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O Brasil era uma sinfonia e não sabia  POR MARIO TRILHA, À PÁG 20
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Não há nada mais divino do que a intervenção da mulher na cena 

humana. Desde a maternidade, são elas que fiam, com paciência e 

delicadeza, o tecido do porvir. Não há definição verbal precisa para essas 

meninas, moças e senhoras. Talvez a melhor forma de resumi-las seja 

através da sua imagem registrada em magníficos fotogramas. Insight 

Inteligência e seus patrocinadores homenageiam todas as mulheres 

que, sem exceção, assinam páginas da história a mel e fogo.
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A história não consiste em um puro resgatar de fatos ou eventos 
pretéritos. Não é possível historiar como se o presente não 
condicionasse nosso olhar e nosso interesse sobre esse passado.  
A tendência dos momentos históricos sombrios como o atual é 
sempre o de mirar períodos anteriores de forma igualmente negativa, 
na busca das raízes dos males presentes. Mas também é preciso, 
nesses tempos ominosos, tentar fazer igualmente o oposto: buscar 
no passado as positividades, para lembrar que temos de onde tirar 
forças para superar a malaise do presente. 

Lembrar que o país já foi muito mais pobre, mais dividido e mais 
burro em momentos pregressos. Que a sociedade se fortalece e 
valores democráticos se enraízam, apesar de questionados. Que o 
reservatório cultural do país, que hoje tentam secar, é um manancial 
de tesouros ainda irrevelados. Que outros períodos de negatividade, 
embora cíclicos, são sempre superados e não se repetem na mesma 
proporção de miséria. Que as ameaças do presente servirão de 
subsídios para o bom saber no amanhã. Que, como no poema, a 
democracia é santa, apesar de todas as quedas. 
 
Que, como na canção, apesar “deles”, amanhã há de ser outro dia.

RECADO 
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Músico e musicólogo
MÁRIO TRILHA

QUEM   DIRIA,   ACABOU   
Neukomm, 

Chevalier

NA   RUA   DO   PASSEIO
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Aos 16 anos, Neukomm foi nomeado organista titular da 
igreja da universidade de Salzburgo, e, aos 18, concluiu seus 
estudos de matemática e filosofia na mesma universidade. 
Em 1796, foi contratado como pianista correpetidor no Hof-
theater de Salzburgo (PELLEGRINI, 1936, p.7). O período 
como correpetidor durou apenas um ano, e em março de 
1797, Neukomm tomou a sua mais importante decisão, 
até então, em relação ao seu futuro musical: aprofundar 
seus conhecimentos musicais ao pé do mais renomado 
compositor da sua época, Joseph Haydn (1732-1809).

EIA PATER, FONS AMORIS
Viena, nos últimos decênios do século XVIII, era para 

os músicos o equivalente ao que Roma foi para os pinto-
res no Renascimento, onde não somente a música alemã 
circulava, mas grandes nomes contemporâneos da França 
e da Itália também estavam no gosto do público vienense. 
Neukomm, graças à recomendação de Michael Haydn, foi 
admitido no círculo dos alunos de Haydn. Aparentemente, 
o primeiro contato entre mestre e discípulo foi bastante 
frio, Haydn estava muito envolvido com a composição do 
grande oratório “Die Schöpfung” (“A Criação”), e teria 
dito que estava muito ocupado para aceitar novos alunos. 
(PELLEGRINI, 1936, p.9). 

No entanto, as relações logo melhoraram, e o próprio 
Neukomm declarou que Haydn o acolheu com grande 
bondade e consentiu a sua presença no círculo restrito dos 
seus discípulos. Pouco tempo depois, a relação ganharia 
contornos afetivos, com o jovem aprendiz projetando no 
célebre mestre sexagenário uma segunda figura paterna 
(NEUKOMM, 1858, p.4).

Uma das tarefas mais importantes confiadas a 
Neukomm durante os seus anos junto a Haydn foi a de 
complementar ou arranjar obras do mestre. Como nos 
ateliês de artes plásticas dos grandes mestres do Re-
nascimento, o artista consagrado somente se ocupava 
das seções mais relevantes da obra de arte, deixando os 
detalhes acessórios a cargo dos discípulos. Neukomm 
desempenhou exaustivas e importantes tarefas como 
assistente do mestre, com reduções de obras sinfônicas 
para agrupamentos de câmara, redução para piano do 
grande oratório “Die Schöpfung” e, sobretudo, o arranjo 
de mais de 70 canções escocesas, além de centenas de 
outras canções nacionais, encomenda do editor escocês 
George Thomson (DENORA, 1997, p.99). 

Je m’étais occupé beaucoup  
dans ce pays féerique,  
où tout est merveilleusement  
beau et grandiose.1

 
Sigismund Neukomm
“Esquisse Autobiographique”, Paris, 1858. 

s
igismund Neukomm (Salzburgo, 10 de julho de 
1778 − Paris, 3 de abril de 1858), notável com-
positor, maestro, organista, pianista, flautista, 
teórico e crítico musical, viveu no Rio de Janeiro 
entre 1816 e 1821, desempenhando relevante 

papel artístico e social na corte carioca. Produto legítimo 
do centro canônico musical de enunciação germânico, foi 
frequentemente referenciado como o mais distinto discí-
pulo do célebre Haydn. Seu período brasileiro deu, malgré 
lui, origem a muitas mistificações e ilações encontradas 
em textos que vão de romances, artigos, até respeitáveis 
livros de história geral e da música. É o patrono da cadeira 
número 6 da Academia Brasileira de Música.

Neukomm, primogênito de uma família numerosa, 
nasceu em Salzburgo, no dia 10 de julho de 1778, em 
uma casa em frente à antiga residência de Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791). Ele fazia a ressalva de não ter 
sido um prodígio como o ilustre conterrâneo, sem deixar 
de frisar que também manifestou precocemente o seu 
talento, desenvolvido graças aos cuidados do seu pai, o 
renomado helenista David Neukomm (1745-1805). Antes 
de completar sete anos, iniciou seus estudos musicais, sob 
a orientação do organista da catedral de Salzburgo, Franz 
Xaver Weisshauer (fl. 1785). 

Apenas o estudo do órgão não satisfazia a inquietude 
musical de Neukomm, e logo ele passou a praticar os 
instrumentos de cordas e sopros, tendo se desenvolvido 
sobremaneira na flauta, instrumento com o qual se apre-
sentou como concertista. (PELLEGRINI, 1936, p.6). Ainda 
adolescente passou a ter aulas com Michael Haydn (1737-
1806), de quem recebeu sólida formação musical. Haydn 
o fez trabalhar seus Partitur-Fundament,2 exercícios em 
todas as tonalidades maiores e menores, com inúmeras 
progressões de baixo, com a explicação viva voce durante 
as aulas. Michael Haydn também lhe confiou parte de suas 
funções como organista da catedral de Salzburgo e de 
outras igrejas (NEUKOMM, 1858, p.4). 

SONATA
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Durante os sete anos de aprendizagem em Viena, Neukomm, sem pre-
juízo da sua atividade musical, também estudou história natural e medicina, 
tendo mesmo cogitado tornar-se engenheiro. Mas, muito cioso em garantir 
o seu sustento, propter panera lucrandum,3 o seu ganha-pão eram as lições 
quotidianas de piano e canto (NEUKOMM, 1858, p.5). Entre os alunos que lhe 
proveram o pão nessa época estavam os dois filhos de Wolfgang Amadeus 
Mozart; Carl Thomas Mozart (1784-1858) e Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791-
1844). O período vienense foi bastante profícuo para a atividade composicional 
autoral de Neukomm, a tal ponto fértil que, em janeiro de 1804, aos 25 anos 
de idade, já sentiu a necessidade de criar um catálogo de suas próprias obras 
por ordem cronológica. Entretanto, em 5 de maio do mesmo ano, Neukomm 
deixou todo esse universo cosmopolita e a estreita convivência com o seu 
amado pai artístico, partindo para a Rússia. 

Apenas o estudo do 
órgão não satisfazia 
a inquietude musical 

de Neukomm, e logo 
ele passou a praticar 

os instrumentos de 
cordas e sopros
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O JABOT RUSSO
No seu esboço autobiográfico, Neukomm mencionou sucintamen-

te que, graças a um concurso de circunstâncias favoráveis, obteve 
o posto de mestre de capela no teatro alemão de São Petersburgo 
(NEUKOMM, 1858, p.5). No entanto, não fez nenhuma menção à 
razão que o levou a deixar Viena, pois nada indicava uma situação 
profissional ou artística insatisfatória que o compelisse a abandonar a 
capital austríaca. As evidências apontam uma urgência que contrasta 
com o quadro róseo oficialmente descrito. 

Em uma carta, redigida em Viena, datada de 28 de março de 1804, 
para um destinatário não identificado, Neukomm revela grandes pre-
ocupações práticas e financeiras em relação à longa viagem até São 
Petersburgo. “Ich werde bis May längstens Anfangs Juni von hier nach 
Petersburg abreisen. Wie ich hinkommen werde, weiß ich noch nicht, 
denn in meiner Kasse sieht’s noch verdammt mager aus; aber fort 
muß ich, und sollte ich zu Fuße wandern müßen”4 (ANGERMULLER, 
1977, p.33). O indício mais antigo da provável motivação íntima de 
Neukomm é uma recensão, de autor anônimo, publicada no Allgemei-
ne Musikaliche Zeitung em 7 de abril de 1813, sobre uma obra para 
piano de Neukomm em homenagem ao compositor e pianista tcheco 
Jan Ladislav Dussek (1760-1812), intitulada “Elégie harmonique pour 
le Pianoforte sur la mort de J. L. Dussek”. 
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O autor do texto apócrifo, ao fornecer dados biográ-
ficos de Neukomm, informa, referindo-se ao período 
russo, que posteriormente ele fez chegar até a Rússia 
um “relacionamento especial”: “Nachher brachte ein 
besonderes Verhältnis und der Rath seines väterlichen 
Freundes N[eukomm] nach Russland”5 (ALLGEMEINE 
MUSIKALISCHE ZEITUNG, 1813, nº 14, p.234). O autor 
da recensão continua relatando que, para Neukomm, São 
Petersburgo foi um lugar que lhe permitiu exercer a ativi-
dade de artista freelance e uma “universidade de vida”: 
“und, in St. Petersburg, zu eyner freyern Kunstthätigkeit, 
wie auch in eine hörere Schule für die Welt, das Leben und 
seine vielseitigen Verhältnisse”.6 

A segunda fonte coeva a tratar da motivação íntima da 
partida intempestiva de Neukomm para a Rússia foi outra 
recensão de uma obra do compositor, o oratório “Christi 
Grabelung”, publicada no Allgemeine Musikaliche Zeitung 
em 15 de agosto de 1827, redigida pelo cronista, compo-
sitor e fundador do jornal, Friederich Rochlitz (1769-1842). 
O autor da recensão conhecia Neukomm pessoalmente e 
tinha grande apreço pelo músico e por sua obra. 

Na breve contextualização biográfica sobre o compo-
sitor, Rochlitz, ao mencionar a ida de Neukomm para São 
Petersburgo afirmou que a necessidade da deslocação 
do artista deveu-se a “circunstâncias especiais”, que 
não estava autorizado a relatar: “Besondere Verhält-
nisse, die näher zu bezeichnen wir erst die Erlaubniss 
haben müssten, führten N. fast noch in Jünglingsjahren 
nach St. Petersburg”7 (ALLGEMEINE MUSIKALISCHE 
ZEITUNG, 1827, nº 33, p. 563). A musicóloga austríaca 
Gisela Pellegrini (1894-1975), que, em 1936, publicou o 
texto biográfico “Sigismund Ritter von Neukomm. Ein 
vergessener Salzburger Musiker”,8 também advogava a 
tese de que a necessidade premente de Neukomm partir 
intempestivamente para a Rússia deveu-se a questões 
de foro íntimo; contudo, com a característica pruderie 
da época, diz que os contemporâneos de Neukomm 
estenderam um véu oculto sobre o verdadeiro motivo 
(PELLEGRINI, 1936, p.12).9 

A ida para a Rússia seria a primeira de várias mudanças 
de país, cultura e língua que Neukomm efetuou ao longo 
da vida. O motor da primeira mudança parece ter sido a 
sua homossexualidade, o que nos permite especular se as 
outras deslocações posteriores também poderiam estar 
ligadas aos “relacionamentos especiais”, às motivações 
de foro íntimo e ao estilo de vida a que o armário do século 
XIX obrigava.

A primeira composição relevante de Neukomm para o 
teatro alemão de São Petersburgo foi a ópera “Alexander 
am Indus”.10 Estreou, com grande sucesso, em 15 de 
setembro de 1804, durante as comemorações do terceiro 
aniversário da coroação do Tzar Alexandre I (1777-1825). 
No ano seguinte, compôs um acompanhamento melo-
dramático para instrumentos, do poema “Die Braut von 
Messina”, de Friederich Schiller (1759-1805). Ele contava 
em apresentar a música ao poeta, mas Schiller faleceu 
antes que a cópia da partitura chegasse até as suas mãos 
(NEUKOMM, 1858, P.5). 

A fama que granjeou na Rússia lhe rendeu as primeiras 
honrarias públicas. Em 1807, foi nomeado membro da So-
ciedade Real de Música de Estocolmo, e, no ano seguinte, 
integrante da Sociedade Filarmônica de São Petersburgo. A 
partir de 1805, dedicou-se intensamente à composição de 
música sacra, utilizando textos em alemão, latim, italiano 
e russo. 

Os anos de Neukomm na Rússia também parecem ter 
sido um período de frutíferos contatos profissionais, do 
início de sua fama como um dos alunos favoritos de Haydn 
e uma fase de algumas extravagâncias comportamentais, 
provavelmente inaceitáveis na conservadora capital dos 
Habsburgo. O escritor e dramaturgo Stepan Petrovitsch 
Zhikharev (1788-1860) nas suas memórias, intituladas 
“Zapiski sovremennika”,11 mencionou Neukomm em duas 
entradas datadas de 13 e 20 março de 1805:

(13 de março, segunda-feira)
“Mal sentamo-nos à mesa, chegaram os novos 
convidados: o velho professor preferido de canto, 
o castrado Muschietti,12 o qual dá aulas em Moscou 
para damas e moças em sua terceira geração, um 
alto e gordo bon vivant gourmé, e junto com ele meu 
conhecido, o jovem Neukomm, mestre de capela e 
compositor musical, um dos alunos mais amados 
do grandioso Haydn, que mora com o Steinsberg.13 
Fiquei surpreso ao vê-los juntos, mas o enigma 
rapidamente foi explicado: Muschietti sendo um 
verdadeiro e imparcial especialista em talentos 
musicais, desejando certamente segurar Neukomm 
em Moscou, preocupava-se em estabelecê-lo como 
mestre de capela. [...] Com bastante dificuldade 
consegui reconhecer Neukomm, com seu enorme 
jabot que cobria quase por completo a sua barba e 
não sei como ele conseguiu lidar com a comida. E 
os brincos? Os brincos pareciam vir das rodas dian-
teiras das minhas carruagens! Só Deus sabe quem 
o ensinou a se vestir dessa forma. As madames 
bonitas, observando o músico talentoso, sorriam” 
(ZHIKAREV, 1934, p.51-52).

25ABRIL• MAIO• JUNHO 2021



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

26

A extravagância da indumentária de Neukomm não 
deixou de causar certa espécie à boa sociedade moscovita. 

Na entrada de 20 de março de 1805, foi relatado que o 
compositor alemão Johann Wilhelm Hässler (1747-1822)14 
demonstrava grande admiração por Neukomm, e que ele 
acalentava o desejo de fazê-lo seu sucessor em Moscou. 
No entanto, o jovem músico desejava se deslocar até 
Weimar, e de lá se estabelecer em Paris, contando com a 
intermediação de ninguém menos que Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832), que o recomendou ao dramaturgo 
prussiano e general do exército imperial russo, Friederich 
Maximilian von Klinger (1752-1831):

(20 de março, segunda-feira)
Ele [Hässler] não ouve mais nada nas comunidades 
e sempre se alegra intensamente nas raras vezes 
em que se depara com tais composições como as 
de Neukomm, estas tão abundantes em riqueza, 
variedade e poder de ideias musicais. Disse que na 
velhice dos anos, ele irá deixar as aulas e gostaria de 
passá-las a Neukomm, caso este estabelecesse a 
sua moradia em Moscou. Mas, ao que parece, isso 
é impossível: Neukomm visa ir para Weimar e, de 
lá, a conselho de Goethe, pretende ir para Paris. O 
grande poeta alemão patrocina o jovem Neukomm 
para compor os excelentes coros do “Fausto” e 
forneceu-lhe uma carta para o seu amigo de São 
Petersburgo, o general Klinger (ZHIKAREV, 1934, 
p.57-58).15

Aparentemente, a intermediação de Goethe não re-
sultou, ou tardou muito a se concretizar, pois Neukomm 
permaneceu na Rússia até junho de 1808 (NEUKOMM, 
1858, p. 7).

O FAVORITO
Um dos primeiros biógrafos de Haydn, o pintor alemão 

Albert Christoph Dies (1755-1822), que entrevistou o 
compositor dezenas de vezes, registrou na sua vigésima 
sétima visita, no dia 4 de junho de 1807, que mal Haydn 
lhe viu chegar logo desviou o assunto para o seu querido 
discípulo Neukomm, que lhe havia mandado uma carta 
de São Petersburgo informando sobre os concertos que 
dirigiu na Rússia com obras de Haydn, e reiterando que o 
mestre era seu pai e criador da sua felicidade (DIES, 1962, 
p.151-152). O outro biógrafo coevo de Haydn, o diplomata 

Georg August Griesinger (1769-1845), confirmou, nas suas 
“Biographische Notizen über Joseph Haydn”, a proximida-
de de Neukomm, embora de forma menos sentimental e 
entusiasta que Dies. Para Griesinger, Neukomm era um dos 
melhores e mais gratos discípulos de Haydn, ao lado de 
Ignaz Josef Pleyel (1757-1831) e Franciszek Lessel (c. 1780-
1838): “Als seine besten und dankbaren Schüler pflegte 
er die Herren Pleyel, Neukomm und Lesse zu rühmen”16 
(GRIESINGER, 1810, p. 119). Outro biógrafo da época, o es-
critor e libretista italiano Giuseppe Carpani (1751-1825), na 
sua obra “Le Haydine”, ao ressaltar que o compositor não 
teve filhos biológicos, confirmou Neukomm como um dos 
filhos musicais do grande mestre, entre o já citado Pleyel e 
Joseph Weigl (1766-1846), que na verdade foi afilhado de 
batismo de Haydn e aluno de Antonio Salieri (1750-1825). 
Potremmo però chiamare col nome di figli suoi, alla maneira 
del Cherubini, il Pleyel, stato di proposito suo scolare, ed il 
Neukomm ed il Weigl; il quale ultimo, sebbene debba dirsi 
piú allievo del Salieri che dell Haydn.”17 (CARPANI, 1823, 
p.271). Assim, podemos constatar a partir dos textos dos 
primeiros biógrafos de Haydn, ou seja; Dies, Griesinger 
e Carpani, que privaram da intimidade do compositor, a 
sempiterna condição de discípulo querido de Neukomm, 
que se consolidou, nos anos posteriores ao falecimento 
de Haydn, como um excelente título honorífico e cartão 
de visitas profissional, a ponto do triunvirato com Pleyel 
e Lessel, ou Weigl, desaparecer, progressivamente, nas 
fontes, e Neukomm assumir individualmente o título de 
discípulo mais querido. Ironicamente, a posteridade reteve 
o nome de Ludwig van Beethoven (1770-1827) como o 
grande aluno de Haydn. 

No inverno de 1808, Neukomm chegou a Viena, onde 
reencontrou Haydn, aos 77 anos incompletos, muito debi-
litado, mas com todas as suas faculdades mentais preser-
vadas, e mais emotivo e sensível que nunca. O derradeiro 
encontro de Neukomm com o seu pai artístico deu-se em 
18 de fevereiro de 1809, pouco antes da invasão de Viena 
pelo exército francês. No momento da despedida, Haydn 
lhe presenteou com a partitura original de uma de suas 
missas, e Neukomm declarou que não trocaria o presente 
por nenhuma riqueza deste mundo. (DIES, 1962, p.173). 
O mestre faleceu em 31 de maio de 1809, apenas três 
meses após a partida do seu filho musical.
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AO SERVIÇO DE TALLEYRAND
Em 7 de novembro de 1809, Neukomm chegou a Paris, onde per-

maneceu pouco tempo, deslocando-se em dezembro para Montbéliard, 
onde aderiu à maçonaria assinando o ato de fundação da sua loja junto ao 
Grand Orient de France, tornando-se membro da loja Les Amis Éprouvés 
de Montbéliard (VANDEVIJVERE, 2015, p.521). Regressou a Paris em 
13 de maio de 1810, onde se estabeleceria até a sua vinda ao Brasil em 
1816. Sobre os três primeiros anos do músico na capital francesa, ele 
próprio declarou que levava uma vida muito agradável, sem negligenciar 
o seu trabalho (NEUKOMM, 1858, p.8). Provavelmente o interesse pri-
mordial de Neukomm na capital francesa era o de aprofundar os seus 
conhecimentos de ópera (PELLEGRINI, 1936, p.20). 

Por intermédio de Louise de Montmorency-Logny, princesa de Vau-
démont (1763-1833), foi apresentado a Charles Maurice de Talleyrand-
-Périgord, príncipe de Bénévent (1754-1838). Talleyrand, apodado de 
diable boiteux (diabo coxo), foi um importantíssimo estadista francês, 
participante e sobrevivente de todas as turbulências do antigo regime, 
terror revolucionário, império napoleônico e restauração, descrito pelos 
seus detratores como cínico, corrupto e cheio de vícios, e, ao contrário, 
louvado pelos seus admiradores como pragmático, visionário, harmo-
nioso e racional. 

Logo Neukomm, que provavelmente conheceu a sua faceta mais gra-
ciosa, classificaria o político como um amigo devotado, que o engajaria, 
após a morte de Dussek, por obesidade, como o seu pianista residente. 
A ligação patronal duraria mais de 20 anos, com períodos intermitentes 
ocasionados pelas viagens de Neukomm. 

A duradoura colaboração profissional de Neukomm com o príncipe 
de Bénévent deu azo a conjecturas sobre uma possível atuação do 
músico como uma espécie de diplomata, e uma atividade ainda mais 
improvável como informante ou espião. Nenhuma dessas funções extra-
musicais foram mencionadas nas fontes coevas. Talvez a especulação 
de atividades diplomáticas se deva, inicialmente, ao fato de o Allgemeine 
Musikalische Zeitung ter noticiado que Neukomm estava integrando a 
comitiva diplomática do príncipe Talleyrand, “Hr. Neukomm der sich ge-
genwärtig im diplomatischen Gefolge des franzöischen Staatsministers, 
Fürsten von Talleyrand, am wiener Congress befindet”18 (ALLGEMEINE 
MUSIKALISCHE ZEITUNG, 1814, nº 49, p.830). 

Suas alegadas atividades de espionagem, algumas vezes referidas 
atualmente, não são encontradas nas fontes coevas, e a hipótese 
tampouco é levantada pela biógrafa Gisela Pellegrini. O agente secreto 
Sigismund Neukomm, aparentemente, foi uma criação do escritor 
francês Jean Orieux (1907-1990), que na sua biografia romanceada de 
Talleyrand19 descreveu uma cena um tanto folhetinesca, na qual o músico 
aparece tocando piano, a altas horas, no intuito de abafar as conversas 
secretas, levadas a cabo nos aposentos de Talleyrand em Viena, e as-
sim impedindo que a polícia secreta do príncipe Klemens Wenzel von 
Metternich (1773-1859) se inteirasse das articulações francesas. 

Haydn lhe 
presenteou com a 
partitura original 
de uma de suas 
missas, e Neukomm 
declarou que não 
trocaria o presente 
por nenhuma riqueza 
deste mundo
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Não há, no entanto, margem para especulações quanto ao triunfo artístico de Neu-
komm no congresso de Viena. Em 21 de janeiro de 1815, diante de todas as cabeças 
coroadas, embaixadores e demais autoridades partícipes do congresso, teve executado, 
na Catedral de Santo Estevão, o seu Réquiem em dó menor, in memoriam de Luís XVI 
(1754-1793). O efetivo coral contou com quase 300 cantores, divididos em dois coros, 
um dirigido pelo próprio compositor, e o outro, por Antonio Salieri, mestre de capela do 
imperador da Áustria. 

Os solos de soprano ficaram a cargo da irmã do compositor, Elisabeth Neukomm 
(1789-1816). A comoção gerada pela música foi tão intensa que Neukomm e Salieri foram 
agraciados, por Luís XVIII (1755-1826), com o título de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Antes de deixar Viena, o artista financiou uma lápide, de mais relevo, para o jazigo de 
Haydn no cemitério de Gumperdorfer (PELLEGRINI, 1936, p.23-24). Dois meses após o 
triunfo vienense, foi publicada uma curiosa nota no Allgemeine Musikalische Zeitung de 8 
de março de 1815, negando um boato sobre o falecimento de Neukomm (ALLGEMEINE 
MUSIKALISCHE ZEITUNG, 1815, nº 10, p.168). Em setembro, após o congresso e os 
100 dias do efêmero retorno ao poder de Napoleão Bonaparte (1769-1821), o músico 
regressou a Paris com Talleyrand.

O PAÍS ENCANTADO
Em 1816, Neukomm aceitou uma “vantajosa oferta” (l’offre avantageuse) de 

Charles Emmanuel Sigismond de Montomorency-Luxembourg (1774-1861), Duque de 
Luxemburgo, embaixador extraordinário da França, encarregado de parabenizar D. João 
VI (1767-1826) por sua ascensão ao trono, reatar as relações diplomáticas e tratar da 
devolução da Guiana, para lhe acompanhar ao Rio de Janeiro. Embarcaram em Brest, 
na fragata Hermione, no dia 2 de abril, e chegaram ao Rio a 30 de maio20 (OLIVEIRA 
LIMA, 2006, p.715). 

Curiosamente uma notícia publicada em 18 de abril de 1816, na Gazeta do Rio de 
Janeiro, informava que Neukomm já teria desembarcado no Rio: “Em o navio americano 
Calphe, chegaram do Havre de Grace a este porto as pessoas abaixo nomeadas (a mór 
parte são artistas das quaes são Artistas de profissão) e que vem residir nesta Capital”. 
(GAZETA DO RIO DE JANEIRO, Nº 28, 1816, p.3). Na mesma notícia vemos o músico ser 
anunciado com o seu, já consolidado, título e cartão de visitas: “o mais distinto discípulo 
do célebre Haydn”. Além de Neukomm, os outros artistas mencionados são Joachim Le 
Breton (1760-1819), Auguste-Marie Taunay (1768-1824), Nicolas-Antoine Taunay (1755-
1830), Jean-Baptiste Debret (1768-1848), Charles Simon Pradier (1783-1847) e Auguste 
Henri Victor Grandjean de Montigny (1776-1850), que viriam a constituir o núcleo duro 
do que se convencionou classificar posteriormente como Missão Artística Francesa. 

O fato de Neukomm constar na lista dos artistas a bordo do Calphe deu azo a espe-
culações e a ilações sobre a sua suposta participação na Missão Artística Francesa, que 
são, ainda atualmente, frequentemente repetidas em textos diversos. O mal-entendido 
parece ter começado a ser difundido por Manuel Araújo Porto Alegre (1806-1879): “O 
célebre Neukomm, discípulo de Haydn, que veio para esta côrte como lente de música 
quando veio a colônia artística dirigida por Lebreton para fundar a Academia das Bellas 
Artes” (PORTO-ALEGRE, 1856, p.36). No entanto, as fontes da época não evidenciam a 
sua integração ao grupo de artistas franceses, anteriormente ligados ao bonapartismo.21 
Ele não os mencionou na sua autobiografia. 
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O nome de Neukomm, ao contrário de todos os artistas franceses do grupo, não consta 
da lista de futuros professores na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, idealizada por 
Le Breton, no seu memorando, de 12 de junho de 1816, apresentado a António Araújo e 
Azevedo (1754-1817), 1º Conde da Barca; a música é apenas mencionada como um estudo 
complementar, mas desnecessária à base curricular da futura escola. (LEBRETON, 1959, 
p.293). Neukomm deu a entender, nas suas memórias, que não tinha um contrato preesta-
belecido para permanecer no Brasil, apenas trazia uma carta de recomendação de Talleyrand 
endereçada ao Conde da Barca, seu amigo íntimo desde os tempos que o nobre intelectual 
português exercia as funções de embaixador em Paris. 

O Conde da Barca, nas palavras de Neukomm, era um homem de espírito esclarecido e 
de grandes conhecimentos, que o recebeu com grande bondade e o convidou a ser teste-
munha e partícipe da fundação de um novo império no novo mundo: “Nous avons l’espoir, 
me dit-il, de fonder un nouvel empire dans ce Nouveau-Monde, et ce sera pour vous d’un 
grand intérêt d’être témoin de cette période de développement”22 (NEUKOMM, 1858, p.9). 

Neukomm aceitou a oferta de trabalho e o convite para viver na casa do Conde da Barca, na 
rua do Passeio, número 42, um sobrado em frente ao Passeio Público.23 O nobre tinha como 
única companhia o médico baiano Manuel Luís Álvares de Carvalho (1751-1825), cirurgião-mor 
do Reino. A partir de 1815, o Conde da Barca, também passou a ocupar, como segunda mo-
radia, a chácara do Bom Retiro, no Engenho Velho. Neukomm não deixou de ressaltar que o 
nobre era como ele, pois não tinha se casado: “Il était comme moi, non marié, et n’avait pour 
toute compagnie, auprès de lui, qu’un ami âgé, le docteur Carvalho, homme très-distingué, 
médecin de l’infante Dona Isabella, future régente du Portugal”24 (NEUKOMM, 1858, p.10).  
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Essas linhas, aparentemente anódinas, são a única referên-
cia, em todo o texto autobiográfico, que o músico fornece 
sobre a sua vida privada.25 Pellegrini frisou que nunca se 
conheceu qualquer relacionamento de Neukomm com 
mulheres e que quem renuncia sabe ao que renunciou 
(PELLEGRINI, 1936, p.60). 

Como mencionado, o artista não foi assexuado, e teve 
outros relacionamentos, ainda que expressamente não 
relatados por ele no seu texto de velhice, já que se encon-
travam na categoria de “relacionamentos especiais”. O 
jornalista e escritor Laurentino Gomes abordou a questão 
sem eufemismo: “Um segundo enigma tem a ver com a 
sua vida privada. Bonito, famoso, solteiro e sem filhos, Neu-
komm tem seu nome numa lista de quatro homossexuais 
não assumidos da corte de dom João, elaborada por Luiz 
Mott, fundador e ex-presidente do grupo Gay da Bahia”26 
(GOMES, 2020, p.77).

Vale lembrar que os membros do governo de D. João 
VI, como o Conde da Barca, favoráveis a uma maior proximi-
dade com a França, eram vistos com grande desconfiança 
pelo ala filo-inglesa do governo, e sobretudo por Percy 
Smythe, 6º Visconde de Strangford (1780-1855), embaixa-
dor inglês no Rio de Janeiro, que denunciou, em uma carta 
a Domingos António de Sousa Coutinho, Conde de Funchal 
(1760-1833), datada de 16 de janeiro de 1810, a existência 
de uma facção homossexual pró-França, e que entre esses 
afrancesados da corte carioca “jamais la pédérastie n’était 
si florissante”27 (CORRÊA DO LAGO, 2014, p.3). 

Lorde Strangford apenas nomeou os líderes da alega-
da facção; João de Almeida Melo e Castro. 5º Conde de 
Galvêas (1756-1814) e o núncio apostólico, o bispo italiano 
Lorenzo Callepi (1741-1817). Mas estendeu a pecha de 
“filhos de Sodoma” a todos os francófilos do governo 
joanino no Rio.

A particularidade de Neukomm ter ido viver na casa 
do Conde da Barca enquadra-se em um velho hábito do 
nobre intelectual Araújo e Azevedo, que tinha o costume 
de hospedar regularmente algum artista residente: “Na sua 
casa encontrava-se sempre hospedado algum profissional: 
ou o cavalheiro Neukomm, discípulo favorito de Haydn e 
compositor da real capela, ou um pintor italiano agarrado 
não se sabia onde, (...) ou outros artistas” (OLIVEIRA LIMA, 
2006, p.167). 

Segundo o próprio compositor, o rei lhe deu pagamento 
mais que suficiente para cobrir as suas despesas, sem 
lhe designar nenhuma função específica. Mas ele teve 
a felicidade de oferecer lições de música à infanta Dona 
Maria28 (sic) a D. Pedro (1798-1828) e à sua futura esposa, 
Dona Leopoldina (1797-1826), aproveitando a ocasião para 
praticar a língua francesa. (NEUKOMM, 1858, p.10). Essa 
afirmação de Neukomm deu margem a todo tipo de ilações, 
deturpações e imprecisões, frequentemente repetidas na 
história da música brasileira, sobre a real extensão do seu 
papel de professor dos príncipes. 

Pela inclusão da princesa Leopoldina podemos cons-
tatar que o relato se refere a um período posterior a 5 no-
vembro de 1817, data de chegada da princesa austríaca ao 
Rio, o que parece indicar que durante os seus primeiros 17 
ou 18 meses no Brasil, Neukomm não ofereceu lições aos 
infantes portugueses, que eram alunos de longa data do 
célebre compositor Marcos Portugal (1762-1830). D. Pedro 
já era um jovem adulto com muitos anos de formação mu-
sical, pois já tinha sido aluno do castrado italiano Giuseppe 
Totti (fl.1780-1832), e é provável que tenha tomado lições 
de outros professores, como Januário da Silva Arvelos 
(c.1790-c.1844) e o Padre José Maurício Nunes Garcia 
(1767-1830), o mais notável compositor brasileiro da épo-
ca, mestre da Real Capela do Rio de Janeiro desde 1808. 

D. Pedro não somente fez a maior parte da sua instru-
ção musical sob a orientação de Marcos Portugal, como, 
enquanto o mestre foi vivo, nunca prescindiu de seus 
conselhos para as suas próprias composições, sobretudo 
as utilizadas na Capela Real. Nesse contexto, as lições que 
Neukomm deu ao príncipe, foram de caráter mais informal 
e esporádico, o que talvez pudesse ser encaixado na defini-
ção atual de masterclass. Exatamente no mesmo período, 
em carta datada de 15 de novembro de 1817, destinada 
ao compositor austríaco Joseph von Eybler (1765-1846), 
Neukomm informava ao amigo que “o príncipe herdeiro 
ama sem dúvida a música, mas será difícil curar o seu 
estômago deteriorado. No começo sentia dentro de mim 
um clamor de apóstolo, mas o meu santo fervor já está 
muito mais morno, pois tenho pouca vontade de alcançar 
a coroa de mártir. Transeat cum caeteris!”29 (NEUKOMM, 
1817, apud SILVA, 2012, p.370).30 
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M
ais reveladora ainda é a carta a uma amiga 
parisiense, datada de 12 de agosto de 1817, 
portanto anterior à chegada de Leopoldina, em 
que o próprio compositor austríaco revelou 
não incluir D. Pedro no rol dos seus alunos de 

fato: “j’ai deux Eléves, je n’y compte pas le Prince royal, 
qui s’occupe de la musique en Prince”31 (ANGERMULLER, 
1977, p.38-39). 

