pandemia, conflitos e mudanças 
climáticas produzirão o maior empobrecimento da popula-
ção mundial desde 1945. De acordo com recente relatório 
publicada pelo Programa Mundial de Alimentação das 
Nações Unidas, 135 milhões de pessoas já se encontram 
em estado de insegurança alimentar. As piores estima-
tivas são as de que esses números possam duplicar em 
2021.2 Já as previsões mais recentes do Fundo Monetário 
Internacional, apontam para um encolhimento de 4,9% 
em 2020 do PIB global.3 A bem da verdade, a desace-
leração da economia mundial, assim como o aumento 
da desigualdade de renda e o sentimento generalizado 
de insatisfação com a democracia, já eram fenômenos 
observáveis no pré-pandemia. 
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histórico de diálogo bipartidário, sobretudo com a ala mais 
moderada do Partido Republicano. No passado legislativo, 
trabalhou exitosamente com alguns dos pesos-pesados 
republicanos e independentes, tais como John McCain, Bob 
Dole e Joe Lieberman. Não por acaso, é visto por muitos 
republicanos como um nome preferível a Donald Trump. Em 
dezembro de 2019, um grupo de estrategistas desse partido 
lançou o inusitado Lincoln Project, um super PAC que tem 
por objetivo evitar a reeleição do atual mandatário.5 Em abril 
de 2020, o grupo, que possui funcionários de alto escalão 
das últimas quatro candidaturas republicanas, declarou apoio 
à campanha de Joe Biden. As baixas para Donald Trump 
não param por aí. Nos primeiros dias da Convenção Nacional 
Democrata, uma lista de 73 signatários identificados com os 
republicanos, declarou apoio explícito ao candidato demo-
crata. Entre eles, John Kasich, ex-governador republicano 
de Ohio, e Colin Powell, secretário de Estado de Bush filho. 

Não é de se espantar que a ala mais conservadora 
do Partido Republicano siga a debandada já em curso. 
Trump não apenas é visto por muitos como um foras-
teiro. Após longa batalha pela indicação presidencial, o 
trumpismo tomou o partido de assalto e reverteu longas 
tradições republicanas. Valores como livre mercado, livre 
comércio, internacionalismo e ortodoxia fiscal, cada qual à 
sua maneira, deram lugar a um nacionalismo econômico 

captado pelo agora famoso bordão America First. No plano 
externo, assistiu-se à revisão generalizada das parcerias 
construídas ao longo das últimas décadas. Foram comuns 
as críticas à OTAN, à União Europeia e ao NAFTA, pilares 
da diplomacia norte-americana, fossem democratas ou 
republicanos, a ocupar a Casa Branca. 

As críticas apenas aumentaram quando da emergência 
da Covid-19. O presidente vem sendo duramente criticado 
pelas falhas no combate à atual pandemia, após meses 
tentando minimizar o seu impacto sobre os Estados Uni-
dos, justamente o país até aqui mais afetado no mundo. 
Ao complicado cenário sanitário, somam-se as crescentes 
tensões raciais em um dos momentos de maior divisão 
política do país. 

Não é, pois, de se estranhar que o establishment 
político-cultural norte-americano aposte as suas fichas 
em um democrata moderado, de discurso cosmopolita 
e defensor do internacionalismo característico que ditou 
a política externa no pós-1945. Biden tem a simpatia dos 
principais meios de comunicação do país, assim como de 
parcelas significativas de republicanos insatisfeitos com 
a condução política de Donald Trump. Visto por muitos 
como uma ameaça existencial ao partido, a derrota do 
atual mandatário poderia significar o fim do voluntarismo 
populista sobre um partido orgulhoso de suas credenciais 
conservadoras. 

Do outro lado da arena, Biden não tem o carisma de 
Bernie Sanders ou a juventude de Pete Buttigieg. Embora 
tenda a vencer com considerável margem eleitoral entre os 
latinos e a população afrodescendente, é pouco provável 
que repita o sucesso de mobilização visto na campanha de 
Barack Obama. Conhecido por inúmeras gafes ao longo 
da carreira, existe o temor de que os debates eleitorais 
televisivos representem a virada republicana. Não são ape-
nas as eventuais escorregadas discursivas que deixam os 
democratas de cabelo em pé. A capacidade física e mental 
de Joe Biden vem sendo posta em xeque. A bem da verda-
de, esta será a eleição dos septuagenários. Com 77 anos, 
Biden enfrentou nas primárias democratas Bernie Sanders 

(com 79 anos), Elizabeth Warren (71) e Michael Bloomberg 
(78). E em novembro, enfrentará Donald Trump, com 74. 
Em 1984, quando reeleito com 73 anos, já pairavam sob o 
ar boatos de declínio mental do então presidente Ronald 
Reagan, o mais idoso presidente até então.

Cresce, portanto, a importância na escolha do vice-
-presidente. De perfil de centro-esquerda, a companheira 
de Joe Biden será Kamala Harris, a primeira mulher negra 
a participar de uma eleição presidencial por um dos dois 
grandes partidos nacionais. No auge dos seus 55 anos, a 
atual senadora pelo estado da Califórnia é vista como a 
dupla ideal a complementar o experiente candidato. Biden 
é católico, branco e de classe média. Harris é mulher, batis-
ta, filha de uma indiana com um jamaicano. Biden possui 
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uma ampla experiência em assuntos de política externa 
e segurança nacional. Harris foi a primeira mulher eleita 
procuradora-geral da Califórnia e atuou em temas como 
infância, evasão fiscal e direitos civis. A dupla, à primeira 
vista, parece ter sido capaz de obter o apoio dos principais 
caciques democratas, passo indispensável na unificação 
de um partido fragmentado.

Engana-se, no entanto, quem pensa que a chapa Biden-
-Harris terá vida fácil. Assim como há quatro anos, as prin-
cipais pesquisas eleitorais apontavam a liderança da chapa 
democrata. Quis o homem comum, órfão da globalização 
e ressentido com o empobrecimento do pós-2008, pregar 
uma peça no cosmopolitismo dos círculos decisórios. 
Contra todas as perspectivas, o outsider Donald Trump 
apostou nas imensas massas que se sentiam abandonadas 
pelos políticos cada vez mais vistos como distantes dos in-

teresses da população. Ele não apenas venceu as eleições 
como sobreviveu às múltiplas ameaças de impeachment 
ao longo dos últimos quatro anos. Para ser reeleito, terá 
um hercúleo trabalho pela frente, é verdade. O cenário 
atual, marcado pela crise sanitária e econômica, favorece 
as apostas democratas. Com a bênção de Washington, o 
establishment contra-ataca. 

biden pelo mundo: em busca da reafirmação
Uma eventual política externa democrata se moverá 

pautada por três condicionantes. No curtíssimo prazo, o 
combate à Covid-19 e a recuperação econômica; no curto, 
o retorno da política das grandes potências e o declínio da 
agenda temática liberal. Trocando em miúdos, superados 
os efeitos da maior pandemia em um século, a agenda 
externa de Joe Biden será marcada pela emergência global 
chinesa, secundada por um maior ativismo regional por 
parte da Rússia. Temas emergentes no pós-Guerra Fria, 
tais como direitos humanos, meio ambiente e democra-
cia, foram tratados como de baixa política ao longo dos 
últimos anos. Mesmo que normativamente, eles serão a 
pedra angular de um renovado discurso internacionalista 
na administração Biden.

A esse respeito, a plataforma democrata é clara: 
promete o reingresso dos Estados Unidos ao Acordo de 
Paris logo no primeiro dia de mandato.6 Outra medida a 
ser tomada no primeiro ano de governo é a convocação de 
uma Conferência Global para a Democracia. A ideia, textu-
almente exposta em documento do partido, é a de reunir 
todas as nações democráticas do globo em um Summit 
for Democracy com o objetivo de discutir três dos temas 
considerados de maior relevância: combate à corrupção, 
defesa contra o crescente autoritarismo e a promoção dos 
direitos humanos.7

Além da reversão da política externa para o meio am-
biente, a liderança norte-americana se iniciará, na visão 
de Biden, pelo combate coordenado à atual pandemia. O 
candidato promete cancelar a saída do país da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), assim como promover uma 

política multilateral com os aliados na busca por soluções 
que transcendam os nacionalismos. Até o momento, 400 
milhões de dólares destinados à OMS foram congelados 
por Donald Trump. Caso a saída do país da organização se 
concretize, o orçamento se verá reduzido em 900 milhões 
de dólares a cada dois anos. Na prática, o enfraquecimen-
to da organização estimulará ainda mais a busca isolada, 
país a país, por vacinas e medicamentos. O argumento de 
Trump é a de que a organização tem sido excessivamente 
complacente com o que julga ter sido a culpabilidade do 
regime de Pequim na propagação do que apelidou ser o 
“vírus chinês”. 

Independentemente de quem seja o próximo presiden-
te, as tensões entre as duas superpotências seguirão no 
noticiário. Existe um crescente consenso bipartidário de 
que a China representa a mais séria ameaça à segurança 
e aos interesses globais dos Estados Unidos. E reside 
aqui uma das mais recorrentes críticas ao então senador e 
depois vice-presidente Joe Biden, visto pelos republicanos 
como condescendente com as práticas desleais do regime 
comunista. Em 2001, o senador defenderia a entrada da 
China na OMC, assim como a normalização das relações 
comerciais com o Ocidente. Já na administração Obama, 

B I D E N  é  v I s t O  p E l O s  R E p u B l I C A N O s  C O M O  C O N D E s C E N D E N t E  
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apoiaria as tratativas em se aprofundar a cooperação com 
o governo de Pequim. 

Há de se lembrar que Obama fora o único presidente 
norte-americano a visitar o país asiático em um primeiro 
mandato. Durante a sua administração, a retórica da coo-
peração fora o tom preponderante. Em 2015, já em meio 
ao estremecimento no relacionamento bilateral, Obama e 
Xi Jinping anunciaram juntos, dos jardins da Casa Branca, 
um entendimento em diversos temas. Entre os tópicos de 
maior sensibilidade, ataques cibernéticos e roubo de pro-
priedade intelectual estiveram no topo das preocupações. 
Na visão dos estrategistas norte-americanos, os acordos 
jamais foram cumpridos. A partir de então, observou-se a 
inflexão, no seio do Partido Democrata, da política externa 
para a China. O gigante asiático passaria a ser visto cada 
vez mais com desconfiança. Tarde demais. 

No ano seguinte, eivado de forte discurso contra o 
regime de Pequim, Donald Trump seria escolhido pelo 
Colégio Eleitoral como o próximo presidente dos Estados 
Unidos. De lá para cá, as tensões apenas aumentaram. 
O sintoma mais evidente é o aprofundamento da guerra 
comercial entre as duas maiores economias globais. Após 
quatro anos de governo, os democratas vêm apontando 
o insucesso da diplomacia trumpista. Sem uma estratégia 
multilateral e coordenada com os aliados, o unilateralismo 
da ação teria malogrado. 

A visão democrata é a de que o isolacionismo da 
diplomacia norte-americana teria gerado um vácuo polí-
tico, cujos resultados poderiam redundar na emergência 
do rival asiático. Além do enfraquecimento das alianças 
regionais, a retirada norte-americana do Acordo Transpa-
cífico abriu ainda mais caminho para a expansão comercial 
chinesa na região. Se concretizado, o acordo assinado 
pela administração Obama teria criado a maior área de 
livre-comércio do mundo. A política do America First 
significou a mais extensiva revisão da política comercial 
norte-americana em décadas. Curiosamente, por força 
das circunstâncias, coube ao mandatário supremo da 
República Popular da China o posto de defensor número 
1 do livre-comércio global.

Mesmo que Joe Biden vença, dificilmente haverá 
espaço para o retorno do livre-cambismo nas relações 
bilaterais. Atualmente, o fluxo anual de comércio entre os 
dois Estados gira em torno de 590 bilhões de dólares, com 
um estrondoso superávit chinês na casa dos 345 bilhões 

de dólares. Os números são de impressionar. Para cada 
um dólar exportado para a China em mercadorias, existem 
outros 4 sendo exportados para os Estados Unidos. O 
rápido desenvolvimento tecnológico chinês, outrossim, 
tende a aprofundar as disparidades comerciais. É bastante 
provável que uma futura administração Biden lance mão 
da retórica de respeito aos direitos humanos, trabalhistas 
e aos valores democráticos como barreiras não tarifárias. 
Recentemente, Biden acusou o chefe de Estado chinês de 
não possuir “nenhum osso democrático em seu corpo” 
e de ser um “valentão” que pôs “milhões de uigures em 
campos de concentração”.8

Seja como for, a visão de ambos os partidos é a de um 
mundo liderado pela hegemonia política, militar e tecnoló-
gica dos Estados Unidos. Mas residem aqui fundamentais 
distinções no imaginário internacional de Donald Trump 
e Joe Biden. Enquanto o primeiro tende a ver as óticas 
do poder pela lógica da soma zero, o segundo encara as 
dinâmicas da política internacional como um jogo em que a 
cooperação é uma realidade possível e desejada. Se, para 
o republicano, as instituições e as alianças forjadas no pós-
1945 já não fazem mais sentido, para Biden, o caminho da 
hegemonia é o retorno ao internacionalismo tradicional da 
política externa norte-americana.

Essas distintas concepções de mundo nos ajudam a 
compreender um dos mais criticados produtos da diplo-
macia trumpista: a deterioração do relacionamento com 
alguns dos mais importantes aliados históricos. Ao longo da 
administração Trump, a União Europeia passou a ser vista 
primariamente como concorrente econômico. Parceiros 
militares tradicionais como Alemanha e Coreia do Sul foram 
recorrente e publicamente advertidos, naquilo que o Partido 
Democrata disse ser uma “extorsão dos nossos aliados”.9 
Parceiros comerciais da primeira hora, como México e 
Canadá, foram tratadas como potências associadas. 