O caso da infanta Isabel é muito semelhante, pois 
também era aluna regular de Marcos Portugal, e a princesa 
Leopoldina era uma jovem adulta quando chegou ao Rio, 
e já havia tido a sua instrução musical consolidada, sob a 
orientação do compositor Leopold Kozeluch (1747-1818),32 
em Viena (OBERACKER, 1973, p.18). Na verdade, a prince-
sa trazia da Áustria uma recomendação positiva, em relação 
ao compatriota radicado no Rio, feita por Eybler “com 
caloroso zelo amigo” (NEUKOMM, 1817, apud SILVA, 
2012, p.370). Assim, o papel de Neukomm, como didata 
dos príncipes, foi informal, o que não lhe impediu de fazer 
música com os infantes e lhes dedicar algumas obras.33 

A lenda de Neukomm como professor de composição, 
harmonia e contraponto de D. Pedro, e como principal 
professor de música de sua irmã e de sua esposa, além 
de farol da vanguarda musical alemã nos trópicos, é uma 
criação posterior da história da música brasileira, fruto de 
uma visão darwinista germanófila eivada de preconceitos 
contra o alegado atraso das músicas italiana e portuguesa. 

As duas únicas alunas no Rio, reconhecidas por Neu-
komm, foram sua antiga amiga Wilhemine von Langsdorff, 
née Schubert (fl.1804-1822.), esposa do Barão Georg Hein-
rich von Langsdorff (1774-1852), cônsul-geral da Rússia 
no Rio, que já tinha sido sua aluna no país eslavo,34 e uma 
jovem não identificada de 16 anos, extremamente talento-
sa, possuidora de uma disciplina excepcional de estudo.35 
(ANGERMULLER, 1977, p.38-39). Curiosamente, o músico 
não fez menção a Francisco Manuel da Silva (1795-1865), 
compositor do hino nacional brasileiro, que, por essa altura, 
se declarava seu discípulo.

Neukomm foi um tanto contraditório em relação ao 
pagamento régio que eventualmente auferia, pois, se em 
um primeiro momento afirma que recebia o suficiente 
para as suas despesas, logo diz que viveu os seus anos no 
Rio sem depender da corte ou do Estado: “Ainsi je vécus 
pendant tout le temps de mon séjour à Rio Janeiro, de 
1816 à 1821, au milieu de la famille royale, qui me combla 
de bontés; mais sans dépendre personnellement ni de la 
Cour, ni de l’État”.36 

Na sua correspondência privada, a situação descrita é 
bem menos rósea. Na já referida carta à amiga parisiense, 
de 1818, Neukomm queixou-se de que ganhava tão pouco 
que não teria como economizar o necessário para regressar 
à Europa, além de frisar que não havia no Rio um só profes-
sor de música que fosse ao menos medíocre. Reclamou 
que todos trabalhavam por uma paga indigna e mesmo 
assim se dava por satisfeito, já que sendo famoso ganhava 
mais que os colegas locais: “Parmi les aveugles le borgne 
est Roi” 37(ANGEMULLER, 1977, p.38-39). 

A precária situação de suas finanças é mais um indício 
da pouca consistência das suposições de que exercia algum 
tipo de atividade como informante ou espião de Talleyrand, 
pois certamente não teria problemas de caixa se fosse um 
agente infiltrado do governo francês.38 

Em 21 de junho de 1817, faleceu o Conde da Barca, o 
que representou um duro golpe para Neukomm, que perdia 
de uma só vez o seu protetor e hospedeiro. Na ocasião 
compôs uma marcha fúnebre alusiva à morte do conde, 
dedicada ao seu amigo e único companheiro Manuel Luís 
de Carvalho.39 O novo hospedeiro do músico austríaco seria 
o baiano José Egídio Álvares de Almeida, Barão de Santo 
Amaro (1767-1832). 

A residência dos Santo Amaro e a dos Langsdorff eram 
espaços onde se reuniam habitualmente vários músicos 
e amadores da música, onde Neukomm pôde estreitar 
os laços de amizade com outros colegas músicos, como 
o Padre José Maurício Nunes Garcia. Em um episódio na 
casa dos Santo Amaro, Garcia acompanhou em uma bar-
carola o castrado napolitano Giovanni Francesco Fasciotti 
(fl.1816-1843), e, em seguida, demonstrou suas habilida-
des de improvisação ao piano, variando sobre o motivo da 
referida peça. Neukomm, ao relatar o episódio, referiu-se 
ao padre músico como o “maior improvisador do mundo” 
(PORTO-ALEGRE, 1856, p.36). 

Como visto, Neukomm exerceu um papel relativamente 
informal no meio musical carioca, sendo assim os saraus, 
a música de câmara e os alunos da alta burguesia o seu 
propter panera lucrandum nos trópicos. Embora muitas 
fontes oitocentistas, sobretudo alemãs e francesas lhe 
tenham atribuído o cargo de mestre da Capela Real, o seu 
nome nunca esteve em nenhuma das relações nominais 
dos empregados da Capela Real, publicadas no Almanaque 
do Rio de Janeiro, em 1816 e 1817. Além disso, Neukomm 
se queixou, na já referida carta a Eybler:
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Neukomm tinha um 
discurso muito distinto 

nas suas declarações 
públicas, onde sempre 

é muito elogioso e 
galante, e nas suas 

correspondências 
privadas, extremamente 

depreciativas ao meio 
musical carioca

 “A ruindade da assim chamada música sacra [no Rio]. O deplorável trá-lá-lá de ópera 
bufa aqui neste lugar me aborrece tanto que evito aparecer na Capela Real [...]. Neste 
país uma fuga é contrabando e com bons motivos. Os amantes das artes daqui acham 
minhas composições sacras tristes” (NEUKOMM, 1817, apud SILVA, 2012, p.369).

Neukomm tinha um discurso muito distinto nas suas declarações públicas, como nas 
notas para o Allgemeine Musikalische Zeitung e no seu texto autobiográfico, onde sempre é 
muito elogioso e galante, e nas suas correspondências privadas, extremamente depreciativas 
ao meio musical carioca, “onde há muitos que tem a empáfia de se intitularem professores 
de música, mas não chegam nem a medíocres” (ANGEMULLER, 1977, p.39). Ou ainda 
mais cruamente, que: “Os músicos aqui são quase todos verdadeiros biscateiros (wahre 
Tagelöhner); desde que aqui cheguei não consegui juntar um quarteto. A música aqui está 
na infância, mas é uma criança travessa e muito mal-educada de onde um inútil vai crescer” 
(NEUKOMM, 1817, apud SILVA, 2012, p.370). 

Além do imaturo gosto local, havia outra dificuldade objetiva, a concorrência dos já esta-
belecidos compositores oficiais da Capela Real: José Maurício, Marcos Portugal e Fortunato 
Mazzioti (1782-1855). No entanto, Neukomm acabou por fazer concessões ao gosto musical 
carioca e de D. João VI, aficionado por música sacra,40 e compôs a sua “Missa Solemnis 
pro Die Acclamationis Joannis VI” em “estilo híbrido com influências do operismo italiano” 
(CARDOSO, 2008, p.219). 

SONATA
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Os naturalistas alemães Johann Baptist Von Spix (1781-
1826) e Carl Friederich Philip Von Martius (1794-1868), que 
estiveram no Brasil, entre 1817 e 1820, também deram 
um parecer semelhante, relatando a imaturidade do gosto 
musical carioca, lamentando o insucesso da música sacra 
de Neukomm, escrita no “estilo dos mais famosos músi-
cos alemães”, causando assim estranheza ao gosto luso-
-italiano local: “Für seine, ganz im Style der berühmtesten 
deutschen Musiker geschrieben, Messen war freilich die 
musikalische Bildung der Einwohner noch nicht reif”41 (SPIX 
E MARTIUS, 1823, v.1, p.106). 

A supremacia do gosto alemão é, na realidade, bem 
mais complexa do que a hegemonia da musicologia germâ-
nica impôs a partir do último quartel do século XIX. O próprio 
Neukomm tinha como referências sublimes de composição 
musical, além dos sacrossantos Mozart e Haydn, quatro 
grandes mestres italianos do passado: Giovanni Pierluigi 
Palestrina (1525-1594), Francesco Durante (1684-1755), 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) e Nicollò Jommelli 
(1714-1774) (ANGEMULLER, 1977, p.38-39). 

Se as composições sacras do músico austríaco não 
faziam sucesso na corte tropical, ao menos ele demons-
trou satisfação com o nível técnico dos músicos locais. No 
seu, muitas vezes referenciado, artigo para o Allgemeine 
Musikalische Zeitung, publicado em 19 de julho de 1820, 
relatando a estreia brasileira do “Réquiem” de Mozart, 
ocorrida na Igreja de Nossa Senhora do Parto, em dezem-
bro de 1819, a cargo da Irmandade da Gloriosa Virgem e 
Mártir Santa Cecília, teceu loas aos músicos participantes, 
especialmente ao Padre José Maurício Nunes Garcia, que 
levou o gênio de Mozart a ser dignamente recebido no novo 
mundo: “Die Aufführung des Mozartischen Meisterwerkes 
liess nichts zu wünschen übrig; alle Talente wetteiferten 
um den genialien Fremdling Mozart in dieser neuen Welt 
würdig zu empfangen”42 (ALLGEMEINE MUSIKALISCHE 
ZEITUNG, 1820, nº 29, p.502-503). 

Curiosamente, a notícia da estreia do “Réquiem” de 
Mozart já tinha sido publicada no mesmo jornal um mês 
antes, na edição de 7 de junho, e no relato, de autor apenas 
identificado como “um correspondente”, também informa 
que Neukomm e José Maurício estão preparando a estreia 
brasileira do oratório “A Criação de Haydn”, embora o pri-
meiro mestre de capela local Marcos Portugal (der hiesege 

esrte Kappelmeister Marco Portogallo), não apreciasse que 
outro repertório, além do seu, fosse apresentado. (ALLGE-
MEINE MUSIKALISCHE ZEITUNG, 1820, nº 23, p.401). 

Talvez o correspondente local tenha sido o próprio 
Neukomm, que certamente teria bons motivos para cobiçar 
a posição profissional de Marcos Portugal na corte cario-
ca, pois o lisboeta estava no topo do sistema musical da 
corte, desempenhado o cargo de Mestre de Suas Altezas 
e Diretor de Música da Corte, logo a ferina crítica sobre a 
putativa reserva de mercado do compositor oficial não foi 
desprovida de algum ressentimento. 

De toda forma, em 24 de janeiro de 1821, o “Réquiem” 
de Mozart foi novamente apresentado no Rio, sempre 
com a regência de José Maurício Nunes Garcia. Para essa 
ocasião, Neukomm o completou de acordo com a liturgia 
católica romana, acrescentado, ao final da obra, o respon-
sório “Libera me”, destinado à absolvição e inumação na 
“Missa dos Mortos”. Neukomm utilizou ideias musicais do 
original de Mozart, retiradas do “Dies Irae”, “Réquiem” e 
“Lacrimosa” para construir as seções do “Dies Illa”, “Ré-
quiem” e “Kyrie” do seu magistral “Libera me”. 

Neukomm participou, como coadjuvante e dedicatário, 
do primeiro livro sobre música impresso no Brasil, publicado 
em 1820, na Impressão Régia, “A notícia da vida e das 
obras de José Haydn”,43 de Le Breton. O músico austrí-
aco colaborou com 23 notas, inseridas pelo tradutor, que 
apenas se identificou como “Hum Amador”.44

O fato de não ter exercido uma posição oficial efetiva 
em nada lhe tolheu a capacidade criativa. Nos seus cinco 
anos cariocas, produziu 67 composições, embora no seu 
catálogo mencione apenas 45. Deixou de referir, por 
exemplo, a 20 belíssimos arranjos de modinhas de Joa-
quim Manuel da Câmara (1780-1840). Compôs obras para 
orquestra sinfônica, “grande orquestra militar”, piano solo, 
música de câmara, música vocal e música sacra. (MEYER; 
CASTAGNA, 2005, p.778). 

Neukomm foi o primeiro compositor erudito a utilizar 
elementos populares brasileiros na música de concerto, 
como em duas obras de 1819: “A fantasia para flauta e 
piano L’Amourex”, dedicada aos Langsdorff, em que fez 
uso da modinha “A melancolia”, de Joaquim Manuel da 
Câmara, e, especialmente, o capricho para piano “O amor 
brazileiro”, sobre um lundu brasileiro.45 
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O período carioca de 
Neukomm se encerrou 
em 1821. Segundo o 
compositor, a decisão 
de regressar à Europa 
deveu-se ao conselho 
de alguns médicos após 
uma tuberculose 

O período carioca de Neukomm se encerrou em 1821. Segundo o compositor, a 
decisão de regressar à Europa deveu-se ao conselho de alguns médicos após uma tu-
berculose (phthisie pulmonaire) que lhe deixou em estado preocupante46 (NEUKOMM, 
1858, p.10). Certamente a situação periclitante da corte carioca após a revolução liberal 
do Porto, de 24 de agosto de 1820, e o consequente regresso forçado a Portugal de D. 
João VI, em 25 de abril de 1821, fizeram-no compreender que não lhe restaria muito 
a fazer no contexto de empobrecimento súbito do Rio de Janeiro. 

Assim, a bordo da fragata Matilde, em 15 de abril de 1821, deixou, em caráter 
definitivo, o pays féerique carioca. Compôs na noite anterior, já embarcado, uma 
singela canção de despedida: “Addio”, e registrou as saudades dos amigos do Rio 
em um adágio expressivo para piano, publicado pela casa Simrock de Bonn e Colônia, 
em 1822: “Les Adiex de Neukomm à ses amis à Rio de Janeiro”. Ao chegar a Lisboa, 
reviu D. João pela última vez, sendo agraciado pelo monarca com a Ordem de Cristo, 
e posteriormente, com a Ordem da Conceição, que lhe foi remetida para a França. 

SONATA
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É muito plausível que, em julho de 1831, Neukomm 
tenha se encontrado em Paris com D. Pedro I, então 
imperador decaído.47 Muito provavelmente, o último en-
contro do compositor com um membro da família imperial 
brasileira ocorreu em 1843, quando Francisca de Bragança 
(1824-1898), princesa de Joinville, chegou a Paris. Na 
ocasião, Neukomm lhe apresentou um arranjo do hino 
constitucional,48 composto por seu pai, quando ainda era 
príncipe do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. 

PERORATIO LACRIMOSA
Após os anos no Brasil, Neukomm ainda viveria quase 

quatro décadas, com inúmeras viagens pela Europa e norte 
da África, sempre mantendo intensa e regular produção 
composicional; ele deixou um legado de quase duas mil 
obras. Sua música circulou por toda Europa, Brasil e Estados 
Unidos, saindo progressivamente do repertório ao longo 
da segunda metade do século XIX. As várias mistificações, 
equívocos e ilações encontradas nos textos de história da 
música brasileira ainda carecem de revisões e correções, 
sua obra ainda permanece relativamente pouco explorada, 
necessitando de mais performances, edições e estudos. 

A presença desse singularíssimo personagem, no Rio 
de Janeiro, nos anos pré-independência é mais uma pérola 
na coroa da nossa extraordinária história; afinal, que outro 
país do continente americano contou com a presença de 
um discípulo querido de Haydn? Somente o país encantado 
com a sua singular Versalhes tropical poderia ter acolhido, 
no novo mundo, o Chevalier Neukomm. Libera Sigismun-
dus, Domine, de morte aeterna. 

O autor é pesquisador do Centro de Estudos de Sociologia e 
Estética Musical – Lisboa.
mariotrilha@gmail.com
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1. Eu estive muitíssimo ocupado neste país encantado [Brasil], onde tudo é 
maravilhosamente belo e grandioso. (Tradução do autor.)

2. Metodologia muito semelhante ao partimento italiano. 

3. Ganhando o próprio pão (tradução do autor).

4. “Em maio, ou no máximo início de junho, viajarei daqui até Petersburgo. Como 
chegarei lá ainda não sei, já que as minhas finanças ainda estão desgraçadamente 
magras; mas devo partir, ainda que deva ir a pé” (tradução do autor).

5. “Depois disso, um relacionamento especial e os conselhos de seu amigo 
paterno trouxeram N[eukomm] à Rússia” (tradução do autor).

6. “E, em São Petersburgo, teve a liberdade de exercer uma atividade artística 
freelance, (a cidade) foi uma escola superior para o mundo, para a vida e para 
as relações multifacetadas” (tradução do autor).

7. “Circunstâncias especiais, que teríamos de ter permissão para descrever com 
mais detalhes, levaram N[eukomm] a São Petersburgo ainda na sua juventude” 
(tradução de Filipe Cattapan, a pedido do autor).

8. Sigismund Cavaleiro de Neukomm. Um músico salzburguês esquecido.

9. Es waren jedenfalls innere Gründe, die ihn bestimmten, seine deutsche 
Heimat zu verlassen, doch breiteten seine Zeitgenossen einen verhüllenden 
Schleier über den wahren Grund.

10. Possivelmente uma adaptação em alemão do “Alessandro nelle’Indie”, 
de Metastasio. 

11. Apontamentos de um contemporâneo.

12. O castrado referido por Zhikharev era o italiano Pietro Muschietti (fl. 1770-
1805), que fez grande carreira como primo uomo entre 1770 e 1791, tendo 
cantado na Itália, França, Áustria, Espanha e Alemanha, estreou várias óperas, 
como Mitridate, re di Ponto de Mozart; a partir de 1798, se encontram referências 
da sua atividade como professor de canto e compositor na Rússia.

13. O Steinsberg, com quem Neukomm morava, quando estava na capital russa, 
era provavelmente o ator, diretor e dramaturgo Karl Franz Guolfinger Ritter von 
Steinsberg (1755-1806) engajado no teatro alemão de Moscou.

14. Sobrinho e aluno do compositor e organista Johhann Christian Kittel (1732-
1809), discípulo de Johann Sebastian Bach (1685-1750).

15. Tradução do original russo, feita por Antonina Minekova, a pedido do autor. 

16. “Ele costumava elogiar os senhores Pleyel, Neukomm e Lesse como seus 
melhores e mais gratos alunos” (tradução do autor). 

17. “No entanto, podemos chamar com o nome de filhos seus, à maneira 
do Cherubini, Pleyel, que foi propositadamente seu estudante, Neukomm e 
Weigl, ainda que o último se deva dizer mais aluno de Salieri que de Haydn.” 
(Tradução do autor.) 

18. “Sr. Neukomm está atualmente na comitiva diplomática do ministro de 
Estado francês, o príncipe de Talleyrand, e encontra-se no Congresso vienense.” 
(Tradução do autor.)

19. Talleyrand ou le Sphinx incompris, Flammarion, Paris, 1970. p.608-609.

20. Neukomm, sempre muito diligente, aproveitou o longo período da viagem 
para compôr alguns motetos, marchas e música militar para a banda da fragata. 

21. Neukomm, como servidor de um membro do governo de Luis XVIII, dificil-
mente seria integrado a um grupo vinculado ao imperador decaído. 

22. “Nós temos a esperança, me disse ele, de fundar um novo império nesse 
Novo Mundo, e seria para você de grande interesse ser testemunha desse 
período de desenvolvimento” (tradução do autor).

23. O prédio foi demolido em 1937, e em parte do seu terreno, encontra-se 
atualmente um terreno baldio. 

24. “Ele era como eu, não era casado, e tinha como única companhia, junto 
dele, somente um amigo de idade, o doutor Carvalho, homem muito distinto, 
médico da infanta Dona Isabel, futura regente de Portugal” (tradução do autor).

25. O inventário póstumo de Neukomm, informa que ele faleceu solteiro e sem 
filhos. Francesarchives. Cota MC/ET/LXIV/797.

26. Luiz Mott assegurou que a musicóloga Cleofe de Mattos Person teria 
declarado que Neukomm teve que deixar a corte dos Habsburgos por ser ho-
mossexual. Provavelmente trata-se de alguma fala em comunicação ou palestra, 
pois não há registro de tal afirmação nos escritos da renomada pesquisadora. 

NOTAS DE RODAPÉ

27. “Nunca a pederastia floresceu tanto” (tradução do autor).

28. Isabel Maria de Bragança (1801-1876).

29. “Assim seja com os outros” (tradução do autor).

30. Tradução do original em alemão feita por Luís Alves da Silva. 

31. “Tenho dois alunos, não incluo o príncipe real [entre os alunos] que se ocupa 
da música como príncipe (tradução do autor).

32. Desde de 1792, após o falecimento de Mozart, Kozeluch ocupava as funções 
de Hofkomponist (compositor da corte) e de Kammerkapelmeister (mestre de 
capela de câmara) na corte vienense. 

33. Por exemplo: “Théme de Kozeluch varié pour le pianoforte et violoncello” 
(1817), a pedido da princesa Leopoldina; a “Sonate pour le pianoforte a quatre 
mains” (1819), dedicada à infanta Isabel Maria; ou “Marche Impériale compo-
sée à l’occasion de l’acclamation de S.M. Pierre I, Empereur du Brésil” (1822).

34. Os Langdorff possuíam um grande piano inglês, que se destacava no Rio 
de então.

35. Talvez a jovem aluna fosse Anna Eléonore Verquain Locatelli, dedicatária da 
grande sonata para piano “Le retour a la vie”, composta no Rio, em 10 de julho 
de 1819, ou, como apontado por Rosana Lancelotti, Maria Joanna de Almeida, 
dedicatária do capricho para piano “O amor brazileiro”, composto no Rio, em 
3 de maio de 1819.

36. “Assim, eu vivi durante todo o tempo de minha estadia no Rio de Janeiro, 
de 1816 a 1821, no meio da família real, que me cobria de bondades; mas sem 
depender pessoalmente nem da corte e nem do Estado” (tradução do autor). 

37. “Entre os cegos o caolho é rei” (tradução do autor).

38. Nos arquivos do Quai d’Orsay (Ministério das Relações Exteriores da França), 
não há contrato, pagamento ou menção feitos a Neukomm. 

39. “Marche funèbre sur la mort du Comte da Barca”, composée et dediée à 
son ami Mr. Manoel Luiz de Carvalho, par le Chevalier Sigismond Neukomm. 

40. Inúmeros relatos da época comprovam o deleite do monarca com a música 
sacra, até mesmo versos populares corroboram a sua afeição: “Nós temos 
um rei chamado João, faz o que lhe dizem, come o que lhe dão, e vai a Mafra 
ouvir o cantochão”. 

41. “Para suas missas, escritas no estilo dos músicos alemães mais famosos, a 
educação musical dos habitantes ainda não estava madura” (tradução de Filipe 
Cattapan, a pedido do autor).

42. A execução da obra-prima mozartiana não deixou nada a desejar; todos os 
talentos concorreram para que o genial forasteiro Mozart fosse dignamente 
recebido neste novo mundo. (Tradução do autor.) 

43. Trata-se da tradução brasileira de uma comunicação proferida por Le Breton, 
no Instituto de França, em 6 de outubro de 1810.

44. Provavelmente Bento ou José da Silva Lisboa. 

45. Vale lembrar que os compositores brasileiros somente adotaram a prática na 
segunda metade do século XIX, em obras como “A cayumba, dança dos negros” 
(1857) de Antônio Carlos Gomes (1836-1896), “A Sertaneja” (1869) de Brasílio 
Itiberê da Cunha (1846-1913), o “Tango Brasileiro” (1890) de Alexandre Levy 
(1864-1892) ou a “Série Brasileira” (1891) de Alberto Nepomuceno (1864-1920). 

46. Na verdade, a tuberculose, e o seu estado de saúde de forma geral, agrava-
do pelo desconforto com o clima tropical, o afligia desde 1818 (ALLGEMEINE 
MUSIKALISCHE ZEITUNG, 1818, nº38, p.674).

47. Maço 92 – Doc. 4350 do INVENTÁRIO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO 
DA CASA IMPERIAL DO BRASIL EXISTENTES NO CASTELO D’EU. 4 Jul. 
1831 − Neukomm ou (Penkomm). Marquês de Rezende. − Carta pedindo 
audiência a D. Pedro. − Em francês. Acompanha outra do mesmo. Há mais 
duas entradas sobre Neukomm no mesmo inventário: 27 Nov. 1826 − Sigis-
mond Neukomm. − D. Pedro I. − Mensagem. − Comunica a Composição de 
uma Sinfonia heróica e 10 Mar. 1827 − Sigismundo Neukomm. − D. Pedro 
I. − Mensagem. − Em francês, e 10 Mar. 1827 − Sigismundo Neukomm. − D. 
Pedro I. − Mensagem. − Em francês.

48. “Hymno constitucional, offerceido à naçaô Portugueza pello Principe 
Real, autor da muzica e  a Poesia. Ecrit sous la dictée de S.A.R. Don Pedro 
d’Alcantara, alors Principe Real do Reino unido, arrangé pour le Piano-forté 
pour S.A.R. Madame la Princesse de Joinville à son arrivée à Paris, 1843, par 
Sigismond Neukomm.”

SONATA
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A aparição do ex-imperador do Brasil, Dom Pedro I, na plateia do teatro 
Ópera de Paris em agosto de 1831, foi um grande acontecimento. Ocupando 
o camarote do rei Luís Felipe, ele estava acompanhado da jovem esposa, 
Dona Amelia e da filha, a rainha de Portugal, Dona Maria II, cujo trono tinha 
sido usurpado pelo tio, Dom Miguel. Era uma conjunção de elementos sim-
bólicos capaz de impactar até mesmo Paris e sua já ativíssima imprensa. 
Dom Pedro, que era a primeira e até então única cabeça coroada de um país 
das Américas, fora levado a abdicar pela pressão dos liberais na imprensa 
e no Parlamento que o acusavam de namorar com o absolutismo. 

NAPOLEÃO  
E D. PEDRO I

OS LAÇOS DE 
FAMÍLIA DE

ISABEL LUSTOSA
Historiadora e cientista política
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as a acolhida que recebeu 
na França tivera sinal tro-
cado, pois ele foi muito 
bem recebido pelos liberais 

franceses liderados por Lafayette e aclamado como o mais 
moderno e liberal dos príncipes, aquele que dera Constitui-
ção tanto para os selvagens do Brasil quanto para o povo 
supersticioso e ignorante de Portugal.

Isso em contraste com o irmão, Dom Miguel, cujas 
barbaridades ganharam maior estridência depois que man-
dara prender e açoitar pelas ruas dois cidadãos franceses. 
O episódio mobilizou a sociedade francesa e obrigou Luís 
Felipe − que até então ensaiava uma neutralidade à ingle-
sa − a despachar para Lisboa aquele mesmo almirante 
Roussin, que já tinha passado pelo Rio de Janeiro um ano 
antes em situação parecida. Dom Miguel teve de engolir 
a arrogância, até porque, ao mesmo tempo que se de-
sentendia com os franceses, a polícia de Coimbra fizera o 
favor de, depois de acobertar as pancadas que dois jovens 
estudantes ingleses sofreram de assaltantes, os prendera 
e ainda achacara levando objetos de valor. 

Parece que os excessos de aplausos do povo português 
tinham virado a cabeça do príncipe, que resolvera afrontar 
duas poderosas monarquias ao mesmo tempo. Do seu 
lado ficaram apenas a Espanha, do igualmente detestado 
Fernando VII, e o Tzar. Os tantos fuzilamentos e as atroci-
dades cometidas por Dom Miguel contra os prisioneiros 
políticos, bem como os milhares de emigrados portugueses 
que, fugindo deles, desembarcavam nas costas da Ingla-
terra, da França e da Bélgica a todo momento, ajudavam 
a impulsionar a causa de Dom Maria II.

A FILHA DO PRÍNCIPE EUGENIO
As lendas em torno das riquezas do Brasil e da perso-

nalidade de Dom Pedro contribuíram para incrementar o 
interesse por ele. Mas, o que lhe rendeu mais popularida-
de foi, certamente, o fato de estar casado com a filha de 
Eugenio de Beauharnais, o célebre e benquisto príncipe 
Eugenio, filho de Josefina que fora perfilhado por Napoleão. 

A imagem de Napoleão, desde sua morte, em 1821, 
vinha sendo recuperada pelo povo francês, saudoso dos 
tempos de glória do império e insatisfeito com o reinado 
dos Bourbon. A insatisfação se agravara depois que Carlos 
X, o irmão mais novo de Luís XVI e Luís XVIII, subira ao 

trono em 1824. Perseguições políticas, crise econômica e, 
finalmente, tentativas de modificar a Constituição no sen-
tido de garantir maior poder ao monarca, culminaram, em 
1830, com os “três dias gloriosos”, a chamada Revolução 
de Julho, que depositou a coroa na cabeça de um membro 
do ramo cadete da monarquia, os Orleans, desde sempre 
desejosos de suplantar o ramo mais antigo, dos Bourbon. 

Luís Felipe que passou à história como o “rei burguês”, 
educado nos princípios econômicos e culturais da Ingla-
terra, onde passara a maior parte dos seus anos de exílio; 
fazia jus ao apodo, sendo homem pragmático, econômico e 
amealhador de riquezas. Seus hábitos despojados – gostava 
de passear ao entardecer nos Jardins das Tulherias, de bra-
ços dados com a rainha, saudando os concidadãos com a 
cartola ou com um vigoroso shake hands − representavam 
uma ruptura com os complicados rituais do antigo regime 
que seus primos tentaram ressuscitar. 

Luís Felipe recebera o apoio integral da burguesia e da 
classe média e unira bonapartistas, republicanos e consti-
tucionalistas em torno de seu frágil trono. Até desse ponto 
de vista, a sorte foi favorável a Dom Pedro, que tinha muitas 
afinidades com o rei dos franceses, sendo ele mesmo 
muito econômico a ponto de ser considerado avaro, com 
vocação para o comércio e com hábitos pessoais bastante 
simples. A integração entre as duas famílias foi rápida e a 
convivência muito agradável, multiplicando-se em encon-
tros e confraternizações. 

Dom Pedro já fora muito celebrado quando aparecera 
pela primeira vez em Paris, atendendo a convite de Luís 
Felipe para participar dos festejos pelo primeiro ano da 
Revolução de Julho. Um rei sem muito prestígio − que 
devia a coroa ao apoio que dera Lafayette à sua elevação 
ao trono, esnobado pelos aristocratas legitimistas do Fau-
bourg Saint-Germain −, ainda mal sentado no trono, viu 
como uma oportunidade midiática, digamos assim, ter a 
seu lado um imperador vindo dos trópicos, espécie de rei 
Baltazar, como disse o jornal Fígaro, que deixará para trás 
um reino com montanhas de ouro e diamantes e um povo 
semisselvagem. O fato de ser casado com a neta de Na-
poleão Bonaparte dava ainda mais prestígio ao convidado.

M
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De fato, mal chegou a Paris, Dom Pedro foi condecorado com a Legião de Honra e 
figurou ao lado do rei nos desfiles e na revista das tropas comemorativas do primeiro 
aniversário da Revolução de 1830. Na cerimônia do Panteon em homenagem aos heróis 
daquela revolução, ao lado da cadeira do rei foi colocada uma outra para Dom Pedro. Ele 
era o convidado mais importante da festa. Também fez sucesso nas ruas, saudado pela 
multidão que gritava: “Viva o Imperador!”, o que propiciou ao Figaro o complemento 
irônico: “do Brasil, bem entendido”. Numa alusão ao outro imperador, o dos franceses. 
Essa comparação deve ter feito bem a Dom Pedro, que sempre admirara Bonaparte e 
se sentia orgulhoso de ser associado a ele. 

D. PEDRO, DONA LEOPOLDINA E O GENERAL HOGENDORP
Menino ainda, Dom Pedro não tirara os olhos do suntuoso uniforme do general Jules 

Andoche Junot, representante de Napoleão na corte portuguesa quando este se apre-
sentara de forma altiva diante de Dom João VI em Lisboa. Escaldado pela desagradável 
experiência que tiveram com o antigo embaixador francês, o general Lannes, Dom João 
teve uma primeira impressão positiva do marido da futura marquesa de Abrantes. O 
encantamento do menino pela figura imponente do militar foi tamanho que, no dia se-
guinte, Dom João mandou um emissário pedir a Junot que lhe emprestasse o uniforme 
para mandar fazer um igual para ele e para o filho primogênito. 

Mas, Napoleão deve ter assombrado os sonhos do pequeno príncipe português 
quando surgiu, em 1807, o projeto de mandá-lo sozinho para o Brasil, sem pai, nem 
mãe, nem avó, por conta da ameaça de invasão francesa. Projeto abortado pela decisão 
final de Dom João de vir para o Brasil, ele mesmo com toda a família e demais mem-
bros da corte. No navio que o trouxe, o menino inquieto e muito falante, atormentava 
a tripulação com perguntas sobre vários assuntos. 

AS LENDAS EM TORNO 
DAS RIQUEZAS DO BRASIL 

E DA PERSONALIDADE 
DE DOM PEDRO 

CONTRIBUÍRAM PARA 
INCREMENTAR O 

INTERESSE POR ELE
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Possivelmente, nessas conversas emergiam questões sobre o personagem causador daquela revolução 
em sua infância, até então destinada a seguir seu curso no ambiente lúgubre da Quinta de Queluz, em que 
de tempos em tempos se ouviam os gritos de pavor da rainha louca, sua avó, temorosa dos demônios que, 
por conta da perseguição de seu pai aos jesuítas, vinham lhe assombrar.

Durante a adolescência no Rio de Janeiro, Dom Pedro, que sempre tivera interesse pela carreira militar, 
passara a ter mais proximidade com os oficiais portugueses que acompanharam a corte ou que a ela se 
juntaram depois da derrota final de Napoleão, em 1815. Certamente ouvira relatos tanto daqueles que 
tinham combatido os exércitos invasores quanto dos que aderiram a Napoleão, mas que foram depois 
reabsorvidos na tropa. Pois, depois de 1815, sob a influência de seu ministro, o afrancesado Conde da 
Barca, Dom João reduzira muito o rigor com que tratara oficiais e nobres portugueses que o tinham traído. 

O casamento com a cunhada de Napoleão, a arquiduquesa da Áustria, Leopoldina, se não contribuiu 
para engrandecer o personagem em seu imaginário, ajudou a diminuir os aspectos diabólicos com que 
tinha sido pintado desde sempre. Afinal, Leopoldina pudera testemunhar o bom tratamento dedicado à 
sua irmã por aquele que ela crescera acreditando ser o anticristo, de tão odiado que era por sua família. 
Os vestidos e joias maravilhosos de Maria Luiza a deslumbraram quando se encontraram em Praga, em 
1812. Certamente as confidências que trocaram entre si, sabendo-se da atitude apaixonada de Bonaparte 
para com a mulher, a quem mimara excessivamente desde o começo, devem ter contribuído para atenuar 
a imagem do cunhado aos olhos da futura imperatriz do Brasil.

O Rio de Janeiro proporcionaria a ela e ao marido informações mais detalhadas sobre o caráter do co-
mandante e governante que fora Napoleão. Consta que fora em um dos seus costumeiros passeios para 
coletar insetos e espécimes vegetais que mandava para a Áustria, lá para as bandas do bairro que hoje se 
chama Cosme Velho, que Leopoldina se encontrara, por acaso, com o general Dirk van Hogendorp. 

SE LEOPOLDINA TROUXE 
NAPOLEÃO PARA MAIS 

PERTO DO MARIDO, ESTE, 
POSTERIORMENTE RECEBERIA O 

APOIO DE OUTROS FRANCESES 
BONAPARTISTAS QUE VIERAM  

SE ESTABELECER NO RIO

GENEALOGIA
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ersonagem com uma longa folha de 
serviços militares prestados ao seu 
país, a Holanda, onde nascera na ci-
dade de Roterdã, em 1861, o conde 

de Hogendorp fora governador das Índias Neerlandesas e 
embaixador em São Petersburgo. Quando Napoleão tomou 
a coroa da Holanda para dá-la a seu irmão Luiz, Hogen-
dorp, já então conhecido por suas ideias políticas liberais, 
foi convidado para ministro da Guerra e, depois, enviado 
como embaixador em Berlim, Madrid e Viena. Foi em 1807, 
quando esteve em Viena como ministro plenipotenciário 
de Luís Bonaparte, que ele conheceu as irmãs Maria Luísa 
e Leopoldina, filhas mais velhas de Francisco I. 

Suas qualidades como militar foram valiosas para Na-
poleão, que, após a campanha da Rússia, o encarregou da 
defesa de Hamburgo, enquanto governava a Prússia Orien-
tal e a Silésia. Sua lealdade ao Imperador dos franceses 
ficou ainda mais demonstrada no momento da desgraça, 
pois Hogendorp, bateu-se como ajudante de campo de 
Napoleão até o último momento em Waterloo e quis 
acompanhá-lo a Santa Helena, mas não lhe foi permitido. 

Assim, em 1817, o general Dick de Von Hogendorp, 
personalidade internacional cujo nome já figurara algumas 
vezes nas páginas da Gazeta do Rio de Janeiro e do Cor-
reio Brasiliense, desembarcou no Rio de Janeiro. Foi se 
estabelecer no sítio Nova Sion, no alto da hoje chamada 
ladeira do Ascurra, no bairro do Cosme Velho, e teria sido 
bem acolhido pelos condes da Barca e dos Arcos. 

O fato é que descia à cidade de tempos em tempos 
e recebeu em sua modesta casa os mais importantes 
visitantes estrangeiros que passaram pelo Rio. Eles se 
espantavam com a pobreza em que vivia e com o des-
gaste físico que o tempo causara ao general que tinham 
conhecido na Europa. Daquela altiva figura restara apenas 
um grande retrato de corpo inteiro, trajando uniforme com 
as muitas condecorações que recebeu, o qual fora pintado 
pelo famoso David, tio de Jean-Baptiste Debret, único 
objeto valioso na decoração de sua casa. 

Maria Graham, que o visitou no final de 1821, conta que 
ele fabricava e vendia vinho de laranja e que seu quarto 
de dormir era pintado de preto com esqueletos brancos 
desenhados pelas paredes. Possivelmente herança cultural 

do período em que vivera em Java, o que também justifi-
cariam as tantas tatuagens que cobriam seu corpo. Estas 
foram descobertas quando o vestiram para seu enterro, 
que Dom Pedro I mandou que se fizesse no cemitério 
protestante da Gamboa. 

Todos os que o visitaram ressaltam que sua conversa 
era sempre voltada para a figura de Napoleão Bonaparte, 
por quem tinha respeito e veneração. Ao que parece, era 
correspondido nesse afeto, pois o imperador dos franceses 
lembrou dele no testamento, onde, no parágrafo 6º do Có-
digo escrito a 24 de abril de 1821, reunido ao testamento 
datado de 15 do mesmo mês e ano, Napoleão declarou: 
“Au generál Hogendorp, hollandais, refugie au Brésil, 
100.000 francs.” O executor de suas últimas disposições 
testamentarias era Eugênio Napoleão de Beauharnais, 
antigo vice-rei da Itália, a quem Napoleão chama, naquele 
documento, de filho. 

Hogendorp não chegou a receber essa herança e 
morreu em 29 de outubro de 1822. Quem de fato ajudara 
a mitigar sua pobreza fora Dom Pedro, que lhe concedera 
uma pensão e que sempre o visitava e se aconselhava 
com ele. Essas conversas foram reveladas pelo general 
holandês a seu irmão Carlos, figura importante na história 
política da Holanda. A contratação do militar francês, Pierre 
de Labatut, personagem central na guerra da Independên-
cia da Bahia, teria sido sugerida por ele a Dom Pedro. Essa 
amizade incomodava Dom Carlota Joaquina, que, mais 
tarde, atribuiria àquela péssima influência a recusa do filho, 
a quem passara a chamar de “o brasileiro”, de reverter a 
Independência do Brasil, depois de 1823, quando Dom 
João recuperou os poderes absolutos.

O APOIO DOS JORNAIS FRANCESES DO RIO  
AO IMPERADOR EM SEU DECLÍNIO 

Se Leopoldina trouxe Napoleão para mais perto do 
marido, este, posteriormente receberia o apoio de outros 
franceses bonapartistas que vieram se estabelecer no 
Rio e buscaram sua proteção. O mais célebre deles foi 
o livreiro e editor, Pierre Plancher que aqui aportou em 
1824, fugindo do ambiente asfixiante da corte de Carlos X 
e que encontrou boa acolhida junto ao imperador do Brasil.  

P
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A comunidade francesa, que vinha se formado no Rio de 
Janeiro desde 1816, reunia remanescentes do Antigo 
Regime, estabelecidos no Rio de Janeiro pouco depois da 
chegada da Corte, como o conde de Gestas, depois nome-
ado por Dom Pedro I representante do Brasil junto à corte 
de Carlos X; os membros da chamada Missão Francesa, 
liderados por Lebreton, todos identificados com o império 
napoleônico, onde tinham gozado de fortuna e prestígio, e 
os tantos militares, comerciantes e aventureiros franceses 
que a eles foram se juntando ao longo do reinado de Dom 
Pedro I.

Na imprensa, merece destaque, Henri Plasson, que 
chegara em 1817, trazendo consigo um jovem aprendiz 
de comércio, Ferdinand Denis. Esteve na Bahia atuando 
como cônsul, sem que tenha sido formalmente nomeado, 
justamente por conta das suspeitas levantadas contra ele 
pelo coronel Maler, que fazia as vezes de cônsul geral na 
corte do Rio de Janeiro e era inimigo figadal dos bonapar-
tistas. Na Bahia, Plasson, frustrado com a não nomeação 
para o consulado, tentou um empreendimento agrícola 
que fracassou. 

Depois, lutou ao lado de Labatut na guerra da inde-
pendência, obtendo a patente de coronel, qualidade pela 
qual se apresentou na corte do Rio de Janeiro a D. Pedro. 
Estabelecendo-se na corte entre o final de 1822 e o começo 
de 1823, passou a atuar na imprensa em língua francesa 
a partir do lançamento, em 1827, de L´Independent que 
começou a ser publicada por Plancher associado a outros 
membros daquela comunidade. 

Com o acirramento dos ataques dos liberais brasileiros 
contra Dom Pedro, especialmente na segunda metade 
de 1830, Plasson usou as folhas do jornal que passara a 
publicar em português, O Moderador, para afirmar o consti-
tucionalismo e o liberalismo do imperador contra a imprensa 
liderada pela Aurora Fluminense, de Evaristo da Veiga, que 
o acusava de tendências absolutistas e pretender reunir o 
Brasil novamente a Portugal. A fidelidade de Plasson fez 
com que Dom Pedro permitisse que ele o acompanhasse 
à Europa no mesmo navio, quando abdicou no 7 de abril de 
1831. Mas Plasson não voltou à França, permanecendo na 
Inglaterra, onde morreu antes do final daquele mesmo ano.

UM CASAMENTO FELIZ
A escandalosa ligação de Dom Pedro I com Domitila 

Castro, a humilhação e os sofrimentos que essa situação 
causou à Imperatriz, levando-a à morte em dezembro de 

1826, não foram de molde a criar uma imagem muito 
positiva nas cortes europeias. Ali, graças às minuciosas 
cartas dos embaixadores, tudo se sabia. Até os detalhes 
mais sórdidos, como se diz. De modo que, quando Dom 
Pedro tomou a decisão de se casar novamente − ele 
nunca cogitou de casar-se com a marquesa de Santos –, 
encontrou dificuldades que, associadas aos problemas 
de Portugal, onde seu irmão reinava, pareciam instrans-
poníveis. Muitas foram as princesas que recusaram sua 
proposta de matrimônio.

Mas, havia na Europa uma viúva orginalmente perten-
cente à família monárquica que, tal como era a tradição, 
por razões da política internacional, fora obrigada a se casar 
com um membro da família Bonaparte. Como se sabe, 
Napoleão, nascido na Córsega em uma família de nobreza 
discutível, procurou misturar o sangue da sua com os das 
famílias reais europeias e promoveu casamentos que, 
depois de sua saída da cena internacional, se tornaram um 
problema para as monarquias do período da Restauração. 

O caso mais notável foi o da irmã de Dona Leopoldina, 
Maria Luísa, casada com Napoleão do qual tivera um filho 
e que precisara ser despachada para longe de Viena. Dei-
xou o filho, o pequeno rei de Roma, para trás. Este nunca 
deixou a Áustria, tornando-se quase um refém do avô e de 
Metternich, receosos de que os bonapartistas franceses 
tentassem algum golpe e o fizessem coroar imperador 
da França. 

A Eugênio de Beauharnais foi dada em casamento a 
princesa Augusta, a belíssima filha do rei da Baviera. Eugê-
nio era um belo, culto e educado homem, e o casamento, 
realizado em janeiro de 1806, foi muito feliz, gerando seis 
filhos, talvez os príncipes e princesas mais bonitos de sua 
geração. Um deles foi Amélia Eugenia, segunda imperatriz 
do Brasil. Depois da queda de Napoleão, Eugênio e sua fa-
mília se fixaram em Munique sob a proteção de seu sogro, 
o rei da Baviera, que os fizera príncipes de Leuchtenberg. 

Quando surgiu a possibilidade do casamento de Amélia 
com Dom Pedro, o príncipe Eugenio já tinha morrido. As 
negociações foram conduzidas por sua viúva, que sempre 
se esforçaria para recuperar seu lugar no seio da grande 
família monárquica. Assim, o casamento da filha com o 
imperador do Brasil foi considerado por ela uma brilhante 
aliança e um negócio vantajoso que abriria muitas oportu-
nidades para seus outros filhos. 

GENEALOGIA
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ona Amélia, segunda imperatriz do Brasil, não decepcionou, pois, além de extrema-
mente bonita, era também muito educada, dotada de um caráter agradável, combativo 
e bastante leal. Foi uma valiosa companheira do marido nos tantos episódios que 
sucederam à partida deles para a Europa. O projeto ambicioso da mãe de Dona Amélia 

parecia naufragado com a abdicação, mas o sucesso que a filha e o genro fizeram em Paris no segundo 
semestre de 1832, que ela pode compartilhar, deve ter aliviado um pouco a frustração com a coroa perdida. 
Ali conheceu o genro que lhe causou ótima impressão e pode conviver com a filha e a neta, Maria Amélia, 
nascida em dezembro daquele ano, pouco mais de um mês antes da partida de Dom Pedro para Portugal.

Em janeiro de 1832, o ex-imperador do Brasil, deixou Bel Isle, na Bretanha, onde se concentravam as 
tropas e os navios com que pretendia conquistar Portugal. Uma das cenas ficcionais ou reais que se contam 
acontecida entre ele e Dona Amelia durante a despedida, foi que ela, em um gesto simbólico que remetia à 
tradição militar dos homens de sua família, teria lhe entregue a espada que pertencera ao príncipe Eugênio. 
Se Dom Pedro fez uso de tão valiosa arma, é pouco provável. Sua ação militar foi corajosa e decisiva, e sua 
presença em meio à tropa durante a ocupação do Porto foi marcada por gestos de sacrifício. 

Talvez aquele final de trajetória, pois ele morreu pouco depois de vencer a guerra contra o irmão e 
fazer coroar a filha Maria da Gloria como rainha de Portugal, o tenha aproximado ainda mais de seu herói. 
Infelizmente as tantas cartas que escreveu para Dona Amélia durante o ano que passou no Porto e todos 
os demais documentos que deve ter deixado com a viúva, foram destruídos. 

Amargando um final de vida oposto às glórias que sua mãe e ela mesma tinham sonhado, alijada da 
corte pela enteada que não gostava dela; órfã da filha morta de tuberculose aos 21 anos, Dona Amélia, antes 
de morrer, aos 61 anos, ordenou que todos os papéis que guardara ao longo da vida fossem queimados. 
Quanta coisa sobre Dom Pedro perdemos com isto! Inclusive, talvez, impressões dele sobre Napoleão 
Bonaparte, o avô de sua mulher, que certamente teve-lhe aumentado o repertório de informações que ele 
vinha acumulando desde a infância. 

A autora é investigadora integrada ao Centro de Humanidades (CHAM) da Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
isabellustosa@gmail.com

QUANDO DOM PEDRO 
TOMOU A DECISÃO DE SE 

CASAR NOVAMENTE, MUITAS 
FORAM AS PRINCESAS QUE 

RECUSARAM SUA PROPOSTA 
DE MATRIMÔNIO
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Nascido em 1773 no Rio de Janeiro, o futuro Maricá colou grau 
de bacharel em Matemáticas e Filosofia na Universidade de Coim-
bra. Ao retornar ao ambiente acanhado da colônia, culto, poliglota 
e cheio de ideias ilustradas, Mariano integrou-se ao único grêmio 
letrado existente, a Sociedade Literária do Rio de Janeiro. A asso-
ciação acabou dissolvida, e, seus membros, presos sob a acusação 
de discutirem ideias ofensivas à religião e favoráveis à Revolução 
Francesa. Embora negasse as acusações, o jovem Mariano era de 
fato um deísta, adepto da religião natural e defensor do regalismo. 
Sua biblioteca continha livros proibidos como a “História das Duas 
Índias”, do abade Raynal; a obra completa de Voltaire, principal crítico 
do catolicismo; e o “Emílio”, de Rousseau, o mais subversivo de 
todos os escritores. 

CHRISTIAN LYNCH 
Cientista político e jurista
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D epois de dois anos e meio encarcera-
do, Mariano foi libertado e, protegido 
por dom Rodrigo de Sousa Coutinho, 
começou a galgar em 1802 os de-
graus da carreira burocrática imperial, 

ocupando postos como o de deputado da Real Junta do 
Comércio, Censor Régio do Desembargo do Paço e diretor 
da Fábrica de Pólvora. Da administração de dom João, 
Mariano passou à de dom Pedro, que o incorporou como 
conselheiro e o cobriu de honrarias, que o tornaram o 
típico medalhão ilustrado do “partido realista” do Primeiro 
Reinado. Ministro da Fazenda do gabinete que dissolvera 
a Constituinte (1823-1825), foi nomeado senador vitalício 
(1826) e conselheiro de Estado (1829), e recebeu os títulos 
de visconde (1825) e marquês de Maricá (1829). 

Integrou o núcleo duro do governo imperial ao lado de 
outros coimbrãos ou luso-brasileiros um pouco mais velhos 
na burocracia monárquica, como os marqueses de Carave-
las, Queluz, Paranaguá e Baependi, além do decano, que 
era o visconde de Cairu. O grupo de conselheiros de dom 
Pedro I foi reforçado por José Bonifácio de Andrada e Silva, 
depois de retornado do exílio. Ao contrário deles, porém, 
escaldado pelos traumas da prisão na juventude, Maricá 
cumpriu seus deveres fugindo o tanto quanto possível dos 
discursos e disputas oratórias, tendo sido, nesse sentido, 
o oposto de outro conservador e moralista, o polêmico 
visconde de Cairu. Irônico, Maricá anotou em uma máxi-
ma: “Nos salões parlamentares, rixam os doutores para 
entreterem os néscios”.1 Dizia não ter entrado em clube 
nenhum, nem na maçonaria, tendo sido fiel somente à sua 
família e à sua biblioteca.

No seu entender, o ofício de conselheiro de príncipe 
exigia “ciência, prudência e sabedoria e consciência”.2 
Mas tratava-se de uma posição difícil. Em vez de ouvir a 
palavra leal, mas às vezes desagradável de seus estadistas 
esclarecidos, o imperador dom Pedro I preferia as mentiras 
agradáveis dos áulicos, que eram como serpentes: flexí-
veis, mas venenosas. Na outra ponta, movido pelas paixões 
e bajulado pelos demagogos, o conselheiro do príncipe era 
malvisto pelo povo. Ao escrever uma de suas máximas, 
Maricá talvez pensasse no triste fim de José Bonifácio, a 
maior sumidade científica do Brasil, destituído da tutoria 
de Dom Pedro II pelos liberais no poder: 

“São muito raros os homens privilegiados a quem 
circunstâncias pessoais elevaram a um grau de 
saber insólito e extraordinário; eles deveriam ser os 
diretores dos povos, mas infelizmente estes não os 
sabem compreender e apreciar; nem eles a tolerar 
os seus caprichos e desatinos”.3 Desiludido, Maricá 
concluía estoicamente que ocupar altos postos do 
Estado só servia para desenganar os homens de 
sua vanglória e inanidade: ‘O sábio em um povo 
sem ilustração é como uma rosa no deserto, onde 
os insetos a pungem e maltratam não sabendo 
prezar os seus perfumes, nem admirar a sua beleza 
majestosa’.4 

Nem por isso, no âmbito privado, Maricá deixou de 
lado seu amor de ilustrado pela poesia, ciência e filosofia. 
Toda a sua insatisfação de ilustrado luso-brasileiro com o 
reformismo liberal depois da abdicação, que, ao seu juízo, 
sacrificava a unidade do Império, foi guardado de discus-
são pública. Desejoso de perenizar suas observações dos 
homens e das coisas, colhidas ao longo da vida pública e 
privada, Maricá escolheu como gênero literário aquele de 
moralista à maneira de La Rochefoucauld, outro conselheiro 
de príncipe cuja obra admirava desde a mocidade. 

Não por acaso, suas máximas guardavam surpreenden-
tes semelhanças com o moralismo estoico de Montaigne, 
que, no contexto semelhante das guerras civis que dilace-
ravam a França no século XVI, salientava a superioridade 
esmagadora da Fortuna sobre a habilidade humana e 
recomendavam constância e resignação diante de sua 
instabilidade e invencível poder. O ambiente anárquico 
inaugurado desde 1821, agravado consideravelmente 
depois de 1831-1835, durante o governo dos liberais, com 
a disseminação de guerras civis nas províncias do Mara-
nhão, do Pará, da Bahia e do Rio Grande do Sul, além de 
periódicas revoltas e motins nas grandes capitais, além de 
insurreições escravas, criava as condições para a percep-
ção de que as circunstâncias exteriores eram arbitrárias, 
irracionais e deformadoras.

Maricá começou a publicar suas máximas de forma 
esparsa em diversos periódicos. A partir de 1837, todavia 
– o ano em que os conservadores liderados por Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, por ele apoiados, empalmaram 
o poder −, o marquês passou a divulgá-las por conta 
própria em livretos, como forma de contribuir para com-
bater a “anarquia” dos liberais e devolver aos brasileiros 
o sentido da autoridade, da obediência e da moralidade.  

ABSOLUTISMO
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Seu sucesso chamou a atenção dos Irmãos Laemmert, que lançaram no ano seguinte à 
das Revoluções Liberais (1843) um volume reunindo todas as máximas e reflexões escri-
tas por Maricá. Acessível em migalhas a qualquer um que soubesse ler, o livro tornou-se 
um dos maiores best-sellers do país, recebendo reedições aumentadas em 1844 e 1848, 
ano em que o marquês morreu. A luxuosa edição póstuma e definitiva de 1850 continha 
nada mais nada menos que 4.188 máximas, e seu sucesso era tamanho, que os editores 
já julgavam desnecessário apresentações:

Todas as extensas críticas e artigos publicados nos periódicos mais acreditados do 
Império, as traduções de extratos inseridos nos melhores periódicos da Europa onde 
foram recebidos com grande aplauso e sobretudo a concorrência sempre crescente 
de numerosas pessoas, que debalde procuram obter exemplares, não obstante 
milhares de folhinhas haverem reproduzido os sublimes pensamentos muitas vezes 
em correlação com a História do Brasil de um gênio nacional, levando-os às mais 
remotas Províncias do Império, nos dispensam de todo o elogio e recomendação.5 

Esse êxito indica a importância de analisar o pensamento de Maricá, independentemente 
do equivocado desdém de seus desavisados críticos posteriores.6 As Máximas eram lidas 
e admiradas pelos leitores como o canto do cisne da geração de 1790, de que ele era o 
último representante vivo; espécie de “testamento de sabedoria” deixado por um vene-
rável “ancião” que devotara sua vida à tarefa de erguer o Império sob o signo da ordem 
e da autoridade, ao lado de outros já desaparecidos da pátria.7 Diversamente de próceres 
conservadores emergentes em seu tempo e pertencentes a gerações mais novas, como 
Bernardo de Vasconcelos e Paulino José Soares de Sousa, o conservadorismo do velho 
marquês de Maricá era vazado em uma linguagem moral antiquada, de sabor setecen-
tista, cuja ênfase na ilustração a tornava ainda mais refratária ao liberalismo e próxima do 
absolutismo ilustrado pombalino. 

PARLAMENTARES, 
RIXAM OS 

DOUTORES PARA 
ENTRETEREM  

OS NÉSCIOS

NOS 
SALÕES
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PÚBLICA PADECE 
QUANDO SE 

ABREM CLUBES 
E SE FECHAM 

IGREJAS

A
ORDEM

Talvez por isso mesmo ela tenha encontrado eco em um meio mais tradicional e 
amplo, nostálgico da perdida estabilidade política e cujos valores morais e políticos 
continuavam a ser aqueles do Antigo Regime. Era nesse tom que Maricá se referia 
ao contexto brasileiro: “Os anarquistas modernos se servem com vantagem das 
doutrinas do federalismo para desunir e soberanizar as províncias, desconjuntar os 
estados e acabar com as monarquias”8. O marquês não perdoava os moderados 
de esquerda escondidos por trás da bandeira da “monarquia democrática” de 
liberais como o Regente do Império, o padre Diogo Antônio  Feijó: “Os jacobinos 
federalistas se transfiguram de mil modos, até mesmo em monarquistas”9 Nesse 
quadro, a reação monárquica capitaneada pelos novos conservadores era vista 
como natural e providencial: “O regresso é o efeito necessário de um progresso 
precipitado ou mal calculado”10. O fato de seu livro ter se tornado uma “filosofia do 
senso comum”, na expressão de um de seus críticos, indica involuntariamente seu 
impacto na consolidação da hegemonia ideológica conservadora na década de 1840.

RELIGIÃO NATURAL, PRUDÊNCIA E SABEDORIA
Fiel as suas convicções de juventude, Maricá continuava sendo um deísta: o 

universo correspondia a uma ordem cósmica, racional e harmônica que pairava 
sobre o confuso mundo dos homens. Aqui, as proposições políticas de Maricá 
ecoavam as de Montaigne durante as Guerras Religiosas da França no século XVI, 
com seu misto de ceticismo e estoicismo. Uma vez que a filosofia era impotente 
para nos consolar dos males da vida e suportá-los com paciência e resignação, a 
religião nos servia de razão, fixando as opiniões dos homens e purificando seus 
pensamentos. Ela esperançava os bons e ameaçava os maus; amansava os bravos 
e alentava os fracos. A vida sem religião era como uma viagem sem roteiro, que 
deixava a felicidade inane ou incompleta. Corretivo para a liberdade mal-entendida, 
a religião se tornava um sustentáculo da moralidade. 

54 ABSOLUTISMO
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A grande fermentação e descontentamento dos po-
vos desde o final do século XVIII provinha justamente da 
secularização e consequente democratização da política: 
“A ordem pública padece quando se abrem clubes e se 
fecham igrejas”.11 Suas concepções sobre a civilização se 
ligavam à essa concepção deísta do universo. O gênero 
humano progrediria em inteligência como um homem que 
vivesse, estudasse e aprendesse por muitos séculos e 
milênios. Quanto à civilização como pura polidez ou mero 
progresso técnico, porém, Maricá torcia o nariz. Ela se devia 
antes à derrubada de antigos erros acumulados do que à 
descoberta de verdades novas, e o luxo que ela produzia 
só enfraquecia a probidade pessoal. 

A civilidade não passava de uma convenção tácita que 
permitia aos homens dissimular para não ofender, a ponto 
de os destituir de caráter, firmeza ou solidez. A Ilustração 
produzira resultados ambíguos: se o número dos tolos 
se reduzira, o dos velhacos aumentara. Era uma posição 
sem dúvida mais refratária às novas teorias do que a de 
seus falecidos companheiros de banco no Senado, como 
o marquês de Caravelas e até mesmo o visconde de Cairu, 
que não ousavam questionar o progresso das Luzes.

Para viver nesse mundo, conforme preconizavam os 
clássicos, cumpria agir de modo prudente: “A prudência 
é o resultado da consciência da nossa fraqueza; um receio 
reflexionado dos males futuros pela experiência dos ma-
les pretéritos”.12 Talvez porque elaborada em tempos de 
grande instabilidade, a filosofia política de Maricá conferia 
à Fortuna um peso consideravelmente maior no destino 
dos homens. Não havia império mais fatal que o das cir-
cunstâncias. A roda da fortuna, identificada com a mudança 
das circunstâncias e a variedade dos eventos, era movida 
pela “ação permanente de uma Providência misteriosa que 
nos assistiu com seu favor onipotente”.13 Os homens não 
eram o que desejavam, e, sim, o que as circunstâncias lhe 
permitiam, e suas opiniões também dependiam mais dela 
do que de exame e raciocínio. 

O homem hábil sabia criar, coordenar, aproveitar e dirigir 
as tais circunstâncias em proveito próprio, sem prejudicar 
os demais. O conhecimento histórico era de grande valia, 
porque acrescentava à experiência individual aquela de 
muitos séculos e milênios e aumentava a capacidade de ler 
o futuro: a história era “a biografia da espécie humana”.14  

A prudência dependia também da sabedoria, que signifi-
cava virtude e não mero conhecimento científico racional. 
Uma vez que a razão era pequena e irregular, turvando 
como a água, quando agitada pelas paixões, a vaidade de 
muita ciência provava pedantismo e não sabedoria. A liber-
dade tão prezada pelos liberais era uma ilusão: “O homem 
em sociedade é um escravo que se imagina livre”.15 Haveria 
uma relação de soma zero entre liberdade, sinônima de 
direitos, e virtude, como sinônimo de deveres para com 
a sociedade. A virtude era uma escravidão voluntária e ra-
cional que, se encurtava a liberdade, alongava a felicidade. 
Premido entre a liberdade e a virtude, o homem prudente 
deveria guiar-se pela moderação e pelo justo meio, garantia 
e penhor de segurança e tranquilidade. 

MONARQUIA E DEMOFOBIA
Para o conservador marquês de Maricá, as bases da 

sociedade eram a riqueza, a ciência e a autoridade. A de-
sigualdade fazia parte da ordem do mundo e por isso os 
homens se empenhavam em distinguir-se ou desigualar-se. 
Também era natural que a maioria sustentasse a minoria, 
que ficava encarregada de pensar para eles, instruí-los e 
governá-los. O governo era uma tarefa árdua que só parecia 
fácil aos charlatães, pedantes, loucos, tolos ou néscios, 
exigindo o concurso de inteligências superiores. Quanto 
aos regimes de governo, a monarquia era aquele a que 
todos os demais tendiam a se aproximar por gravitação. 
Acumulando e engrandecendo, tranquilizando os homens 
bons e leais, a monarquia simbolizava na terra a harmoniosa 
unidade cósmica do mundo e o triunfo da moralidade e da 
inteligência. 

O absolutismo implícito nas proposições de Maricá era 
evidente. O príncipe era para os seus povos como um sol, 
comunicando luz, calor, ação e movimento, aparecendo 
sempre com pompa e gala. Um trono bem constituído 
e ocupado era “a melhor árvore que se conhecia para 
dar abrigo e sombra aos povos e nações”.16 As nações 
seriam sempre leais aos príncipes fortes, justos e liberais.  



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

56

Por isso mesmo, o bom governo exigia dos governantes atenção a certas regras. Era 
preciso manter a paz, a justiça e as hierarquias, classificando e distinguindo, sem misturar 
e confundir. O príncipe deveria evitar governar tiranicamente, conciliando os caracteres 
diversos e contrários dos homens. A ignorância, a injustiça e o despotismo do governo 
alienavam e desencantavam o povo, encorajando os ambiciosos e enfraquecendo o 
governo. O poder corrompia e, quanto menor o juízo dos povos, maior deveria ser o dos 
governantes. A defesa da religião não podia ser descurada, porque contribuía para o res-
peito às autoridades do Estado. Faltando bons costumes, as leis se multiplicavam e, com 
elas, as transgressões. As maiores desordens das nações provinham das divergências 
em matéria política e religiosa. 

Como outros realistas, com seu misto de autoritarismo político e progressismo so-
cial, Maricá também condenava o cativeiro: “A escravidão avilta o escravo e barbariza o 
senhor”.17 Seu nacionalismo ou particularismo crítico também se fazia presente, quando 
ele afirmava que os povos deviam ser governados como quantidades concretas e não 
entidades abstratas: “A nacionalidade se perde pela imitação e admiração servil das 
instituições, usos e costumes dos povos estrangeiros”.18 

A apologia da monarquia absoluta e ilustrada como o regime de governo mais justo e 
adequado era acompanhado da imagem demofobia típica dos conselheiros de príncipe 
defensores da razão de Estado sob o Antigo Regime, como Gabriel Naudé na França e 
Robert Filmer na Inglaterra no século XVII. Os povos deviam ser sempre ajuizados, leais 
e religiosos, virtuosos e obedientes, porque suas inteligências eram curtas, e seus entu-
siasmos, fogo de palha. Variando de opiniões e gostos, eles passavam de um extremo a 
outro na sua inconstância. Gostavam de mudar de governo como os escravos de senhores. 

DA LIBERDADE EM 
MUITA GENTE NÃO 

É MAIS DO QUE 
DESEJO DE LICENÇA 

E IMPUNIDADE

A  
PAIXÃO
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Tempos havia em que não toleravam autoridade nenhuma, 
e outros, em que adoravam a tirania. A retribuição ordinária 
dos povos pelos maiores benefícios recebidos era invaria-
velmente a ingratidão. Esses males eram agravados em 
povos menos ilustrados, como o brasileiro, que não eram 
originais em coisa nenhuma. Agiam como copistas servis, 
parecendo ridículas caricaturas de nações estrangeiras. 

Para Maricá, considerar o povo racional era desconhecer 
os elementos e unidades de que ele se compunha e cuja 
soma representavam. Aquela era uma época dificílima 
para governar povos que, ainda não sabendo ser livres, já 
não podiam mais ser escravos. Ninguém mais queria ser 
governado, porque, em sua ignorância, todos se achavam 
aptos para governar. A maior parte das misérias humanas 
provinha do excesso e abuso da liberdade: “Os princípios 
liberais lavram e operam em certas circunstâncias e nações, 
como o fogo, devorando e consumindo”.19 

Quem mais reclamava liberdade eram os que menos a 
toleravam; os maus a queriam, não para se fazerem bons, 
mas para serem piores. Nenhum governo era bom para os 
homens maus: “A paixão da liberdade em muita gente não 
é mais do que desejo de licença e impunidade”.20 Os povos 
tinham o governo que mereciam, devendo queixar-se de si 
mesmos, ao invés dos governantes. Constituía verdadeiro 
disparate querer governos perfeitos com homens tão im-
perfeitos. A ordem se baseava na virtude e no cumprimento 
dos deveres. Liberdade sem juízo era como pólvora nas 
mãos de meninos, e os povos nunca sofriam tanto como 
quando, para tê-la em maior quantidade, deixavam de lado a 
virtude e a obediência. A maior loucura que um governante 
podia fazer era dar liberdade a quem não tinha capacidade. 
Esse era o caso do Brasil.

OS PERIGOS DA ANARQUIA E DA REVOLUÇÃO 
Nesse quadro pouco promissor, diante de povos desti-

tuídos de toda a qualidade, a prática do governo constitucio-
nal e representativo exigia cautela: “As constituições mais 
liberais, nos povos menos ilustrados, servem frequentes 
vezes para oprimir os bons, anistiar ou absolver os maus”.21 
Era nas Cartas constitucionais que muitas vezes radicava 

a anarquia dos povos, especialmente quando copiadas de 
países mais ilustrados: “Fazem-se modernamente cons-
tituições para os povos como se fariam vestidos para as 
pessoas sem lhes tomar a medida”.22 Refletindo a estupi-
dez e volubilidade do povo, a opinião pública e a imprensa 
eram incapazes de fornecer orientação ao governo. Em 
países ignorantes, a opinião pública exprimia somente a 
ignorância geral, impondo-se apenas pela agressividade e 
apresentando a mesma consistência e duração das modas 
femininas. A imprensa, por sua vez, abusava constante-
mente e só era livre para o partido dominante. 

O século XIX podia ser chamado de século do papel, tal 
era o abuso que dele se fazia. A monarquia constitucional 
carecia, acima de tudo, de se precaver contra os anarquistas 
que, disfarçados de patriotas, pretendiam corrompê-la para 
instituir o regime democrático: “Os utopistas modernos pa-
recem persuadidos de que a natureza humana é de arbítrio 
pessoal e não de necessidade irresistível e impessoal”.23 
Os anarquistas se erigiam em intérpretes dos povos, como 
os falsos sacerdotes se inculcavam órgãos da divindade. 
Revelavam-se pelos seus discursos inflamados, como as 
cascavéis pelo seu tinido. Adulavam os povos como os 
cavaleiros afagavam os cavalos, que assim os montavam 
sem resistência. Embora dissessem que era doce morrer 
pela pátria, tudo o queriam era viver à custa dela. 