Embora, à primeira vista, a não publicação de um progra-
ma político para as eleições deste ano possa ser vista como 
a ausência de um conjunto articulado de ideias e propostas, 
na prática, um segundo mandato Trump representará, no 
plano externo, o aprofundamento do unilateralismo visto 
até aqui. O reiterado voluntarismo diplomático aprofundará 
o declínio do regime internacional de comércio, cujo epi-
centro é a moribunda OMC. Discussões temáticas como 
meio ambiente, direitos humanos e democracia seguirão no 
rol de prioridade zero. Países como Canadá, Reino Unido, 
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México, Coreia do Sul, Japão ou Brasil serão, na melhor 
das hipóteses, aliados subordinados. 

Nesse sentido, a imaginação política de Biden é diame-
tralmente oposta. É provável que tenhamos no democrata 
um dos mais destacados multilateralistas entre os líderes 
globais. São reiteradas em seus discursos e documentos 
oficiais as menções à importância em se reconstruir a ampla 
rede de aliados e instituições globais. No plano de governo 
proposto, aponta que “Democrats will lead with diplomacy 
as our tool of first resort and mobilize our allies and partners 
to meet the tests none of us can meet on our own”.10 

Enquanto vice-presidente, fora um entusiasta da OTAN. 
Em uma ocasião, chegou a se referir categoricamente à 
organização como “the single most important military allian-
ce in the history of the world”.11 É provável que aumente 
a cooperação com países próximos à China – tais como 
Indonésia, Japão, Austrália e Coreia do Sul – e à Rússia, 
sobretudo através de um maior engajamento financeiro e 
de cooperação militar com a Ucrânia. 

No Oriente Médio, é provável que reveja o relaciona-
mento com Israel e Arábia Saudita. Seguirá apoiando o 
primeiro, mas deverá pressionar os dois lados do conflito 
palestino de volta à mesa. O ponto de partida deverá ser 
um não apoio a uma eventual anexação israelense da 
Cisjordânia. Quanto à Riad, a tendência é a de que seja 
menos generoso com os sauditas, a quem vem dirigindo 
uma série de críticas. A tendência é a de que reveja a po-
lítica de venda de armas e retire o apoio norte-americano 
à guerra no Iêmen. 

Assim como Obama, 12 anos atrás, sairá pelo mundo 
na tentativa de recompor as principais alianças norte-
-americanas. Dessa vez, será preciso mais do que um 
world tour. Um renovado discurso internacionalista será 
bem-vindo, é verdade. Encontrará, no entanto, parcerias 
abaladas e desconfianças de múltiplos lados. 

biden nas américas: a busca pela reaproximação
Seja Biden, seja Trump o próximo presidente eleito, a 

tendência é a de que a América Latina siga sendo uma área 
de baixa importância estratégica. Há aqui duas exceções. 
Cuba e Venezuela seguirão aparecendo nos noticiários 
norte-americanos como polos de instabilidade regional. Em 
uma eventual nova administração Trump, a já conhecida 
pouco generosa política externa deverá dar as cartas. Ao 
longo dos últimos anos, o presidente aumentou as bar-

reiras alfandegárias, renegociou tratados comerciais com 
os vizinhos e distribuiu seguidas ameaças aos imigrantes 
latino-americanos. 

Mais recentemente, lançou o nome de Mauricio Claver-
-Carone, diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional, 
como candidato à presidência do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento. O BID, o mais importante órgão de 
fomento interamericano, desde sempre teve um latino-
-americano como presidente. Os críticos apontam que 
Trump estaria rompendo uma longa tradição de 60 anos, 
iniciada pelo presidente Dwight Eisenhower. Os apoiado-
res de Claver-Carone, entre eles o Brasil, apontam que 
uma presidência norte-americana poderia redundar em 
um maior financiamento e modernização do banco. Seja 
como for, é provável que a instituição seja utilizada contra 
o crescimento chinês na região, assim como instrumento 
de pressão diante dos desafetos. 

Há de se notar que a América Latina representa uma 
importante variável eleitoral. Para os democratas, fonte 
de apoio político; para os republicanos, alvos preferenciais 
na busca de votos. Se, por um lado, Donald Trump fora 
eleito quatro anos atrás prometendo um distanciamento 
do continente, agora é a vez de Joe Biden acenar para uma 
nova página no relacionamento regional. O democrata é um 
conhecido defensor da reforma migratória proposta pelo 
presidente Obama. O projeto, que entre outras medidas 
previa a proteção de imigrantes ilegais de deportação, não 
seria aprovado no Congresso, contudo.

Enquanto o republicano apostou na construção de um 
grande muro seguido de duras medidas anti-imigração, 
Biden acena para um novo e cooperativo capítulo na rela-
ção regional. Em suas palavras, “we will turn the page on 
the Trump Administration’s denigration and extortion of 
our neighbors, and we will chart a new era of cooperation 
based on partnership and shared responsibility”.12 

Por outro lado, se bem-sucedido, o retorno das cadeias 
de produção que hoje se encontram na China poderia, ao 
menos em teoria, beneficiar o México e a América Central, 
além, é claro, dos trabalhadores de origem latina em solo 
norte-americano. Outro desfecho eventualmente aventado 
na guerra comercial com a China é a de um acordo que 
encapsule o compromisso de maiores compras de produ-
tos norte-americanos por parte do gigante asiático. Nesse 
cenário, é possível que o grande beneficiado seja a lavoura 
norte-americana. Por tabela, o agronegócio do Brasil, con-
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corrente direto em muitas culturas dos congêneres esta-
dunidenses, poderia sofrer consideráveis danos colaterais. 

Embora o voto latino tenda a se concentrar majori-
tariamente no candidato democrata, Trump aposta nos 
contingentes de eleitores produtos da diáspora cubana, 
nicaraguense e venezuelana. É o chamado “troika of 
tyranny”, apelido forjado pelo então conselheiro de segu-
rança nacional para designar o que chamava ser “os três 
fantoches do socialismo” e o “o triângulo do terror”. Pode 
ser pouco para vencer entre os latinos, mas incendeia as 
bases com um discurso vazio que ressuscita fantasmas 
dos tempos de Guerra Fria. Enquanto a política externa de 
Trump aposta no isolamento desses países acompanhados 
de fortes sanções, é provável que Biden reintegre Cuba ao 
sistema interamericano e abra novos canais de negociação 
com o regime venezuelano. 

Um eventual mandato democrata dificilmente terá o 
voluntarismo e o espírito de intransigência típicos do atual 
presidente. Mas não restam dúvidas de que a prioridade de 

Joe Biden será a reconstrução das alianças transatlânticas 
e transpacíficas, dinamitadas ao longo dos últimos quatro 
anos. A bem da verdade, o plano de governo democrata 
dedica pobres 5 parágrafos ao continente americano. No 
primeiro, reconhece a política de “denigração” e “extor-
são” perpetrada pelo atual mandatário diante dos vizinhos. 
O texto promete abrir uma nova era de cooperação, cujo 
ponto de partida será a próxima Cúpula das Américas. 
Em 2021, o encontro de chefes de Estado retornará aos 
Estados Unidos após nove edições realizadas em outros 
países da região. 

Os parágrafos seguintes prometem trabalho conjunto 
na recuperação econômica e sanitária, assim como em 
temas como imigração, direitos humanos e mudança 
climática. Apenas Venezuela e Cuba são expressamente 
mencionados. Em ambos os casos, a campanha de Biden 
promete a reversão das políticas trumpistas. As palavras 
de ordem são “diplomacia efetiva” e “promoção dos di-
reitos humanos”. Duas menções tácitas, possivelmente 
direcionadas ao Brasil, foram feitas. Na primeira, diz que 

“Rather than encourage climate denial and environmental 
devastation, we will rally the world to protect the Amazon 
from deforestation, protect Indigenous peoples, and help 
vulnerable nations in the Caribbean and Central America 
adapt to the impacts of climate change”. Em seguida, 
em tom forte, assevera: “And rather than imitate populist 
demagogues, we will link arms with our neighbors to realize 
our shared aspirations for the region’s future”.13 

biden e o brasil: pela renovação das credenciais 
diplomáticas

O cenário prospectivo em que Joe Biden seja o pró-
ximo presidente dos Estados Unidos será, na melhor 
das hipóteses, um resultado negativo para o governo de 
Jair Bolsonaro. Nunca antes na história, um presidente 
brasileiro declarou explícita e publicamente apoio eleitoral 
a um candidato norte-americano. O ato foi amplamente 
criticado em todas as partes. A reprimenda mais dura veio 
do presidente do Comitê de Relações Internacionais da 

Câmara dos Estados Unidos, Eliot Engel: “We’ve seen 
this playbook before. It’s disgraceful and unacceptable”. A 
mensagem era clara: “The Bolsonaro family needs to stay 
out of the U.S. election”.14 

É natural que chefes de estado tenham preferências e 
expressem convicções pessoais, mas em caráter privado. 
Do ponto de vista institucional, as declarações dos Bolso-
naros, além de tensionar a interlocução com o Capitólio, 
são irrelevantes para o resultado eleitoral norte-americano. 
Se, por um lado, o ato de imprudência possa vir a dificultar 
o diálogo futuro entre os dois Estados, do outro, mobiliza 
as bases de apoio do atual governo brasileiro. Para dizer 
o óbvio, o que é bom para a política de um governo nem 
sempre é bom para a política de Estado. 

As eleições norte-americanas produziram outro marco 
histórico nas relações bilaterais. É a primeira vez que um 
candidato a presidente e a vice-presidente se dirigem aber-
ta e explicitamente contra um chefe de Estado do Brasil. 
Em reiteradas oportunidades, vêm criticando a política 
ambiental bolsonarista para a Amazônia. Nem mesmo no 

u M  E v E N t u A l  M A N D A t O  D E M O C R A t A  D I f I C I l M E N t E  t E R á  
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auge das tensões entre os dois países no final dos anos 
1970, a chapa Carter-Mondale se insurgiu contra o então 
presidente Ernesto Geisel. Na ocasião, eram crescentes as 
preocupações internacionais com as seguidas violações de 
direitos humanos no país, além do governo em Washington 
se opor ao Acordo Nuclear com a Alemanha. O general não 
perdeu tempo e rompeu o Acordo Militar com os Estados 
Unidos, assinado em 1952. O argumento de Geisel era 
a de que uma interferência externa norte-americana em 
assuntos brasileiros era inaceitável. 

Ironias da história, o ex-militar Bolsonaro seria décadas 
mais tarde o responsável por elevar o relacionamento bila-
teral a patamares inéditos na história dos dois países. Ainda 
em período de campanha, prometera acompanhar Donald 
Trump em uma controversa jogada diplomática: a mudança 

da capital brasileira de Tel-Aviv a Jerusalém. A medida não 
apenas romperia com a tradicional postura diplomática 
brasileira de equidistância entre árabes e israelenses, mas 
poria em risco a reputação e os interesses comerciais do 
país. A aproximação com Estados Unidos e Israel se deu 
em detrimento do que, nos anos Geisel, seria chamada de 
diplomacia terceiro-mundista. O país não apenas se retraiu 
dos principais fóruns globais, a quem crê pertencer a um 
plano global de dominação marxista, como vem botando 
à pique algumas das instituições sul-americanas mais 
importantes desde o fim da Guerra Fria. 

Com a Argentina, atingimos o ponto mais baixo no 
relacionamento em décadas. Contrariando a tradição diplo-
mática, Bolsonaro fez críticas públicas ao então candidato 
Alberto Fernández, além de mencionar que uma eventual 
vitória da chapa Férnandez-Kirchner incorreria no risco de 
“transformar aquele país em uma Venezuela”. Foi somente 
após pressão da ala militar que Bolsonaro concordou em 
enviar o vice-presidente Hamilton Mourão à posse do novo 
mandatário a Casa Rosada. Foi a primeira vez em 17 anos 
que um presidente brasileiro não compareceu à posse de 
um presidente argentino. Sintomático do mau momento no 
relacionamento bilateral, a China, pela primeira vez na histó-
ria, desbancou o Brasil como o principal parceiro comercial. 

A bem da verdade, as crescentes barreiras comerciais 
impostas por Buenos Aires, assim como a desvalorização 
cambial do real, foram determinantes para o descontenta-
mento brasileiro. Seja como for, as relações entre China 
e Argentina vêm ganhando capítulos adicionais. Ao longo 
dos últimos anos, pactuou-se a construção de uma usina 
nuclear, a instalação de uma estação espacial de exploração 
interplanetária e a produção em larga escala de carne de 
porco. Condição sine qua non na inserção internacional bra-
sileira desde a redemocratização, um bom relacionamento 
com Buenos Aires é imperativo para a estabilidade regional. 

O governo Bolsonaro vem sendo responsável por 
um dos capítulos de maior introspecção diplomática do 
país. O seu epicentro parece ser a busca de uma “me-
tapolítica”, cujo protagonista discursivo são os “valores 

judaico-cristãos” da população brasileira e o salvacionismo 
trumpista. Na visão de Ernesto Araújo, “ao lado de uma 
política externa, o Brasil necessita de uma metapolítica 
externa para que possamos situar-nos e atuar naquele plano 
cultural-espiritual em que, muito mais do que no plano do 
comércio ou da estratégia diplomático-militar, estão-se 
definindo os destinos do mundo. Destinos que precisa-
ríamos estudar, não só do ponto de vista da geopolítica, 
mas também de uma “teopolítica”.15 Para o horror de um 
nacionalista como Geisel, o futuro chanceler diria, em artigo 
publicado no segundo semestre de 2017, que “somente 
Trump pode ainda salvar o Ocidente”. Ou, se seguirmos 
com a metáfora do futebol americano, “Donald Trump is 
Western Civilization’s Hail Mary pass”.16

O distanciamento do sul global veio acompanhado pelo 
desejo em ser aceito como membro pleno da Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 
a OCDE. Conhecida como o “clube dos países ricos”, o 
Brasil coopera pontualmente com a instituição desde os 
anos 1990. Entre os defensores da medida, argumenta-se 
que o país, ao ganhar a chancela da organização, passaria 
a adotar melhores práticas econômicas e de governança, 
além de receber maiores investimentos internacionais. 
Entre os críticos, aponta-se para a limitação da autonomia 

O  g O v E R N O  B O l s O N A R O  v E M  s E N D O  R E s p O N s á v E l  p O R  u M  D O s 

C A p í t u l O s  D E  M A I O R  I N t R O s p E C ç ã O  D I p l O M á t I C A  D O  p A í s

SOlIdãO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

103julho•agosto•setembro 2020

brasileira. Para ser aceito na OCDE, o país precisará inter-
nalizar 253 instrumentos jurídicos em diversas áreas, todos 
eles criados por países majoritariamente oriundos de uma 
realidade distinta da brasileira. 