O regime democrático ou republicano desejado pelos 
anarquistas era péssimo. Ele não nascia da virtude, mas 
do ciúme ou a inveja: desejando cada um ser rei, todos se 
opunham e não consentiam que ele pudesse funcionar. 
Se os governos escolhiam mal, os povos escolhiam pior. 
Enquanto na monarquia a cabeça governava os membros, 
na democracia eram os membros que governavam a ca-
beça, dividindo e enfraquecendo o governo, para a alegria 
dos traidores e desordeiros. O governo de muitos era o 
desgoverno para todos, porque o poder repartido por todos 
era incapaz de ser eficiente. A democracia era o governo 
dos medíocres e imprudentes: “Fazei o povo falar, os 
sábios se calarão”.24 
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A democracia era mesmo péssima, porque era efêmera 
e logo se transmudava em anarquia, estado de tirania ge-
neralizada e destituído de governo. As revoluções eram o 
resultado lógico da anarquia; como os tufões, levantavam 
poeira que cegava e desatinava a toda a gente. Os homens 
de juízo saíam de cena, deixando o palco para os néscios, 
intrigantes e aventureiros. As reputações revolucionárias 
se faziam sempre em torno dos audaciosos, impudentes 
e velhacos, que cometiam atrozes crimes e desatinos. 
Embora as revoluções remoçassem e regenerassem as 
nações velhas, elas arruinavam e degeneravam as novas. 

Depois de muito destruir sem nada edificar, como os 
terremotos, as revoluções produziam mera substituição do 
pessoal governante. Seus resultados se assemelhavam ao 
das loterias: muitos perdiam, poucos ganhavam, e quase 
sempre, os mais indignos. Os povos mudavam de senho-
res sem mudar de condição. A anarquia era um flagelo tão 
grande, que encontrava seu castigo e corretivo na tirania. 
Por isso, era legítimo dizer que as democracias tendiam à 
monarquia. Então, os anarquistas se esvaeciam, como as 
lagartas com a mudança das estações. 

CONCLUSÃO: A POLÍTICA DA NOSTALGIA DO ANTIGO REGIME 
A filosofia política de Maricá retomava a lógica absolutis-

ta do princípio monárquico do Antigo Regime. Sua ingrata 
experiência do poder durante o reinado de dom Pedro I e 
os estragos subsequentes feitos pelos liberais liquidaram 
nele qualquer simpatia pelo governo representativo. O 
marquês não acreditava mais que a Ilustração pudesse 
emancipar a generalidade dos homens e recusava o con-
ceito moderno de “povo”, entendido como conjunto de 
cidadãos e racionais, que dispunham de direitos civis e 
políticos. Ao contrário, Maricá insistia em perceber o povo 
à maneira dos vice-reis que, na sua mocidade, o haviam 
encarcerado durante dois anos por suas “francesias” na 
Sociedade Literária do Rio de Janeiro. 

O “povo” não passava de um conjunto desigual de 
vassalos cujo estado de ignorância e imoralidade exigia 
enquadramento e tutela por parte de uma monarquia 
poderosa governada por príncipes virtuosos. Auxiliado por 
conselheiros esclarecidos, a Coroa ficaria encarregada de 
manter a paz social contra os demagogos ambiciosos que 
desejassem seduzir o povo com sinistros planos de sub-
versão. Maricá desejava, assim, uma monarquia que con-
cedesse aos vassalos mais leais e ilustrados uma liberdade 
limitada de que eles fizessem bom uso, contribuindo para 
o engrandecimento do Estado pela atividade econômica e 
desenvolvendo conhecimentos técnicos e artísticos. 
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NOTAS DE RODAPÉ

O sucesso das Máximas de Maricá era evidência de 
que boa parte da sociedade brasileira − mal arranhada 
pelo liberalismo político e econômico e cansada de sua 
instabilidade − ainda acreditava, na década de 1840, na 
possibilidade de retorno aos bons e virtuosos tempos 
em que a autoridade paternal d’El Rei mantinha a ordem 
natural do mundo. 

O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políti-
cos (IESP-UERJ).
clynch@iesp.uerj.br
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A pandemia que já dura um ano e meio 

tornou-se o evento central dos tempos 

modernos. Nenhum acontecimento abalou 

simultaneamente o conjunto da humanidade em 

tal magnitude desde a Segunda Grande Guerra. 

Esse fato, por si, já justificaria os diversos artigos 

dedicados ao assunto nos últimos números de 

Inteligência. Entretanto, somente nos últimos 

meses foi possível, pelo decurso do tempo e 

pelo esforço dos pesquisadores, reunir uma 

gama de conhecimentos mais objetivos sobre o 

tratamento da pandemia, tanto em perspectiva 

comparada quanto no Brasil. Daí porque o 

presente número apresenta um extenso dossiê 

composto por dois artigos, dedicados a cada 

um dos seguintes aspectos: O primeiro deles, 

mais extenso, foi elaborado por diversos 

pesquisadores e apresentado como subsídio 

à CPI do Senado Federal brasileiro sobre as 

respostas do governo federal face à pandemia 

do coronavírus e à explosão da Covid-19.  

Trata-se de trabalho memorável que Inteligência 

publica aqui para os anais da história. O 

segundo documento analisa as semelhanças 

existentes nos desfechos relacionados à 

contenção epidemiológica (morte, progressão 

da doença e sobrecarga do sistema de saúde) 

entre países que praticam políticas econômicas 

não neoliberais e neoliberais, com o propósito 

de avaliar as diferentes respostas e resultados 

neles alcançados em matéria de enfrentamento 

da pandemia.

DA PESTE
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N
a virada de 2019 para 2020, o mundo se deparou 
com o que, nos meses seguintes, se converteria 
em uma pandemia de enormes proporções 
e crise sanitária, bem como econômica, daí 
decorrente. A partir da China, o coronavírus e a 
doença a ele relacionada – a Covid-19 – toma-

ram o mundo, gerando uma situação terrível para todos os 
países e para a população do planeta. Mas as respostas, 
e seu espírito, não foram homogêneas: cada país tratou a 
crise de maneira mais ou menos efetiva ou caótica, com 
mais preocupação com seus cidadãos ou desprezo pela vida. 

Sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil 

infelizmente veio a se localizar nessa última categoria, 
radicalmente. Na verdade, sobre nós desabou uma grande 
tragédia. Evidentemente, nenhum país poderia passar 
incólume pela atual pandemia, mas a gestão da crise 
em nosso país se fez segundo um credo negacionista 
absurdo, pela má vontade e deliberada contradição face à 
ciência e contra medidas racionais que poderiam impedir 
a propagação do coronavírus e seu virulento impacto, com 
radical descaso pela vida da população, bem como por seu 
bem-estar material, a despeito de uma suposta defesa da 
economia. Esta se mostra falaz se a pandemia é tratada 
de forma leviana e sua recuperação se faz mais distante. 
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A resiliência da sociedade brasileira, sempre demons-
trada nas crises que enfrentamos, foi minada pela ação 
intencional da Presidência da República e do Executivo 
Federal de modo geral. Já vamos para bem além de mais 
de 400 mil mortos − com uma média de mortes diárias 
de mais de três mil −, talvez chegando em breve, oxalá 
isso não ocorra, a 500 mil óbitos! Pesquisa produzida pelo 
Lowy Institute (instituto australiano de perfil conservador) 
apontou o Brasil na última colocação entre 98 países em 
termos de políticas públicas de enfrentamento à pandemia. 
Essa avaliação é compartilhada pela insuspeita organiza-
ção internacional Médicos Sem Fronteiras, segundo seu 
diretor-geral; e por pesquisas publicadas na prestigiosa 
revista Science.1

Como veremos, a resposta à crise sanitária e econô-
mica, com seus desdobramentos políticos, plenamente 
justifica o impeachment do presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro.

Uma massiva violação dos direitos humanos fundamen-
tais assim se verifica no Brasil até este momento, com o 
desprezo por seus princípios mais básicos, sobretudo o 
sagrado direito à vida – responsabilidade do Estado – e o 
direito à saúde – elemento fundamental de nossa Consti-
tuição. Junto a isso, observa-se uma inclinação clara ao au-
toritarismo por parte do presidente Bolsonaro e muitos em 
seu governo, que se posicionam assim contra a democracia 
e os direitos políticos, civis, econômicos e sociais. Busca-
-se restringir a ação dos governos estaduais e municipais, 
sugere-se a implantação do Estado de Sítio sem nenhuma 
razão objetiva, o que paralisaria o Congresso Nacional e au-
torizaria várias medidas autoritárias, afronta-se o Supremo 
Tribunal Federal (STF) e ameaça e assedia aqueles que 
discordam da forma pela qual a crise é enfrentada – ou na 
verdade não é enfrentada, com certeza, ao contrário do 
que deveria ser feito. 

Pesquisa produzida pela Conectas Brasil, uma organiza-
ção não governamental de direitos humanos, em parceria 
com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (USP), mostrou que o governo Bolsonaro exe-
cutou uma estratégia institucional voltada à propagação 
da Covid-19.2

Não bastasse isso tudo, o Brasil envolveu-se em confli-
tos estapafúrdios com a China, o que dificultou o acesso a 
insumos necessários para a produção de vacinas, as quais 
existem apenas porque duas importantes instituições 
científicas nacionais – a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

e o Instituto Butantan – se lançaram na empreitada de 
produzi-las o mais rápido possível no Brasil.

Este documento, com os textos e referências que o 
compõem, busca apresentar, de forma sucinta e subs-
tanciada, os principais passos do desgoverno que nos 
empurrou para essa tragédia – a ser mesmo uma ameaça 
à saúde global, para além de mostrar-se de forma ridícula 
ao insistirem, autoridades do governo federal, em tratamen-
tos inúteis e perigosos (especificamente a cloroquina e a 
ivermectina). Ele faz inicialmente um retrato da evolução 
da conjuntura desde março de 2020, com foco no com-
bate – ou falta dele – ao coronavírus. Segue detalhando o 
papel do Parlamento e do STF, bem como do Judiciário em 
geral, no curso da pandemia. Discute os aspectos econô-
micos da resposta estatal à crise, com foco no orçamento 
federal, e debruça-se sobre o caos que a péssima gestão 
governamental produziu no sistema de saúde. Enfim, 
analisa a inserção do Brasil do ponto de vista das relações 
internacionais no combate à pandemia, em particular os 
problemas gerados por uma visão estrambólica sobre a 
China por parte do governo brasileiro.

Responsabilidades políticas e inclusive criminais devem 
ser apuradas diante da tragédia que se abateu sobre nós, a 
qual, vale repetir, não deveria de modo algum ter atingido 
a magnitude que alcançou. A maioria das mortes que se 
verificam desde março de 2020 poderia ter sido evitada, e 
a população não deveria estar enfrentando esta desespera-
dora situação econômica e social. É nossa convicção que a 
presente CPI instaurada no Senado Federal brasileiro o fará 
de forma plena, para o que prestamos nossa circunspecta 
contribuição.

Finalmente, vale sublinhar que o texto se baseia em 
informações e análises calcadas na imprensa nacional e na 
internacional, em fontes e documentos, e em análises reali-
zadas por respeitados especialistas e instituições nacionais 
e internacionais. Elas estão extensivamente documentadas 
nas notas de rodapé ao texto.

I. A RESPOSTA POLÍTICA DO EXECUTIVO FEDERAL 
À CRISE DO CORONAVÍRUS

Com o início da crise sanitária relacionada à pandemia 
do coronavírus, um negacionismo radical se pôs como res-
posta desde o começo de seu complicado enfrentamento. 
Não que todos no governo federal, e muito menos nos 
governos estaduais e municipais, tenham compartilhado 
essa resposta. Mas ela foi a escolhida pelo presidente Jair 

PRONTUÁRIO
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Bolsonaro. Tratava-se, segundo ele, de meramente “uma 
gripezinha”. Não havia muito com que se preocupar. Era 
preciso, ao contrário, manter a economia funcionando. 
De forma alguma seriam necessárias medidas como um 
lockdown e o não funcionamento de serviços não essen-
ciais ou mesmo restrições mais leves à mobilidade social. 

No máximo, um tipo específico deveria ser adotado, 
o suposto “isolamento vertical”, em que os mais velhos 
deveriam ser protegidos, com o restante da população 
seguindo com a sua vida normal; como se a Covid-19, 
uma doença sistêmica altamente contagiosa e de con-
sequências díspares segundo os indivíduos, mas sempre 
potencialmente graves, incluindo a morte, não atingisse 
pessoas de diferentes idades; como se “fechar” a eco-
nomia fosse uma trama urdida para prejudicar o governo 
federal, atacar o presidente e dificultar o seu projeto de 
reeleição em 2022. Além disso, sub-reptícia ou aber-
tamente se propalava a ideia de que o vírus era uma 
estratégia chinesa com o objetivo de prejudicar o mundo 
e fortalecer geopoliticamente aquele país, no que prima-
ram o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo 
e os filhos do presidente, com destaque para o deputado 
federal Eduardo Bolsonaro.3

E, infelizmente, deve continuar assim durante muito 
tempo. A resiliência do sistema de saúde do Brasil, especial-
mente do Sistema Único de Saúde (SUS), e da sociedade 
em seu conjunto, inclusive economicamente, é minada e 
levada a extremos, dos quais terão muita dificuldade para 
se recuperarem.

Por trás do tipo de raciocínio desenvolvido pelo presi-
dente da República – aberta e publicamente – se punha 
também uma concepção particular sobre a vida social. 
Como ele mais de uma vez afirmou, com uma situação de 
doença como esta, sobrevivem aqueles que estão mais 
aptos a fazê-lo. Os outros, os mais frágeis, falecem e assim 
é a vida, que segue simplesmente. Morre-se todo dia, em 
todos os lugares, de várias coisas; o coronavírus seria um 
detalhe (na verdade talvez até positivo, pode-se dizer, se 
sobrevivem os mais fortes). Trata-se de uma espécie de 
darwinismo biológico que nenhum outro chefe de Estado 
no mundo externou. O direito à vida é assim totalmente 
desconhecido e mesmo repudiado, descartando-se o di-
reito mais básico que é dever do Estado garantir, tal qual 
consagrado na Constituição brasileira de 1988. 

Além disso, o presidente, também mais de uma vez, 
fez questão de afirmar que as coisas são assim mesmo: 

em todas as guerras, morrem soldados. Uma mentalidade 
militar destorcida se soma ao darwinismo biológico e infor-
ma as atitudes e decisões do presidente da República. Ela 
é contrária, deve-se frisar, inclusive àquela praticada pelas 
Forças Armadas, que protegeram suas tropas, como o en-
tão chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército e 
atual ministro desta força, General Paulo Sérgio Nogueira de 
Oliveira, explicitou em entrevista, parcialmente responsável 
pela crise militar que se verificou em fins de março de 2021.

Em nenhum momento sequer – exceto já em meados 
de 2020, sem dar-lhes destaque – o presidente da Repúbli-
ca externou condolências aos mortos pela Covid-19, que se 
acumulavam em alta velocidade, e a seus familiares (afora 
um fugidio e rápido “lamento todas as mortes”). Ou seja: 
não bastasse desrespeitar o direito humano fundamental 
dos cidadãos à vida, não manifestou nenhuma empatia 
por suas vítimas e por aqueles que junto com elas vêm 
sofrendo no curso dessa tragédia. 

O
presidente da República militou decididamente, 
desde o início, contra as medidas recomenda-
das pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e pela ciência em geral, pelos epidemiologis-
tas de todo o mundo e mesmo pelos seus 
ministros da Saúde, como veremos a seguir. 

Posicionou-se contra o uso de máscaras (as quais, de 
modo geral, se recusa a utilizar), o distanciamento social, 
quaisquer lockdowns (mesmo que parciais), a vacinação 
em massa, difundiu informações falsas sobre o corona-
vírus e a Covid-19. Confrontou-se seguidamente com os 
governadores e, em particular, com o governador de São 
Paulo, João Doria.4 Declarou que não se vacinaria, despre-
zando a vacina de origem chinesa – a CoronaVac –, cuja 
produção nacional tempestivamente o Instituto Butantan 
acordou com aquele país, e a da Fiocruz, que, por conta 
própria, buscou parceria com a Universidade de Oxford e a 
AstraZeneca para a transferência de tecnologia de produção 
da vacina; ao mesmo tempo em que ele recusou a oferta 
de 70 milhões de doses da Pfizer, das quais 3 milhões já 
poderiam ter sido entregues. 

Enfim, o Brasil pediu menos vacinas do que seria pos-
sível à iniciativa Covax Facility, da OMS − ato incompreen-
sível, se realmente quisesse frear o coronavírus − , o que 
garantiria ao Brasil acesso a um maior número de doses.5 O 
presidente da República promoveu, diretamente com seus 
apoiadores e indiretamente por suas declarações públicas, 
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“aglomerações sociais”, o que contribui decisivamente 
para a propagação do coronavírus.

Além disso, recomendou, sem qualquer conhecimento 
científico e contra a opinião de cientistas e médicos em 
todo o planeta, supostos tratamentos precoces com a 
hidroxicloroquina – a qual obrigou, em gesto que pode ser 
qualificado de improbidade administrativa, o Exército a 
produzir em larga escala – e com o vermífugo ivermectina6 
Diante da desmoralização desse suposto tratamento, o 
presidente da República passou a defender outra quimera 
– um bloqueador hormonal chamado proxalutamida, mais 
uma vez de maneira totalmente irresponsável.7 O primeiro 
fármaco tem efeitos colaterais que podem ser fatais, atin-
gindo o coração de seus usuários; o segundo impõe risco 
ao fígado, se usado excessivamente; e o último, na melhor 
das hipóteses, é inútil. 

Quase abertamente, mas sobretudo tacitamente, o 
presidente Jair Bolsonaro sustenta como perspectiva para 
a crise sanitária a chamada “imunidade de rebanho”. Ela 
é mundialmente considerada inviável e condenada; pois, 
supondo um nível de contaminação gigantesco, implicaria 
também muitíssimas mortes; muito mais que as cen-
tenas de milhares que perfazem hoje a nossa tragédia, 
demonstrando ademais grande crueldade com as vítimas 
da doença, tantas necessárias para que se a alcançasse 
tal “imunidade”. Nesse caso, muito claramente a inação 
correspondeu a uma verdadeira ação que, por trás da 
passividade das políticas públicas, ocultava objetivos incon-
fessáveis. O uso de verdadeiras Fake News, contribuindo 

para a desinformação, no que tange a esses tratamentos 
atingiu muitos brasileiros e brasileiras, desesperados com 
o curso selvagem da pandemia entre nós, levando inclusive 
a óbitos.

Como observado, nem todos no governo Bolsonaro 
esposaram essas perspectivas.8 Em particular o então 
ministro da Saúde, o médico e ex-deputado federal Luiz 
Henrique Mandetta, buscou uma resposta racional para 
a crise sanitária. Não podia, portanto, aceitar as concep-
ções, atitudes e políticas assumidas pelo presidente da 
República. Buscou assim coordenar-se com os governos 
estaduais, promover um módico fechamento da economia 
e da circulação no início da pandemia, ajudar na organiza-
ção da resposta curativa e paliativa aos doentes, difundir 
informações corretas e orientar a população, destacando a 
importância do SUS para o combate ao coronavírus. Des-
pertou o ciúme e a ira do presidente da República. Acabou 
demitido. Nelson Teich, também médico, o substituiu em 
17 de abril de 2020, mas não teve escolha senão entregar 
o cargo em 15 de maio, sem nada conseguir fazer, pois 
nem mesmo lhe foi permitido planejar junto aos estados da  

O DRAMA REGISTRADO
EM MANAUS
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CIDADES BRASILEIRAS

PRONTUÁRIO



65ABRIL• MAIO• JUNHO 2021

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

Marcelo Queiroga, terá ainda de mostrar a que veio, mas 
já sumiu em meio à falta de medidas efetivas que urgem, 
dada a magnitude da crise. 

M
as também a maioria dos governadores e 
grande número de prefeitos buscaram atuar 
diante da crise segundo as orientações da 
ciência. É isso que explica o porquê de a tra-
gédia brasileira não haver sido muito maior. 
Produziram lockdowns parciais, procuraram 

orientar a população. O governo de São Paulo por exem-
plo, negociou a CoronaVac com a China. À medida que a 
pandemia tinha sua duração alongada, porém, os governos 
estaduais e municipais foram progressivamente desistindo 
de medidas restritivas, para as quais ademais dependem 
do apoio – também financeiro – do governo federal. 

Se a atuação do Estado no Brasil durante a pandemia 
tivesse ficado a cargo apenas do governo federal, pro-
vavelmente estaríamos beirando 1 milhão de mortos a 
esta altura. Nesse sentido, foi crucial a decisão do STF, 
que reafirmou a competência normativa e administrativa 
de estados e municípios, evitando que o governo federal 
criasse obstáculo às políticas estaduais para a contenção 
da pandemia.

Do ponto de vista econômico, mesmo com o apoio do 
Congresso, o governo federal entrou tarde, em 2020, no 
enfrentamento à crise, em boa medida a contragosto, mas 
aproveitando inclusive iniciativas que não foram suas (ver 
detalhes em seção adiante). A suspensão de contratos e 
salários ajudou momentaneamente a reduzir o desempre-
go, mas favoreceu mais as empresas que os trabalhadores. 
O crédito emergencial foi estabelecido, mas subutilizado, 
porquanto não disponibilizado pelos bancos às pequenas 
empresas e pequenos empresários, com o governo fe-
deral permitindo que essa situação se estabelecesse.10 A 
principal medida adotada pelo governo federal – o Auxílio 
Emergencial – foi na verdade urdido pelo Congresso Na-
cional, com o governo pegando “carona” nessa iniciativa, 
a qual foi o elemento decisivo para que a economia não 
despencasse. 

Mais uma vez demonstrando seu desprezo pela si-
tuação da população e pela vida das pessoas, o governo 
deixou-a sem nenhum auxílio entre o começo do ano 
e abril de 2021, gerando-se uma situação de carência e 
fome, talvez nunca antes vistas no Brasil. Ademais, como 
as ondas da pandemia se sucedem sem que saiamos 

federação uma combinação decente de diminuição da circu-
lação social e funcionamento da economia, tal a obsessão 
do presidente da República.

O general do Exército, na ativa, Eduardo Pazuello 
substituiu Teich – com o lema de que se deve sempre 
obedecer aos superiores, “um manda, o outro obedece” – 
e na prática, ainda que sobretudo silenciosamente, seguiu 
fundamentalmente as orientações de seu chefe, o presi-
dente da República. Inicialmente interino, em setembro foi 
efetivado no cargo. Desorganizou a estrutura do Ministério 
da Saúde, trouxe inúmeros militares para ocupar cargos 
para os quais não tinham formação e conhecimento, não se 
coordenou com os governadores e prefeitos, não buscou 
protocolos nacionais de atendimento, cometeu omissões 
gravíssimas – pelas quais está denunciado inclusive pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Ministério Público 
Federal (MPF) por improbidade administrativa. Na mesma 
situação já se vê o general Walter Braga Neto, devido ao 
período em que comandou, a partir da Casa Civil, o comitê 
de crise do governo federal. 

Testes não foram utilizados – contrariando um preceito 
fundamental do combate ao vírus: o descobrimento de ca-
sos e o isolamento de seus portadores; vacinas deixaram de 
ser compradas, apesar do oferecimento precoce por parte 
de empresas (em especial a Pfizer) e da existência de recur-
sos disponibilizados pelo orçamento de guerra; não houve 
nenhum planejamento; remédios, em particular o kit para 
a intubação de pacientes, estão em falta; faltou oxigênio 
para o atendimento a pacientes em Manaus, o que resultou 
na multiplicação de mortes, ainda que o Ministério tivesse 
sido informado do problema, segundo as denúncias. Além 
disso, não houve uma estratégia de comunicação da pasta 
da Saúde que informasse à população sobre a situação 
e real gravidade da pandemia, desde que Luiz Henrique 
Mandetta deixou o cargo.9 O drama registrado em Manaus 
se replicou em outras cidades brasileiras.

Aqui fica claro também mais um desrespeito frontal 
aos direitos humanos e fundamentais da população bra-
sileira durante a pandemia: se o presidente da República 
desprezou o direito à vida, seu governo como um todo des-
respeitou o direito humano e constitucional dos cidadãos e 
cidadãs à saúde. Não são fatos triviais. Obviamente se trata 
de uma situação difícil e complexa: o combate à pandemia 
e o tratamento da Covid-19 – mas isso não foi realmente 
realizado, a não ser de maneira inadequada e limitada, assim 
como a contragosto. O novo ministro da Saúde, o médico 
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das ondas anteriores, a economia não volta a funcionar 
adequadamente, como de resto os empresários já têm 
claro. Vamos claudicando à espera de uma vacinação em 
massa, que segue mais lentamente do que seria possível 
e necessário, uma vez que a crise sanitária não somente 
segue vigente, mas piorou sobremaneira em março de 
2021, com nova omissão do presidente da República e de 
seu governo, salvo pela distribuição de vacinas cuja fabri-
cação não foi inciativa sua. A falsa oposição entre saúde e 
economia, entre direitos e bem-estar, se mostra aqui em 
toda as suas nefastas consequências e perversidade. Pior 
ainda: o governo federal não gastou – sequer na saúde –, 
nem de longe, o total de recursos do orçamento de guerra 
que o Congresso Nacional promulgou em 2020 para en-
frentar a crise que se desenvolvia. 

C
omo se não bastassem as crises sanitária e 
econômica, o presidente da República vem 
sistematicamente apostando em uma crise 
política. Já em março de 2020, aventou a 
necessidade de decretar o estado de sítio e 
governar por decreto.11 O Congresso Nacional, 

sob a presidência do deputado Rodrigo Maia, rechaçou essa 
iniciativa e legislou freneticamente para enfrentar a crise, 
promulgando o orçamento de guerra e outras medidas. O 
Congresso Remoto, com a atividade legislativa ocorrendo 
online, permitiu que isso ocorresse. Querendo proibir os 
governadores dos estados e prefeitos de enfrentar a crise 
com as medidas necessárias e eventualmente até neles 
intervir, o presidente da República teve suas iniciativas de 
cunho autoritário tolhidas pelo STF. 

As decisões do STF permitiram, sobretudo, aos outros 
entes da federação desenvolverem medidas comple-
mentares de combate à pandemia (porém de maneira 
alguma desresponsabilizando o presidente da República 
e o Executivo federal de estarem na linha de frente dessa 
luta, como ele posteriormente quis dar a entender). Os 
apoiadores do presidente – os chamados bolsonaristas 
– se lançaram assim contra as medidas dos governado-
res e prefeitos, abertamente estimulados por ele, bem 
como contra o STF, com manifestações em que exibiam 
até mesmo armas de fogo. A resposta do STF foi dura, 
prendendo e processando vários deles. Mas o presidente 
seguiu com ameaças, nas quais busca sempre envolver 
as Forças Armadas, sugerindo o fechamento do regime 
político (que, se dele dependesse, funcionaria de outra 

forma, afirmou) e novamente tentando assombrar o país 
com o estado de sítio, além de outras provocações e ini-
ciativas inclusive de cunho inconstitucional, como tentar 
intervir na presente CPI.12

O presidente da República, finalmente, vem tentando 
instrumentalizar as Forças Armadas como se estivessem 
diretamente a seu serviço, pessoal, o que elas têm recha-
çado. Isso levou até mesmo a uma crise militar inédita, a 
mais grave da Nova República, durante a pandemia, em 
fins de março de 2021.13

Aqui mais uma vez a ameaça aos direitos humanos é 
visível: sugerir o cerceamento das liberdades democráticas 
dos cidadãos e cidadãs brasileiros e do Estado de Direito é 
atitude claramente inconstitucional, sem falar da alusão à 
mudança de regime e das inevitáveis violações de direitos 
civis que isso terminaria por acarretar. Não bastasse isso, 
a perseguição de servidores públicos e jornalistas com a 
utilização da famigerada Lei de Segurança Nacional – que 
em boa hora o Congresso Nacional quer rever – é compor-
tamento em que o Ministério da Justiça vem incorrendo, 
comprometendo os direitos humanos e os direitos dos 
cidadãos e cidadãs à livre manifestação, liberdade de im-
prensa e liberdade de expressão. Por exemplo, em junho de 
2020 o governo Bolsonaro obrigou os servidores da Saúde 
a assinar um termo de sigilo que afirmava que qualquer 
vazamento de informação discutida no Ministério da Saúde 
poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. 

A isso somou-se a tentativa de impedir que a popula-
ção fosse informada da verdadeira magnitude da tragédia, 
quando o presidente da República e o então ministro da 
Saúde, general Eduardo Pazuello, pararam de divulgar o 
número de mortes por Covid-19 ao final de cada dia. É 
apenas graças ao consórcio dos veículos de imprensa que 
desde então podemos acompanhar o desenrolar deste 
verdadeiro morticídio. 

Ao mesmo tempo, como afirmou o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, em uma reunião com a presença 
do presidente da República, trata-se de, no limite da lei ou 
fora dela, “passar a boiada” da destruição ambiental.14 Em 
ambos os casos, intransparência típica dos autoritarismos 
se manifesta.

Se no plano interno a tragédia segue seu curso, 
impulsionada pelo governo federal, no plano exterior os 
maus passos também não foram poucos. O ministro 
das Relações Exteriores conflitou-se, logo no começo da 
pandemia, com a China, desprezou a garantia de insumos 
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para a fabricação de vacinas, a compra destas já prontas 
e de outros medicamentos. Além disso, contrariando 
anos de diplomacia de Estado exitosa, o Brasil votou na 
Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a quebra 
de patentes das vacinas contra o coronavírus. O Brasil 
vê-se assim, em meio à pandemia, cada vez mais isolado 
internacionalmente.

As seções seguintes deste texto se encarregarão de 
detalhar os aspectos mais específicos da presente crise.

II. O PAPEL DO STF E DO PODER JUDICIÁRIO 15

De março a junho de 2020, quando o presidente Bol-
sonaro iniciou sua guerra contra as medidas sanitárias e 
recomendações mundiais de saúde necessárias para o 
combate à pandemia da Covid-19, aprofundou também 

sua relação turbulenta com o Poder Judiciário, sobretudo 
com o STF. Uma rotina de ameaças por parte do governo 
já se estabelecera em razão de inquéritos que envolviam 
investigações de aliados e familiares do chefe do Poder 
Executivo, os quais, se não diretamente atinentes à crise 
do coronavírus e da Covid-19, ofereciam o pano de fundo e 
precedentes para a crise que veio se desdobrando quando 
aquela atingiu o Brasil. O caso mais marcante fora até então 
sua interferência com o fim de suspender a autorização 
de repasse de dados financeiros de órgão fiscalizador (o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) 
ao Ministério Público Estadual (MPE) para apurar suposta 
prática de “rachadinha” (desvio de salário de assessor par-
lamentar) por seu filho, Flávio Bolsonaro, quando deputado 
estadual no Rio de Janeiro.16 
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O BRASILEIRO
NÃO PEGA NADA

PORQUE VIVE
PULANDO EM ESGOTO

Com a eclosão da pandemia a relação conflituosa adqui-
riu outro sentido. O STF passou a garantir a continuidade de 
políticas sanitárias baseadas em protocolos técnicos, com 
isso assegurando a aplicação dos direitos constitucionais 
à vida e à saúde. O presidente Bolsonaro, por sua vez, 
reagiu com declarações autoritárias que questionavam a 
autonomia do Judiciário, pronunciamentos golpistas, como 
assinalado anteriormente, manipulação retórica com o fim 
de atribuir culpa ao STF pela crise econômica vigente e 
mobilização de sua base social contra os ministros da Corte, 
como também já mencionado.

As ações e omissões do governo federal durante 
o enfrentamento da pandemia foram confrontadas por 
diferentes instâncias judiciais que buscaram impedir a 
validade de atos inconstitucionais com efeitos reais sobre 
a preservação do bem-estar e da informação da população. 
Tais decisões impossibilitaram que o presidente minasse 
as medidas adotadas por estados e municípios, como, por 
exemplo, quarentena, isolamento social e fechamento de 
serviços não essenciais, que eram recomendadas pela 
OMS para controlar a disseminação do vírus e o número 
de mortes resultante.

Em 26 de março, quando o presidente da República 
sugeriu que “o brasileiro não pega nada” porque vive 
“pulando em esgoto”,17 ampliou por decreto as atividades 
essenciais as quais governadores e prefeitos não pode-
riam interromper em razão da crise, incluindo, entre elas, 
atividades religiosas e casas lotéricas.18 No dia seguinte, 

a Justiça Federal suspendeu a validade desse decreto e 
proibiu o chefe do Executivo de adotar políticas contrárias 
às quarentenas.19 Durante esse período, a Secretaria de 
Comunicação do governo Bolsonaro iniciou a campanha 
oficial anticonfinamento “O Brasil não pode parar”, com 
evidente fim de desinformar a população do risco da do-
ença e reafirmar o falso dilema saúde versus economia.20 
Quando um vídeo preliminar dessa campanha começou a 
circular nas redes sociais, a Juíza Laura Bastos Carvalho, 
da Justiça Federal do Rio de Janeiro, impediu a publicação 
de qualquer material que não estivesse em conformidade 
com as recomendações técnicas de saúde.21 Essa decisão 
foi respaldada pelo STF. O ministro Luís Roberto Barroso 
decidiu vedar a produção e circulação de qualquer cam-
panha que defenda que o “Brasil não pode parar” por se 
desviar de declarações da OMS, do Conselho Federal de 
Medicina, da Sociedade Brasileira de Infectologia e do 
próprio Ministério da Saúde de então.22 Sem respaldo 
técnico, a publicidade do governo era claramente contrária 
ao direito à vida e à saúde.

As primeiras blindagens judiciais às práticas ilícitas do 
governo federal no contexto da pandemia não estimula-
ram o presidente a adotar outra postura. Suas tentativas 
constantes de intervir nas medidas estaduais e municipais 
de proteção do bem-estar da população revelavam des-
prezo aos direitos fundamentais e, também, desrespeito 
à competência constitucional dos demais entes federados 
em tratar de matéria de saúde pública. Em 15 de abril 
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que todos os entes da federação eram responsáveis por 
adotar medidas que beneficiassem a população e à pro-
tegessem no que se refere à pandemia, sendo, portanto, 
falsa a informação de que a Corte obstou o governo federal 
de agir.25

O comportamento oportunista e dissimulador do 
presidente é revelado pela Medida Provisória 966, de 
14 de maio de 2020, editada com o intuito de restringir 
a responsabilização dos agentes públicos por erros co-
metidos durante a pandemia na hipótese de dolo ou erro 
grosseiro.26 O governo federal vinha sendo alvo de ações 
judiciais, representações e denúncias por causa de suas 
falhas no enfrentamento da crise da Covid-19. Lembre-
-se, por exemplo, que, em julho de 2020, sete entidades 
(Centro Santos Dias de Direitos Humanos, Comissão de 
Justiça e Paz-SP, Idec, Instituto Ethos, Inesc, Oxfam Brasil 
e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC) 
enviaram documento ao MPF demonstrando que a União 

de 2020, o STF decidiu por unanimidade reconhecer a 
autonomia dos estados e municípios para promover o iso-
lamento social em meio à crise da Covid-19. Na decisão, 
os ministros reafirmaram a competência concorrente de 
prefeitos e governadores no que tange a questões de saú-
de e, com isso, asseguraram seu poder de regulamentar 
a quarentena e decidir quais são os serviços essenciais 
que não podem parar.23

Contra tal decisão, o presidente da República buscou 
manipulá-la como escusa para sua omissão de agir na pan-
demia e para intensificar seu movimento autoritário contra 
o STF. Ele sustentou que a Corte o proibiu de combater 
a doença, delegando suas competências decisórias aos 
estados e municípios.24 Tratava-se de um comportamento 
oportunista que buscava dissimular seu objetivo de não 
enfrentar a pandemia e, ao mesmo tempo, culpabilizar o 
STF pela crise. Em resposta, a Secretaria de Comunicação 
Social do STF esclareceu que a decisão citada considerou 
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havia violado gravemente normas de saúde pública.27 Um 
pouco antes, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
havia impetrado Arguição de Descumprimento de Precei-
to Fundamental contra ações do chefe do Executivo que 
violavam protocolos da OMS.28 

Em junho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro fora 
denunciado até no Tribunal Penal Internacional por crime 
contra a humanidade.29 Diante desse quadro adverso, a MP 
966 evidenciava a consciência do presidente da República 
quanto ao caráter danoso dos atos e omissões de seu 
governo e buscava blindá-lo da responsabilização pelas 
ilicitudes praticadas. É curioso notar que tal MP também 
foi assinada pelo ministro Paulo Guedes, desvelando 
preocupações com sua conduta equivocada no plano da 
economia. O STF não viu inconstitucionalidade formal na 
respectiva medida, mas redefiniu o sentido do termo “erro 
grosseiro dos agentes públicos”, considerando-o atos 
administrativos contrários ao direito à vida, à saúde e ao 
meio ambiente por descumprimento de normas jurídicas, 
técnicas e científicas.30 Em 10 de setembro de 2020, a MP 
966 perdeu sua validade.31 

Em verdade, sempre que o governo federal se omitiu 
ou agiu foi para aumentar os riscos à vida e à saúde. Nesse 
sentido, a decisão do STF sobre a competência concorrente 
dos entes federados para o combate à crise foi fundamental 
para proteger a população das medidas do presidente da 
República que poderiam acelerar ainda mais o ritmo do 
contágio e número de mortes. Ainda em maio de 2020, por 

exemplo, um decreto presidencial buscou incluir salões de 
beleza, barbearias e academias de ginástica como serviços 
que deveriam permanecer abertos em meio à quarentena. 
Quatorze estados se valeram da decisão citada para impedir 
que esse decreto fosse executado.32

O STF tem fiscalizado e exigido que o governo federal 
cumpra sua obrigação constitucional de atuar a favor do 
bem-estar e da vida. Para isso, tem determinado que o 
Ministério da Saúde tome medidas propositivas e revisto 
ações administrativas contrárias ao combate da pandemia, 
bem como tem instaurado inquéritos para investigar práti-
cas desviantes com efeitos negativos sobre o número de 
contaminados pelo coronavírus e mortos pela Covid-19. 
Destarte, é importante mencionar que, em julho de 2020, 
o ministro Celso de Mello requisitou ao Ministério da Saúde 
informações sobre recomendação do uso da cloroquina.33 
No mesmo sentido, em novembro, o plenário do STF con-
siderou que alterações do governo federal na divulgação de 
dados epidemiológicos sobre a pandemia comprometiam 
o princípio da publicidade e da transparência, proibindo al-

EM JUNHO DE 2020, 
BOLSONARO FOI DENUNCIADO

INTERNACIONAL POR
NO TRIBUNAL PENAL

CRIME CONTRA 
A HUMANIDADE
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terações na metodologia que visavam camuflar números.34 
Em março de 2021, o mérito dessa controvérsia foi julgado 
e a Corte prescreveu que o Ministério da Saúde divulgasse 
os dados completos da Covid-19.35 

A
lém disso, em dezembro de 2020, após suces-
sivas omissões por parte do governo federal, 
o ministro Ricardo Lewandowski afirmou a 
necessidade de ampla divulgação do crono-
grama de vacinação contra a enfermidade.36 
Recentemente, em fevereiro de 2021, a mi-

nistra Rosa Weber sustentou que o Ministério da Saúde 
precisava voltar a custear leitos de Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTI) para pacientes da Covid-19 de São Paulo, 
Maranhão e Bahia, após a interrupção de repasses para 
esses estados.37 Por fim, o ministro Lewandowski aten-
deu pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) e 
abriu inquérito para apurar o papel do ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, no colapso da saúde pública 
em Manaus.38 Diante desse histórico, a decisão liminar do 
ministro Barroso, confirmada pelo plenário, que instaurou a 
presente CPI da Pandemia foi uma decorrência necessária 
para apurar ações e omissões do governo Bolsonaro que 
tenham agravado a atual crise sanitária, bem como militado 
contra a vida e a saúde da população.

Da perspectiva do governo Bolsonaro, o embate com 
o Judiciário tem sido combustível para mobilizações e 
movimentos autoritários. O presidente tem instigado seus 
ministros, apoiadores e base social a promover manifesta-
ções ofensivas ao Estado Democrático de Direito por meio 
de xingamentos e agressões ao STF e seus ministros. A 
mais notória foi quando, em reunião ministerial, Abraham 
Weintraub, ex-ministro da educação, pediu a prisão dos 
“vagabundos, começando no STF”.39 Ofensas desse tipo 
são difundidas amplamente por redes sociais bolsonaristas. 
Além disso, o presidente tem participado ativamente de 
protestos que reivindicam golpe militar e fechamento do 
regime.

No âmbito do STF, a reação autoritária bolsonarista tem 
sido objeto de três inquéritos: sobre Fake News, sobre  
a interferência do presidente na Polícia Federal e sobre a 
organização de atos antidemocráticos. Quanto ao primeiro, 
há fortes indícios, segundo documenta a imprensa, de 
que Carlos Bolsonaro, filho do presidente, é articulador de 
esquema criminoso de criação e difusão de falsas notícias40 
O segundo inquérito mencionado foi instaurado após a exo-

neração do ex-diretor da PF, Maurício Valeixo, quando sur-
giram acusações de que o chefe do Executivo interferiu no 
respectivo órgão para ter acesso privilegiado a informações 
e proteger seus filhos de possíveis investigações (tanto a 
das Fake News quanto o já citado envolvimento de Flavio 
Bolsonaro no caso das “rachadinhas”).41 Por fim, o inquérito 
de atos antidemocráticos, sob a responsabilidade do mi-
nistro Alexandre de Moraes, apura uma rede que organiza 
e financia protestos que pedem o fechamento do próprio 
STF, do Congresso e a reedição do AI-5. As investigações 
já atingiram empresários, políticos, blogueiros e ativistas 
vinculados ao presidente Jair Bolsonaro.42

A relação entre Judiciário e o presidente da República 
não pode ser vista como mera dinâmica de delegação 
de competências decisórias durante a crise pandêmica. 
Muito pelo contrário: ao interpretar as normas técnicas 
de saúde e recomendações das sociedades científicas de 
enfrentamento da pandemia como meio de garantia dos 
direitos fundamentais, o STF tem se tornado um obstáculo 
ao projeto negacionista radical do presidente e, como 
tal, tornou-se alvo de sua retórica violenta e repressiva. 
O desenvolvimento dos inquéritos citados, bem como 
a instalação da presente CPI, tem sido um importante 
instrumento para interromper uma marcha autoritária que 
tem aprofundado a crise sanitária, econômica e política 
brasileira.

III. A CPI E O PODER LEGISLATIVO: UMA OPORTUNIDADE  
HISTÓRICA PARA A DEMOCRACIA BRASILEIRA

A democracia brasileira passa hoje por sua pior crise 
desde o advento da Nova República nos anos 1980. Crise 
de legitimidade profundamente ligada à percepção gene-
ralizada de falta de responsabilização e capacidade de res-
posta dos representantes eleitos perante o eleitorado. Tal 
situação se tornou ainda mais grave sob o governo de Jair 
Bolsonaro, e ao longo do ano de 2020, quando o Executivo 
passou a desafiar publicamente o Congresso Nacional, 
inclusive por meio do apelo a manifestações de rua.

Todavia, desde o restabelecimento da democracia em 
meados da década de 80 do século passado, paradoxal-
mente, o Congresso viu crescer sua importância como 
espaço de debate e formulação de políticas públicas em 
razão de seu renovado papel na produção legislativa do país. 
Nesse período, o Brasil fortaleceu sua estrutura de gover-
nança sobre temas ligados à cidadania, meio-ambiente, 
direitos humanos e de minorias, estrutura apoiada invaria-
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velmente em leis inovadoras, por sua vez aprovadas por 
iniciativa de representantes com assento na Câmara dos 
Deputados ou no Senado Federal. A eleição de Bolsonaro, 
entretanto, levou ao Planalto e, por conseguinte, ao Legis-
lativo federal, uma agenda de retrocessos na área. É nesse 
novo cenário que o Congresso pode apresentar-se com 
papel revigorado, como importante espaço de ação política 
diante de um Executivo hostil, fechado às demandas de 
setores importantes e amplos da sociedade. 

O
Congresso Nacional é, por definição, repre-
sentativo e aberto à influência da comunidade, 
sendo, portanto, um espaço em que a formu-
lação de políticas deve assumir caráter mais 
público e transparente, sobretudo quando 
comparado ao Executivo. Por essa razão, o 

parlamento consiste em importante locus para a incidência 
democrática das organizações da sociedade no intuito de 
influenciar suas decisões. Há hoje, todavia, obstáculos sig-
nificativos a limitar a abertura dos trabalhos do Legislativo 
à sociedade civil. Além disso, temos assistido à desestru-
turação do sistema político brasileiro nos últimos anos, o 
que aumentou o desconhecimento a respeito do modus 
operandi das principais forças no Congresso, dificultando, 
assim, uma correta avaliação pela opinião pública quanto 
à importância de suas ações e decisões.

Sem sombra de dúvida, o mais importante dos obs-
táculos, ainda que de natureza conjuntural, consiste na 
crise sanitária decorrente da difusão do coronavírus e da 
Covid-19. Com o surto inicial de 2020, impôs-se a inter-
rupção das atividades presenciais no Legislativo − o dia 
13 de março marcando pelo início do afastamento social 
no Brasil. Quatro dias depois, contudo, a 17 de março, Câ-
mara e Senado publicam, respectivamente, a Resolução 
nº 14/2020 e a Ata da Mesa nº 07, instituindo ambos o 
Sistema de Deliberação Remota (SDR). O SDR foi criado 
para viabilizar o funcionamento da Casa durante as crises 
sanitária e econômica, permitindo a discussão e votação 
de matérias, preferencialmente voltadas à emergência 
de saúde pública, sujeitas à apreciação do plenário de 
forma remota.43

A experiência traz resultados tão relevantes quanto 
óbvios. Com a decisão do presidente da República de 
não montar uma coalizão formal com os grandes partidos 
representados no Legislativo já se esperava que as poten-
cialidades de autonomização das atividades da Câmara e 

do Senado recebessem importante impulso. Com a adoção 
do SDR, em resposta à crise sanitária e ao negacionismo 
adotado pelo presidente e por seu círculo mais próximo, 
tais potencialidades se acentuaram. A autonomia decisória, 
contudo, é também resultado do aumento contínuo da ex-
pertise de nosso Legislativo em políticas públicas, expertise 
acumulada nas comissões temáticas e nas assessorias e 
duramente conquistada ao longo destes 30 anos da nova 
Constituição. 

É também fruto da presença de organizações de lobby 
e advocacy no interior do processo decisório do Legislativo. 
Como manter tal presença foi um dos grandes desafios co-
locados pelo Congresso Remoto, desafio que transcendeu 
o canteiro central, a leste do Eixo Monumental, ao penetrar 
na ideia mesma de institucionalidade democrática do sis-
tema político em seu conjunto. Nesse sentido específico, 
o SDR não deixou de ser uma boa surpresa. Decisões 
centrais para a manutenção mínima das condições de vida 
da população vieram na esteira da atuação de organizações 
da sociedade civil e de grupos de interesse junto aos seus 
representantes em nosso Parlamento.44

Recuperar a altivez e independência em sua tomada de 
decisões. Eis o que representa para o Legislativo a insta-
lação da CPI da Covid, que investiga a de fato desastrosa, 
e com trágicas consequências, gestão da crise sanitária 
por parte do governo federal. O país vê sua economia 
afundar, sua população empobrecer e o desemprego 
atingir proporções gigantescas, com o retorno brutal da 
fome. Experimenta, talvez desprovido da exata consciên-
cia, uma situação de guerra, a contabilizar as mortes e o 
cenário em hospitais e postos de saúde. Uma vez que o 
presidente da República já deu exaustivas demonstrações 
de sua incapacidade e inaptidão para fornecer mínimas 
condições de mitigação do quadro, cabe ao Congresso 
Nacional assumir sua função precípua de órgão governativo 
e fiscalizador em defesa dos interesses mais sagrados da 
sociedade brasileira. 

A CPI apresenta a oportunidade histórica para a reto-
mada da autonomia demonstrada ao longo do ano de 2020 
com o SDR. Depois de um início nada auspicioso de 2021, 
com a aprovação de projeto que autoriza a aquisição privada 
de vacinas (em boa hora engavetada pelo Senado), além 
da pressão para o retorno das atividades presenciais em 
Brasília, Câmara e Senado dão sinais visíveis da disposição 
para o combate, o bom combate – a luta em prol da supe-
ração deste trágico cenário que aflige o país.

PRONTUÁRIO
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A CPI deve responsabilizar os agentes que, por negligên-
cia, ignorância assumida, má-fé ou frouxidão, deixaram de 
seguir o óbvio interesse coletivo na mitigação dos efeitos 
da propagação da crise sanitária, atrasando em muito as 
providências necessárias para a retomada das atividades 
normais da economia e do convívio social. As pesquisas 
de opinião (como as do PoderData 360, entre outras) vêm 
demonstrando crescente apoio da sociedade ao Legislativo 
como reconhecimento de atitudes mínimas de contraposi-
ção ao caos.45 Um bom trabalho de investigação e apuração, 
sem tibieza e camuflagens, certamente ampliará e conso-
lidará sua posição como salvaguarda da democracia e dos 
valores mais caros da população, dos direitos humanos e 
constitucionais, que se encontram sob risco iminente, dadas 
as inclinações do mandatário que ocupa o Poder Executivo.

IV. O ORÇAMENTO DO COMBATE À CRISE SANITÁRIA  
E ECONÔMICA46

O enfoque sobre o orçamento da Saúde em um con-
texto de pandemia se diferencia totalmente daquele dado 
normalmente ao tema. Essa diferença não decorre do fato 
de a pandemia demandar uma ampliação rápida e acentu-
ada dos recursos para o atendimento à Saúde, mas em 
razão de a pandemia se constituir em uma crise sanitária, 
que em qualquer país, independentemente do seu grau de 
desenvolvimento, tem seu enfrentamento fundamental-
mente dado por ações e coordenação feitas pelo Estado. 

n
esse sentido, era conhecido, desde a eclosão 
da pandemia em fevereiro-março de 2020, que 
o SUS, como os demais sistemas públicos de 
atendimento à saúde, cumpriria papel central 
e dominante na luta contra a pandemia, sim-
plesmente porque as capacidades científica 

e médica para o enfrentamento dos eventos epidemioló-
gicos se encontram concentradas dominantemente nas 
instituições públicas.

No início da pandemia, foram os hospitais privados que 
apareceram como referência no atendimento dos primeiros 
casos de contaminados. Porém rapidamente parte domi-
nante dos novos casos passou a ser de responsabilidade 
dos hospitais públicos e daqueles privados ou filantrópicos 
associados ao SUS. 

Era evidente, portanto, que uma grande pressão seria 
exercida em prol da ampliação da capacidade do SUS para 
o enfrentamento da pandemia, seja para os casos que se-

riam atendidos exclusivamente em regime de enfermaria, 
seja, principalmente, para os casos mais complexos que 
demandariam atendimento em UTI, imprescindíveis para 
tratar casos graves de Covid-19. Para esse segmento de 
pacientes, a importância dos hospitais públicos seria ainda 
maior, em razão da capacidade técnica existente e do rápi-
do aprendizado que as instituições de referência do setor 
público para doenças contagiosas possuem. 

A forte pressão sobre a capacidade de atendimento 
do setor público foi logo observada, no Brasil como em 
todo o mundo. Passado um mês da eclosão da pande-
mia no país, ficou explícita a necessidade de ampliação 
da capacidade de atendimento do SUS, bem como da 
adoção de medidas complementares de isolamento e 
proteção da população em relação à expansão galopante 
da contaminação por um vírus pouco conhecido e sem 
a existência de medicamentos para sua prevenção ou 
combate eficientes. 

A sinalização crescente de provável colapso do siste-
ma de atendimento à saúde, mesmo com o importante 
esforço realizado pela maioria dos governadores, mostrava 
ser incontornável a paralisação ou acentuada redução das 
atividades econômicas como meio de frear a velocidade 
da contaminação. 

A redução do nível de atividade acabava por exigir 
diversas iniciativas do Estado, como apoio às pequenas 
e médias empresas, compensação de renda para a po-
pulação mais pobre e aquela inserida no setor informal, 
financiamento parcial dos salários do setor formal, distri-
buição de máscaras e material de higiene para proteção da 
população carente. Apesar da organização federativa que 
rege o Estado nacional, somente o governo federal possui 
a capacidade de ampliação da sua capacidade de gasto via 
emissão de dívida pública. Nesse sentido, era impossível 
estruturar as ações de enfrentamento da pandemia sem 
a ampliação do gasto do governo federal, bem como  
sem sua coordenação das principais iniciativas. 

Apesar disso, o presidente da República não só se 
negou a cumprir o seu papel, como deslegitimou as 
iniciativas tomadas setorialmente, notadamente aquelas 
encaminhadas pelo próprio Ministério da Saúde. 

Frente ao agravamento da crise sanitária, a quase com-
pleta omissão do Poder Executivo em tomar as medidas 
de responsabilidade do governo federal e a pressão dos 
governadores e prefeitos, que passaram a estar crescen-
temente expostos a um desastre social causado por uma 
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pandemia em descontrole, ocorreu a mobilização do Con-
gresso Nacional com o objetivo de estruturar minimamente 
as iniciativas necessárias para o combate à pandemia e de 
suporte econômico e social, além de prover os estados e 
municípios de recursos financeiros mínimos, seja para a 
execução das iniciativas, seja para compensar a queda de 
arrecadação causada pelo travamento da atividade econô-
mica, ou ainda pela queda de renda da população. 

No auge de uma crise sanitária, social e econômica sem 
precedentes, os parlamentares deveriam examinar como 
a política econômica pode sobredeterminar as causas de 
morbimortalidade de uma sociedade. 

Publicado em 2013, ou seja, inclusive bem antes da 
pandemia, David Stuckler e Sanjay Basu deram uma con-
tribuição importante para refletirmos sobre a atual situação 
brasileira. No livro intitulado “The Body Economic. Why 
Austerity Kills”, os autores criticaram os efeitos das políticas 

de austeridade fiscal sobre as condições de vida e saúde 
das populações. No contexto do aumento da pobreza, da 
desigualdade e do desemprego, o governo federal deveria 
ter revogado a Emenda Constitucional 95/2016, seja o teto 
de gastos, seja a regra estabelecida para o piso federal 
da Saúde per capita – que vem caindo sistematicamente 
desde 2015 (Gráfico 1) –, para enfrentar a estagnação 
econômica, o novo coronavírus e o “desfinanciamento” 
crônico do SUS. O peso da Saúde per capita recuou de  
R$ 596,00 para R$ 555,00 de 2014 a 2020.

Em seu lugar, para enfrentar a pandemia ano passado, 
o governo acabou aprovando o decreto de calamidade 
pública e a Emenda Constitucional nº 106/2020 (estabe-
lecendo o orçamento de guerra), flexibilizando o regime 
fiscal, financiando assim os gastos em saúde por meio 
de endividamento e do uso de recursos desvinculados da 
conta única do Tesouro Nacional.

GRÁFICO  1
PISO DA SAÚDE PER CAPITA 2013—2020 (EM R$ DE 2019)

Elaboração: Ocké-Reis, Benevides, Funcia e Melo, 2021 (no prelo). 
Fonte: Siga Brasil (Senado Federal para a execução orçamentária e financeira com Ações e Serviços Públicos de Saúde—ASPS, disponível em <https://www.
senado.leg.br/orcamento/ sigabrasil>, acessos em 15/09/2012 e 10/02/2020; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para a população estimada 
com data de referência em 1º de julho, disponível em <http://bit.ly/3270Akx>, acesso em 16/09/2019.
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No entanto, no lugar de aplicar novamente este ano o 
decreto de calamidade pública e o orçamento de guerra – 
que permitiram a flexibilização das regras fiscais em 2020 
– o governo não só obedeceu, mas dobrou a aposta no 
abecê ultraliberal, endurecendo a política de austeridade 
fiscal com consequências desastrosas para as condições 
de vida e saúde das brasileiras e dos brasileiros.

Nessa linha, a Emenda Constitucional 109/2021, 
recém-aprovada pelo Congresso Nacional, criou, para a 
União, um subteto dentro do teto de gasto. Além disso, 
penalizou estados e munícipios, prevendo o acionamento 
de gatilhos que arrocham salários dos servidores públicos 
e despesas obrigatórias necessárias ao combate à pande-
mia. Por fim, a EC 109 desvinculou o superávit financeiro 
de fundos sociais, canalizando-o para a amortização da 
dívida.

Cabe destacar, segundo documento elaborado pelo 
Conselho Nacional de Saúde47 no ano passado, que o 
Ministério da Saúde, por meio da ação 21C0, autorizou 

a execução de R$ 63,7 bilhões para o enfrentamento da 
Covid-19 com a transferência pela ótica da despesa liqui-
dada de R$ 9,7 bilhões aos estados e R$ 23 bilhões aos 
municípios (Tabela 1).

Esse quadro só reforça a constatação de que, na 
contramão das recomendações da OMS, o presidente 
da República, ao negar a pandemia, promoveu uma falsa 
dicotomia entre saúde e economia, operando uma políti-
ca de Estado genocida no Brasil. O Ministério da Saúde 
não só se omitiu em relação à redução do orçamento da 
Saúde, fundamentalmente do SUS, como contribuiu para 
sua concretização. Em debate realizado em dezembro 
passado, especialistas da área da Saúde denunciaram 
que o Ministério da Saúde não havia demandado recursos 
para a compra de vacinas em 2021.48 

Hoje, com difíceis perspectivas de garantir a vacinação 
e imunização em massa da população, o governo federal é 
o principal responsável pela tragédia a que assistimos, com 
mais de 400.000 mortes, não bastasse o colapso hospitalar 

FASE DA DESPESA TOTAL
90 

APLICAÇÃO 
DIRETA

31  
TRANSF. 

ESTADOS 
FUNDO A 
FUNDO

41  
TRANSF. 

MUNICÍPIOS 
FUNDO A 
FUNDO

80  
TRANSF. AO 
EXTERIOR

91  
APLICAÇÃO 

DIRETA INTRA- 
ORÇAMENTÁRIA

40  
TRANSF. 

MUNICÍPIOS

50  
TRANSF. INST. 
PRIV. S/ FINS 
LUCRATIVOS

99  
A DEFINIR

TOTAL 
COMO % DA 

DOTAÇÃO
PROPORÇÃO

DOTAÇÃO ATUALIZADA 63.743 28.705 9.883 23.310 1.618 104 3 119 1 100,0%

EMPENHADO 41.757 6.783 9.859 23.275 1.618 104 0 119 0 65,5% 65,5% da Dot. 
Atualizada

A Empenhar 21.985 21.923 24 35 3 1 34,5% da Dot. 
Atualizada

% a Empenhar 34,5% 76,4% 0,2% 0,1% 100,0% 100,0%

LIQUIDADO 40.327 5.763 9.716 23.092 1.591 104 0 61 0 63,3% 96,6% do 
Empenhado

A Liquidar 1.431 1.020 143 183 27 0 57 3,4% do 
Empenhado

% a Liquidar 3,4% 15,0% 1,5% 0,8% 1,7% 0,2% 48,2%

PAGO 39.404 5.575 8.985 23.088 1.591 104 0 61 0 61,8% 97,7% do 
Liquidado

Liquidado a Pagar 923 188 730 5 0 2,3% do 
Liquidado

% Liquidado a Pagar 2,3% 3,3% 7,5% 0,0% 0,0%

EMPENHADO A PAGAR 2.354 1.208 874 188 27 0 57 3,7% 5,6% do 
Empenhado

% Empenhado a Pagar 5,6% 17,8% 8,9% 0,8% 1,7% 0,3% 48,2%

Fonte: Boletim da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde (Cofin/CNS), 31/12/2020. Brasília: CNS, 2020.  
Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/boletim-cofin.

TABELA 1
DOUTRINA PRODUZIDA DA FUNDAÇÃO POLÍTICA DOS MILITARES

ABRIL• MAIO• JUNHO 2021 75



76

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

e sanitário com a falta de leitos de UTI, oxigênio, equipa-
mentos e remédios no SUS e no setor privado de saúde.

Há um ano a Covid-19 ceifa milhares de vidas, e em 
ritmo crescente. O governo federal se mostrou reitera-
damente incapaz – ou desinteressado, mais uma vez a 
omissão caracterizando sua ação – de executar os créditos 
extraordinários aprovados para o combate à pandemia em 
2020, seja no tocante à compra de imunizantes e medica-
mentos, seja no financiamento a leitos de UTI, disponibi-
lidade em queda, enquanto disparava o número de óbitos 
na sociedade brasileira.

Apesar do déficit de leitos de UTI no setor público, 
o governo federal reduziu o financiamento desses leitos 
à medida que a segunda onda da pandemia demandava 
expansão. Segundo o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS), entre julho de 2020, primeiro pico 
da pandemia, e março de 2021, o financiamento de leitos 

de UTI pelo governo federal caiu de 11.565 para 3.372, 
essencialmente por falta de planejamento financeiro.49 

Como observa o documento do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre as respostas à 
Covid-19,50 além de “não haver intenção de elaborar um 
plano geral para o SUS, construído coletivamente” para 
enfrentar a pandemia, o atraso na disponibilização de 
recursos foi marca registrada da atuação do Ministério 
da Saúde, comprometendo o atendimento emergencial 
adequado à população e alimentando a escalada de novos 
casos e mortes.

O Gráfico 2 indica como a liberação dos gastos foi 
lenta ao longo de todo o ano de 2020, só acompanhando 
a aprovação das verbas ao final do período do orçamento 
de guerra. Entre maio e agosto de 2020, por ocasião do 
primeiro pico da pandemia, os recursos que poderiam salvar 
vidas foram represados. 

GRÁFICO  2
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MS NA AÇÃO 21CO-BRASIL (7 ABR A 20 DEZ 2020) - EM R$ BILHÕES

Fonte: Boletim da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde (Cofin/CNS), 31/12/2020. Brasília: CNS, 2020. 
Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/boletim-cofin.
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O mais desconcertante é constatar que a verba aloca-
da para aquisição de vacinas no orçamento de guerra, da 
ordem de R$ 24,51 bilhões, teve um pouco mais de 10% 
de seu valor executado. Somente R$ 2,9 bilhões foram 
empenhados no ano de 2020, prova inconteste de que o 
governo federal negligenciou a compra de imunizantes, 
embora estes fossem prioridade na luta contra o corona-
vírus e a Covid-19.

Em mais de dois anos no cargo, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, parece ademais não ter aprendido 
como se produz um orçamento. Anunciou, no início de 
abril de 2021, um enésimo programa social “forte e só-
lido”,51 que tem grandes chances de se somar à lista de 
iniciativas que naufragaram antes mesmo de tomar forma 
para além do nome de batismo (os casos do Renda Brasil 
e do Renda Cidadã). À deriva, alardeou mecanismos de 
financiamento enganosos, que iam do uso de precatórios 
ao desvio de recursos do Fundeb ou seguiam ainda pela 
extinção de benefícios contributivos e não contributivos, 

isto é, suprimindo direitos constitucionais, o que se 
soma ao rol de desrespeitos aos direitos fundamentais 
elencado acima. 

Sequer o orçamento destinado ao pagamento do au-
xílio emergencial em 2020 foi gasto na sua integralidade. 
O painel de monitoramento de gastos com a Covid-19 
(Secretaria do Tesouro Nacional 2020) assinala que foram 
previstos R$ 604 bilhões, tendo, desse valor, despendidos 
somente R$ 524 bilhões52 (Tabela 2). Desse total, foram 
autorizados para o auxílio emergencial R$ 322 bilhões; 
contudo, tal como também confirmado pelo INESC,53 
estima-se que R$ 28,9 bilhões deixaram de ser pagos. 
Uma sobra que provavelmente explica que um milhão de 
adultos pobres não tenham sido alcançados no ano passado 
pelo auxílio emergencial, como revelam cruzamentos da 
PNAD Covid-19. 

Trata-se de inoperância que agudiza a fome e humilha 
quem, embora atenda aos critérios de beneficiário do Au-
xílio Emergencial, foi descartado, invisibilizado pelo Estado, 

GASTOS COM COVID-19 (R$ BILHÕES) PREVISTO PAGO SAIBA MAIS

Auxílio Emergencial e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade 322,00 293,11 MPs nº 937, 956, 970 e 988/2020

Ampliação do Programa Bolsa Família 0,37 0,37 MP nº 929/2020

Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 51,55 33,50 MP nº 935/2020

Auxílio Financeiro aos Estados, Municípios e DF 79,19 78,25 MPs nº 939, 978 e 990/2020

Concessão de Financiamento para Pagamento de Folha Salarial 6,81 6,81 MP nº 943/2020 e Lei nº 14.043/2020

Transferência para a Conta de Desenvolvimento Energético 0,90 0,90 MP nº 950/2020

Cotas dos Fundos Garantidores de Operações e de Crédito 58,09 58,09 MPs nº 977, 972, 997 e 1.020/2020

Financiamento da Infraestrutura Turística 5,00 3,08 MP nº 963/2020

Programa Emergencial de Acesso a Crédito - Maquininhas 10,00 5,00 MP nº 1.002/2020

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 46,33 42,70

Aquisição de Vacinas 24,51 2,22 MPs nº 994, 1.004 e 1.015/2020

TOTAL 604,75 524,02

Fonte: Tesouro Nacional Transparente https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19

TABELA 2
MONITORAMENTO DOS GASTOS DA UNIÃO COM COVID-19

PAGO:  524.0 BI PREVISTO:  604.7 BI
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que tem a obrigação constitucional de o proteger. Este 
preferiu reter recursos que deveriam ter sido distribuídos 
à população mais vulnerável, empobrecida e impedida de 
trabalhar, falhando, portanto, nas suas atribuições constitu-
cionais. O valor de R$ 28,9 bilhões não dispendidos corres-
ponde a 65% dos R$ 44 bilhões que vão financiar em 2021 
a segunda rodada do auxílio emergencial, que começou a 
ser pago no início de abril; desta feita, por apenas 4 meses 
e a um valor muito aquém da cobertura das necessidades 
básicas de sobrevivência.54 Sobreviver passa a ter resposta 
na filantropia e na solidariedade social difusa. 

H
á que recordar ainda que o Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos, tendo à 
frente a ministra Damares Alves, só dispendeu 
44% do orçamento da pasta em 2020, de um 
total de R$ R$ 853 milhões. Comunidades 
extremamente vulneráveis, como as rema-

nescentes de quilombolas, que deveriam se beneficiar de 
uma parcela já bem modesta do orçamento do Ministério 
– R$ 110 mil –, nada receberam. A verba para ações de 
enfrentamento da violência contra as mulheres, situação 
que cresceu significativamente durante a pandemia, só 
teve 6% do previsto (R$ 24,6 milhões) executados,55 
agravando o quadro de desproteção das mulheres vítimas 
de violência doméstica, que não puderam ser assistidas. 
Cumpre destacar também o elevado aumento do número 
de mortes maternas provocadas pela Covid-19. A Rede 
Feminista de Ginecologistas e Obstetras assinala que oito 
de cada 10 mortes maternas relatadas no mundo ocorre-
ram no Brasil. As causas estão diretamente relacionadas 
à desorganização no atendimento pré-natal e à falta de 
insumos terapêuticos e leitos.56

Nem mesmo o benefício emergencial de manuten-
ção do emprego e renda, que contava com créditos de  
R$ 51,55 bilhões, foi executado a contento. Só foram 
gastos R$ 33,50 bilhões, o que sem dúvida contribuiu para 
agravar a situação de penúria, pobreza e insegurança ali-
mentar que flagela milhões de trabalhadores desocupados 
e sem direito a compensação financeira. 

Somadas as perdas provocadas pela EC 95 no valor 
de R$ 22,5 bilhões antes da pandemia, o SUS perderá  
R$ 46,6 bilhões em 2021 em relação aos valores executa-
dos na ação 21C0 (enfrentamento da Covid-19) em 2020.57 
Isso mostra a justeza da proposta do Conselho Nacional 
Saúde, realizada ano passado, no sentido de garantir um 

piso emergencial da Saúde no valor de R$ 168,7 bilhões.58 
Mais preocupante ainda, entretanto, é constatar que 

o montante de R$ 44 bilhões, que será destinado ao 
Auxílio Emergencial, representa aproximadamente 1/6 
do que foi gasto em 2020 (R$ 293 bilhões). Afinal, esse 
mecanismo, junto com outros do orçamento de guerra − 
entre eles, aqueles voltados para manutenção da renda 
e do emprego −, é o principal instrumento de garantia 
das medidas sanitárias como o lockdown e a interrupção 
de atividades não essenciais em geral, em meio ao au-
mento da fome, do desemprego e da violência social na 
sociedade brasileira.

Deveríamos neste ano aplicar no mínimo os R$ 524 
bilhões vistos em 2020, o que acabou evitando que a queda 
do Produto Interno Bruto (fechou em 4,1%) fosse maior, 
com evidentes efeitos positivos sobre a arrecadação e a 
relação dívida-PIB. Dentro de certos limites, a narrativa 
escandalosa em torno da falência do Estado brasileiro é 
ilusória. Na verdade, não falta dinheiro, mas sobram regras 
de gasto, que autoimpõem limites à atuação do Estado.

 Na contramão do mundo, que vem aplicando políticas 
fiscais expansionistas – os Estados Unidos por exemplo 
aprovaram mais um pacote fiscal, desta feita da ordem de 
US$ 2 trilhões –, quer-se impor mais cortes sobre gastos 
que têm um forte efeito multiplicador e redistributivo. Fazer 
um ajuste fiscal pelo lado da despesa aprofundará o déficit, 
prejudicando ainda mais a capacidade de o Estado ampliar 
os investimentos públicos e os gastos sociais.

Na sua saga de aniquilar com o Estado brasileiro, ao 
revelar inaptidão, despreparo e desprezo pela ação públi-
ca, bem como radical desrespeito pelos direitos humanos 
e constitucionais das cidadãs e cidadãos brasileiros, o 
governo Bolsonaro reforça o preconceito contra tudo que 
é público e deixa implícita a direção a tomar: franquear 
ao privado a gestão da nação. É esse mote que leva ine-
xoravelmente à aprovação de projetos de lei autorizando 
a aquisição de vacinas pela iniciativa privada em meio a 
gargalos do plano nacional de imunização gestados pelo 
próprio governo. 