Em contrapartida ao apoio norte-americano, o Brasil 
renunciou ao tratamento diferenciado que dispunha em 
algumas negociações na OMC. A medida foi vista com 
desconfiança pelos principais parceiros do mundo em 
desenvolvimento. Diga-se de passagem, que o apoio de 
Trump não é garantia da adesão brasileira, cujo processo 
pode durar anos ou até mesmo ser rejeitado pelos demais 
membros da instituição.

Dentro do espírito da aproximação com os Estados Uni-
dos, o governo brasileiro aprovou a venda de partes da Em-
braer à norte-americana Boeing, no que teria sido a maior 
transferência tecnológica de um país latino-americano na 
história. A Embraer não é apenas a única grande companhia 
brasileira exportadora de alta tecnologia. Ela é também a 
maior geradora de empregos de alta remuneração e a prin-
cipal empresa do setor de defesa no país. A terceira maior 
fabricante de aeronaves no mundo por pouco não mudou 
de endereço. Ao menos por ora, o grave momento por que 
passa a gigante norte-americana impediu a concretização 
do negócio. Azar dos mercados, sorte do país. 

Ainda em 2019, quando Donald Trump anunciou tari-
fas sobre o aço e o alumínio brasileiro, Bolsonaro apelou 
com êxito na revogação da medida. Em agosto de 2020, 
no entanto, o norte-americano anunciaria corte de cotas 
nas importações do aço brasileiro. Meses antes, o Brasil 
já havia atendido a um pedido para a ampliação das cotas 
de importação e aplicação de isenções tributárias sobre o 
etanol e trigo norte-americanos. Em retorno, o Brasil teria 
pedido a abertura do mercado ao açúcar nacional. 

Outras concessões foram feitas ao governo de Wa-
shington. Entre elas, a eliminação de visto para norte-
-americanos, as negociações para a cessão da Base de 
Alcântara e o alinhamento em votações impopulares na 
ONU. Sobre este ponto, apenas Brasil e Israel votaram 
com a diplomacia trumpista contra uma resolução que 
condenava o embargo daquele governo a Cuba. Trata-se 
de uma reversão à tradição diplomática brasileira. E foi 
uma goleada: 187 votos contrários, 3 favoráveis e 2 abs-
tenções na Assembleia Geral. Bem menos honroso, em 
questões de direitos humanos e direitos das mulheres, 
o Brasil se aproximaria de algumas posições defendidas 

por ditaduras, como Arábia Saudita e Irã. Outra postura 
pouco usual da diplomacia brasileira foi o apoio declarado 
ao ataque norte-americano que matou o general iraniano 
Qasem Soleimani.17

Não por acaso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
chegou a dizer que o Brasil estaria fazendo concessões 
demais ao governo norte-americano sem o recebimento 
de compensações à altura. A bem da verdade, além de 
promessas e palavras generosas, Trump foi fundamental 
em vetar uma eventual declaração do G7 que condenasse o 
Brasil pelos incêndios florestais na Amazônia. Em momento 
de ríspida troca de acusações com o presidente francês 
Emmanuel Macron, o mandatário norte-americano se 
manteve ao lado de Bolsonaro. Mas cresce mundo afora 
a preocupante percepção de que o governo Bolsonaro 
estaria sendo excessivamente conivente com a destruição 
da floresta.

Sorte completamente distinta teria tido o presidente 
brasileiro fosse Joe Biden o ocupante da Casa Branca. 
Em março de 2020, o democrata diria em entrevista que 
o presidente Bolsonaro “should know that if Brazil fails 
to be a responsible custodian of the Amazon rainforest, 
then my administration will rally the world to ensure the 
environment is protected”.18 Meses antes, Kamala Harris 
seria ainda mais explícita ao dizer que “Brazil’s President 
Bolsonaro must answer for this devastation. The Amazon 
creates over 20% of the world’s oxygen and is home to one 
million Indigenous people. Any destruction affects us all”.19 

Em mais de uma ocasião, Biden vem mencionando que 
as mudanças climáticas representam uma das mais urgen-
tes ameaças à segurança global. Para mudar esse cenário, 
promete uma verdadeira revolução ambiental. Apelidada 
de New Green Deal, uma série de medidas trilionárias 
serão propostas com o objetivo de zerar as emissões de 
carbono até 2050. Note-se que uma das poucas bandeiras 
a unificar o Partido Democrata são justamente aquelas que 
dialogam com a questão ambiental. Além de atrair a ala 
mais à esquerda do partido, é uma poderosa ferramenta 
política de engajamento entre os mais jovens.

Há duas formas através das quais o Brasil poderia lidar 
com o tema. A primeira seria a de encarar como uma opor-
tunidade. Afinal de contas, o país possui a maior biodiversi-
dade do mundo, tem um histórico de liderança internacional 
das discussões da área e seria franco candidato a receber 
bilionárias cifras em investimento ambiental. Além do mais, 
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seria uma franca oportunidade em melhorar a imagem do 
país no exterior, que vem se deteriorando rapidamente. 

A segunda, a do enfrentamento. Além de seguir des-
truindo o acumulado de soft power brasileiro – nosso maior 
patrimônio diplomático, diga-se de passagem –, um even-
tual enfrentamento entre Bolsonaro e Biden poderia gerar 
um pesado ônus à economia brasileira. Sem Donald Trump, 
uma aliança entre Estados Unidos e União Europeia produ-
ziria consequências desastrosas ao país. É pouco provável, 
no entanto, que Bolsonaro opte pela vala do sepultamento 
internacional. Em um eventual governo democrata, o mais 
provável é que a coalização doméstica a dar sustentação 
a Bolsonaro sofra um rebalanceamento. Os olavistas ou 
conservadores culturais tenderiam a perder espaço no 
governo, sobretudo no Ministério das Relações Exteriores 
e na formulação diplomática.20 Não seria de se estranhar 
se a bancada do agronegócio ascendesse nos círculos 
decisórios da política externa. Diga-se de passagem, a atual 
ministra da agricultura, Tereza Cristina, já vem atuando de 
forma discreta e competente para amenizar os potenciais 
danos causados pelo discurso anti-China ou pró-Israel na 
pauta de exportação brasileira. 

O alinhamento dos olavistas com a agenda de Donald 
Trump vai além da pauta identitária e de temas como de 
meio ambiente, democracia ou direitos humanos. Existe 
grande sinergia na atuação em casos concretos, como 
os de Cuba e Venezuela. Em todas essas arenas, Joe 
Biden já anunciou a reversão da política trumpista. Mais 

do que isso. Após grande aproximação ideológica com o 
candidato republicano, é pouco provável que nomes como 
Ernesto Araújo ou Filipe Martins fossem os mais indicados 
interlocutores da nova administração em Washington. É 
de se esperar que a ala militar, secundada pelo grupo de 
Paulo Guedes, passasse a ter maior ascendência sobre 
os assuntos diplomáticos. Do contrário, o Brasil incorreria 
no risco de ser tratado como um verdadeiro pária global. 

No campo comercial, é pouco provável que os re-
correntes déficits na balança bilateral sejam revertidos. 
Desde 2008, o Brasil amarga resultados negativos com 

os norte-americanos. De acordo com dados oficiais do 
governo estadunidense, em 2018, o Brasil foi o seu 13º 
maior parceiro comercial, embora tenha representado o 
6º maior superávit, com a cifra de 8,3 bilhões de dólares. 
Em 2019, o Brasil cairia para a 14ª posição, apesar de ter 
entregado um superávit ainda superior, na casa dos 12,2 
bilhões de dólares.21 

Por outro lado, embora a China seja hoje a nossa maior 
parceira comercial e represente o nosso mais expressivo 
saldo na balança comercial, a pauta exportada para os Es-
tados Unidos é majoritariamente composta por produtos 
industrializados ou semimanufaturados. Com o parceiro 
asiático, no que pese o decisivo superávit na casa dos 
29 bilhões de dólares em 2018 e 28 bilhões em 2019, 
trata-se de uma pauta quase que exclusivamente de bens 
primários. Daí, a importância em uma política comercial 
equilibrada que prescinda de alinhamentos automáticos 
em qualquer direção.

A hipotética eleição de Joe Biden trará outra mudan-
ça de impacto direto aos interesses brasileiros. O hoje 
candidato democrata promete revitalizar algumas das 
mais importantes instituições internacionais, tais como a 
Organização Mundial da Saúde e o Conselho de Direitos 
Humanos. Similarmente ao governo de Donald Trump, no 
entanto, o Brasil optou por uma postura de maior distan-
ciamento, quando não de crítica, ao que apontava ser o 
“globalismo” das instituições internacionais. A estratégia 
brasileira no pós-redemocratização foi a de participação 

ativa dos principais fóruns globais. E fazia sentido. Em 
meio ao aprofundamento da globalização, era preferível 
ser parte das regras e decisões que, de uma forma ou de 
outra, lhe afetariam do que isolar-se ou mesmo optar por 
um alinhamento condicionante a potência estrangeira. Para 
um país sem grandes ativos de projeção de poder, institu-
cionalizar a ordem segue sendo o caminho mais prudente 
na condução diplomática.

Ao fim e ao cabo, parece-nos, pois, que uma eventual 
eleição de Joe Biden possa representar uma oportunidade 
para a renovação das credenciais diplomáticas brasileiras. 

u M  E v E N t u A l  E N f R E N t A M E N t O  E N t R E  B O l s O N A R O  E  B I D E N 

p O D E R I A  g E R A R  u M  p E s A D O  ô N u s  à  E C O N O M I A  B R A s I l E I R A

SOlIdãO
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Ou, dito de outra forma, uma oportunidade de retorno ao 
que poderíamos aqui chamar de tradição recente da política 
externa brasileira. De um lado, Bolsonaro já deu provas de 
que sabe ser pragmático. A visita presidencial ao Oriente 
Médio e à Ásia, assim como o amainamento recente das 
tensões com a China, são provas nessa direção. Do outro, 
Biden seria o presidente eleito que mais vezes esteve 
no Brasil. De perfil conciliador, tem ampla experiência no 
trato de assuntos regionais. Foi o líder da diplomacia norte-
-americana para a América Latina no segundo mandato 

Obama. Não por ocaso, foi o escolhido do presidente nas 
negociações com a presidente Dilma Rousseff quando da 
denúncia de espionagem em solo brasileiro. Mas, até lá, 
tudo não passa de mera conjectura. Há toda uma eleição 
pela frente. E como diria Garrincha, falta combinar com 
os russos. 

O autor é pesquisador e professor de Ciência Política e Relações 
Internacionais do CEFET/RJ. 
elizeu.sousa@cefet-rj.br
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a ascensão chinesa, os dois centenários 
e a nova rota da seda 

Há de se compreender que a hoje evidente ascensão 
chinesa é resultante de um longo e complexo processo de 
reconstrução nacional iniciado com a Revolução de 1949, 
continuado e aprimorado por ao menos cinco gerações de 
assertivas lideranças políticas. Com a chegada do Partido 
Comunista da China (PCCh) ao poder, foi inaugurada, por-
tanto, a etapa inicial dessa reconstrução nacional, conduzida 
por uma primeira geração de dirigentes liderada por Mao 
Tsé-tung, e tendo como prioridades o restabelecimento 
da plena integridade territorial chinesa e o lançamento dos 
alicerces da indústria de base e da infraestrutura física (de 
transportes, energia e comunicação) do país.

Cumprida essa etapa, a segunda geração de líderes, 
conduzida por Deng Xiaoping, aderiu às políticas de Reforma 
e Abertura, ao final da década de 1970, garantindo o ingres-
so do país num acelerado processo de desenvolvimento, 
ensejado a partir da constante internalização de tecnologias 
forâneas e operando importante inflexão nas orientações da 
inserção internacional chinesa. Ainda que diante de dificul-
dades oriundas de um contexto de adaptação às condições 
impostas pelo colapso do campo soviético e da bipolaridade, 
a terceira geração, coordenada por Jiang Zemin (1993-2003), 
manteve-se firme na condução e aprofundamento das 
políticas de abertura econômica iniciadas por Deng, sem 
ceder às pressões por semelhantes reformas na estrutura 
institucional da nação. 

Com o alvorecer do século XXI, a quarta e a quinta gera-
ção – respectivamente lideradas por Hu Jintao (2003-2013) 
e Xi Jinping (2013-....) – avançaram em torno de agendas 
qualitativamente distintas, na medida em que o fortaleci-
mento político e econômico da China lhe garantiu maior 
proeminência no âmbito internacional, com plena inserção 
nas organizações multilaterais globais. Assim, contrastando 
o baixo perfil da política externa adotado desde as gestões 
de Deng Xiaoping, a diplomacia chinesa renovou seu ati-
vismo, mantendo as linhas de assertividade e esboçando 
avançar em questões controversas tidas como cruciais para 

os interesses do país (ZHAO, 2013). Nesse processo, a 
busca da consolidação da China como potência mundial res-
ponde à sua intermitente ação em prol da implementação 
de robustos processos de integração regional, direcionados 
tanto para o Pacífico, com a ASEAN +3 e a ASEAN +6, 
quanto para a região euroasiática, através da Organização 
para Cooperação de Xangai (OCX) e, essencialmente, da 
Nova Rota da Seda. A conformação desses processos de 
integração, bem como a centralidade chinesa nos fluxos de 
riqueza, representa a recriação do sistema sinocêntrico.1

Em 2012, no 18º Congresso do PCCh foi lançada a ideia 
dos Dois Centenários, definindo um conjunto de metas 
para o país. A celebração do primeiro centenário refere-se 
à fundação do PCCh, completando 100 anos em 2021, e 
objetiva reconhecer a já alcançada condição de uma so-
ciedade moderadamente próspera; o segundo, referente 
aos 100 anos de fundação da República Popular, em 2049, 
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almeja a pleno alçamento da nação à condição de um país 
socialista civilizado, moderno, democrático e harmonioso. 
No ano seguinte, em 2013, Xi Jinping apresentou pela pri-
meira vez a Nova Rota da Seda, e em 2017 foi realizado o 
seu primeiro Fórum bianual. Enfatizando continuidade com 
rotas comerciais que há séculos interconectam distintos 
continentes, o projeto se subdivide em sua dimensão do 
Cinturão Econômico, ligando China, Ásia Central, Rússia e 
Europa; e a Rota Marítima, delimitada por um lado desde 
a costa oriental chinesa até a longínqua Europa, passando 
pelo Mar do Sul da China, Oceano Índico e Mediterrâneo, 
via Canal de Suez.

Essa integração eurasiática consubstanciada pela im-
plementação da Nova Rota da Seda representa, portanto, a 
etapa regional do projeto chinês de globalização, ao recriar 
o sistema sinocêntrico. Assim, cumpre, a um só tempo, 
auxiliar a concretização de diversos objetivos cruciais para 
a estratégia de inserção global chinesa. Primeiramente, 
ao criar demanda para a supercapacidade ociosa de sua 
indústria nacional. Num segundo aspecto, ao interagir com 
questões vinculadas à segurança alimentar, energética e 
no acesso ao conjunto de recursos naturais necessários à 
manutenção do projeto de desenvolvimento chinês, tendo 
em vista que cria alternativas ao chamado Dilema de Malaca 
e eventual estrangulamento das vias de suprimento ao país. 
Também de enorme relevância, contribui para potencializar 
a internacionalização de empresas e exportação de servi-
ços nacionais, principalmente de engenharia, enquanto 
fortalece a presença do país nas redes comerciais regional, 
ampliando o papel gravitacional da China. Por fim, auxilia 
a estabilização política do entorno imediato do território 
nacional e fomenta maior curso de conversibilidade ao 
renminbi (RMB).

os desafios e as dimensões da nova rota da seda
Ao impulsionar um virtuoso processo de desenvolvi-

mento e integração sob liderança da China, a Nova Rota 
da Seda tende a enfrentar desafios múltiplos na Eurásia. 
Nesta seção vamos abordar 1) os desafios securitários 
ligados à projeção dos EUA na região; 2) os tensionamentos 
relacionados com a conformação do assim chamado colar 
de pérolas e 3) as disputas ligadas à extensão da Nova Rota 
da Seda para a África. 

Os desafios securitários da Nova Rota da Seda2 são 
complexos e diversos. Primeiramente, são compostos 
pelos focos de desestabilização e fragmentações territoriais 
em países da região. Desses, destacam-se os movimentos 
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separatistas e terroristas que afetam a própria China, em 
Xinjiang, e a Rússia, na Chechênia; regiões de irradiação 
do crime organizado transnacional vinculado ao tráfico de 
drogas e armas no Afeganistão, Paquistão e países da Ásia 
Central; zonas de diversos litígios territoriais, tangenciando 
questões como a demarcação de fronteiras na Ásia Central 
e a disputa por enclaves territoriais – como o de Vorukh, 
enclave tadjique no Quirguistão, o de Barak, enclave quir-
guiz no Uzbequistão, e os enclaves uzbeques de Sokh e 
Shakhimardan no Quirguistão.

Além de insuflar os movimentos separatistas supra-
citados, os EUA executam uma complexa política de 
contenção da China e, com efeito, do processo de inte-
gração eurasiático sob liderança de Beijing. Ressalte-se 
os movimentos de Washington de apoio recorrentes ao 
conjunto das forças políticas independentistas e às vendas 
de armas para Taiwan; o fomento, a partir de seus alia-
dos, dos litígios no Mar do Sul da China,3 sobretudo nas 
ilhas Spratly; a solidariedade ao Japão nas disputas pelas 
ilhas Senkaku/Diaoyu; e o apoio externo aos movimentos 
separatistas do Tibet e de Xinjiang. Este último caso, se 
entrelaça com as ações da Casa Branca voltadas a denun-
ciar a China por abusos de direitos humanos em diversos 
âmbitos político-diplomáticos. A presença estadunidense 
na Bacia do Pacífico se completa com a forte presença 
militar em países como a Coreia do Sul, o Japão, a Tai-
lândia, a Malásia e as Filipinas, além do controle de bases 
militares em Guam e no Havaí, também recrudescida com 
o anúncio da construção de escudo antimísseis THAAD na 
Península Coreana – percebida por Beijing como ameaça 
à sua capacidade militar dissuasória.

É nítido que os EUA mobilizam diversos meios nessa 
contenção, entrelaçando intervenções “humanitárias”, 
imposição de “democracia de mercado”, isolamento de 
“Estados párias”,4 expansionismo baseado na guerra 
ao terror, drogas e/ou corrupção, ataques preventivos, 
guerras por procuração, sistemas globais de espionagem 
etc. (JOHNSON, 2007, p. 31). Como disse Engdhal (2009, 
p. 127), o império de bases militares é a base do Império 
e sua política de full spectrum dominance: composto por 
gigantes estruturas militares, como a OTAN, os Comandos 
do Pacífico (PACOM), Comando Europeu (EUCOM) e o 
Comando Central (CENTCOM), além de um conjunto de 
aliados estratégicos, com centenas de bases militares, so-
bretudo na Eurásia, na Coreia do Sul, no Japão, em Guam, 
Tailândia, e outros. 
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Outra questão complexa que perpassa a Nova Rota da 
Seda refere-se às relações sino-indianas. Ao estabelecer a 
dimensão marítima da Nova Rota da Seda, a China enseja a 
construção e modernização dos portos de Colombo e Ham-
bantota, no Sri Lanka; Gwadar, no Paquistão; Chittagong, 
no Bangladesh; Ilha Meday, em Mianmar; e Port Victoria, 
nas Seychelles. Essa infraestrutura foi intitulada de colar 
de pérolas e é percebida pela Índia como um desafio à sua 
hegemonia regional. O colar de pérolas chinês concorre, 
portanto, com as já estabelecidas presença dos EUA e da 
Índia na região. 

Os EUA projetam sua presença desde o Japão, pas-
sando por Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, Guam, Tailândia, 
Kuwait. Os EUA seguem como garantidores dos esquemas 
de segurança regional, ancorado em alianças militares que 
se estendem desde o Golfo Pérsico até o Sudeste Asiático, 
como fica claro no Quadrilateral Security Dialogue, diálogo 
estratégico informal entre os EUA, Japão, Austrália e Índia, 
iniciado em 2007. Da mesma forma, a Índia tem buscado 

fortalecer sua presença regional com iniciativas como a 
criação, em 2014, do grupo IO-5 – envolvendo Maldivas, 
Ilhas Maurício, Seychelles e Sri Lanka – e novas parcerias 
bilaterais no Leste Africano, casos de Moçambique e 
Madagascar, no Golfo Pérsico, casos de Omã e Qatar, 
e no Sudeste Asiático, junto de Indonésia, Singapura e 
Vietnã, e o estabelecimento de acordos logísticos com os 
EUA e a França. Destaca-se ainda a criação, em 2012, do 
Indian Ocean Naval Symposium (IONS), com a presença 
das marinhas de 24 países e 8 observadores externos, 
incluindo a Ilha Diego Garcia, até Etiópia e posições-chave 
no Golfo Pérsico (Catar, Bahrein e Kuina; a Indian Ocean 
Rim Association (IORA), com 21 membros e dez parceiros 
de diálogo, incluindo EUA, China, Japão e Coreia do Sul; e o 
renascimento da Iniciativa da Baía de Bengala (BIMSTEC), 
criada em 1997, com quase todos os países do Sul da Ásia, 
exceto o Paquistão, somando ainda Mianmar e Tailândia 
(XAVIER, 2018). 

Por um lado, as interações da Índia com os chineses 
expressam cooperação, em dimensões como o comparti-
lhamento de participação na OCX, no AIIB (com o segundo 
maior aporte) e, ainda que com desinteresse, no corredor 
BCIM (Bangladesh-China-Índia-Mianmar) da Nova Rota 
da Seda. Por outro lado, a Índia desenvolve suas próprias 
iniciativas, além exibir notável desconforto com um dos 
eixos da Nova Rota da Seda: o Corredor Econômico 
China-Paquistão. Proposto em abril de 2015, o CECP já 
conta com a assinatura de 51 acordos e memorandos de 
entendimento, distribuídos ao longo de duas rotas: a rota 
ocidental, passando por Zhob, Quetta e Kalat, voltada às 
províncias menos privilegiadas de Khyber, Pakhtunkhwa e 
Baluchistão; e a rota oriental, via Multan, Faisalabad, Pindi 
Bhattian e Rawalpindi. Juntas, totalizam cerca de 3.000 km 
de extensão, desaguando no Porto de Gwadar, localizado 
em posição estratégica, próximo ao Estreito de Ormuz. Ou 
seja, o sucesso da Nova Rota da Seda passa, inexoravel-
mente, pelas relações com um importante vizinho como 
a Índia e suas consequentes aproximações diplomáticas. 

Outra dimensão e desafio crucial da BRI, diz respeito 
a sua extensão até o continente africano.5 Além de ser 
a principal parceira comercial de praticamente todos os 
países africanos, a China criou o FOCAC, formalmente 
estabelecido em 2000, com encontros trianuais e Planos 
de Ação robustos. A institucionalização das relações da 
China com a África impulsiona diversas outras iniciativas. 
Primeiro, amplia a ajuda internacional da China para a Áfri-
ca, com capacitação de profissionais, cooperação técnica, 
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ajuda humanitária etc. Segundo, contribui para o desenvol-
vimento infraestrutural do continente, com a construção de 
prédios públicos, usinas de produção de energia, estradas, 
escolas e centros de desenvolvimento agrícola, hospitais, 
entre outros. Terceiro, os investimentos externos diretos 
da China têm impulsionado Zonas Econômicas Especiais 
e Zonas de Livre Comércio em diversos países africanos, 
compensando a perda de empregos decorrente das ex-
portações chinesas.

Ademais, a África representa elemento central da con-
solidação de um colar de pérolas ampliado, pois conecta os 
portos chineses ao oriente africano, sobretudo aos portos 
do Djibouti, Quênia e no Sudão, se conectando ao Chifre da 
África. Assim, o colar de pérolas ampliado aparece enquan-
to mecanismo capaz de aumentar a presença chinesa em 
importantes checkpoints, como o Canal de Suez, o estreito 
Bab el-Mandeb, o estreito de Ormuz e o estreito de Malaca. 
O Djibouti está estrategicamente localizado no cruzamento 
entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, onde a China 
abriga sua primeira base naval ultramarina e os EUA já têm 
o Comando Africano do Pentágono (AFRICOM), utilizado 
para operações com drones da CIA (Agência Central de 
Inteligência). Por fim, no Quênia, o governo da China firmou 
acordo para a construção do Porto de Lamu, visando inte-
grar sua infraestrutura com o Sudão do Sul e com a Etiópia 
através de outras obras envolvendo rodovias, ferrovias, 
aeroportos, refinarias de petróleo e cabos de fibra ótica. 

o proJeto de globalização chinês e a atual 
encruzilhada sistêmica 

Os EUA exercem papel de proa nas atuais estruturas 
hegemônicas de poder, configuradas a partir da Segunda 
Guerra Mundial. O fim da Guerra Fria produziu a ilusão de 
um mundo unipolar sob controle ainda mais estrito de Wa-
shington. Contudo, a projeção de influência estadunidense 
também revelou suas contradições, ao coincidir com a 
emergência de novas configurações de poder, cujo epicen-
tro reside na China. São os dois polos que impulsionaram 
o atual ciclo de globalização, com uma gigantesca corrente 
financeira e comercial, mas que também representam os 
vetores de um mundo em transição. 

A China vem experimentando um acelerado take off 
industrial e deslocando a liderança das antigas potências, 
sobretudo dos EUA. Ou seja, o país asiático está adentran-
do aceleradamente na 3ª Revolução Industrial e na assim 
chamada Indústria 4.0. É nesse contexto em que se insere, 
por exemplo, a política Made in China 2025 (MIC 2025).6 O 
MIC 2025, inspirado no plano Indústria 4.0 da Alemanha, foi 

aprovado pelo Conselho de Estado da China em 2015, enfa-
tizando estratégias para o desenvolvimento de manufatura 
inteligente. Trata-se, no entanto, do aperfeiçoamento do 
estudo “China’s drive for ‘indigenous innovation’”, de 2010, 
que aludia à centralidade do regime regulatório chinês para 
a promoção de inovações tecnológicas nacional, reduzindo 
a dependência do país frente ao estrangeiro. Dessa forma, 
o projeto arquiteta alçar a China à liderança das globais 
de produção e inovação, conferindo maior eficiência e 
qualidade aos produtos nacionais. O plano foi elaborado 
pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, 
com a contribuição de 150 especialistas da Academia de 
Engenharia da China. 

De forma a atingir os ambiciosos objetivos, o plano se 
expande para além das questões de inovação, tangencian-
do o conjunto da cadeia produtiva e prestação de serviços 
do país. Nesse sentido, a principal meta do planejamento 
consiste em aumentar o conteúdo nacional de componen-
tes e materiais dessas correntes para até 70%, em 2025, 
por meio do aprofundamento da adoção de mecanismos 
de transferência de tecnologias e de requisitos de licencia-
mento, de aquisição de empresas estrangeiras estratégicas 
e de diversas atividades de engenharia reversa. O Made in 
China 2025 é, definitivamente, um ambicioso plano para 
afirmar a liderança industrial e tecnológica da China, em 
compasso com um robusto processo de substituição de 
importações. Trata-se de uma escalada produtiva que tende 
a potencializar a competição interestatal e interempresarial, 
típicas dos contextos de reorganização do poder mundial.

É nesse contexto em que se insere o recrudescimento 
das escaramuças geopolíticas e comerciais com os EUA, 
sobretudo a Guerra Comercial. O litígio tarifário é, contudo, 
sua dimensão superficial, pois representa um aumento do 
protecionismo estadunidense voltado à base eleitoral de 
Trump, com consequente utilização de barganha face à 
China visando diminuir os déficits comerciais. No fundo, o 
que está por detrás dessas batalhas tarifárias são a disputa 
pela liderança de importantes segmentos tecnológico-pro-
dutivos, como os padrões 5G, e, conforme argumentamos, 
os desfechos da encruzilhada sistêmica. 