O setor privado empresarial agradece, mesmo se ainda 
não logrou obter aquilo que segue na sua linha de priorida-
des, a liberdade para comercialização de vacinas. Por ora, 
vão oferecer aos seus empregados a mesma ilusão de 
amparo invocada pelos senhores da guerra em defesa dos 
servos da gleba. O direito à proteção em troca da obrigação 
de trabalhar, e bem trabalhar.

PRONTUÁRIO
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A estratégia adotada pelo governo federal reproduz de 
modo amplificado as crises sanitária, social e econômica no 
presente, mas também em relação ao futuro. A visão fiscal 
e conjuntural adotada pelo governo sobre o orçamento 
desconsidera os enormes desafios que ele e os futuros 
governos enfrentarão após a superação da fase crítica 
da pandemia. Ao SUS será demandado a dar atenção às 
sequelas da parcela da população contaminada pelo corona-
vírus e às consequências da Covid-19, bem como resolver 
o represamento de exames e cirurgias que terá se verifi-
cado durante a pandemia. O sistema educacional deverá 
tomar iniciativas visando superar as diversas defasagens 
de aprendizado e mesmo de sociabilidade e psicológicas 
consolidadas durante a crise sanitária. Medidas visando a 
geração de emprego e renda serão demandadas. Iniciativas 
de combate à pobreza e à fome estarão na ordem do dia 
de uma ampliação do programa de renda básica, seja qual 
for seu formato.

Em suma, como observado em outros países e mesmo 
em alguns estados brasileiros, governos buscam organizar 
estrategicamente o orçamento público para o enfrenta-
mento dos desafios imediatos, ao mesmo tempo em que 
tomam iniciativas orientadas para o mundo pós-pandemia, 
seja devido ao legado desfavorável que deixará a pandemia 
para a sociedade, seja para se proteger contra uma nova 
situação semelhante à vivida no presente. Essa visão es-
tratégica está complemente ausente das preocupações do 
governo federal. Ao contrário, o modo atabalhoado como 
ele conduz o orçamento federal no presente sinaliza que 
estrangulamentos orçamentários ainda maiores serão 
reservados para os próximos anos e, portanto, para os 
governos que sucederem à gestão desastrosa atual.

V. O MINISTÉRIO DA SAÚDE NA PANDEMIA 59

A pandemia do coronavírus e da Covid-19, com seus 
trágicos desdobramentos sanitários, políticos e econômi-
cos, concederam ao Brasil lugar singular entre os países 
com respostas tardias e insuficientes à prevenção de 
casos e óbitos. A demora e desproporção entre a quan-
tidade de recursos para rastreamento e tratamento de 
pacientes em face à magnitude da transmissão têm sido 
um problema em si. A “falta” de leitos, equipamentos, 
testes e oxigênio e a escassez de vacinas foram con-
trapostas com o uso da cloroquina e, posteriormente, o 
pacote de medicamentos para “tratamento precoce”, 
além de outras quimeras. Em abril de 2021, portanto mais 

de um ano após o governo federal ter declarado o estado 
de emergência em saúde pública no Brasil − em 4 de 
fevereiro de 2020 −, o SUS, os profissionais da Saúde e 
a população diretamente afetada pela Covid-19 continuam 
expostos à grave insuficiência de leitos de internação, falta 
de médicos e medicamentos. 

P
or ocasião do registro oficial do primeiro caso 
positivo no país, em 26 de fevereiro, o então 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
afirmou que recursos novos estariam sendo 
investidos para a expansão de leitos, compra 
de equipamentos de proteção individual para 

profissionais de saúde e em laboratórios para a realização 
de testes. O alegado investimento, como outros anúncios 
oficiais que se seguiram, teve pouca repercussão prática. 
Em maio, ainda estava explícita a carência extrema de 
testes e leitos para internação, além do colapso de unida-
des de terapia intensiva em capitais como Fortaleza, até 
mesmo no setor privado, falta de oxigênio em Manaus e 
outros descalabros desse tipo.60

O tom otimista e tranquilizador das autoridades gover-
namentais sobre a “preparação do país” e a “capacidade 
do SUS” para o enfrentamento da pandemia foi pouco a 
pouco substituído por promessas não cumpridas, omis-
sões, evasivas e o reconhecimento da indisponibilidade de 
insumos estratégicos. Entre os meses de fevereiro e maio 
de 2020, embora menos eufóricos, discursos oficiais insis-
tiam, no ápice da primeira fase da pandemia, em anunciar a 
expansão da rede hospitalar e a aquisição de insumos que 
deveriam ter sido providenciados muito antes da primeira 
fase de explosão da Covid-19 no país. 

Atualmente, em pleno agravamento da falta de va-
gas para internação de pacientes no SUS, transmitido 
diariamente pela mídia, ainda se ouve que muitos leitos 
estarão disponíveis mediante reformas e readequações 
na rede pública ou negociações de compra de vagas do 
setor privado. Um dos principais parâmetros para a saída 
do isolamento social, o indicador de ocupação hospitalar, 
tornou-se inviável, em um cenário em que sequer os leitos 
prometidos e necessários foram ofertados. 

A tentativa tardia de responder, face à constatação da 
imensa subnotificação de casos, que em parte pode até 
hoje ser atribuída à ausência da testagem em larga escala, 
foi malograda. O então ministro da Saúde, Nelson Teich, 
prometeu que o governo compraria 46 milhões de testes, 
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quando sequer a divulgação de Mandetta, o ministro an-
terior, de distribuir de 23,9 milhões de testes, havia sido 
concretizada. Testes ficaram meses sem uso, prestes a 
vencer, sem que o Ministério da Saúde os utilizasse. E de 
novo o TCU teve que intervir na questão recentemente.61 

S
imilarmente, a divulgação oficial de que o 
Ministério da Saúde cadastraria cinco milhões 
de profissionais da Saúde para reforçar o en-
frentamento ao novo coronavírus foi malogra-
da. Ocorreu uma crise crescente de falta de 
médicos, especialistas em medicina intensiva 

e pessoal na linha de frente assistencial, além de condi-
ções de trabalho inadequadas e inseguras, com excesso 
de pacientes, sobrecarga de horas de trabalho, estresse 
emocional, infecção e óbitos de trabalhadores da área. Sem 
uma gestão coordenada de recursos humanos, assiste-se 
à dificuldade de contratações temporárias e improvisadas, 
delegadas a organizações sociais privadas, fragmentadas 
em editais e chamadas pouco atrativas.62

Como se pode constatar pelos dados apresentados na 
seção anterior deste documento, promessas de recursos 
financeiros com dois dígitos de bilhão, testes com dois 
dígitos de milhão, respiradores e leitos com dois e três 
dígitos de milhar, respectivamente, não se concretizaram, 
nem nas compras anunciadas, nem nos prazos previstos, 
nem nas datas de entrega, invariavelmente atrasadas, 
se e quando ocorreram. Expressões como “colapso do 
sistema de saúde” e “pontuação em UTI”, para avaliar 
quem vive e quem morre, chegaram a ser naturalizadas 
em determinado momento. O fenômeno biológico do co-
ronavírus e as dificuldades objetivas que o cercam, como 
a inexistência de terapias eficazes e, há até pouco tempo, 
de vacina, definitivamente não são da mesma natureza da 
desorganização de um sistema de saúde e dos desmandos 
políticos que repercutiram decisivamente no aumento do 
número de mortes e são responsáveis por péssimos indi-
cadores de controle da pandemia e o atraso nos esforços 
de imunização.

Mesmo as inciativas para ampliar recursos assisten-
ciais para o SUS, inclusive para os grupos vulnerabilizados 
específicos, como os indígenas,63 demoraram para serem 
efetivadas e possuem uma escala inferior à magnitude das 
necessidades de saúde; foram em parte impulsionadas 
pelo STF, que anulou os vetos do governo federal. Essa 
trajetória marcada pelo não acionamento das estratégias 

de proteção populacional, mitigação das medidas de 
assistência a sintomáticos e doentes e estímulos às alter-
nativas charlatãs, que se tornaram oficiais, atingiu o SUS, 
especialmente na sua capacidade de resposta à pandemia. 

Mesmo em meio às incertezas sobre a doença, ao longo 
de 2020 e continuando em 2021, diversos países resolve-
ram as equações para o controle da disseminação e para a 
redução da letalidade no âmbito do sistema de saúde, das 
instituições e dos serviços. Em março de 2021, no Brasil, 
ao contrário, foi registrado o dobro de óbitos ocorridos em 
julho de 2020, quando o Brasil se destacou negativamente 
no cenário internacional ao se tornar o principal responsável 
pelo aumento de mortes no mundo, além de laboratório 
fértil para o surgimento de novas variantes (mais contagio-
sas como a cepa originada em Manaus e eventualmente 
talvez mais letais).64

A desqualificação das medidas de prevenção, atraso 
na compra de vacinas e boicote às iniciativas de confina-
mento social de governadores e prefeitos e a permanente 
tensão entre saúde e a alegada retomada da economia, 
estabeleceram um pêndulo na agenda pública. Ora o 
foco recaiu sobre a crise sanitária, ora sobre o Auxílio 
Emergencial, como se fossem polos opostos. O titular 
da pasta da economia, Paulo Guedes, chegou a cogitar 
restringir o acesso ao programa Farmácia Popular (cujos 
recursos foram de todo modo reduzidos) para viabilizar o 
financiamento do Renda Brasil, absurdo que felizmente 
não vingou.65

O SUS, antes examinado sob lente de aumento, voltou 
a ocupar um espaço acanhado na agenda pública. Contu-
do, a janela aberta para o SUS deixou entrever a imensa 
adesão à perspectiva de organização de uma rede pública 
abrangente e qualificada. Embora a duração da valorização 
da saúde como tema de discussão tenha sido abreviada no 
país, afirmou-se a acepção de um SUS protetor. Permane-
ceu um sentimento, ainda que difuso, de gratidão aos pro-
fissionais de saúde e concordância com o direito universal 
à saúde, na contramão do que ocorre com o presidente 
da República e seu governo.66 Entretanto, ao contrário do 
passado, marcado por doses mais ou menos intensas de 
otimismo em relação ao controle de doenças, o presente 
tem como marcas as incertezas sobre a transmissão e 
adoecimento pela Covid-19. 

Em função da curta duração do intervalo temporal de 
prioridade para a saúde, a constatação consensual: “...e 
se não fosse o SUS, o que teria acontecido no Brasil?!”, 
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não tem sido sucedida por expansão e investimentos sig-
nificativos na rede pública. Os comentários de autoridades 
públicas sobre o SUS foram parcimoniosos. O ministro da 
Economia, afirmou “com três bilhões, quatro bilhões ou 
cinco bilhões a gente aniquila o coronavírus”, o que não 
se verificou, evidentemente.67 O ex-presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, ponderou: “eu tinha uma 
visão muito pró-mercado privado de saúde, mas a gente 
vê que o SUS é importante”.68 Elevadas e persistentes 
taxas de transmissão e óbitos por Covid-19 evidenciaram 
a relevância do SUS, mas não necessariamente infletiram 
tendências pretéritas. A população nesse sentido seguiu 
exposta e vulnerável à doença, contando em parte com 
suas próprias estratégias e resiliência para sobreviver.

Houve aporte adicional de recursos para o SUS, po-
rém ministrado com atraso e em subdoses. No Brasil, 
ao contrário do movimento realizado por diversos países 
para ampliar a capacidade instalada pública e aumentar a 
remuneração de profissionais de saúde, os investimentos 
foram irregulares e em parte alocados para a organização de 
serviços transitórios.69 A abrangência e a qualidade, desde 
as ações tradicionais de vigilância epidemiológica até o 

acesso a unidades de terapia intensiva qualificadas, foram 
comprometidas, e lacunas na prevenção e na assistência 
ambulatorial e hospitalar permanecem sem solução.

A ampliação da presença de militares, na direção de 
órgãos importantes da Saúde, iniciada em 2019 na direção 
da Anvisa e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), bem como na curta passagem do médico 
Nelson Teich pelo Ministério da Saúde, não foi casual. 
Entre maio de 2020 e março de 2021, com a presença 
do general Eduardo Pazuello, oficial ademais da ativa do 
Exército para um posto-chave no enfrentamento da pan-
demia, o uso da cloroquina foi oficializado como estratégia 
de tratamento.70 Em julho de 2020, o então presidente 
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, 
defensor da necessidade de isolamento social e opositor 
ao governo federal, se afastou do cargo em função de 
denúncias de uso inadequado de recursos públicos.71 No 
entrecruzamento das crises econômica, política e sanitá-
ria, restou para o Ministério da Saúde a ausência da cena 
política – e sobretudo o silêncio deliberado e estratégico. 
Gastou-se muito menos do que fora destinado, inclusive 
no orçamento para o combate ao coronavírus e à Covid-19, 
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embora não tenha sido nem de longe a única pasta do 
governo federal a ter essa performance lamentável, 
evidenciando mais uma vez como uma inação/omissão 
corresponde de fato a uma ação.72

Houve um realinhamento político em torno do ministro-
-general e um afastamento da área da Saúde no debate 
nacional. A anuência de alguns governadores e prefeitos 
com a supressão das barreiras das medidas de proteção 

populacional − na realidade, omissão em relação às pro-
vidências para prover suporte objetivo ao distanciamento 
social e distribuição de kits contendo medicamentos para 
Covid-19 sem comprovação de eficácia, o que na verdade 
provou-se internacionalmente que eles são na melhor 
das hipóteses inúteis73 − agravou a situação estrutural 
das desigualdades na exposição aos riscos e acesso aos 
cuidados de saúde.

NATUREZA DA DESPESA DESPESAS PAGAS DESPESAS PREVISTAS
Contratação p/ Tempo Determinado 14.019.924 259.112.746
Obrigacões Patronais - Op. Intra-Orçamentárias 3.775.154 61.000.000
Transf. a Estados e DF – Contribuições – Fundo a Fundo 8.364.943.974 9.229.770.230
Transf. a Municípios – Contribuições – Fundo a Fundo 22.403.704.290 22.576.582.579
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 21.075.967 34.418.182
Subvenções Sociais 49.489.841 104.214.746
Material de Consumo 1.940.781.101 2.372.313.579
Contribuições 1.154.180.683 1.161.425.608
Aplicações Diretas — 21.595.319.146
Contratação P/Tempo Determinado 1.006.840 18.147.908
Diárias – Pessoal Civil 1.954.029 1.954.029
Diárias – Pessoal Militar 17.242 18.203
Auxílio Financeiro a Estudantes 447.014.175 517.684.795
Auxílio Financeiro a Pesquisadores 104.625 2.050.146
Passagens e Despesas com Locomoção 3.817.092 5.031.593
Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz. 88.563.719 168.956.739
Serviços de Consultoria 30.940 1.487.470
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 34.527 34.527
Locação de Mão-de-obra 34.712.649 49.718.150
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.190.420.103 2.651.054.955
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ 381.000 604.589
Obrigações Tributárias e Contributivas 21.889 21.889
Outros Auxílios a Pessoa Física 403.097.889 415.120.941
Despesas de Exercícios Anteriores 2.968.794 2.968.794
Indenizações e Restituições 241.571 241.571
Obrigações Tributárias e Contribuições Intra-Orçamentárias 103.540.558 103.540.558
Transferências a Estados 627.299.776 649.697.664
Transferências a Municípios 734.370.434 751.810.786
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.272.169 1.385.465
Obras e Instalações 87.454.204 107.994.114
Equipamentos e Material Permanente 808.551.170 1.104.262.755
TOTAL 39.488.846.329 63.947.944.457

Fonte: Ministério da Economia, Tesouro Transparente. Monitoramento dos Gastos da União com Combate à COVID-19, 2021.

TABELA 3
GASTOS DA UNIÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL 2020
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Foi nesse contexto de depreciação dos conhecimentos 
e práticas da saúde pública e do SUS que a produção e 
aquisição de vacinas foi negligenciada e o país perdeu as 
chances de articulação entre Butantan, Fiocruz e os fabrican-
tes internacionais para o desenvolvimento de vacinas, não 
realizou os acordos de compras que foram estabelecidos 
com outros países e decidiu participar do consórcio Covax 
Facility, centrado na OMS, com o número mínimo de doses, 
como já observado em seção anterior deste documento. 

E
nfim, com a Tabela 3, detalhamos elementos 
apresentados acima ao relacionar os gastos 
previstos e executados do Ministério da Saúde, 
no qual então se observa claramente o não uso 
integral do orçamento disponível ao longo do 
ano de 2020. A diferença entre a previsão e a 

alocação concreta de despesas se concentra na rubrica 
aplicações diretas, exatamente aquela que se executada 
permitiria uma atuação coordenada do ente federal, eviden-
ciando que se deixou de mobilizar R$ 21,5 bilhões, os quais 
poderiam ter suprido lacunas na prevenção e assistência 
relacionadas com a pandemia da Covid-19. Ou seja quase 
40% dos recursos financeiros disponíveis não foram mo-
bilizados pelo Ministério da Saúde. O mal uso de recursos 
financeiros no contexto da tragédia sanitária expressa 
objetivamente a omissão e incapacidade da equipe que, 
desde maio, assumiu interinamente e depois como titular 
o Ministério da Saúde.

Desgraçadamente, ao contrário do que ocorreu em 
epidemias anteriores, o Brasil não logrou reunir esforços 
científicos, assistenciais e produção de insumos de modo 
coordenado. O provimento de recursos estratégicos para 
os cuidados aos pacientes, além de tardio e insuficiente, 
estabeleceu um fluxo confuso de negociações entre 
governo federal, governadores, prefeitos, secretarias 
de Saúde e o Poder Legislativo (Congresso Nacional, 
assembleias legislativas e câmaras de vereadores) com 
vistas à liberação do financiamento para a organização da 
rede assistencial.

Até agora a experiência objetiva da pandemia não 
foi suficiente para desestabilizar discursos e práticas 
de naturalização dos riscos e mortes. O presidente da 
República segue demonstrando desprezo às regras mí-
nimas de convivência e à democracia. Precisamos deter 
o cancelamento das perspectivas de um futuro mais 
solidário e saudável. O direito a saúde é hoje globalmen-

te considerado um direito fundamental, direito humano 
universal por excelência. É também direito garantido 
pela Constituição de 1988. Se bem que sua efetivação 
claudicasse gravemente antes mesmo da atual pandemia, 
esse direito vem sendo desrespeitado de forma radical 
no momento presente.

VI. O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES  
E O ISOLAMENTO DO BRASIL NA PANDEMIA

O isolamento internacional e o ataque às instituições 
são os elementos que têm as mais claras consequências 
para a administração da crise pandêmica no que se refere 
ao Brasil, tratando-se da atuação do governo. A política 
externa do governo Bolsonaro se caracterizou pelo ata-
que às instituições de governança global e ao sistema 
da Organização das Nações Unidas (ONU) em particular, 
além de um alinhamento automático à política externa do 
governo Donald Trump, dos Estados Unidos, e um foco na 
defesa de uma política externa voltada para a preservação 
de uma versão específica e empobrecida, reacionária, do 
que entendem por “civilização ocidental”. O isolamento 
brasileiro no sistema internacional é singular em relação 
à história e aos padrões de nossa política externa. 

A ênfase na descontinuidade da “nova” política 
externa com relação à nossa tradição desde o Barão do 
Rio Branco teve como consequência limitar nosso aces-
so a recursos de poder acumulados desde o processo 
de redemocratização. Deve-se aqui de início salientar 
a necessidade de compreensão da complexidade das 
relações internacionais, que cada vez mais envolvem 
questões de saúde pública e global, além da ativação de 
redes de interação, conhecimento e negociação. Assim, 
o isolamento internacional ao qual o governo Bolsonaro 
submeteu o país teve consequências diretas quando a 
pandemia exigiu a ativação dessas redes, que haviam 
sido sabotadas pelo próprio governo.

Deve-se focar em particular a postura negativa em 
relação à China, de uma forma geral, e no contexto da 
pandemia em particular. A China é um provedor central 
de recursos necessários ao enfrentamento da Covid-19, é 
nosso principal mercado para exportações, e relações de 
aproximação foram construídas desde os anos 1990, as 
quais poderiam ter sido acionadas. Em março de 2020, nos 
primeiros dias de pandemia, o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, usou suas redes 
sociais para culpar a China pela crise sanitária global. A pos-
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tagem rendeu respostas em tom de indignação e repúdio 
vindas do embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, 
e do próprio perfil da Embaixada chinesa. O termo “vírus 
chinês” foi usado de forma incompatível com a diplomacia 
internacional em diferentes momentos. O ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto Araújo, bloqueou suas pos-
sibilidades de diálogo com o governo chinês.74 

Ademais, durante o processo eleitoral nos Estados 
Unidos em 2019, a posição do governo brasileiro foi de 
claro apoio à reeleição do então presidente Trump, tendo 
sido um dos últimos do mundo a reconhecer a vitória do 
candidato do Partido Democrata, Joe Biden, só o fazendo 
um mês após as eleições. Bolsonaro endossou ainda a 
narrativa de Trump de que o pleito foi marcado por frau-
des, uma acusação que não encontrou nenhum respaldo 
jurídico.75 A imprensa internacional, diferentes movimen-
tos sociais, organizações não governamentais e governos 
diversos têm incorporado uma imagem extremamente 
negativa do governo brasileiro e de sua política externa 
em particular. Organizações da sociedade civil como o 
Human Rights Watch têm acusado o governo Bolsonaro 
de sabotar medidas de prevenção diante da pandemia e 
demandado uma posição proativa que respeite os direitos 
humanos e constitucionais de brasileiras e brasileiros.76 

Dessa forma, com o advento da pandemia, a busca de 
comunicação, apoio e negociação para acesso à vacina e 
outros recursos foi prejudicada. Cabe, contudo, salientar 

o silêncio e a inadimplência do Ministério das Relações 
Exteriores, que não exerceu seu papel constitucional de 
construir pontes com potenciais parceiros do país e jun-
to aos outros ministérios para a elaboração de políticas 
públicas.

A política global tem sido marcada pela pandemia de 
diversas formas, com a exacerbação de nacionalismo e 
ênfase na ajuda sanitária. A diplomacia da vacina tornou-se 
uma prática comum no contexto da atual pandemia. China, 
Rússia, Índia, entre outros países, utilizaram a doação de 
vacinas como forma de aumentar sua influência internacio-
nal e regional. Nesse contexto, o isolamento internacional 
brasileiro tem ainda como resultado não poder acessar com 
fluidez essas vacinas. 

O ministro Ernesto Araújo, ao contrário, participou 
ativamente do esforço coletivo de promoção de teorias 
conspiratórias visando a mobilização permanente da base 
bolsonarista, em detrimento de sua função constitucional 
de construção de pontes com o universo internacional. Ele 
ignorou as tratativas internacionais para viabilizar vacinas. 
Chamou de “comunavírus” o novo coronavírus e afirmou 
que se tratava de uma armadilha globalista para instaurar 
o socialismo mundial.77 

O ministro apontou ainda o que chamou de “covidismo” 
como um inimigo a ser combatido e associou a epidemia a 
uma conspiração contra a liberdade, tema ao qual retornou 
insistentemente.78 Fiel à associação profunda que estabe-
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leceu entre a nova política externa brasileira e uma política 
doméstica conservadora, defendeu a política do governo 
Bolsonaro, inclusive em relação ao “tratamento precoce” 
e contra o isolamento social, chegando a associar o lema 
“fica em casa” com favorecimento ao narcotráfico.79

T
rês aspectos da governança global da Saúde 
têm impacto direto sobre as estratégias de 
enfrentamento da pandemia: disponibilização 
de informação baseada em estudos científicos, 
coordenação de políticas públicas e acesso a 
vacinas. Em relação a esses três aspectos, o 

governo Bolsonaro não colaborou e não fez uso apropriado 
dos recursos disponíveis. O governo não incorporou ou 
divulgou as informações da OMS, não se articulou com os 
outros países da região para controlar o fluxo da doença e 
não obteve as vantagens possíveis no caso do programa 
da Covax Facility, coordenado pela OMS.

A perspectiva “antiglobalista”, termo utilizado sistema-
ticamente pelo governo Bolsonaro, se manifesta em um 
ataque às instituições internacionais, vistas como ameaça 
à soberania brasileira e dotadas de uma agenda de inclusão 
social que ameaça as instituições tradicionais. O ministro 
Araújo manteve posição crítica em relação à OMS ao longo 

da crise, salientando a primazia de soluções nacionais.80 Em 
junho de 2020 o presidente da República foi mais longe 
e chegou a se manifestar sobre a possibilidade de o país 
deixar a organização após a pandemia.81 

As manifestações sobre o Brasil de funcionários da 
OMS explicitam as contradições entre a política da entidade 
e a política do governo brasileiro. No dia 30 de novembro 
de 2020, o diretor-geral dessa organização do sistema 
ONU alertou para a rápida disseminação do coronavírus e 
da Covid-19 no Brasil e no México, pedindo às autoridades  
de ambos os países para levá-la “muito a sério”. No início de  
março de 2021 o país foi declarado epicentro da Covid-19 
no mundo, quando ultrapassou os Estados Unidos em 
número de mortos por dia. A percepção de que a política 
pública para o tema é equivocada e uma ameaça a diretos 
humanos e constitucionais estabelecidos está amplamente 
disseminada internacionalmente. Anna Cavazzini, eurode-
putada pelo Partido Verde e vice-presidente da delegação 
do Parlamento Europeu para assuntos relacionados ao 
Brasil, afirmou que “[o] que ocorre no Brasil é uma tragédia. 
Mas poderia ter sido evitada” se não tivesse sido “baseada 
em decisões políticas equivocadas”.82

A gestão da pandemia do coronavírus passou a ser 
também alvo de um exame por parte da Comissão Intera-
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mericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). A Resolução nº 1/2020 aprova-
da pela Comissão faz 85 recomendações aos governos dos 
Estados, no sentido de implementar medidas de combate 
à Covid-19, as quais o governo brasileiro lamentavelmente 
se esquivou de cumprir.83

O padrão da política externa de associar o debate sobre 
propriedade intelectual e direitos humanos e saúde pública, 
além da associação entre a elaboração e política pública 
pelo Ministério da Saúde e pelo de Relações Internacio-
nais, padrão de comportamento de governos anteriores, 
foi abandonado neste governo. Dessa forma, quando a 
iniciativa de suspender as patentes foi apresentada em 
outubro de 2020 por Índia e África do Sul, foi uma enorme 
surpresa a opção feita pelo governo brasileiro. O objetivo 
do texto era suspender temporariamente quatro seções 
do acordo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos 
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), 
que regula direitos de propriedade intelectual no âmbito 
da OMC, sobre copyright, patentes, desenho industrial e 
proteção de informações confidenciais. 

Esse licenciamento compulsório consiste em suspen-
der temporariamente o direito de exclusividade do dono de 
uma patente. A iniciativa é apoiada pelo diretor da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. A proposta tem hoje o 
apoio de cerca de 80 estados, mas é bloqueada pelos 
Estados Unidos, União Europeia e outros países ricos. 
O Brasil mantém-se o único país contrário à ideia entre 
as nações de rendas média e baixa. No dia 14 de abril de 
2021, o governo brasileiro voltou a defender a preservação 
das patentes de vacinas durante a pandemia. Essa posição 
teve ainda impacto nas relações entre Brasil e Índia, país 
este em que havia uma expectativa de apoio por parte do 
Brasil à proposta levada à OMC.

O governo brasileiro informou no dia 18 de setembro 
de 2020 a intenção de aderir à Covax Facility, o programa 
mundial para o desenvolvimento e o acesso a vacinas contra 
a Covid-19. O anúncio da decisão foi divulgado às 21h30 
(horário de Brasília), pouco antes do término do prazo esti-
pulado pela OMS, que se encerrava à meia-noite. No dia 29 
de setembro, o governo federal anunciou o investimento de  
R$ 2,5 bilhões para a entrada do país na Covax Facility, por 
meio da Medida Provisória nº 1.004, de 24 de setembro 
de 2020. Salienta-se que, além de ter aderido ao programa 
no final do prazo estabelecido pelo mecanismo, o Brasil 
optou, como já observado neste documento, pela cobertura 

mínima ao aderir a ele. Tendo a opção de solicitar doses 
suficientes para vacinar entre 10 e 50% da população, 
a escolha foi por 10%. Nosso país entrou como um dos 
financiadores, com a cota mínima: comprou 42 milhões de 
doses, o suficiente para apenas 21 milhões de brasileiros 
e brasileiras.84 

A
alocação de direitos especiais de saque do Fun-
do Monetário Internacional (FMI) para a crise 
da Covid-19 está agora em discussão, tendo 
recebido largo apoio internacional. A secretária 
do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, 
tem apoiado a medida. A expansão dos direitos 

especiais de saque em benefício dos países de renda média 
nesta ação é apoiada também pela Comissão Econômica 
para a América Latina (CEPAL), da ONU.85 O governo brasi-
leiro tem se ausentado desse debate, novamente evitando 
colaborar para que tenhamos acesso a recursos cruciais 
durante e após a presente crise.

Em síntese, também no âmbito da política externa e das 
relações internacionais, o Brasil adota postura negacionista, 
minimalista e contrária aos direitos humanos e constitu-
cionais do povo brasileiro. Aqui também se evidencia a 
necessidade de reverter esse curso e criar as condições 
para que a população brasileira tenha seus direitos respei-
tados e nosso país passe a colaborar com o combate à 
pandemia do coronavírus e à disseminação da Covid-19, 
deixando de ser um problema e uma ameaça global. A 
CPI do Senado, igualmente desse ângulo, deve ponderar 
o imperativo da responsabilização administrativa e política 
do governo federal, a qual, segundo nossa opinião, deve 
culminar com o impeachment do presidente da República, 
principal responsável, ainda que não o único, pelas ações, 
omissões e desgoverno, que levaram tamanha tragédia a 
se abater sobre o povo brasileiro. 
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S
urtos de doenças infecciosas podem se fazer 
presentes em qualquer espaço ocupado por 
grandes grupos de pessoas. E, com a inexorável 
globalização, tais surtos passaram a ter potencial 
cada vez maior de se transformar em pande-
mias. Estas, por sua vez, são historicamente 

devastadoras, com altíssimas taxas de morbidade, morta-
lidade e diversos reflexos socioeconômicos encadeados1 
em séries de acontecimentos que vão da macroestrutura 
econômica aos estados psicológicos individuais. Pode-se 
tomar como exemplo histórico do poder de devastação 
de uma pandemia a Peste Negra, que assolou a Europa e 
partes da Ásia no século XIV e matou aproximadamente 
um terço da população mundial do período, deixando um 

déficit demográfico que resultou em escassez de mão de 
obra, aumento das remunerações e inúmeras contestações 
de legitimidade das autoridades reais2. 

Dessa forma, ao se considerar o poder nivelador da 
morte diante das epidemias, a atual pandemia do novo co-
ronavírus explicita a necessidade de se pensar em medidas 
de saúde e contenção, já que suas consequências podem 
ser duradouras e afetar randomicamente uma larga parcela 
da população mundial, muito embora essa aleatoriedade 
esteja, ela mesma, no centro de um outro debate: o da 
seletividade imunológica, seja ela endógena ou controlada 
por contramedidas, como a vacinação e o isolamento social. 

A pandemia do SARS-CoV-2 começou com um surto 
de casos de pneumonia de origem desconhecida na 
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região chinesa de Wuhan, reportado para a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019. 
Em 7 de janeiro do ano seguinte, identificou-se um novo 
coronavírus como o responsável pelo surto. Cinco dias 
após, a China sequenciou e divulgou o código genético do 
vírus, e em março de 2020 a OMS declarou o estado de 
pandemia3. Desde então, o mundo já perdeu oficialmente 
mais de três milhões de vidas por conta da doença. Além 
da alta mortalidade, os efeitos econômicos e sociais da 
crise sanitária vêm trazendo consequências nas esferas 
individual e social, com impactos em níveis planetários, 
tendo a própria OMS declarado que os óbitos podem até 
dobrar em virtude da subnotificação e da contabilização 
equívoca ou apressada de casos. 

Talvez a crise sanitária causada pela atual pandemia 
tenha sido exacerbada pelo modelo econômico neoliberal 
adotado na maioria dos países a partir da década de 1970, 
que preza pelo individualismo e maximização dos lucros. 
Assim, é típico da mentalidade neoliberal que companhias 
farmacêuticas e outros setores de cuidados médicos 
objetivem não necessariamente a prevenção ou a cura de 
doenças, mas, sim, a maximização de seus ganhos, com 
a priorização dos interesses privados em detrimento de 
vendas a setores públicos, tornando-se responsável pelo 
efeito negativo na saúde e a qualidade de vida de bilhões 
de pessoas4. 

A chamada “cartilha neoliberal” pressupõe a privatiza-
ção e a comercialização em massa de serviços públicos 
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vitais para o bem-estar da população, tal como o acesso 
universal à saúde como direito humano fundamental, além 
do desmantelamento de prestações de bases do Estado 
de bem-estar social, diminuindo-se, assim, as chances de 
uma resposta epidêmica favorável à cura e/ou à conten-
ção, como se observou, desde 1980, com três grandes 
epidemias (Ebola, SARS, MERS) e duas pandemias (H1N1 
e Covid-19)4.

Ainda assim, há muitos países que possuem robustos 
sistemas de saúde universais que permitem, em teoria, 
uma melhor resposta ao dano causado pela pandemia. 
Um relatório publicado pela OMS em fevereiro de 2020 
analisa a relação entre as condições dos serviços sociais 
e de saúde de um determinado país e o tipo de resposta 
a uma crise sanitária, identificando como condições favo-
ráveis: (1) sistemas de saúde possantes e desenvolvidos; 
(2) estratégia compreensível pelo senso comum de ataque 
à epidemia, o que inclui as habilidades de (3) detectar in-
divíduos acometidos e (4) atender infectados, envolvendo 
a capacidade de manutenção de um sistema de saúde 
funcional que seja apto a atender o fluxo cada vez maior 
de doentes sem colapsar por excessos de demandas4. 

Dessa forma, acredita-se que sistemas altamente popu-
lares e respostas administrativas de gestão pública sejam 
capazes de controlar a propagação da doença e, também, 
oferecer atendimento e cuidados à população. Nesse sen-
tido, a política de combate à pandemia da China pode ser 
considerada uma abordagem favorável. Pela sua rapidez e 
projeção, ela deteve de forma satisfatória a disseminação do 
vírus e alega já ter retomado suas atividades semelhantes 
à vida pré-pandemia3, além de ostentar um crescimento 
invejável de seu PIB perante a comunidade internacional.

O capitalismo neoliberal possui uma hierarquia de sis-
temas de provisionamento. Em termos muito singelos, na 
fase anterior ao capitalismo moderno, embora já existissem 
mercados, o abastecimento era assegurado pelos pelas 
limitações do direto de acesso à terra. No capitalismo, 
entretanto, a maioria dos indivíduos não está diretamente 
ligada à base de produção, dependendo da venda de sua 
força de trabalho ao mercado, em um sistema de provi-
sionamento. 