Tal encruzilhada representa um grande processo de 
transição de poder na ordem mundial, cujas origens remon-
tam aos acontecimentos da década de 1970. No período 
subsequente, foi impulsionado uma profunda reorganização 
geoeconômica e geopolítica, marcada pelo predomínio 
da reação neoconservadora e neoliberal, a emergência 
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de novos paradigmas produtivos, a ainda maior projeção 
de poder dos EUA e, com a virada do século, com uma 
crescente tendência multipolarização das relações interna-
cionais. A intensificação da competição interempresarial e 
interestatal tem produzido fissuras sistêmicas, combinadas 
com recorrentes crises financeiras desde os anos 1990, 
escaladas intervencionistas e progressivo enfraquecimento 
da capacidade de Washington em manter hegemonia ab-
soluta sobre os rumos dos atuais sistemas de governança 
multilaterais. 

considerações finais
Essa visão panorâmica representa um esforço de sis-

tematização de um conjunto de pesquisas e, ao mesmo 
tempo, uma provocação e um convite para ler os materiais 
na íntegra. Enfim, o fato é que não é possível compreender 
a atual conjuntura internacional sem atentar para a natureza 
da ascensão da China e de seu projeto de globalização, 
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centrado na integração euroasiática. Se por um lado fica 
claro o processo de mudança do eixo geoeconômico e 
geopolítico mundial, que se desloca do Atlântico Norte para 
a Bacia do Pacífico, por outro, os custos, violência e tempo 
para a consolidação dessas novas configurações de poder 
ainda reservam muitas incertezas. 

Enquanto isso, o Brasil cambaleia em seu projeto de 
desenvolvimento nacional e de inserção internacional. Em 
outras palavras, as cisões entre suas elites e a turbidez de 
suas escolhas prendem o país ao passado, deixando de 
esboçar uma plena compreensão das modificações globais 
em curso e de traçar uma estratégia capaz de coadunar 
com sua condição e potencial de país emergente. Urge, 
pois, redefinir as diretrizes das estratégias nacionais em 
consonância com os parâmetros dessa complexa transição 
corrente na ordem internacional. 
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Os antigos helenos chamavam de stasis. Era o conceito que descrevia o 
caso em que uma comunidade política (pólis) se engalfinhava num conflito 
interno entre facções que degenerava em combates armados. Era a pior das 
calamidades no campo social. A luta fratricida era movida pelo ódio extremo, um 
rancor fundamentado no perfeito conhecimento mútuo entre os contendores. 
Afinal, tratava-se de um embate entre vizinhos, entre moradores de uma região 
territorialmente acanhada, onde praticamente todos se conheciam, mesmo 
que apenas de vista. E o sangue escorria copiosamente pelos mármores dos 
templos; o grão, as oliveiras e as videiras eram incendiadas; os bois e as ovelhas 
roubados ou mortos; os vasos, ânforas e crateras magnificamente pintados e 
decorados, selvagemente quebrados. A facção vencedora só se contentava 
com a destruição absoluta de seus adversários, quer pelo massacre de todas 
as famílias, quer por meio da entrega dos sobreviventes aos traficantes 
de escravos para que fossem vendidos alhures, em distantes bordas do 
Mediterrâneo, no litoral do mar Negro ou até nos fundões da Ásia. 

E nem mesmo aos deuses imortais a virulência do conflito intestino causava 
consternação. Afinal, Zeus destituiu o próprio pai, Cronos, e, aliado aos irmãos, 
Poseidon, Hades e Hera, assumiu desde então a condução suprema do 
universo. Desse modo, o que fazer quando os mortais agiam à semelhança dos 
deuses olímpicos? O exemplo vinha de cima. 

Mas a literatura grega ressaltou uma exceção: o episódio de Atenas da Ática. 
Em meados do século VII a.C, a comunidade ateniense viu-se gravemente 
dividida numa contenda entre ricos e pobres. Os ricos, chamados de eupátridas, 
emprestavam valores aos pobres. Estes, quando não tinham como pagar, 
além de ter seus parcos bens arrestados, eram degradados à escravidão por 
dívidas. Às vezes, a família toda. Miséria das misérias, podiam ser literalmente 
despojados de tudo. Os pobres tentaram ponderar, amainar suas penas. Os 
eupátridas recusaram. Não cederiam um milímetro sequer de suas prerrogativas 
legais. Era a tradição. Desesperados, os pobres recorreram às armas. Os ricos 
responderam à altura: era a temida stasis. Os pobres, como sempre acontece, 
eram muitos. Já os ricos compensavam sua inferioridade numérica contratando 
mercenários por toda a Hélade. A luta fratricida entrou num prolongado impasse. 
Quando finalmente ambos os lados perceberam que não havia como vencer, 
optaram por aceitar uma arbitragem. Havia um ateniense que desfrutava de 
credibilidade em ambos os lados: chamava-se Solon (638-558 a.C). Pediram-lhe 
que legislasse de modo tal a restaurar a paz. Solon aceitou, mas impôs uma 
única condição: suas leis, uma vez implementadas, não poderiam ser alteradas 
por um período de dez anos. Solon acreditava que o crivo do tempo era 
necessário para a consolidação de sua legislação. 

algo dos
tempos

antigos
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As diferentes facções concordaram e Solon definiu 
seu corpo legal. As propriedades dos ricos foram 
garantidas. Porém, a escravidão por dívidas foi proibida, 
todos os escravizados nessa condição em território da 
Ática tinham de ser libertados imediatamente. Quanto 
àqueles que haviam sido vendidos para o estrangeiro, uma 
vez identificados, deveriam ser comprados, repatriados 
e libertados. O tempo de Solon é um momento em 
que o mito e a realidade se abraçam, se misturam, se 
confundem. Averiguar a total veracidade dos eventos, uma 
preocupação fundamentalmente moderna, não faz muito 
sentido. Para os atenienses antigos, a única coisa que 
importava era o conto cuja narrativa destacava a imagem 
de um Solon conciliador, cuja sabedoria numa hora de 
perigo ímpar para os atenienses permitiu com que a 
solidez de sua comunidade política fosse restaurada. 
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A situação ateniense foi uma exceção à regra. 
Guerras Civis dificilmente terminam com um acordo 
entre as partes. Podemos até perceber como é difícil 
em meio a momentos de radicalismo político em que 
os antagonistas já entraram em conflito armado, haver 
uma concordância entre as facções em torno das 
decisões de um juiz neutro. O episódio relativo a Solon 
é extraordinário, por isso, repetidamente citado ao 
longo de quase 3.000 anos. 

Muito mais regular foi o que aconteceu nas 
Guerras Civis da época da crise da República Romana. 
Citaremos apenas a primeira delas, dos tempos em que 
as facções lideradas por Lúcio Cornélio Sila (138 a.C-78 
a.C) e Caio Mario (157 a.C-86 a.C) se enfrentaram. 
Sila venceu a partida e, um feito inusitado na época, 
contrariando as leis e a religião cívica da República, 
adentrou a cidade com suas legiões. Sila pouco ligou 
para a ilegalidade ou para a zanga dos deuses. Ele 
simplesmente iria pegar o que ele queria. De imediato, 

tendo em mãos o controle da cidade, os legionários 
de Sila afixaram nas paredes do fórum romano, 
uma longa lista de nomes de cidadãos declarados 
proscritos. De acordo com o que estava escrito, 
qualquer romano poderia caçar os proscritos, prendê-
los ou mesmo matá-los. Os bens dos proscritos 
seriam confiscados em benefício da República – 
segundo os adversários do ditador, o confisco na 
verdade beneficiava os cofres privados de Sila. Logo 
a cidade viu-se tomada por patrulhas de legionários 
e pelas gangues de homens comuns armados de 
porretes assaltando as casas dos proscritos. Caso 
os legionários chegassem primeiro, a propriedade 
era guarnecida para a preservação dos bens, e os 
proscritos, presos e levados para as masmorras para 
serem devidamente decapitados a golpes de gládio. 
Caso as gangues chegassem primeiro, tudo era 
saqueado, e as pessoas – os proscritos, familiares e 
escravos – liquidadas no local. 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

121julho•agosto•setembro 2020

Havia método na brutalidade desencadeada por Sila. Ao 
eliminar os adversários, impedia que pudessem lutar contra ele 
no futuro. Ao confiscar-lhes os bens, arruinava suas famílias, 
dificultando um acerto de contas posterior tramado pelos 
parentes dos proscritos. Finalmente, o ditador paralisava seus 
potenciais adversários com o terror. Mesmo aqueles que 
entendiam os atos de Sila como ilegais e imorais quedavam-se 
em silêncio, pois sabiam que Sila não via qualquer problema em 
atualizar as listas de proscritos. 

Pode-se afirmar que o método de Sila estabeleceu uma 
espécie de padrão que se repetiu com todos ou alguns de 
seus quesitos nas Guerras Civis ao longo do tempo. Não nos 
furtaremos em listar seus componentes:

1. Numa Guerra Civil busca-se a eliminação total do 
adversário – que pode ser uma destruição física, isto é, o seu 
massacre, ou a eliminação política, a sua destruição como 
entidade ou opção política com alguma relevância. 

2. Existe ainda a alternativa do autoexílio ou banimento. Por 
exemplo, as Guerras Civis da Revolução Francesa produziram 
os émigré, quase sempre integrantes da nobreza ou do “clero 
refratário” que não aceitavam as medidas revolucionárias. 
Guerras Civis, de um modo geral, produzem exilados ou banidos. 
O próprio lado vencedor pode entender que o exílio voluntário de 
seus adversários ou o banimento são expedientes úteis para se 
livrar de suas presenças físicas. Porém, uma vez fora do alcance 
do braço da facção vencedora, os exilados ou banidos podem 
tentar criar uma série de dificuldades contra a situação vitoriosa 
em seu país. Sila sempre preferiu o massacre. 

3. Ajuste de contas. Muito comum nas Guerras Civis.  
O ódio fratricida é um de seus mais substanciais combustíveis. 
Normalmente os adversários conviveram próximos por tempo 
suficiente, se conhecem muito bem e, assim, odeiam-se 
muito. O ajuste de contas significa a hora da vingança, e a 
vingança clama por mais e mais ajustes de contas. Ao mesmo 
tempo manifestou-se ainda uma impressão regular, presente 
em diferentes conflitos civis, que o único modo de evitar ser 
massacrado é massacrando primeiro. Princípio, aliás, como já 
dissemos, diligentemente observado por Sila. 

4. O terror. Sua eficácia é testada nas Guerras Civis. O terror 
pode causar um efeito paralisante, quer nos adversários, quer 
entre aqueles que potencialmente poderiam se converter em 
adversários. O terror os faz mudar de ideia e optar pelo sossego. 
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5. Na maioria dos casos, as Guerras Civis se encerram com um único vencedor restando em campo. 
Os ódios e desavenças são tão poderosos que raramente um conflito desse tipo termina por meio de 
algum acordo. Em nosso próprio tempo, por meio de mediação internacional, na Bósnia ou no Sudão, 
por exemplo, o apaziguamento orquestrado por organizações internacionais funcionou para deter o 
conflito. Geralmente nessas oportunidades falou mais alto uma mistura que envolvia o esgotamento dos 
recursos materiais, o cansaço em continuar lutando que acometeu as diferentes facções e uma pressão 
internacional que se tornou incontornável. Mas nada garante que os sentimentos poderosos de ódio que 
desencadearam o conflito enfraqueçam a ponto de desaparecer graças aos meros efeitos de um acordo. 
Isso, apenas o tempo poderá responder. 

6. A tentativa de assumir alguma forma de neutralidade em meio a uma Guerra Civil é sempre 
bastante difícil e perigosa. Sila em seu tempo acrescentava alegremente os nomes dos ditos neutros à 
sua lista de proscritos. O neutro pode sofrer ataques de todos os lados. Caso um grupo neutro decida 
armar-se e organizar-se militarmente, deixa de ser neutro e converte-se em mais uma facção na luta. 

fRatRIcídIO
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sindicatos e os anarquistas contra os conservadores e 
os grupos das direitas e da extrema direita. Ademais, 
dentre todos os conflitos armados envolvendo a 
Espanha, a Guerra Civil Espanhola foi o episódio que 
mais vitimou seus cidadãos em toda a sua história: 
mais de 500 mil pessoas entre combatentes e não 
combatentes pereceram naquele episódio. Em todas 
essas Guerras Civis, o conflito só veio a terminar com 
a vitória incontestável de um dos lados. 

O continente americano também foi palco fértil 
para Guerras Civis. A maior delas, na verdade, o maior 
conflito armado jamais travado em solo das Américas 
foi a Guerra da Secessão, (1861-1865). Nenhuma 
outra guerra, mesmo entre diferentes países do 
continente, se compara aos números da Guerra Civil 
entre os norte-americanos, quer no que tange ao 
tamanho dos exércitos, a magnitude dos recursos 
mobilizados e também o número de mortos. A Guerra 
da Secessão foi o conflito armado que mais vitimou 
norte-americanos: um total estimado em 970.000 
pessoas, quase 3% da população do país. Muito mais 
gente do que nas Guerras Mundiais ou nos conflitos 
na Coreia e no Vietnã, em se tratando exclusivamente 
de cidadãos norte-americanos. 

Em várias áreas das Américas houve Guerras 
Civis, principalmente logo após as independências 
nacionais. De fato, algumas das Guerras de 
Independência se converteram em Guerras Civis, 
como no México, por exemplo, que por sinal ainda 
seria palco de mais três – a de 1857; a da intervenção 
europeia em 1861; e a Revolução Mexicana de 1910. 
Enumeremos em seguida, Colômbia, Venezuela, 
Cuba, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Argentina, 
Uruguai, Brasil etc. O capítulo sobre Guerras Civis 
nas Américas merece a produção de um ensaio 
específico. O que é possível dizer é que para os povos 
das Américas, as Guerras Civis foram mais relevantes 
e danosas do que os conflitos armados entre Estados 
Nacionais. 

fatos
e efeitos

Desde os tempos de Sila até o nosso século 
houve uma enorme quantidade de Guerras Civis 
pelas mais variadas razões. Algumas foram 
motivadas por confrontos entre elites, como a de 
Sila, a Guerra Civil dos tempos de César e depois 
a de Octaviano, ou mesmo, só para citar, a Guerra 
das Duas Rosas, (1455-1485), em que a nobreza 
inglesa dividida – os Lancaster e parceiros contra os 
York e seus aliados – entrematou-se animadamente, 
ainda que pesadamente protegida por reluzentes 
armaduras. Shakespeare falou bastante do 
assunto em suas peças de teatro. Na própria 
Inglaterra, a Guerra Civil de 1642-1651, além de um 
confronto entre elites dirigentes – os apoiadores 
das prerrogativas reais contra o parlamento – foi 
palco de questões religiosas. Grupos protestantes 
liderados pelos puritanos acusavam o rei de 
deixar-se influenciar pelo Vaticano através de sua 
esposa francesa, a rainha Henriqueta Maria, que 
era católica. As tropas do parlamento marchavam 
entoando salmos da Bíblia, e os soldados às vezes 
cobriam as feridas com páginas do Livro Santo 
na esperança de que as palavras do Senhor as 
sarassem. 

Houve ainda as Guerras Civis motivadas por 
situações fundamentalmente revolucionárias. 
Podemos citar a Guerra Civil durante a Revolução 
Francesa, na Bretanha e na Vendeia, províncias 
em que os apoiadores da monarquia, chamados 
“Brancos” reuniram grupos armados de 
camponeses para combater os “Vermelhos”, 
quer dizer, as forças do governo revolucionário de 
Paris. A Guerra Civil Russa, logo após a Revolução 
Bolchevique de 1917, que terminou com a vitória 
dos sovietes em 1921. Ou a Guerra Civil Espanhola, 
(1936-1939), confronto entre uma aliança política 
que reunia os apoiadores da República, parcelas 
dos grupos liberais, os socialistas, comunistas, os 
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Diante do cenário do século XXI, as Guerras 
Civis têm se apresentado como um tipo de conflito 
armado frequente, enquanto os confrontos entre 
Estados Nacionais, tão comuns até o século anterior, 
praticamente deixaram de acontecer, sendo que o 
último teria sido a Guerra do Iraque de 2003. Mas as 
Guerras Civis têm reafirmado seu caráter de violência 
exacerbada, capacidade de espalhar desastres e 
também por sua longa duração. 

No Afeganistão, o país já se encontrava em 
cenário de Guerra Civil desde antes do ataque 
terrorista de 11 de setembro de 2001, evento que 
motivou a intervenção dos EUA. Convencidas que 
o regime do Talibã havia garantido santuário para as 
forças da Rede Al Qaeda, a qual promovera o grande 
ataque terrorista contra o território dos Estados 
Unidos, forças norte-americanas, contando com 
o apoio de milícias afegãs contrárias ao Talibã, se 
deslocaram para o país com o propósito de derrubar 
o regime. Porém, a tomada da capital Cabul e o 
controle das maiores cidades do país não liquidaram 
o Talibã. O Afeganistão permanece vivendo dentro 
de um coquetel de Guerra Civil combinada com uma 
intervenção estrangeira de tropas norte-americanas 
reforçadas por seus aliados da OTAN e também da 
Austrália. Nada indica que o Talibã aparente qualquer 
esmorecimento em sua disposição em continuar 
combatendo, mesmo em face à superioridade 

esmagadora de seus adversários. Ao contrário: fala-se 
cada vez mais desde algum tempo, em uma retirada das 
tropas estrangeiras do país mediante um acordo com 
o Talibã. Enquanto isso, perto de 1 milhão e meio de 
deslocados afegãos vivem precariamente em campos de 
refugiados no vizinho Paquistão. 

O caso da Guerra Civil na Síria é ainda mais dramático. 
A situação degenerou para um quadro de Guerra Civil 
no âmbito dos movimentos dos Levantes Árabes que 
se iniciaram em dezembro de 2010 na Tunísia e se 
espalharam por vários países ao longo do ano de 2011. 
Grupos políticos dentro do país já clamavam por uma 
mudança de regime ou ao menos pela atenuação de seus 
rigores autoritários. Com o “Efeito Espelho” provocado 
pelos Levantes Árabes que tomaram conta de países 
tais como a Tunísia, a Líbia, o Egito e alguns Estados do 
Golfo Pérsico, o movimento de protesto ganhou as ruas 
de muitas cidades da Síria. O regime respondeu com 
repressão: espancamento de manifestantes, prisões, 
sumiços de opositores conhecidos e até mesmo com 
a tortura e morte de jovens adolescentes aprisionados 
durante o processo. Mas o governo de Bashar al 

guerras 
civis

o sécuLo xxi
e a dinâmica das
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Assad não conseguiu evitar que algumas unidades das Forças Armadas, especialmente aquelas integradas 
por muçulmanos sunitas, que correspondem por volta de 65 por cento da população do país, aderissem ao 
movimento. Ao confrontarem o regime com suas armas, desencadeou-se a Guerra Civil. 

Ademais, a Síria tem seu cenário agravado pela existência de diferentes comunidades religiosas e também 
étnicas, dotadas de um forte sentido identitário. Além dos muçulmanos sunitas majoritários como já vimos, há os 
muçulmanos xiitas alawitas (que controlam o governo, perfazendo cerca de 12 por cento da população), curdos, 
gregos ortodoxos, druzos, cristãos assírios, cristãos armênios, muçulmanos ismaelitas, turcomanos e circassianos. 
Para tais comunidades, um governo controlado pelos muçulmanos sunitas poderia ser uma ameaça ao equilíbrio 
sócio-político que preservava suas identidades na Síria. 

Uma outra complicação é que combatentes jihadistas vinculados à Rede Al Qaeda e ao Estado Islâmico vieram 
do estrangeiro para combater na Síria. A presença desses lutadores sectários muçulmanos sunitas do ramo mais 
rigoroso das interpretações do Islã, o Wahabita, alarmou sobremaneira as comunidades minoritárias do país. Uma 
vitória de grupos sectários poderia provocar a erradicação das demais comunidades religiosas. Não é de todo 
errado presumir que em circunstâncias diversas, algumas dessas comunidades aderissem aos movimentos de 
oposição contra o regime. Porém, mediante tal quadro, a posição mais cautelosa no que tangia à preservação de 
seus perfis identitários levou-as a apoiar o regime Assad. 
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Finalmente, devemos ressaltar, a Síria não dispõe 
de recursos nacionais para travar uma Guerra Civil tão 
longa. Aqui entra então o fator “intervenção de poderes 
internacionais”. Ora, o bom senso nos induz a imaginar 
que, por meio das instituições internacionais, tais como 
a ONU ou a Liga Árabe, a comunidade global atue no 
sentido de tomar providências com o intuito de impedir 
que o conflito continue. O coquetel de medidas para 
alcançar essa finalidade é sobejamente conhecido: 
pressões políticas, embargo de armas, interrupção do 
fluxo de combatentes estrangeiros etc.

Entretanto o que ocorreu foi exatamente o contrário. 
A intervenção internacional foi a responsável direta pelo 
prolongamento e a piora considerável da Guerra Civil na 
Síria. O regime Assad tem velhos inimigos, notadamente 
os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a França, por 
exemplo. Mas também tem seus aliados: a Rússia, o Irã 
e o grupo Hezbollah do Líbano. Com a ONU paralisada 
devido à divisão entre os membros permanentes 
do Conselho de Segurança com direito ao veto de 
qualquer resolução e a Liga Árabe neutralizada, tropas e 

recursos estrangeiros se encarregaram em prolongar a 
Guerra Civil no país. Em outras palavras, não houve um 
imobilismo da comunidade internacional em relação à 
Síria. O que aconteceu foi que, graças à ação de setores 
da comunidade internacional, a Guerra Civil na Síria 
pôde ser travada com uma violência muito maior do que 
aquela que os recursos do país permitiriam. 

Na Síria, assim como ocorre na Guerra Civil do 
Iêmen, ainda em andamento, é possível testemunhar o 
espetáculo de atores tais como a Al Qaeda, os sauditas, 
os norte-americanos e alguns de seus aliados da OTAN 
combatendo do mesmo lado. Na Síria, a liderança dos 
Estados Unidos não conseguiu resistir à tentação de 
se aproveitar a oportunidade e ver liquidado um antigo 
inimigo. Os sauditas, que mantêm em seu próprio país 
uma monarquia truculenta e autoritária, sinicamente 
almejam que o “sol da liberdade” desponte nos céus da 
Síria, mas somente lá. Os turcos por seu lado, devido à 
sua pendenga com os curdos, atacam repetidamente o 
território sírio com a finalidade de atingir seus inimigos. 
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Os saldos do conflito da Síria são lamentáveis: as cifras 
podem alcançar 500 mil mortos, bem mais de 1 milhão de 
feridos, 12 milhões de deslocados e cerca de 5 milhões 
de pessoas refugiadas no exterior. Comparemos esses 
números com a população total da Síria em 2014: 17.951.639 
habitantes. Ainda que a Guerra Civil síria reúna todos os 
ingredientes do velho “padrão Sila”, a monstruosidade do 
ditador romano não se compara às proezas coadjuvadas 
naquele país pela comunidade internacional. Mediante a 
enorme fragmentação dos grupos armados de oposição ao 
governo, que às vezes se davam ao luxo de trocarem tiros 
entre si, o resultado da Guerra Civil síria indica claramente a 
vitória e a sobrevivência do regime Assad. 

Sem entrar em maiores detalhes, situação análoga anda 
a acontecer na Líbia e no Iêmen, ambos em meio aos seus 
processos de Guerra Civil. Conflitos longos, desagregadores 
de seus tecidos sociais, verdadeiras calamidades. Na Líbia, 
o Governo do Acordo Nacional, reconhecido pela ONU e 
que controla Trípoli, conta com o suporte militar e material 
da Turquia e do Qatar. Já a Câmara dos Representantes da 
Líbia, que domina a parte oriental do país, é apoiada pela 
Rússia, Síria, Egito, Israel, França e Jordânia, a despeito do 
fato de a ONU, entidade a que todos esses países pertencem, 
formalmente apoiar o outro lado. E tanto a Rússia quanto a 
Turquia têm seguidamente enviado tropas mercenárias para o 
país. No Iêmen, o combate contra os rebeldes da tribo Houthi, 
aliados ao Irã, levou a Arábia Saudita a orquestrar juntamente 
com seus aliados do Golfo um bloqueio aos portos do país 
que se converteu em crise humanitária. Tudo isso debaixo das 
barbas das instituições internacionais.

Em face a um quadro alarmante da presença de Guerras 
Civis no século XXI, a paralisia da ONU e o comportamento 
bizarro de atores importantes da comunidade internacional é 
deveras preocupante. Em situações dramáticas, a capacidade 
da ONU em mediar as crises é praticamente nula; e quanto 
aos atores internacionais, a situação é bem pior: não só 
em nada ajudam a resolver os conflitos, mas na verdade 
contribuem decisivamente para seu prolongamento e 
virulência. Num jogo como esse, só a sombra de um dantesco 
Sila se projetando sobre o nosso tempo tem algo a ganhar 
com isso. 

O autor é professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio.
scalercio@link.com.br
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a banalidade do golpe no brasil contemporâneo

o
s últimos anos colocaram o tema do golpe outra vez no debate 
público brasileiro. Após mais de duas décadas em que não 
parecia haver caminhos fora da ordem política de 1988, desejos 
explícitos de ruptura radical adentraram o repertório político 
nacional. As reiteradas manifestações da família Bolsonaro contra 
a Constituição não destoam, portanto, de certo do clima da época. 

Não me entendam mal, tenho poucas dúvidas de que o atual presidente é o líder do 
Poder Executivo nacional mais obstinado a atacar minorias e instituições de toda a nossa 
história. Não faltam evidências. Por exemplo, mesmo que a tortura tenha sido uma clara 
política de Estado da ordem autoritária de 1964, os diversos ditadores do período não a 
louvavam explicitamente, como o faz, com frequência, o atual presidente. 
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A própria possibilidade do surgimento de Bolsonaro 
decorre da naturalização de um discurso da ruptura. No 
início, ele parecia limitado à conjuntura mais imediata e 
assumia a feição do antipetismo. O tempo demonstrou 
como o buraco era bem mais fundo. O antipetismo 
logo se tornou uma crítica a todo e qualquer discurso 
progressista, que, por sua vez, se transformou em um 
ataque à Constituição de 1988, pacto de superação da 
nossa última ordem autoritária. Por fim, com a emergência 
da coalizão bolsonarista, se tornou evidente um discurso 
de relativização da própria ordem democrática. As 
muitas páginas, algumas delas excelentes, dedicadas 
a compreender a natureza do nosso processo de 
desdemocratização, encontram particular dificuldade 
em defini-lo, e por isso recorrem a tantos adjetivos; 
não apenas pelo difícil exercício de interpretar os fatos 
em meio à sua precipitação, mas porque o discurso de 
ruptura com “tudo isso que está aí” se tornou, em algum 
momento, corrente. Nada mais árduo do que definir os 
contornos do que se espalha pelas mais diversas vozes e 
se torna senso comum. 