Para Hayek, um dos principais expoentes do liberalismo 
cuja doutrina econômica servirá de base para o neolibera-
lismo posteriormente, o Estado está abaixo do mercado, 
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e sua principal função é prover uma organização adequada 
de instituições como a circulação da moeda, assegurando a 
mercados e canais de comunicação um sistema legal que 
tanto preserve a competição quanto a faça operar de forma 
benéfica6. A despeito disso, a socialização elementar dos 
núcleos familiares se encontra sob essas duas estruturas 
sociais e, dessa forma, é sobejamente ignorada e desvalo-
rizada como primeiro estágio operativo de uma safety net 7 
integradora de todo o organismo social.

Smith, considerado por muitos como o pai da econo-
mia moderna e do liberalismo econômico, imaginava que 
o trabalho produtivo seria apenas aquele que adentrasse 
o mercado e produzisse riqueza material e lucro, estig-
matizando também como improdutivo o trabalho de ma-
nutenção doméstico8. Não só o trabalho doméstico seria 
improdutivo, mas também a própria terra. 

Ora, a pandemia da Covid-19 trouxe dúvidas severas 
sobre alguns pressupostos neoliberais, como a dominância 
do mercado e do custo do bem-estar geral e individual,  
assim como ressituou o valor de troca do trabalho produtivo 
em termos globais de solidariedade e consumo. Após anos 
de privatizações e encolhimento do setor de saúde há, 

finalmente, iniciativas em diversos países que expandem 
a cobertura estatal do setor, promovendo-se, entre outras 
medidas, a remoção da cobrança de consultas remotas 
para casos suspeitos de Covid-19 e a disponibilização de 
vagas em hospitais privados para toda a população, como 
ocorreu na Irlanda9. 

N
ão só isso, mas também os próprios lockdowns 
são medidas que priorizam a saúde ao valor 
de troca, sendo um de seus principais pres-
supostos o fechamento de locais de trabalho. 
Desde que a China o adotou, em janeiro de 
2020, diversos outros países aplicaram alguma 

forma de fechamento circulatório ou restrição severa ao 
fluxo de pessoas em seu direito de ir e vir. No entanto, 
tais medidas variavam, com impasses jurídicos, políticos 
e até econômicos (como a insurgência de comerciantes) 
para definir o que seriam serviços essenciais, para então 
se decidir o que funcionava e o que haveria de ser fechado 
por inessencial. 

Para além de tais impasses, muitos países disponibi-
lizaram auxílios emergenciais para que trabalhadores em 

A PANDEMIA DE COVID-19
FOI TRATADA COM SERIEDADE

DE UMA EPIDEMIA
O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA

PELO GOVERNO CHINÊS DESDE
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inatividades pudessem subsistir. O pagamento desses 
auxílios, apesar de não ser anticapitalista em si, demonstra 
um movimento importante na mudança de uma concepção 
previdenciária e assecuratória do direito à vida e à saúde 
para os que não possam trabalhar10.

Se em países majoritariamente neoliberais houve ado-
ção de algumas políticas de fechamento, em países não 
neoliberais a adesão de medidas de contenção e combate 
ao vírus tiveram ainda mais destaque já que a pressão do 
mercado em tais locais é, comparativamente, menor. A 
exemplo, Cuba, que desde sua Revolução investiu muito 
em saúde primária preventiva e na manutenção da saúde 
dos seus habitantes, apresentou uma resposta relativa-
mente rápida e eficiente à epidemia graças à triagem de 
nove milhões de cubanos e ao fechamento prolongado 
de setores inessenciais11.

Ao se analisar as semelhanças existentes nos desfe-
chos relacionados à contenção epidemiológica (morte, 
progressão da doença, sobrecarga dos sistemas s de saú-
de) entre países neoliberais e não neoliberais, buscam-se 
também a compreensão desse fenômeno responsivo. 

Para a padronização da pesquisa serão utilizadas as 
métricas definidas por Cohen & Centeno12 na caracteriza-
ção de uma política econômica neoliberal: (a) baixas bar-
reiras ao comércio/abertura comercial; (b) baixo controle 
de capital; (c) decrescente poder do Estado em relação ao 
capital/redução dos gastos públicos; (d) enfraquecimento 
dos sindicatos/desregulamentação (flexibilização de leis 
econômicas e trabalhistas); (e) desaparecimento de em-
presas estatais/privatização; (f) estratégia de desenvolvi-
mento orientada ao externo; (g) foco da política do governo 
na competição econômica e (h) preços estabelecidos pelo 
mercado internacional. 

Para tais análises, selecionamos Austrália, China, 
Cuba, Tailândia e Vietnã, em função de suas políticas eco-
nômicas e características, além das medidas de sucesso 
de contenção epidêmica.

A hipótese principal dessa investigação ensaística e 
preliminar é a de que medidas de maior restrição social 
influenciam no sucesso do combate à pandemia. Para com-
parar os desfechos em relação à contenção epidemiológica 
nos países escolhidos, optamos por utilizar o Sistema de 
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Máxima Diferença (SMD) de Przeworski e Tune (1970)13, 
o qual busca compreender como países com sistemas 
econômicos distintos apresentam resultados semelhantes 
quanto ao controle da pandemia. Além disso, esse método 
permite eliminar fatores sistêmicos irrelevantes14, consen-
tindo também em se identificar variáveis dependentes que 
estejam no cerne da questão. 

Desse modo, utilizamos as variáveis: (1) neoliberalis-
mo/não neoliberalismo; (2) o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH); (3) adoção de lockdown; (4) número de 
mortes por milhão de pessoas; (5) a sobrecarga no sis-
tema de saúde, e (6) ocorrências de casos por milhão. 
Para caracterizar os países em neoliberal/não neoliberal 
foi elaborada a Tabela 1, baseada na Técnica da Diferença 
de Mill e nas métricas de Cohen e Centeno12. 

De acordo com as variáveis utilizadas para composição 
da Tabela 1, os países 1 e 4 são classificados como neoli-
berais, enquanto os países 2, 3 e 5 são classificados como 
não neoliberais (conforme os critérios utilizados, a China se 
enquadraria como economia mista, mas, para fins de pesqui-
sa, consideramos aqui seu histórico como país “socialista”).

Analisamos individualmente cada país escolhido, bus-
cando uma visão panorâmica em relação à economia e 

ao combate à pandemia, utilizando das mesmas métricas 
citadas previamente. 

AUSTRÁLIA
A Comunidade da Austrália representa um país de 

IDH alto (0,944), localizada na Oceania e com território 
considerado o menor continente do mundo, o qual, junto 
com a Nova Zelândia, trata-se do único país desenvolvido 
do Hemisfério Sul. Conforme a classificação do Lowy 
Institute (2021), a Austrália ocupa o 9º lugar de governos 
nacionais com melhor condução da pandemia.

A Austrália possui um sistema de saúde baseado em 
seguros tanto públicos quanto privados. Em relação à 
pandemia, o governo preferiu manter um lockdown rígido, 
mesmo durante semanas em que as taxas de infecção e 
mortes diminuíram, temendo que seus hospitais ficassem 
superlotados – como já ocorreu em outras epidemias15. 

O país possui também a segunda maior taxa de testes 
por casos confirmados, atrás apenas da Nova Zelândia16. 
Em fevereiro de 2021 a situação no país já se asseme-
lhava aos padrões pré-pandemia, com retorno gradual de 
atividades sociais e de grupo, com plano de vacinação 
completo até outubro de 202117. 

 PAÍS (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) NEOLIBERALISMO

1. Austrália P P P P P P P P S

2. China P N N N N P P P N

3. Cuba N N N N N N N N N

4. Tailândia P P P P N P P P S 

5. Vietnã N N N N N N N N N

P – presente; N – não presente; S – sim; N – não 

TABELA 1
TÉCNICA DA DIFERENÇA DE MILL
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CHINA
A República Popular da China está localizada na Ásia 

Oriental, com IDH de 0,761, sendo o país mais populoso 
do mundo, competindo com os Estados Unidos em ma-
téria de hegemonia global18. O país apresenta um sistema 
misto que mantém os pressupostos socialistas essenciais 
– ter um Estado forte em todos os setores, investindo 
tanto no mercado interno quanto no externo. Assim, o 
chamado “socialismo de mercado”19 confrontou a pan-
demia de Covid-19 com seriedade pelo governo central, 
desde o reconhecimento de sua existência, com políticas 
de controle severo e medidas rígidas20 que envolveram até 
a dissuasão circulatória de pessoas por drones volantes 
emissores de ordens de reclusão. 

CUBA
A República de Cuba possui IDH de 0,783, tendo uma 

economia orientada pelo Estado, que busca a independência 
das relações comerciais. A partir de um sistema de saúde 
organizado e robusto, embora pobre, Cuba foi capaz de 
controlar a pandemia através de ações restritivas, como, 
por exemplo, medidas de confinamento, rastreio de casos 
e fechamento de fronteiras17. 

TAILÂNDIA
Localizada no Sudeste Asiático, a Tailândia possui um 

IDH de 0,777, com uma economia dependente da expor-
tação e do setor externo, perfazendo dois terços da receita 

do seu PIB. O sistema de saúde do país é bem estrutu-
rado, com hospitais públicos avaliados com desempenho 
satisfatório. Em relação à pandemia, a Tailândia respondeu 
com o rastreamento do contágio e com a determinação 
de quarentenas impostas a indivíduos e grupos suspeitos 
de vetorialidade contagiosa. 

VIETNÃ
A República Socialista do Vietnã localiza-se no Sudeste 

Asiático, com IDH de 0,704. A economia vietnamita é 
essencialmente fechada, apesar de recentes tentativas 
de abertura, como, por exemplo, sua entrada na ASEAN 
(Associação de Nações do Sudeste Asiático). Curiosa-
mente, o país é um dos que mais tiveram incremento do 
PIB em 2020, apesar da crise22. Em relação à pandemia 
do SARS-Cov-2, o governo do Vietnã foi extremamente 
ativo em defender medidas sanitárias e gerir grupos de 
ajuda à população. Os militares converteram as bases em 
hospitais improvisados e grandes empresas foram instadas 
a participar de campanhas de proteção individual e rastreio 
de casos. Através de campanhas publicitárias baseadas 
em solidariedade, história e objetivos comuns, o governo 
logrou larga aderência da população às normativas sanitá-
rias preconizadas pela OMS21. 

A partir dos estudos de caso dos cinco países escolhidos 
(Austrália, China, Cuba, Tailândia e Vietnã), foram analisadas 
e, para fins comparativos, tabeladas, as variáveis escolhidas 
para estudo. Utilizou-se o Sistema de Máxima Diferença, 

 AUSTRÁLIA CHINA CUBA TAILÂNDIA VIETNÃ

Neoliberalismo S N N S N

IDH (2019) 0,944 0,761 0,783 0,777 0,704

Lockdown S S S S S

Casos por milhão 24/11 0,43 0,4 3,57 0,9 0,4

Sobrecarga no sistema de saúde N N N N N

Mortes por milhão 24/11 35,57 3,29 11,74 0,86 0,36

Fonte: Our World in Data
Variáveis constantes: Neoliberalismo; IDH
Variáveis operativas: Fator explicativo-chave – lockdown; Fenômeno a ser explicado – Casos por milhão, mortes por milhão e sobrecarga no sistema de saúde

TABELA 2
SISTEMAS MAIS DIFERENTES

IMUNIZAÇÃO



97ABRIL• MAIO• JUNHO 2021

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

97ABRIL• MAIO• JUNHO 2021

que permitiu examinar as prováveis relações causais do 
fenômeno, a partir da definição e análise de variáveis depen-
dentes e independentes. As variáveis independentes, que, 
nesse caso, são variáveis de controle, indicam o modelo de 
sistema econômico (neoliberal ou não neoliberal) e o IDH 
dos países. Já as variáveis dependentes, ou operativas, são 
o lockdown; os casos verificados por milhão; a sobrecarga 
no sistema de saúde e as mortes por milhão.

Percebe-se, ao observar a Tabela 2, que não há corre-
lação entre o sistema econômico e o resultado do controle 
à pandemia, já que tanto países neoliberais como Austrália 
e Tailândia, quanto países não neoliberais, como China, 
Cuba e Vietnã, obtiveram resultados semelhantes no 
tocante ao número de casos por milhão. Austrália, China 
e Vietnã chegam a mostrar o mesmo valor: 0,4 casos por 
milhão de habitantes. 

Além disso, observou-se que todos os países anali-
sados, apesar das diferenças entre seus sistemas eco-
nômicos, utilizaram-se largamente do lockdown como 
medida de enfrentamento à pandemia. Essa é a variável 
explicativa preponderante entre as demais consideradas 
operativas, não mostrando-se aí variação na sobrecarga 
do sistema de saúde, com uma discreta oscilação nos 
casos por milhão do dia 24/11/2020, mas evidenciando 
diferenças no resultado do número de mortes por milhão. 

No entanto, tais diferenças numéricas ainda se en-
contrariam em um patamar de baixas mortes por milhão, 
caso se considere na média mundial de mortes o valor 

de 181,13/milhão para o mesmo período, mantendo-se a 
semelhança de desfechos.

a
partir das evidências apresentadas na seção 
anterior que correlacionou dados de variáveis 
dependentes com as políticas de restrição 
(lockdown) e sistema econômico, é possível 
suscitar algumas reflexões para se compreen-
der tais resultados. A primeira delas: não há 

uma associação entre sistema econômico e efetividade 
no combate à pandemia. Além disso, as análises de-
monstraram uma associação positiva entre medidas não 
farmacológicas de abordagem à pandemia do SARS-CoV-2 
(lockdown) e as variáveis número de casos por milhão, 
sobrecarga no sistema de saúde e mortes por milhão, no 
período pesquisados dos países selecionados. Ou seja: 
mesmo após um cruzamento de referenciais e de dados, 
reafirma-se o elemento altamente randômico mencionado 
no início do presente artigo. 

Surtos intermitentes de doenças infecciosas costu-
mam marcar profundamente as sociedades através dos 
séculos, moldando aspectos econômicos, políticos, so-
ciais e até psíquicos de distintas civilizações. A ausência 
de associação entre sistema econômico e controle epi-
demiológico sugere que este último não seja diretamente 
dependente do tipo de sistema adotado por um país. Ao se 
observar as ocorrências pandêmicas na história, pode-se 
supor que, ao menos na história ocidental, enfrentamen-
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tos de surtos epidêmicos sempre estiveram atrelados 
a constructos simbólicos de alta pregnância, como as 
religiões e as crenças populares. 

Assim, as pestes seriam formas de expiação dos peca-
dos da humanidade, signos anunciatórios ou até represálias 
de flagelos causados por alguma ofensa “à mãe Terra”. Por 
exemplo, durante a praga de Atenas, como testemunha, 
Tucídides, no livro “História da Guerra do Peloponeso”, 
relata que, com o desaparecimento dos deveres civis, da 
religião e das perspectivas gerais de futuro, a superstição 
ascendeu drasticamente, especialmente em relação 
às consultas divinatórias. Já na praga de Justiniano, as 
tradições cristãs ganharam força e passaram a integrar 
o entendimento de eventos de tal natureza ao recorrer-
-se às noções escatológicas do livro do Apocalipse. Essa 
visão permaneceu na pandemia da Peste Negra, onde se 
tornaram comuns procissões de flagelantes pelas ruas que 
acreditavam assim estar remindo seus pecados23.

Através desses rápidos exemplos históricos, verifi-
camos que parece haver uma tendência recorrente na 
busca de conforto e direcionamento de condutas de en-
frentamento de pestes e pandemias através dos regimes 
de crenças prevalecentes antes da hegemonia do ideário 
empírico da ciência moderna23. Dessarte, é provável 
que não tenhamos encontrado correlação entre sistema 
econômico e variáveis de desfecho, pois as respostas à 
pandemia, sejam individuais ou coletivas, baseiam-se tão 
largamente em aspectos psíquicos e sistemas religiosos 
quanto em diferentes tipos de organizações econômicas.

A variável do confinamento, por outro lado, demonstrou 
ter uma relação mais direta com os desfechos positivos 
nos países analisados. Historicamente, a noção restritiva de 
isolamento surge com a Peste Negra, momento da primeira 
quarentena instaurada como medida de controle epidêmico 
na história, em 1348. Esta quarentena baseava-se em cor-
relações entre o tempo decorrido desde o surgimento de 
sintomas, momento a partir do qual se isolavam indivíduos 
considerados “impuros”24. 

Através dessas experiências comprovadamente efi-
cazes (embora incompreendidas na sua dinâmica causal), 
o isolamento revelou-se uma medida crucial, altamente 
efetiva no combate a doenças infecciosas ao longo 
do tempo. Logo, se o lockdown, como anteriormente 
explicitado, não parece estar sustentado em métricas 
político-econômicas, é ainda assim possível identificar as 
condições compreendidas e aceitas pelo senso comum 
dos mais diversos sistemas econômicos como a chave 
de contenção dos estados epidêmicos. Esse processo 
envolve uma sintonia entre medidas públicas e as menta-
lidades sociais subjacentes a fatores tão complexos como 
o entendimento da farmacodinâmica vacinal (cuja memória 
mais recente envolve a erradicação variólica) e as crenças 
preventivas efetivamente geradoras de resultados (como 
o autoisolamento e a aceitação voluntária das medidas 
restritivas de circulação). 

Luiza Morais  |   luizarm03@gmail.com
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“Eu presto atenção no que eles dizem 
Mas eles não dizem nada, 

Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada, 
E eu começo a achar normal que algum boçal 

Atire bombas na embaixada”1

Não importa se na boca de apologetas ou opositores, 
desde que fora alçado ao status de conceito, o fascismo 
jamais saíra totalmente de moda. Óbvio que as consequên-
cias nefastas da Segunda Guerra e as subsequentes des-
cobertas das práticas de extermínio nazistas nos campos 
de concentração deram ao termo sentido pungentemente 
negativo. Sem que, no entanto, mesmo após o conceito 
ter sido tão extensamente debatido, tenha diminuído seu 
aspecto traumático, ou seja, tenha inflado seu apelo emo-
cional e relegado ao termo, ou melhor, à pecha de “fascis-
ta”, a função de ofensa, como forma de deslegitimação da 
fala de qualquer interlocutor reconhecidamente reacionário. 
Na medida em que fascista é sempre o outro, fascismo 
e reacionarismo tornam-se, indevidamente, sinônimos.2

Um estudo breve sobre o tema já apresenta uma série 
de dificuldades para a compreensão do fenômeno a partir 
de suas raízes metapsicológicas. Muitos autores têm se 
dedicado a compreender o fascismo segundo sua história 
política: das agendas econômicas e da relação entre as dis-
tintas classes sociais. Obviamente, essas abordagens têm 
sido preciosas para uma delimitação apurada do conceito. 
No entanto, apesar da importância em estudar os aspectos 
formais do fascismo, seus métodos, as circunstâncias his-
tóricas e políticas da sua ascensão, os diferentes conteúdos 
discursivos, enfim, em buscar compreender teoricamente 
seus aspectos mais gerais, ainda resta a típica confusão 
neurótica entre a palavra e a coisa, como seria apontado por 
Freud. E a coisa, nesse caso, é insuportável demais para 
que possa ser dita. Eis o fundamento do trauma.

Daí, é como se a história passasse diante de cada um 
como algo externo, como um sintoma, do qual recusamos 
fazer parte, mas que insiste em sempre retornar. Almeja-
mos o fato e o processo frio, a formalização, a teoria pers-
crutadora das verdades; está aí o aplacamento pulsional 
proporcionado pelo discurso imaginário, como seria dito 
por Lacan. E como proposto por ele, só descortinando as 
dualidades inexoráveis ao simbólico que podemos tatear 
o real do trauma, sempre não dito. Recorremos aquilo que 
deixamos escapar, daquilo no conceito que nos atravessa 

de forma mais íntima do que gostaríamos de admitir: qual é 
o mistério por trás da fascinação produzida pelo fascismo? 

Em oposição, como na memória dos traumatizados de 
guerra, as questões que imediatamente chamaram a aten-
ção dos intelectuais após a ascensão do nazismo alemão 
e o irromper da Segunda Grande Guerra fora justamente 
o insistente retorno das questões pertinentes aos afetos 
e às intimidades. De início, insistiram na responsabilização 
mais íntima diante da barbárie, a ponto de se tornar uma 
tendência a proposição de um fascismo interno:3 de uma 
verve individual e personalíssima do fascismo que deveria 
ser combatida, como uma forma de profilaxia ao surgimen-
to de novos momentos históricos de eclosão da barbárie 
experimentada. A fonte de angústia era justamente a falta 
de limites entre a violência cometida pelo outro e aquela 
violência que é minha.

 
“O adversário estratégico é o fascismo […] o fascis-
mo que está dentro de cada um de nós, em nossas 
cabeças e em nosso comportamento de todos os 
dias; o fascismo, que nos faz amar o poder e desejar 
verdadeiramente o que nos oprime e nos explora”.4

Mesmo a proteção psíquica proporcionada pelos gran-
des modelos explicativos, de caráter universalizante e que 
levavam em conta apenas as forças materiais e a dinâmica 
dos meios de produção, acabou por se colocar em xeque 
diante do fenômeno fascista. A força da adesão de massas 
do fascismo tornou insustentável a noção do marxismo 
tradicional de que bastava uma crise geral do capitalismo 
e um operariado numeroso e bem organizado para que se 
despertasse a consciência de classe e consequentemente 
levasse à eclosão, como um fenômeno natural da revolução 
socialista. Ficaram evidentes os limites do materialismo 
estrito para a construção da chamada consciência de clas-
se, e, por isso, tornou-se uma necessidade incorporar ao 
debate acerca da alienação e da ideologia outros campos, 
como a psicanálise. 
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É dessa busca em promover um diálogo entre esses 
campos de saber que surge determinada interpretação 
das noções freudianas acerca da repressão sexual e que 
vão marcar os estudos posteriores sobre o fascismo. 
Apresenta-se como resposta ao dilema da consciência 
um método preventivo – uma consciência livre seria a 
consequência direta da liberação dos desejos sexuais 
culturalmente reprimidos, e o fascismo seria um reflexo, 
uma cristalização, o produto dessa repressão. É evidente 
o impacto dessa interpretação da obra freudiana, que vin-
culava a noção de autoritarismo com rigor moral, e estes 
com a repressão sexual, e, por conseguinte militava sobre 
a pressuposição de que, com a eliminação da repressão 
sobre nossa sexualidade, como numa relação de causa 
e efeito, significaria o fim do autoritarismo.5 Estimuladas 
pelo diálogo entre o marxismo e a psicanálise, a questão da 
consciência se tornou central e, em certa medida, demar-
cou a forma como construímos nosso hiperindividualismo: 
marca do mundo contemporâneo.

Hoje, o estágio neoliberal do capitalismo tem como 
pressuposto fundamental a suspensão dos limites sobre o 
desejo, a partir da sua mercantilização.6 Ou seja, os novos 
imperativos deixaram de se regular em torno da repressão 
e da culpa e passam a se organizar pelo imperativo do 
“goze sem limites”.7 Isso lança evidência de que, tendo 
em vista a ascensão de líderes e a popularização de grupos 
neofascistas em todo o mundo ocidental, a suspensão das 
repressões sexuais não representou vacina contra o retorno 
do elemento traumático. 

Mesmo levando em conta que a concepção de se-
xualidade totalmente livre tem limites que não podemos 
ignorar, pois, diante desse novo imperativo de gozo, fica 
pressuposta a interdição de qualquer forma de desejo que 
não possa ser fetichizada em mercadoria e valor. Por isso, 
não podemos perder de vista o caráter extremamente re-
ativo dessas novas formas de fascismo diante de qualquer 
manifestação de diversidade ou diferença sexual. Porém, 

nesse ponto, ainda é ininteligível a necessidade de repres-
são sexual sobre a constituição das bases populares do 
fascismo. Existiria alguma relação entre a libido reprimida 
e a sedução do fascismo pelas massas? 

“Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada, 
Toda forma de conduta se transforma numa luta armada, 

A história se repete 
Mas a força deixa a história mal contadA”

Não foram poucos os investimentos das ciências psi-
cológicas, ainda em seus primeiros passos, em busca de 
compreender o comportamento das ditas “turbas ensan-
decidas”, dos movimentos de massa que representavam 
instabilidade política para a opinião pública e ameaça real 
para as elites do século XVIII e, obviamente, a partir desses 
estudos, criar meios para seduzi-la. Já nas primeiras pesqui-
sas psicológicas, ainda na virada do século XVIII para o XIX, 
equiparava-se a disposição psíquica das grandes massas 
ao status de “besta incontrolável” e de “hipnotizado”:8 O 
grupo era definido como impulsivo, mutável e irritável, con-
duzido essencialmente por seu inconsciente; porém seus 
impulsos poderiam ser “generosos ou cruéis, heroicos ou 
covardes”, dependendo das circunstâncias. 

Cada membro do grupo é investido de sentimento de 
onipotência, e, com ele, a noção de impossibilidade ou 
proibição desaparece. O grupo é extremamente crédulo e 
aberto a influências: pensaria por imagens, por associação; 
seus sentimentos são sempre muito simples e muito exa-
gerados; não conhece a dúvida nem a incerteza e por isso 
tende a ir a extremos; uma pequena suspeita se converte 
em certeza, uma pequena antipatia torna-se ódio. O grupo 
só pode ser excitado por um estímulo excessivo; para se 
produzir qualquer feito sobre ele não é necessário nenhum 
argumento convincente, basta exagerar e repetir a mesma 
ideia diversas vezes, exacerbando as emoções mais fortes. 

É ao mesmo tempo intolerante e obediente à autorida-
de; da mesma forma que tende a só valorizar a força e a vio-
lência, quer ser dirigido, oprimido e temer seus senhores. 
Não obstante, é inteiramente conservador e tem profunda 
aversão por todas as inovações e progressos, além de um 
respeito ilimitado pela tradição. 
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os grupos, as ideias mais contraditórias 
podem coexistir e tolerarem-se mutua-
mente, sem que nenhum conflito surja da 
contradição lógica entre elas. Está sujeito 
aos poderes mágicos das palavras: razão 
ou argumentos são insuficientes para 

combater certas palavras ou expressões. Possui um anseio 
tão forte de subserviência que se submete a qualquer um 
que se indique como chefe. O grupo é um rebanho obe-
diente, que nunca poderia viver sem um senhor.

Essa definição do comportamento grupal ou de massas 
suscita tantas questões que cabe aqui fazer algumas ressal-
vas. Primeiro, podemos apontar um tentador afastamento 
entre a própria ideia de massa e a ideia de indivíduo – é 
narcisicamente complexo reconhecer que nossa própria 
racionalidade não é tão determinante sobre nosso proce-
dimento como gostamos de acreditar, e, pior, que essa 
racionalidade pode ser posta em xeque quão logo perten-
çamos a um grupo. Da mesma forma como procederam 
as elites intelectualizadas, demarcando insistentemente 
sua alteridade em relação às massas, se colocando como 
racionalidade superior, tendemos a nos posicionar “fora 
do jogo” − o seduzível, o hipnotizável, a vítima da própria 
irracionalidade é sempre o outro. 

Em segundo lugar, fica a mensagem deslegitimadora 
das elites diante da capacidade de criação, inovação e dos 
atos mais altruístas e empáticos forjados num contexto 
grupal. A admissão de qualquer característica positiva co-
locaria em questão o monopólio da razão nas mãos dessa 
mesma elite. E, por último, o fascismo é uma tecnologia, 
e por isso salta aos olhos a aproximação entre o saber e a 

técnica produzidos pelos primeiros passos das ciências psi-
cológicas e o efeito que esse saber produziu na formulação 
das técnicas de propaganda. Tanto na ascensão do nazi-
fascismo, que conquistou as camadas médias alemãs que 
viriam a se constituir as suas principais bases populares, 
quanto nos procedimentos adotados por Jair Bolsonaro, 
seguindo a direção de Trump, no uso das novas tecnologias 
de propaganda, como os serviços de desinformação e os 
logaritmos quase místicos do big data. O fascismo se cons-
titui em um profundo elemento agregador, com finalidade 
política, das técnicas e dos saberes de determinada época. 

 Extrapolando os limites iniciais dessa definição das 
massas, fica a constatação de que as instituições que 
representam historicamente nossos maiores baluartes 
civilizatórios não se fundamentam em bases racionais, mas 
nesses mesmos pressupostos do comportamento grupal, 
a saber: a Igreja e o Exército. Não é nada difícil perceber 
que essa base estruturalmente irracional de ambas as 
instituições foi um forte mobilizador das críticas modernas 
a nossas bases civilizatórias. Kant, em seu famoso texto 
acerca do esclarecimento, já apontara o papel simbólico de 
ambas como empecilho ao advento da razão como base 
da civilização, e dá como solução ao problema a individu-
alização das questões éticas, lançando a responsabilidade 
sobre o procedimento pessoal e, assim, apontando para 
um fundamento eminentemente moral: 

“A minoridade é a incapacidade de se servir de seu 
próprio entendimento sem a tutela de um outro. É a 
si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma 
vez que ela não resulta da falta de entendimento, 
mas da falta de resolução e de coragem necessárias 
para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. 
Sapere aude! Tenha a coragem de te servir de teu 
próprio entendimento, tal é, portanto, a divisa do 
Esclarecimento”.9 

N
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reud foi igualmente afetado pelo estatuto 
irracional que fundamenta as duas insti-
tuições, e toma ambas como objeto de 
análise no seu “passo além” acerca da 
psicologia dos grupos. Seu reconhecimen-
to ético da universalidade do inconsciente 

desloca obrigatoriamente a sua análise de qualquer tenta-
tiva de fazer distinção entre homens, raças ou credos na 
força ou natureza dos impulsos inconscientes. Isso talvez 
por se posicionar do outro lado do jogo: um imigrante judeu 
num mundo violentamente antissemita. 

Ele inicia sua análise desses dois grupamentos, o 
Exército e a Igreja,10 de caráter tão distintos das multidões, 
marcadamente fugazes e desorganizadas, apontando o que 
eles têm em comum: primeiramente, seu caráter artificial. 
Em outras palavras, que ambos necessitam empregar 
algum tipo de força externa para evitar sua desagregação; 
e, em segundo, nenhum desses grupos dá espaço para 
a escolha de participar ou não deles, e qualquer tentativa 
de deixá-los é passível de toda sorte de punições e humi-
lhações. 

Hoje, tanto a situação circunstancial das Forças Arma-
das como a nova dinâmica religiosa surgida com a ascen-
são do movimento neopentecostal subverteram em certa 
medida essas características apontadas por Freud. Como 
ocorre tipicamente em toda manifestação do fascismo, 
as Forças Armadas acabam por se verem diminuídas em 
importância e ampliado seu estatuto de subalternidade 
frente a valorização de grupamentos paramilitares como 
representantes legítimos do poder estabelecido – processo 
evidente, tanto na Itália de Mussolini com seus Camisas 
Negras como no estabelecimento de milícias armadas por 
todo o Brasil. 

Já a igreja evangélica neopentecostal em ascensão im-
põe uma nova dinâmica religiosa à medida que o cristianis-
mo perde o status compulsório do catolicismo tradicional. 
Diante dessas mudanças, o que vemos é a substituição da 

força da obrigatoriedade pelo aumento de seus aspectos 
coercitivo e territorial; e pelo simultâneo aumento da sua 
força emocional, da chamada a ação de suas ideologias 
e da legitimidade mística da sua verdade, tanto na esfera 
militar como na religiosa.

Além dessas semelhanças mais aparentes e facilmente 
distinguíveis, Freud chama a atenção para outra, psicolo-
gicamente tão ou mais importante, porém nem sempre 
tão evidente: o amor. O mesmo laço que envolve os 
cristãos à figura do Cristo envolve uns para com os outros 
membros daquele grupo, e o mesmo se dá no exército 
ou em estruturas militarizadas; é na medida da crença do 
amor de um general que ama a todos os soldados de igual 
forma que eles forjam os laços entre si. Não obstante a 
estrutura hierárquica do exército criar diversos subgrupos 
internos, cada líder direto acaba sendo o general e o pai de 
sua própria companhia. 

Pelo amor, cada indivíduo componente do grupo estaria 
veiculado por um duplo laço: está ligado por laços libidinais 
ao líder (Cristo ou o general, ou a líderes mais metafísicos, 
como a Nação) e ao mesmo tempo está conectado aos 
demais membros. Esse fator é determinante para que 
compreendamos o talvez principal de todos os fenômenos 
até aqui estudados: somos seduzidos justamente pela falta 
de liberdade e autonomia do indivíduo. E não seria esta a 
essência da paixão?

Faz parte da paixão o fenômeno de supervalorização 
sexual: eximimos o objeto sexual de qualquer espécie 
de crítica, valorizamos suas características mais do que 
das outras pessoas. Atribuímos essa falsificação do jul-
gamento à idealização. Tratamos o objeto de igual forma 
que tratamos nosso Eu, e, desta forma, “quando estamos 
amando, uma quantidade considerável de libido narcisista 
transborda para o objeto”. Poderíamos, nesse caso, dizer 
que o objeto fora colocado no lugar do Eu. Os sintomas 
se intensificam à medida que aumentam os afetos envol-
vidos. No caso, por exemplo, da paixão juvenil, ocorre um 
profundo desinvestimento do Eu, na mesma proporção 
do superinvestimento no objeto da paixão, tornando o 

F
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autossacrifício uma consequência natural. Caso em que 
o objeto consome o Eu, ou melhor, o objeto é colocado 
no lugar do próprio ideal do Eu. Assim, é possível definir o 
extremo do enamoramento como “um estado em que o 
Eu introjetou o objeto em si próprio”. 

O enamoramento nutrido na relação entre os grupos e 
o líder nos aponta para a centralidade do líder em todo apa-
rato de sedução do fascismo: ele está no fundamento, não 
apenas das estratégias de propaganda dos movimentos 
fascistas como da sua própria ideologia. O apelo à formação 
desses laços libidinais, quer seja com o Führer, quer com 
os demais “cidadãos da nação”, lança luz sobre como o 
líder se constitui na sua principal estratégia de propaganda 
e de como sua figura é capaz de mobilizar as sociedades 
para as quais foram criadas, e por que essa mobilização é 
tão efetiva. O saber constituído acerca do comportamento 
das massas pelas aristocracias ressentidas com a revolu-
ção burguesa se converteu num “guia de sedução” para 
o fascismo ascendente.

Mas, diante de tanto amor reunido, onde fica o ódio?

“E o fascismo é fascinante 
Deixa a gente ignorante e fascinada 
E é tão fácil ir adiante e se esquecer 

Que a coisa toda tá errada 
Eu presto atenção no que eles dizem 

Mas eles não dizem nadA”

“Na realidade, nossos concidadãos não decaíram tanto 
quanto temíamos porque nunca subiram tanto quanto 
acreditávamos.”11 Não fora sem razão o estupor de Freud 
diante da constatação, inicialmente clínica, mas posterior-
mente confirmada pela extrema violência das duas grandes 
guerras e pela ascensão do antissemitismo, de que somos 
inclinados ao mal. A descoberta representa uma completa 
subversão do antigo paradigma da racionalidade kantiana. 
Nosso conteúdo inconsciente mais profundo não faz dis-
tinção entre bem e mal, certo ou errado, virtude e pecado, 
nem mesmo entre mentira e verdade;12 ao contrário, a culpa 
se estabelece como verdade inexorável da nossa incapa-
cidade estrutural de lidar com o peso dos nossos próprios 

impulsos, e torna ainda mais palpável o conteúdo amoral 
deles. A mesma agressividade com que se enfrenta um 
dilema ou questão intelectual, uma injustiça social ou uma 
superação pessoal, é da mesma substância da pesada culpa 
que impomos internamente ao eu, e do ódio necessário à 
violência e à barbárie. 