O presente ensaio pretende mapear alguns desses 
discursos e sugere, por meio deles, uma relação, 
inspirada no historiador Reinhart Koselleck,1 entre 
crítica e crise no cenário brasileiro dos últimos anos.2 
Dito de outro modo, a construção de determinados 
consensos críticos sobre a ordem democrática de 1988 
se mostra central para a crise política presente. Esse 
cenário não apenas enfraqueceu barreiras institucionais 
para a emergência de líderes antidemocráticos, como 
Bolsonaro, como tornou aceitável perante certa narrativa 
a adesão de diversos atores a um governo atravessado 
por retóricas reacionárias e, mesmo, fascistas. Há, nesse 
sentido, um fenômeno que chamaremos de banalidade 
do golpe, ou seja, uma série de discursos e práticas que 
relativizam a ruptura com as rotinas democráticas no 
Brasil dos últimos anos.

a
crítica se construiu sobretudo no 
terreno da moral, em movimento 
que remeteu as divergências a um 
plano mais profundo e tornou ainda 
mais premente a ideia de uma ruptura 
urgente. Por outro lado, tornaram-se 

influentes discursos que negavam a dimensão política 
das disputas, enquadrando-as a partir de campos 
supostamente “apolíticos”: o direito, a economia e a 
religião.3 Esses dois movimentos retóricos da crítica 
não apenas incentivaram atores dispostos a atacar 
frontalmente as instituições brasileiras, e aqueles a 
ela identificados, mas, por seu modo de organizar as 
disputas políticas, impediu que os embates tivessem 
soluções dentro da ordem de 1988. 

O novo momento do debate público também 
ofuscou outras questões urgentes, muitas delas 
problemas não resolvidos pela Nova República e 
efetivas barreiras à democratização; como as questões 
das desigualdades, da violência, da oferta de serviços 
públicos e de outras promessas não realizadas da 
Constituição. Esses efetivos obstáculos a qualquer 
processo de democratização passaram ser tratados 
como consequências de questões morais mais 
profundas, que não poderiam ser resolvidas no plano 
da política institucional, mas somente a partir de uma 
ruptura com essas lógicas e atores.

Não é objetivo desse texto refletir sobre as razões 
do surgimento desses discursos, mas é inegável que 
as seguidas vitórias nas eleições presidenciais de 
candidatos que reivindicavam um lugar à esquerda, 
algo não apenas inédito no Brasil, mas raro nas 
democracias ocidentais, tem um papel relevante no 
cenário. Todos os discursos analisados sugerem a 
existência de uma hegemonia da esquerda, que passa 
a ser identificada com a ordem existente e a própria 
Constituição de 1988. O movimento de aproximação 
entre o PT e os ideais de 1988, construído ao longo da 
disputa contra o projeto de reforma constitucional do 
PSDB, conferiu verossimilhança à narrativa.4 Passou-
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se, assim, a existir uma identificação entre combater 
o “sistema” e a esquerda, em perspectiva que, como 
todos os limites das analogias históricas, tem muitas 
semelhanças com o movimento de parte das direitas da 
República de 1946, que após seguidas derrotas eleitorais 
adotaram um discurso francamente subversivo5 contra 
a ordem constitucional, segundo o qual o golpe era 
quase que uma consequência necessária. Ante uma 
ordem corrupta, um povo ainda não preparado para a 
democracia e as ameaças do comunismo, não restaria, 
pelas vozes da época, uma saída dentro da normalidade. 

Não faltam, no atual cenário, candidatos a poderes 
moderadores,6 todos eles justificados a partir do 
discurso da crise. Judiciário e Forças Armadas 
rapidamente se despiram de parte das suas vestes 
mais recentes e retomaram velhas tradições nacionais 
de tutela sobre o povo e a ordem democrática. O 
papel dos “juristas políticos”,7 como Sérgio Moro e 
Luís Roberto Barroso, foi particularmente sensível em 
um primeiro momento, mas logo passou a enfrentar 
a forte concorrência dos militares, ressentidos com o 
seu modesto lugar nas ordens democráticas. Se os 
livros que refletem sobre novas formas de ruptura 
com democracia do pós-1989, e hoje já compõe uma 
biblioteca, frequentemente chamam a atenção para a 
“novidade” das rupturas não violentas, ao molde de 
muitos dos golpes militares na América Latina dos anos 
1960 e 1970, uma leitura mais detida dos argumentos 
do pós-1964 relativiza esse ineditismo. Se venceu a 
proposta de ruptura institucional de Francisco Campos 
e Carlos Medeiros no AI-5, a ideia de normalização da 
nova ordem por meio do Congresso, defendida por 
Afonso Arinos e outros udenistas, foi então exposta 
e amplamente debatida. Já estava à mesa a ideia da 
normalização institucional do golpismo pelo Congresso, 
com a devida leniência do Judiciário, bem antes do 
século XXI. 

Todos esses elementos, marca de uma retórica 
schmmitiana da exceção, voltaram a se tornar correntes 
no debate brasileiro, após seu relativo ocaso após a 
redemocratização. A escolha do adjetivo “relativo” 
não é fortuita: parte da influência contemporânea 
desses discursos decorre da normalidade com que eles 
continuaram a circular depois da ditadura. Distintamente 

do que alguns sugerem, como João Cezar Castro 
Rocha,8 a franca pregação golpista e o revisionismo ante 
a ditadura militar não se restringiram aos porões ou aos 
“livros secretos”, como o Orvil, mas circulavam com 
tranquilidade no debate público. Um exemplo: “Verdade 
revelada”, o nefasto livro de Brilhante Ustra, que deve 
sua fama ao posto de torturador, figurou nas mais 
diversas livrarias e ocupou lugar entre os livros de não 
ficção mais vendidos. O erro da categorização do livro, 
um trabalho de ficção de quinta categoria, não prejudica 
o descaso com nossas políticas públicas de memória. 

o
s ventos do mundo, sem dúvida 
inclinados à direita, ampliaram 
a ressonância da narrativa. Em 
meio a algumas particularidades 
nacionais, não faltam similaridades, 
inclusive estéticas,9 entre parte 

dos novos líderes globais. Se nem todos os portadores 
desses discursos são identificados à ultradireita brasileira 
contemporânea, já que há um papel central de certa 
direita tradicional do pós-1988 nesse movimento, sem 
dúvida o fortalecimento dessas linguagens radicais 
constrói uma clara assimetria,10 que reconfigura as 
disputas anteriores e abre as portas para o surgimento 
de novos atores, assim como para o renovado 
protagonismo de velhos personagens e discursos. 
A força de atores radicais à direita e a moderação da 
esquerda, com o progressivo isolamento da esquerda 
mais radical ao longo das últimas décadas, desloca 
decisivamente o eixo do debate público e torna 
toleráveis discursos marginalizados no pós-88. O amplo 
espaço de intelectuais de ultradireita, dos mais diversos 
matizes, na grande mídia brasileira tem um papel 
sensível nesse fenômeno.11

Outro evento relevante, que reforça o discurso da 
crítica e o retroalimenta, é o processo de profunda 
aceleração do tempo na política brasileira do pós-2013. 
Se há uma bibliografia sobre os processos globais 
de aceleração social,12 o Brasil posterior às Jornadas 
de Junho parece não ter saído da vertigem típica dos 
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momentos de crise, que leva os atores, à direita e à 
esquerda, a agirem sempre marcados pelo signo da 
urgência. Nesse cenário, ganham força os discursos 
da crise generalizada e das soluções de exceção 
necessárias. 

Finda a introdução, vamos aos argumentos, muitos 
deles já formulados durante, ou logo depois, da 
Constituinte, mas que nos últimos anos ganharam ampla 
popularidade e circulação. Serão eles: “a constituição 
não cabe no orçamento”; “o direito e a desagregação 
moral”; “eu sou a constituição’.

“a constituição não cabe no orçamento”
A Constituição já nasceu marcada por críticas a partir 

do campo do liberalismo econômico. Duas semanas 
após a sua promulgação, Roberto Campos já via na carta 
o primado do que ele se referia como “democratice”, 
ou seja, o “descaso pela defesa do indivíduo contra 
imposições governamentais no plano econômico, 
cultural e social”, perante a “democracia’, que era 
definida como sinônimo de liberalismo: “‘Democracia’ 
é a livre escolha do indivíduo, abrangendo um leque de 
opções”.13 No artigo citado, não faltam críticas à parte 
econômica da Constituição, à legislação trabalhista e ao 
privilégio à educação pública; aspectos que, segundo o 
economista, “estuprariam” três liberdades de escolha: 
as econômicas, as sociais e as educacionais. Campos 
também formula uma crítica a constituição que seria 
popular entre os mais diversos campos da direita: o 
do “excesso de direitos”. O argumento fica bem claro 
na seguinte citação: “Para os futuros historiadores, 
interessados em avaliar a diferença entre ‘a democracia 
de livre escolha’ e a ‘democratice de escolhas impostas’, 
serão interessantes algumas estatísticas (...) fala-se em 
garantias, 44 vezes, em direitos, 76 vezes, enquanto a 
palavra deveres é mencionada apenas quatro vezes”.14 

O discurso de Campos seria retomado, de forma 
mais moderada, na narrativa econômica do PSDB. Do 
manifesto de fundação do partido ao famoso discurso de 
despedida de Fernando Henrique Cardoso sobre o fim 
da Era Vargas, passando pelo discurso de Mário Covas 
sobre a necessidade de um “choque de capitalismo”, 
não faltaram manifestações de adesão ao liberalismo 
econômico. A política econômica tucana assumiu, 

todavia, a forma de um neoliberalismo caracterizado 
pela abertura da economia e redução da ação direta do 
Estado, que responderia por um papel regulador através 
do direito privado e das agências reguladoras. Campos, 
em seu figurino de tribuno liberal, certamente assumira 
um tom mais assertivo, que pode, em boa medida, 
ser atribuído ao seu lugar na conjuntura, mas boa tarde 
dos seus pressupostos balizaram a sanha reformista 
dos tucanos, que se propuseram a “modernizar”, 
supostamente adaptando-a aos novos tempos, a 
Constituição. Mantem-se como constantes os ataques 
ao modelo de previdência, aos direitos trabalhistas, ao 
funcionalismo público e às estatais. 

a
vitória petista transcorreu em 
meio a temores e ameaças, mas a 
continuidade de grande parte das 
dimensões da política econômica no 
Primeiro Governo Lula amainou as 
críticas. O crescimento dos flertes 

heterodoxos ao longo dos próximos anos produziu, 
todavia, um movimento de radicalização do discurso, 
organizado em torno de uma crítica radical ao Estado 
e às corporações, tomados como intrinsicamente 
corruptos e contrários ao interesse comum.15 
Nesse movimento de crítica normativa ao Estado, a 
Constituição frequentemente surgia como símbolo 
do arcaísmo brasileiro. As demandas por mudanças 
iam além das pautas trabalhista, previdenciária e do 
funcionalismo público, pois flertavam com a superação 
da própria Constituição.

Armínio Fraga, economista influente com fortes 
vínculos com o PSDB, chega a sugerir, em artigo em 
O Globo que não havia uma economia de mercado no 
Brasil e que era necessário modificar a Constituição para 
tanto. Uma das suas propostas para responder à crise 
econômica de 2015 foi assim formulada: “Revisão do 
capítulo econômico da Constituição (adotar a economia 
de mercado. Qualquer interferência do Estado deverá 
ser justificada, e seus resultados posteriormente 
avaliados).”16
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Samuel Pessoa, outro economista com grande 
destaque na mídia, estabelece, por sua vez, uma 
relação direta entre o “esgotamento”17 do “pacto da 
redemocratização” e a “causas estruturais” da crise 
brasileira: “Nossos desequilíbrios resultam também 
de um possível esgotamento do contrato social da 
redemocratização. Este, expresso na Constituição de 
1988 e referendado em todos os pleitos eleitorais desde 
então, representa o desejo da sociedade brasileira de 
construir no Brasil um Estado de Bem-Estar Social no 
padrão europeu continental”.18

O problema não estaria apenas na Constituição, com 
seu “excesso de direitos”, mas também nas escolhas 
eleitorais, que, segundo Pessoa, chancelam um modelo 
insustentável. Outra vez desponta o discurso de que a 
democracia atrapalha o liberalismo, tão exemplarmente 
formulado por Hayek em seu “Law, Legislation and 
Liberty”. 

A narrativa não se limita aos economistas, mas 
encontra apoio na grande mídia nacional, popular nos 
editorais dos três principais jornais brasileiros (Folha 
de São Paulo, O Globo e Estado de São Paulo) e na 
linha editorial de grandes redes de televisão. Camila 
Rocha aponta, por sua vez, a construção, sobretudo 
a partir das redes sociais, de uma ampla militância 
de ideias de ultraliberais.19 O argumento também é 
popular entre juristas. Como já argumentei, ao lado 
de Pedro Lima,20 a crença do Estado como lugar 
da corrupção, em contraponto a um conceito de 
sociedade frequentemente indistinto do de mercado, e 
a necessidade de purgá-la por movimentos judiciais são 
marcas dos juristas identificados à operação Lava Jato. 

Todos esses discursos constroem uma ideia de 
“legitimidade econômica” superior à legitimidade 
democrática, de modo que as decisões da soberania 
popular devem necessariamente ceder lugar aos 
imperativos da boa razão econômica. Entre a democracia 
e o liberalismo, fica-se com o segundo, pois democracia 
sem liberalismo econômico é, para citarmos outra vez 
Roberto Campos, “democratice”. Nenhum evento foi 
mais eloquente nesse sentido do que a naturalização, 
e o explícito reconhecimento por parte de intelectuais 
e editorias da grande mídia, de que a má gestão na 

economia, frequentemente tratada como “conjunto da 
obra”, foi o motivo central para o afastamento de Dilma 
Rousseff. A busca por conferir aparência institucional 
ao procedimento não consegue ocultar o conteúdo 
explícito da narrativa: a ideia de que a Constituição 
está submetida a uma lógica econômica que lhe é 
anterior e impõe, inclusive, que se rompa com a carta 
constitucional. 

p
aulo Guedes certamente representa 
uma versão mais radical desse 
discurso. Próximo de perspectivas 
extremamente radicais do liberalismo 
econômico, como o anarcapitalismo, 
ele recusa a dimensão regulatória 

inerente ao neoliberalismo de Fraga, Pessoa, Pedro 
Malan, Marcos Lisboa e tantas outras vozes frequentes 
no debate público. O destaque de alguém dotado 
de ideias tão extremas, raras entre os ministros da 
economia de grandes economias globais, decorre, em 
parte, dos vínculos políticos do próprio Guedes, que 
teve durante mais de dez anos uma coluna semanal 
em um dos mais relevantes jornais nacionais: O Globo. 
Muito mais relevante, contudo, é o papel de um amplo 
consenso público em torno do caráter incontestável 
de determinada política econômica superior à própria 
Constituição.

“o direito e a desagregação moral”
Em setembro de 2018, ainda como candidato 

à vice-presidência da República, Hamilton Mourão 
propôs a superação da Constituição de 1988. Segundo 
reportagem do jornal O Estado de São Paulo,21 o general 
afirmou, para uma plateia de 500 pessoas, em Curitiba, 
que a elaboração da última Constituição brasileira por 
parlamentares eleitos “foi um erro”. A saída seria 
uma nova Constituição redigida por “grandes juristas 
e constitucionalistas”, o que já ocorrera em “períodos 
democráticos”: “Uma Constituição não precisa ser 
feita por eleitos pelo povo. Já tivemos vários tipos 
de Constituição que vigoraram sem ter passado pelo 
Congresso eleito”.
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Mourão emula uma visão corrente no Exército sobre 
a Nova República. O afã de superar o período militar 
anterior teria enfraquecido a autoridade e permitido a 
erosão dos valores nacionais pela penetração de ideias 
estranhas à nossa tradição, como os discursos de 
gênero, raça e o ambientalismo.22 Outra vez surge o 
discurso do “excesso de direitos” da Constituição de 
1988. A corrupção política seria, desse modo, nada mais 
do que consequência de uma corrupção moral anterior. 
A Constituição seria o símbolo desse erro. O discurso 
dos militares é atravessado por dois ressentimentos, 
diretamente relacionados: o de um julgamento histórico 
supostamente injusto, porque parcial, da ditadura de 
1964 e o do ocaso dos militares na Nova República. 
Mesmo correntes mais moderadas das Forças Armadas 
apontam o predomínio de uma narrativa de esquerda 
sobre o período, a qual se pautaria pelos interesses dos 
derrotados e seria hegemônica nos currículos escolares. 
Já presente desde a década de 1980, o discurso 
ganha força após a instalação da Comissão Nacional da 
Verdade, em 2011, que parece sugerir aos militares a 
urgência de combater os inimigos internos, a esquerda, 
como etapa necessária para a recuperação do seu justo 
lugar na sociedade brasileira. 

A força de certa retórica legalista nas Forças Armadas 
evita mais manifestações explícitas, como as de 
Mourão. O discurso predominante passa a ser redefinir 
a legalidade a partir de uma interpretação autoritária 
do Constituição, marcada pelo que Christian Lynch 
chamou de “constitucionalismo autoritário”.23 Central 
nesse movimento é a interpretação do artigo 142, que 
na pena dos juristas de estimação dos militares, como 
o sempre presente Ives Gandra, assume as feições 
do artigo 98 da Constituição de 1824, responsável 
pela descrição do Poder Moderador. Gandra menciona 
uma curiosa “intervenção moderadora pontual”,24 cuja 
simples existência coloca todos os poderes da República 
na dependência dos humores das Forças Armadas, em 
perspectiva que derruba todo o edifício constitucional. 
Ao tornar a Constituição dependente, em condições 
excepcionais, da interpretação dos militares, o jurista 
a eles concede, em perspectiva fiel a Carl Schmitt, a 
soberania. Os militares decidiriam, como soberanos que 
são, na exceção. Nesse olhar, a ruptura pela vontade das 
armas estaria normalizada. 

A desagregação moral também é mote relevante de 
atores que contestam, de formas distintas, a laicidade 
do Estado brasileiro e propõem ordens políticas em 

que predominam uma concepção religiosa de família 
e de nação. Trata-se de grupo heterogêneo, que inclui 
desde o guru do governo, Olavo de Carvalho, até certos 
setores das direitas religiosas, guiadas por um firme 
embate antissecular.25 Como elemento comum, as 
perspectivas se aproximam por certa desconfiança 
perante a autonomia das instituições e da política, ambas 
sempre remetidas a valores transcendentes que seriam 
os verdadeiros fundamentos da boa ordem. 

o
lavo de Carvalho se impôs como 
modelo de intelectual de ultradireita 
no Brasil contemporâneo, de 
modo que o campo usualmente 
se posiciona com ou contra sua 
retórica. Com espaço na mídia 

tradicional e grande influência nas redes sociais, 
ele propõe uma eclética combinação entre um 
reacionarismo tradicionalista26 e o paleoconservadorismo 
da ultradireita do Partido Republicano americano, no 
qual ganha destaque uma categoria metafísica de um 
Ocidente sob constante ameaça de forças globalistas 
e comunistas, duas partes de uma improvável coalizão. 
Como estratégia retórica, Olavo sobrepõe motes 
metafísicos a comentários políticos comezinhos, 
atravessados pelo conspiracionismo característico da 
ultradireita contemporânea, em colagem que busca 
simular erudição e produzir proximidade com o ouvinte. 
Suas críticas à Constituição de 1988 seguem esse 
registro. Por um lado, a Carta constitucional desponta 
como resultado da hegemonia intelectual da esquerda, 
que dominou todo o debate do país em virtude dos 
erros dos militares, responsáveis pela destruição da 
intelectualidade de direita durante a ditadura. Como 
ele escreve em seu perfil no Facebook em 17 de maio 
de 2015, “A Constituição de 1988 foi concebida como 
uma simples substância catalisadora, para facilitar o 
acesso do comunopetismo ao poder e depois ser jogada 
fora. E já foi.” Por outro lado, a Constituição é ilegítima 
em seu conteúdo, por ignorar os valores cristãos que 
constituem o Brasil e o Ocidente. Para Olavo, a esquerda 
é moralmente vil27 e deve ser de todo modo destruída 
junto com seus produtos, como a Constituição.
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J
á presente no mote de campanha de Bolsonaro, 
que clamava por “Deus acima de todos”, 
a religião surge como elemento central na 
construção da coalizão bolsonarista. O manifesto 
do natimorto partido do atual presidente, 
“Aliança pelo Brasil”, aponta, por exemplo, o 

“respeito a Deus e à religião” como a primeira base da 
sua fundação. Como bem apontou Ronaldo Almeida 
em exposição recente,28 apesar do apoio eleitoral 
majoritário dos neopentecostais, Bolsonaro representa 
uma coalizão entre diferentes direitas religiosas, com 
amplo suporte nos setores conservadores, e até 
mesmo reacionários, do catolicismo e do judaísmo. 
Diversas em muitos aspectos nos seus modelos de 
sociedade, essas direitas religiosas convergem no 
ataque ao laicismo da Constituição. Outra vez aparece 
o mote do “excesso de direitos”, intrinsecamente 
ligado a uma recusa a qualquer ideia de público. 
Quando Damares Alves afirma que vai atuar por meio 
de “princípios cristãos” em seu discurso de posse 
e, logo em seguida, elege o combate à “ideologia de 
gênero” como grande objetivo, ela não apenas acena 
para sua base evangélica, mas propõe um projeto 
de destruição dos princípios públicos inerentes à 
Constituição. A destruição se faz tanto pela mudança de 
direitos fundamentais, cláusulas pétreas, que violariam 
princípios religiosos, como pela demanda de um maior 
rigor para punir os violadores de nossos valores. A 
educação, meio mais corriqueiro de construção de 
valores republicanos, não é escolhida à esmo, mas 
vista, de modo preciso, como um terreno estratégico 
para solapar o conceito de cidadania que estrutura a 
Carta de 1988.

A circulação e influência dos discursos de 
desagregação moral são muito anteriores a atual 
crise. Por um lado, temos o constante crescimento 
de setores conservadores e mesmo reacionários em 
diversas religiões, com destaque para as crenças 
neopentecostais; por outro, a grande porosidade e 
tolerância do debate público brasileiro à formulação de 
perspectivas extremamente radicais da ultradireita.

“eu sou a constituição” 
No último mês de abril, Bolsonaro respondeu a 

críticas por suas reiteradas pregações antidemocráticas 
com uma sentença exemplar: “Eu sou a Constituição”. 
A frase impressiona por destoar completamente do 
conceito moderno de Constituição, que a vincula à ideia 
de leis fundamentais relativamente estáveis, com uma 
inevitável dimensão normativa, e pressupõe a ideia de 
diferença entre os dois corpos do “rei”,29 o pessoal e o 
institucional. 

O debate público logo recorreu aos conceitos de 
sempre, populismo e patrimonialismo, usualmente 
formulados de forma imprecisa, como modo de sugerir 
na frase de Bolsonaro a reencarnação de males crônicos 
da formação brasileira. Bolsonaro, desse modo, seria 
um sintoma de conhecidas patologias nacionais. Em 
chave próxima ao grande debate sobre o autoritarismo 
brasileiro, que marcou as duas décadas posteriores 
ao Golpe de 1964, retornou-se à busca de traços 
autoritários na sociedade, no Estado e na psicologia 
social do brasileiro, muitas vezes sem se levar em 
conta importantes ganhos dos debates anteriores e os 
problemas, longamente repisados, do uso dos referidos 
conceitos, que frequentemente naturalizam realidades e 
lógicas sociais repletas de nuances e, por sua natureza 
depreciativa, impedem um olhar mais acurado para 
certos aspectos relevantes da história política brasileira. 

A emergência de um personagem como Bolsonaro 
certamente passa pela continuidade de algumas lógicas, 
como a aberta violência da sociabilidade brasileira, a 
extrema desigualdade que nos constitui, dentre outros 
traços. Sua intepretação como mais um sintoma de 
longas patologias produz, todavia, a naturalização da 
sua figura, em escolha que não permite apreender o 
grau de radicalidade do seu discurso e de algumas de 
suas práticas. O problema, todavia, não é apenas a 
naturalização, mas, sobretudo em algumas empreitadas, 
como a de Lilia Schwarcz em “Sobre o autoritarismo 
brasileiro”, corre-se o risco de essencializar alguns traços 
da cultura política nacional, em perspectiva que também 
dificulta a compreensão dos vínculos globais que 
constituem o fenômeno Bolsonaro.
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a
declaração do presidente revela o 
desejo de poder sem limites, contrário 
a qualquer mediação das instituições. 
Trata-se de uma concepção de 
autoridade amparada no direto 
arbítrio pessoal, amparado em uma 

sugerida escolha divina, “Deus acima de todos”, e em 
uma hierarquia natural da sociedade. Nesse sentido, a 
imagem idílica da ditadura de 1964 é em boa medida 
fictícia, pois Bolsonaro propõe algo mais radical e menos 
institucionalizado do que nosso último regime autoritário. 
Mais do que o ataque à Constituição de 1988, estamos 
diante do ataque a qualquer ordem constitucional, pois 
Constituições sempre impedem o pleno exercício da 
autoridade, ou mesmo a certa concepção do Estado 
Moderno, sugerida por Hobbes. Enquanto o inglês 
propunha a criação de um animal artificial, o Estado 
Leviatã, que estabeleceria uma hierarquia artificial em 
um mundo no qual a desigualdade natural, de força 
e inteligência, não justificava o direito de governar, 
Bolsonaro sugere um mundo hierárquico, baseado 
nos vínculos familiares. Nesse sentido, seu discurso 
se aproxima mais de outro autor inglês, Robert Filmer, 
que em o “Patriarca” justificava a legitimidade do rei 
por seus vínculos com Adão, o da Bíblia. É bastante 
improvável que Bolsonaro conheça Filmer, mas sua 
compreensão do poder amparado em características 
pessoais, e em um mundo hierárquico, encontra lugar 
nessa narrativa.

O poder pessoal pretende se amparar na persona 
do “cidadão armado”, que emula menos o imaginário 
positivista dos militares que uma colagem de três 
linguagens políticas: o paleoconservadorismo americano, 
com seu discurso do proprietário armado; as versões 
mais radicais do libertarianismo, amparadas na ideia de 
uma plena liberdade do indivíduo;30 e uma retórica de 
extração propriamente fascista, que vê na violência um 
caminho para a depuração da sociedade brasileira dos 
seus elementos “degenerados”. As ideologias são aqui 
interpretadas pela chave da influência, mas também 
vistas como meios de interpretação dos fenômenos, 
que não se confundem com eles. Nesse sentido, os 

elementos do discurso de Bolsonaro demandam uma 
marca que demonstre como ele vai além das mazelas da 
tradição conservadora e liberal, e alcança terrenos mais 
bem compreendidos pela perspectiva do fascismo, o 
que não importa, evidentemente, em identificar todos 
os elementos da ultradireita ao fascismo ou em afirmar 
que vivemos um regime fascista no Brasil. Não é o caso. 
O atual presidente, porém, flerta diretamente com um 
ataque à ordem democrática em que a linguagem do 
fascio é evidente.

Depois desse percurso, podemos retomar a questão 
inicial do texto. O fascismo desponta no horizonte em 
parte como decorrência, e por vezes como instrumento, 
de discursos críticos perante a ordem de 1988, 
organizados em narrativas que não apenas ressaltam 
seus problemas, mas a tomam como insustentável por 
si só. Se definirmos a ideia de ruptura democrática como 
golpe, creio ser possível falarmos em uma banalidade 
do golpe na política brasileira dos últimos anos, como 
resultado parcial de uma série de discursos que veem 
a ruptura ante a ordem de 1988 como algo premente e 
necessário para o bom futuro do país. 

A chegada de Bolsonaro ao poder traz, todavia, 
incertezas que podem frustrar as expectativas dos 
seus apoiadores, mesmo dos entusiastas das primeiras 
horas. Não apenas porque experiências golpistas muitas 
vezes devoram seus partícipes, como a experiência de 
1964 bem demonstra, mas também porque Bolsonaro 
parece adotar um tempo da urgência, típico de algumas 
experiências fascistas, em que os feitos alcançados não 
garantem a saciedade, mas sugerem objetivos cada 
vez mais radicais. Pode não mais bastar, em algum 
momento, romper com o passado distante de 1988, ou 
com as experiências mais próximas da esquerda ou da 
“velha política”. Surgirá, então, a ideia de “depurar” a 
própria coalizão, de modo a “expurgar” dela suas partes 
mais reticentes. Nesse cenário, talvez alguns pensem 
que Constituição não era tão ruim quanto parecia. 

O autor é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
jchaloub84@gmail.com
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texto mencionado para a minha presente argumentação. 

3  Que desempenharam na atual conjuntura o mesmo papel atribuído por 
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