Tal como na metáfora do cristal quebrado de Freud,13 
em que a patologia seria um extremo do que compreende-
mos por normalidade, apontando para as frestas constitui-
doras do cristal inteiro, a partir das fissuras perceptíveis no 
cristal quebrado, talvez o fascismo nos sirva como espécie 
de “extremo patológico” daquilo que já encontramos na 
“normalidade.” Apesar do ineditismo e da forma especí-
fica que o fascismo assumiu em nossa história, algo em 
suas manifestações acaba por transcender a ele. A difícil 
constatação de que as sementes do fascismo estão pre-
sentes em todos os seres humanos, sem exceção, e que 
por isso encontramos suas manifestações nas formas de 
mobilização do psiquismo, demanda de nós, tanto quanto 
já demandou no passado, que voltemos nossos olhos para 
nossa civilização per se. 

É a partir dessa descoberta que Freud cria a noção 
de Supereu: é a instância psíquica representante da 
moralidade, interiorizada na constituição do sujeito 
neurótico, que possibilita a internalização dos impulsos 
agressivos e que faz do Eu o seu maior beneficiário e sua 
maior vítima, na medida em que ao mesmo tempo que atua 
como principal oponente do Eu, ainda dá a este os limites e 
possibilidades para o seu desejo e aspirações. Isso porque 
a associação que Freud faz entre o sentimento de culpa 
e o acesso direto que o Supereu tem a cotas de energia 
dos impulsos mais violentos, acaba por explicar as razões 
da agressividade com que o Supereu trata o Eu. A mesma 
agressividade de quando as repressões se suspendem e 
a violência contra o outro emerge. 

Porém, a tese de Freud merece considerações: ela car-
rega os valores de uma época e com eles sua ideologia. A 
noção de que a civilização demandaria em seu estado “mais 
evoluído” a ausência total da violência não se confirmara 
em nenhum momento histórico, nem mesmo nos locais 
nos quais esses valores de civilidade eram determinantes, 
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como insiste os devotos do conceito de totalitarismo. 
O exemplo fulcral da onipresente violência colonial e na 
escravidão persistente na economia alegadamente mais 
dinâmica e liberal do mundo é suficiente para que ques-
tionemos essa possibilidade. 

O argumento obviamente não retira a importância da 
formulação freudiana, porém, amplia suas implicações: 
antes da regulação acerca das paixões mais sexualizadas 
as quais Freud conjugou sobre o conceito de libido, a ex-
periência histórica e os estudos acerca do fenômeno da 
violência apontam que a gestão sobre nossos impulsos 
mais agressivos, chamados por ele de Pulsão de Morte, 
tende a ser mais determinante para o estabelecimento da 
civilização do que a censura sobre a sexualidade. Lupus est 
homo homini lúpus.14 A gestão da agressividade tem como 
pressuposto o monopólio jurídico e moral da violência e da 
sua justificativa. Não é oportuno que percamos de vista 
que o fascismo só pode ser tomado como fruto e como 
resultado de algo inerente ao nosso processo civilizatório. 

Quer seja no fascismo clássico do entreguerras ou 
suas novas roupagens no  contemporâneo, verificamos 
com certa facilidade o quanto a dinâmica do amor na 
identificação com o líder articula-se com a legitimação 
do uso da violência como forma de fazer política. Desde 
cedo fora percebido o quanto o próprio amor pelo líder, no 
fascismo, fundamenta-se sobre um ódio anterior e sem o 
qual a própria posição do líder seria no máximo contextual: a 
construção de um inimigo comum tende a fortalecer ainda 
mais os laços de amor e afeição dos seguidores para com 
o líder e por conseguinte entre os próprios membros do 
grupo. Está dado o enamoramento entre a vida e a morte, 
o amor e o ódio. 

O estatuto ambivalente do Supereu freudiano parece 
forjado sob medida para a realização da identificação com 
o líder fascista, pois ele tomaria para si a materialização 
dessa instância a partir dessa dupla relação: ao mesmo 
tempo em que incorpora os ideais sociais e a ideologia do 
grupo, administrando amor, externaliza a agressividade sob 
a forma da permissividade da violência contra os inimigos 
em comum, gerindo o ódio. Ou seja: o líder encarna o Su-
pereu externamente aos indivíduos, numa situação análoga 
à paranoia, produzindo uma regressão a determinada etapa 
da infância, em que a única força de coerção moral conhe-
cida pela criança é a observação da autoridade. Enquanto 
encarnado na figura do líder fascista, o estímulo à violência 
propagada pela máquina de desinformação e pelo próprio 
conteúdo autoritário de seu discurso tende a produzir a 
percepção de que: “Agora pode. Papai deixou!”

E assim se opera nos grupos a identificação com o líder. 
Quanto mais cheio de autoridade e capaz de encarnar os 
ideais culturais mais elevados, mesmo que reinterpreta-
dos à luz da ideologia fascista, maior as condições de que 
esses indivíduos internalizem o líder em seu próprio Eu. 
A partir dessa internalização do líder como substituto do 
Pai, ou da Lei, os indivíduos passam a ter, nas vitórias e 
conquistas do líder, novas e substitutivas possibilidades 
de autossatisfação. 

A permissividade com a violência, até então socialmen-
te reprovada, é interpretada pelo Eu como a legitimação do 
seu próprio Supereu quanto ao uso da violência como uma 
nova possibilidade de satisfação antes reprimida. E por isso, 
quanto mais intocado e admirado o líder, e quanto maior 
a permissão para o uso da violência, maior a tolerância do 
sujeito com sua própria miséria. 

O Fascismo é uma concepção totalitária do primado 
da política, concebida como uma experiência de 
integração para realizar a fusão do indivíduo e das 
massas na unidade orgânica e mística da nação 
como uma comunidade étnica e moral […]. Implica a 
adoção de medidas de discriminação e perseguição 
contra aqueles considerados fora desta comunida-
de, quer como inimigos do regime ou membros de 
raças consideradas inferiores ou perigosas para a 
integridade da nação.15

Assim, o fascismo funda-se na ideia de que é pernicioso 
para a causa nacional qualquer forma de divisão da popu-
lação, fortalecendo a cumplicidade entre os irmãos, para 
que possam, enfim, proteger o Pai-Nação. Essa Nação que, 
como o Pai, ama a todos os seus filhos, e os ama exclusi-
vamente, e, para tal, nada mais oportuno que estabelecer 
de antemão uma distinção entre os que são amados e os 
que não o são. Para isso, aponta-se o diferente e o estran-
geiro como principal causa dos problemas, eliminando a 
necessidade de estabelecermos distinções inoportunas 
entre os irmãos-cidadãos e garantindo a eles acesso livre à 
violência que antes fora monopolizada pelo pai, em defesa 
dele próprio, o garantidor dos laços daquele grupo.16 

Para tanto, o povo deve se unir, ignorar as tensões so-
ciais e políticas e trabalhar pelo bem da nação. Por isso, os 
movimentos fascistas tipicamente realizam um sequestro 
contra as culturas onde parasita, tomando os principais va-
lores sociais daquelas comunidades de forma pervertida e 
reinventando à luz do seu próprio extremismo as tradições 
e os ideais daquela cultura.

TARA
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NOTAS DE RODAPÉ

qui, voltamos à questão da necessida-
de de repressão sexual do fascismo. 
O sucesso e a força da identificação 
estão intimamente relacionados com 
a universalização de cada detalhe da 
existência dos irmãos-cidadãos. De-

marcar materialmente esse vínculo simbólico com o Líder 
e com a Nação potencializa a força pulsional que veicula 
cada indivíduo a todos os outros. E a função do inimigo aqui 
reitera ainda mais os vínculos, na medida em que existe 
uma demarcação material e clara de quem nós não somos 
e contra quem devemos nos unir e combater. A normatiza-
ção e controle da vida sexual perpassa, portanto, sob um 
critério de identificação; ou seja, na medida em que sou 
representante da única e aceitável forma de experiência 
desejante, torno qualquer dissenção interna contra essa 
normalização, voltando minha própria culpa sobre o outro.

De forma mais afinada, podemos concluir que, não 
apenas o fascismo é um espelho dos grupos mentais 
ou da psicologia de massas, como poderíamos explicar a 
ascensão e a popularização dos ideais fascistas a partir daí. 
A ideologia do fascismo precisa corresponder, por conta 
da legitimação da violência contra os inimigos (da nação ou 
da família), a uma nova forma de condução da pulsão de 
morte, que teria enfim uma dupla consequência na gestão 
dos impulsos violentos: ao mesmo tempo em que ressalta 
os vínculos de afeição entre os membros da comunidade, 
na suspensão das restrições sociais, a violência contra os 
“inimigos da nação” dá a pulsão de morte novos caminhos, 
agora suspensos de qualquer sentimento de culpa ou peso 
moral, já que estão sendo legitimados pelo representante 
externo do Supereu: o líder fascista. 

Por toda a elaboração desses escritos breves, ficou o 
atravessamento da violência. Tomá-la por algo previamente 
reprovável nos liga a uma tradição idealista que ignora o 
próprio movimento da história; porém, a busca por legiti-
mação da violência é característica marcante, não apenas 
do fascismo como dos movimentos de reação à violência 
opressiva dos movimentos de expansão do capitalismo, 
como no colonialismo e nas novas facetas imperialistas. 

E por isso o estudo mais aprofundado da violência, não 
a partir da busca por sua essência, mas compreendendo 
seu fundamento ético, histórico e político, se torna impres-
cindível para que não mais caiamos no equívoco moral de 
se equiparar toda violência como algo antecipadamente 
reprovável, nem no absurdo de legitimar toda e qualquer 
forma de violência como possível ou aceitável. 

leandrofaro1@hotmail.com
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N
o dia em que assumiu a presidência da Argentina, Alberto Fernández cometeu 
um ato falho. A Praça de Maio, onde fica a sede do governo em Buenos Aires, 
estava lotada naquele começo de noite caloroso de 10 de dezembro de 2019. 
Diante do público animado, que agitava suas bandeiras, o presidente afirmou: 
“Voltamos e vamos ser mulheres, melhores”.

A intenção era aludir ao slogan de campanha, que vaticinava que o peronis-
mo − movimento político que abarca uma ampla gama de ideologias e do qual o presidente faz parte 
− voltaria ao governo, mas voltaria melhor. O ato falho indicou com precisão o que estava por vir.

Pouco depois do aniversário de um ano da posse de Alberto Fernández, em 30 de dezembro de 
2020, o Congresso da Argentina legalizou o aborto em todo o território nacional. A demanda histórica 
de movimentos feministas, que se remonta à década de 1980 no pós-ditadura (1976-1983), havia 
sido construída com paciência e constância ao longo de quatro décadas.

A conquista do direito ao aborto seguro já havia sido arranhada em 2018, quando um projeto 
de lei similar foi rejeitado pelo Senado após ter sido aprovado pela Câmara. Na época, o presidente 
Mauricio Macri havia autorizado o tratamento do projeto no Parlamento, onde tanto o apoio quanto 
a rejeição ao direito ao aborto tinham defensores apaixonados em todas as forças políticas com 
representação em ambas as casas.

Apesar da transversalidade partidária, como mostra a história, o projeto não contava com a quan-
tidade de votos necessários para sua aprovação. Em debates como o que se deu na Argentina em 
2018 − com milhares de pessoas nas ruas durante meses, marchas multitudinárias sob frio e chuva, 
entrevistas televisivas, artigos acadêmicos, exposições de pesquisadores e militantes no Congresso, 
mobilizações de solidariedade em diversos países −, o Executivo pode exercer um papel importante 
no convencimento, ao menos, de deputados e senadores governistas que estejam em dúvida sobre 
as vantagens coletivas da ampliação de direitos.

Mauricio Macri não se mostrou muito interessado nessa articulação. Sua vice-presidente, Gabriela 
Michetti, chegou a agradecer a Deus ao final da votação no Senado, na qual a lei de interrupção 
voluntária da gestação foi rejeitada. Michetti conduziu a sessão na Câmara Alta como presidente da 
casa, função exercida por vice-presidentes na Argentina.

Naquela madrugada fria e chuvosa de agosto de 2018, a hoje vice-presidente Cristina Fernández 
de Kirchner discursou como senadora para se redimir das acusações de ter se omitido na defesa 
da interrupção voluntária e legal da gravidez durante seus dois mandatos como presidente. Disse 
haver mudado de ideia e estendeu a mão ao público majoritariamente feminino − e feminista − que 
acompanhava a votação em telões das imediações da Praça Congresso. 

Antes de Evita, o feminismo era 
debatido e posto em prática em 
círculos mais restritos

CONTRASTES
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“No meu próprio movimento político, temos que enten-
der que vamos precisar incorporar a questão feminista”, 
avisou Cristina. “Um trabalhador é explorado, mas uma 
mulher trabalhadora é mais explorada, porque ganha me-
nos e trabalha mais”, lembrou a peronista, ao indicar que 
era preciso − como defende o feminismo interseccional 
− reconhecer que as opressões de gênero se aliam às de 
classe. E também às de raça, sexualidade e quantas outras 
existirem para tornar a vida mais difícil para umas e menos 
atribulada para outros.

PIONEIRAS
No dia do ato falho, no palco, a vice estava ao lado de 

Alberto Fernández. Na eleição de 2019, ela completou 
a cartela de todos os cargos eletivos nacionais: já havia 
sido eleita deputada federal, deputada constituinte, se-
nadora e presidente por dois períodos seguidos, entre 
2007 e 2015. 

Cristina Fernández de Kirchner foi a segunda mulher 
presidente da Argentina, mas a primeira a chegar ao posto 
por meio do voto popular. A pioneira, Isabel Perón, era 
vice do marido, Juan Domingo Perón, quando ele morreu 

na presidência do país, em 1974. Até o debate sobre a 
legalização do aborto, em 2018, não havia declarado pu-
blicamente uma adesão ao feminismo, mas a história do 
movimento no qual cresceu politicamente e do qual se 
tornou a principal representante dava pistas dessa mudança 
de posicionamento.

Se a organização de movimentos feministas no país 
se remonta ao começo de século XX, foi somente com 
a primeira-dama, Eva Perón, falecida em 1952 durante o 
segundo governo do general Juan Domingo Perón, que a 
luta pela ampliação de direitos para a metade da popula-
ção do país se inscreveu em um movimento de massa, o 
peronismo. 

Antes de Evita, o feminismo era debatido e posto em 
prática em círculos mais restritos. Na década de 1910, 
Julieta Lanteri conseguiu encontrar uma brecha na lei e 
votou na cidade de Buenos Aires − desde 1862 e até a 
promulgação da lei que garantiu o direito ao voto para 
mulheres, em 1947, só as argentinas da província de San 
Juan podiam votar, e somente em eleições municipais.

Na década seguinte, Lanteri encontrou outra brecha e 
não só se candidatou a deputada, como o fez pelo Partido 
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Feminista Nacional, que fundou. Sua plataforma incluía um 
programa de renda mínima universal cujas beneficiárias 
seriam mães de crianças. Lanteri não foi eleita, mas, em 
2009, sob o governo de Cristina Fernández de Kirchner, 
a Argentina implementou uma proposta similar: o Auxílio 
Universal por Filho (AUH, na sigla em espanhol), destinado 
a desocupadas, trabalhadoras informais e trabalhadoras de 
casas particulares que sejam responsáveis por crianças. 

Foi com Evita que a exigência do direito ao voto se 
tornou uma demanda popular e uma conquista da qual ela 
própria usufruiu pouco: votou apenas uma vez, já muito 
debilitada pelo câncer, nas eleições de 1951. Naquele 
ano, mulheres puderam se candidatar e participar da vida 
política institucional em todo o país pela primeira vez na 
história. 

A lei que permitiu o ingresso pleno de mulheres na 
vida política argentina foi promulgada 70 anos antes de 
outra lei que mudou a política argentina: durante o governo 
de Mauricio Macri, em dezembro de 2017 o Congresso 
aprovou a paridade de gênero em âmbitos de represen-
tação política, que estipula que as listas de candidatos a 
cargos legislativos precisam ser compostas por 50% de 
mulheres, no mínimo.

Candidatas e candidatos devem aparecer de maneira 
intercalada nas listas, o que busca garantir − nem sempre 

com sucesso − que a paridade se materialize também para 
eleitos e eleitas, já que as primeiras posições nas listas de 
candidaturas têm maior chance de assumir os cargos que 
disputam. Nas eleições de 2019, primeiro ano em que a 
regra passou a valer, mulheres passaram a ser 40% dos 
integrantes da Câmara de Deputados e 38% do Senado.

Passadas sete décadas da conquista do direito ao voto, 
o feminismo ocupou também o centro do debate político 
e econômico na Argentina e foi, como previu Cristina Fer-
nández de Kirchner, incorporado ao peronismo. Com as 
mobilizações do movimento Ni una menos (Nenhuma a 
menos), iniciado em 2015 como resposta à falta de solução 
para feminicídios, e o intenso debate social acompanhado 
de manifestações públicas pela legalização do aborto, 
em 2018, a massividade do movimento feminista tornou 
impossível ignorá-lo na busca por um lugar ao sol nas 
eleições de 2019. 

Pela primeira vez na história, um presidente − Alber-
to Fernández − foi eleito, mesmo depois de defender 
publicamente, durante a campanha, uma lei que tirasse 
da ilegalidade a interrupção voluntária da gestação. Para 
além da conquista histórica do direito de decidir quando 
e se querem levar adiante uma gestação, as feministas 
argentinas também foram capazes de colocar esse direito 
em perspectiva econômica ao evidenciar o que todas nós 

Passadas sete 
décadas da 
conquista do direito 
ao voto, o feminismo 
foi incorporado ao 
peronismo

CONTRASTES
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já sabíamos na intimidade: a diferença entre um aborto 
seguro e o risco de morte em um cenário de ilegalidade 
é a quantidade de dinheiro que se tem para realizar o 
procedimento. 

A DÍVIDA COM AS MULHERES 
No ensaio “Um teto todo seu”, a escritora britânica Vir-

ginia Woolf conta ter recebido a notícia de que sua tia havia 
lhe deixado uma herança mais ou menos na mesma época 
em que as mulheres conquistaram o direito ao voto. “Das 
duas coisas − o voto e o dinheiro −, o dinheiro, confesso, 
me pareceu muito mais importante.”

O livro é baseado em uma série de palestras proferi-
das em 1928 sobre mulheres e literatura. Divertidíssima, 
Virginia Woolf faz uma revisão bibliográfica do que já foi 
escrito sobre mulheres − por homens − e crava: a produ-
ção intelectual feminina em maior escala só foi possível a 
partir do momento em que as mulheres tiveram dinheiro 
suficiente ou espaço suficiente para se permitir momentos 
de reflexão e privacidade. 

A centralidade da questão econômica para a redução 
das iniquidades de gênero não é um assunto novo para 
as feministas, como é possível notar. O peronismo incor-
porou as reivindicações feministas também porque as 
feministas souberam ler seu lugar histórico na oposição 
às políticas econômicas de tradição liberal do governo de 
Mauricio Macri. 

O reconhecimento de que o ajuste fiscal e o endivida-
mento do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
produzia uma crise específica e mais dura para as mulheres 
foi parte da inteligência política de um movimento que se 
massificou e, com isso, sentou-se, sem pedir permissão, 
às mesas de negociações para as quais não costumava 
ser convidado.

A indignação com a precariedade oferecida pelo 
receituário liberal em um país em crise soube 
se organizar para deixar em evidência o que 
afirma bell hooks (grafado assim em minús-

culas), acadêmica e feminista negra norte-americana, em 
“Teoria feminista: da margem ao centro”: todo mundo se 
beneficiou das revoluções culturais defendidas pelo mo-
vimento feminista contemporâneo, mas ainda assim não 
foi possível gerar uma revolução feminista prolongada, e 
as conquistas estão sempre em perigo.

hooks defende que é preciso, então, uma teoria feminis-
ta que converse com todas as mulheres. Nesse ponto, ela 
discute com o legado da feminista branca norte-americana 
Betty Friedan, autora do clássico “A mística feminina”, de 

1963. A apresentação de problemas vinculados a mulhe-
res brancas de classe média como questões universais a 
todas as mulheres termina por colocar as demandas em 
bocas de poucas.

TODO PODER ÀS FEMINISTAS
Feministas históricas da Argentina, como a médica e 

psicanalista Martha Rosenberg, recordam os encontros do 
Fórum Social Mundial (FSM), em Porto Alegre, no início dos 
anos 2000, como um antecedente importante de outras 
lutas pela legalização do aborto na América Latina − e 
também para a Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto 
Legal, Seguro e Gratuito, que conseguiu articular a apro-
vação da lei em 2020 depois de 15 anos de organização.

Assim como Rosenberg, Nina Brugo, advogada e 
militante da Campanha Nacional, lembra a importância 
do movimento feminista brasileiro no contexto regional 
de ampliação do direito ao aborto. Durante o V Encontro 
Feminista Latino-Americano e Caribenho, na Argentina, 
em 1990, as feministas brasileiras propuseram o 28 de 
setembro como o Dia Latino-Americano e Caribenho pela 
Descriminalização e Legalização do Aborto. A data, come-
morada todos os anos com eventos e jornadas de luta na 
região, foi escolhida para coincidir com o aniversário da Lei 
do Ventre Livre, promulgada em 1871.

Em 2004, o feminismo brasileiro esteve à frente do 
maior avanço em direitos sexuais e reprodutivos do século 
XXI no país. A atuação conjunta da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Saúde (CNTS) e da Anis − Instituto 
de Bioética, em uma ação de litígio estratégico, levou ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) a Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54, aquela que 
garantiu o direito ao aborto em casos de gestação de feto 
anencéfalo. Talvez seja surpreendente para as leitoras e 
leitores de 2021 que, na ocasião, a Igreja Universal do Reino 
de Deus tenha se posicionado a favor do direito ao aborto 
nos casos em questão e que tenha sustentado sua posição 
a partir de uma defesa bíblica da autonomia da mulher. 

Em 2012, o máximo tribunal brasileiro declarou incons-
titucional a tipificação da interrupção da gestação de feto 
anencéfalo nos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal, 
que tratam da criminalização do aborto desde 1940. Foi o 
último grande avanço na matéria: há 10 anos, gestantes 
brasileiras ganharam o direito de não serem obrigadas a 
carregar o cadáver do próprio filho durante nove meses. 

No mesmo ano, a Corte Suprema da Argentina também 
decidiu sobre o alcance do direito ao aborto legal no país, a 
partir de um caso judicializado na província de Chubut. Até 
então, não havia consenso nem jurisprudência firme sobre 
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a interpretação do Código Penal, de 1921, e de seus artigos 
que definem que o aborto não deve ser castigado em caso 
de estupro. Pela redação original, não ficava claro se apenas 
mulheres com deficiência intelectual teriam a interrupção 
legal da gestação garantida em casos de violência sexual. 
Menos de 10 anos depois, o aborto voluntário foi legalizado 
em todo o território argentino, até a 14ª semana gestacional.

Em movimento inverso ao que até mesmo certos seto-
res da esquerda fizeram no Brasil, a oposição ao governo de 
direita na Argentina foi inundada pelo vocabulário feminista. 
Feminização da pobreza, masculinização da riqueza, traba-
lho doméstico não remunerado, trabalho doméstico mal 
remunerado e precarizado, teto de vidro, violência machista, 
dissidências sexuais, paridade, perspectiva de gênero: os 
termos estavam na boca de muitas e ganhavam espaço no 
debate político. Como na melhor tradição feminista, eram 
discutidos, rediscutidos, estudados, problematizados e re-
organizados à medida que ganhavam novas interlocutoras.

E sse movimento amplificou o debate sobre as 
questões que afetam a vida e o bem-estar de 
metade da população na Argentina. Hoje, o país 
conta com a Secretaria de Economia, Igualdade 

e Gênero dentro do Ministério de Economia, comandada 
pela economista Mercedes D’Alessandro, autora do livro 
“Economia Feminista − cómo construir una sociedad 
igualitaria sin perder el glamour”.

O país conta também com um Ministério de Mulheres, 
Gêneros e Diversidade, cuja titular é Elizabeth Gómez Alcor-
ta, uma advogada feminista vinculada a movimentos sociais 
que representa a antítese do que poderia ser considerada 
sua homóloga, Damares Alves, no Brasil.

Na administração pública argentina, são corriqueiras as 
jornadas de capacitação de funcionários de diferentes áreas 
para que entendam e sejam capazes de atuar para reduzir 
as iniquidades de gênero no país. Durante a pandemia, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) apontou a Argen-
tina como líder mundial em respostas com perspectiva de 
gênero para a crise ocasionada pela Covid-19, que impactou 
a Argentina de forma brutal, como o fez com outros países 
da América Latina.

Em seu livro “A guerra contra as mulheres”, a antropó-
loga Rita Segato defende que a sociedade colonial-moderna 
na América Latina fez emergir uma esfera pública onde o 
sujeito universal é o homem branco, proprietário, chefe de 
família, com acesso à educação formal.

Aos demais, à maioria, restou a alteridade e a atribuição 
de um caráter minoritário, um processo que a autora chama 
de “minorização”: a transformação de violências direcio-

nadas a determinados grupos sociais, majoritários em sua 
composição, em questões específicas e particulares. 

A violência machista, racista e classista, que conta 
com mais vítimas que algozes pelo perfil de seus alvos 
e de seus perpetradores, transformou-se em um debate 
relegado ao que o dedo acusador da esfera pública se 
apressa em chamar de questões “identitárias”. Segato nos 
lembra que essa circunscrição é uma armadilha, porque é a 
“minorização” que produz a incapacidade de compreender 
que a crueldade misógina é fundante de outras formas de 
opressão e “transforma o sofrimento de corpos femininos 
em um espetáculo banal e cotidiano, é a pedagogia que 
habitua as massas a conviver com o arbítrio, com a margem 
agramatical da vida humana, com o caráter finalmente 
ficcional das instituições”.

Podemos ver na prática, no Brasil, as consequências de 
empurrar as demandas dos movimentos feministas para 
o âmbito residual e diferenciá-las de preocupações que 
seriam alegadamente de interesse geral e valor universal. 
Em 2021, a área do governo dedicada a garantir assistência 
e direitos para mulheres e meninas é comandada por Da-
mares Alves, uma pastora evangélica sem relação com os 
movimentos feministas que foram referência em estratégia 
e mobilização desde os anos 1990. 

Ao assumir o Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares Alves foi lida por alguns como 
uma peça funcional no teatro bolsonarista. Ela serviria para 
criar uma “cortina de fumaça” que permitiria no distrairmos 
dos assuntos realmente importantes: todos aqueles que 
estavam nas mãos dos homens do presidente.

Acontece que Damares Alves é o governo, não uma 
peça acessória dele. A pauta dos costumes, que também 
funciona para encerrar mulheres em determinados papéis 
atribuídos a partir do gênero designado em coincidência 
com sua genitalidade, é central, para citar um exemplo, 
na defesa de uma menor participação do Estado na regu-
lação das desigualdades salariais. No Brasil, os salários de 
mulheres são equivalentes a cerca de 70% do que os que 
recebem os homens em funções similares. Entre homens 
brancos e mulheres negras, o abismo é ainda maior. 

É a naturalização do lugar subalterno da mulher que per-
mite que o presidente Jair Bolsonaro diga, sem maiores pro-
blemas, que a igualdade salarial dificultaria a contratação de 
mulheres. Fica explícito que, para o atual presidente brasileiro, 
só é possível contratar mulheres se elas aceitarem receber 
pagamento inferior para realizar o mesmo trabalho que os 
homens. Quem é capaz de compactuar com algo assim?

Se a mulher é a rainha do lar familiar, como defender 
a ampliação de vagas em creches e escolas públicas ou o 

CONTRASTES
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de seus integrantes, mas tenho uma péssima notícia: não 
é possível separar o bolor do pão que se pretende comer. 
Quer dizer, até é possível, mas vai fazer mal de qualquer 
maneira. 

alineboueri@gmail.com

reconhecimento econômico para tarefas de cuidado não 
remuneradas? Se o núcleo familiar chamado tradicional, 
onde há uma mãe, um pai e suas crianças, é sagrado, como 
desenhar políticas públicas de socialização laica para essas 
meninas e esses meninos, para que compreendam seus 
direitos e aprendam a exigi-los de maneira a construir uma 
sociedade mais solidária?

Se o trabalho precisa ser sinônimo de um sacrifício 
cristão, como desenhar políticas públicas que garantam 
dignidade para as mulheres que realizam trabalhos domés-
ticos de forma remunerada, que é o que permite um maior 
espaço de desenvolvimento profissional para as mulheres 
brancas com possibilidade de pagar por isso enquanto ter-
ceirizam as tarefas não realizadas por seus companheiros? 

Se não reconhecermos que raça e classe produzem 
condições desiguais, como defender a ampliação das redes 
de solidariedade com aquelas pessoas que não contam 
com os benefícios outorgados pela cor da pele ou pela 
riqueza familiar? 

Considerar pautas de costume como uma questão de 
“minorias” − a “minorização” − impede analisar a atuação 
de Damares como eixo fundamental das propostas de 
reorganização do Estado brasileiro à moda Bolsonaro. É 
compreensível que compartimentação do governo em alas 
− “ala ideológica”, “ala técnica” e por aí vai − ajude a gerar 
conforto ético em quem nutre certa simpatia por alguns 
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POBREZA
A justiça social é um assunto muito importante. Envolve vários aspectos dife-

rentes, mas relacionados entre si, entre os quais vale ressaltar: (i) miséria e pobreza 
extrema, isto é, pessoas com renda abaixo de certo nível mínimo; (ii) desigualdade 
excessiva na distribuição pessoal da renda; ou, usando um conceito simétrico, a 
concentração excessiva de renda.

A miséria − pobreza extrema − se refere à situação das pessoas com nível de 
renda muito baixo, convencionando-se, em geral, valores menores do que US$ 1,90 
por dia, segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas. Com essa renda, a pessoa não consegue aproveitar as oportunidades 
que aparecem; fica excluída de grande parte das atividades da sociedade. Nesse 
sentido, a pobreza é um problema mais sério do que a concentração de renda. 

Há filósofos sociais, como Rawls, que defendem ser necessário garantir às 
pessoas um mínimo decente de rendimentos. E, na mesma linha, há economistas, 
como McCloskey, que consideram a pobreza extrema como “O” problema social, 
com “O” maiúsculo, não importando muito a distribuição de renda em um país 
cuja economia cresça, gerando oportunidades.

JUSTIÇA SOCIAL,

PARA QUE SERVE A TEORIA SEM A SUA APLICAÇÃO?

ANTONIO CARLOS PORTO GONÇALVES
ENGENHEIRO E ECONOMISTA

e concentração DE RENDA
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A diferença entre a pobreza e a desigualdade na 
distribuição de renda pode ser ilustrada pelo Exemplo I, 
o qual compara as situações em quatro países hipotéti-
cos diferentes. As faixas de rendimentos da população 
podem ser muito amplas ou não. Assim, nos países A 
e B, no Exemplo I, há diferenças de rendas substan-
ciais entre as pessoas mais ricas e as mais pobres: as 
faixas de renda nas quais a população se distribui são 
bem amplas. 

Nos países C e D, as diferenças entre ricos e pobres são 
bem menores, há menores faixas de renda. Mas, os mais 
pobres nos países B e D são bem mais prósperos do que 
os pobres nos países A e C. Possivelmente, o ideal seria 
uma situação próxima a do país D, que é mais equalitário 
e, ao mesmo tempo, os pobres são bem mais prósperos 
que os de outros países (talvez como uma Escandinávia 
no mundo atual).

A medição da pobreza extrema é feita, como explicada 
anteriormente, pelo percentual de pessoas com renda 
menor do que um certo valor convencionado. A medição 
da concentração de renda é feita, muitas vezes, usando o 

chamado Coeficiente de GINI, o qual leva em consideração 
toda a distribuição de renda da população do país. 

O Exemplo II mostra valores recentes do Coeficiente de 
GINI para um grupo selecionado de países. Quanto maior 
o valor desse coeficiente, mais concentrada é a renda no 
país. Assim, em 2017, a Suécia exibia um Coeficiente de 
GINI de 24%; e o Brasil, em 2018, um Coeficiente de GINI 
de 53,9%, indicando uma concentração de renda muito 
maior do que no país europeu. 

Em termos mais palpáveis, essa diferença de GINI 
presume que, na Suécia, o típico morador de um aparta-
mento de cobertura, em um edifício também típico, teria 
uma renda aproximadamente quatro vezes maior do que 
a do porteiro; no Brasil, o morador da cobertura teria uma 
renda 16 vezes maior do que a do porteiro.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA POBREZA 
Uma pergunta muito importante diz respeito à evolução 

temporal da pobreza e da concentração de renda no mun-
do. Os estudos quantitativos históricos sugerem que, até 
1850, mais de 95% da população mundial era muito pobre, 

I. POBREZA X DESIGUALDADE 
DISTRIBUTIVA

FAIXA DOS 
RENDIMENTOS 
DAS PESSOAS

PAÍS A
Desigual  
e pobre

PAÍS B
Desigual  

e rico

PAÍS C
Equalitário 

e pobre

PAÍS C
Equalitário 

e rico
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inclusive com disponibilidade insuficiente de alimentos 
(havia períodos prolongados de fome generalizada). Esse 
fato certamente colaborou para que a expectativa de vida, 
ao nascer, de um típico “homo sapiens” fosse menor do 
que 30 anos durante a maior parte da história humana. 

Por volta de 1850, a expectativa de vida começou a 
aumentar, até que chegou, em 2010, à idade de 70 anos. 
Hoje em dia, uma criança ao nascer, em média, poderá es-
perar viver mais do que 70 anos. Esse é um fato estatístico 
espantoso, ilustrado no Exemplo III.

POR QUE ACONTECEU ISSO?
A Revolução Industrial (iniciada poucos antes de 1800 e 

ainda se difundindo pelo mundo) gerou um processo de en-
riquecimento material inédito nos últimos 250 anos e com 
resultados notáveis de redução da pobreza (não obstante 
a grande explosão populacional). A Revolução Industrial foi 
consequência da revolução científica, tecnológica e orga-
nizacional, por sua vez resultante do questionamento dos 
dogmas sociais, políticos, filosóficos, científicos e religiosos 
medievais. O conhecimento sobre a natureza e a sociedade 

passou a ser “descoberto” pelo homem racional; deixou 
de ser revelado pelos deuses via doutos das igrejas. 

A Revolução Industrial começou no setor industrial 
(afinal, tinha de começar em algum setor), levando muitos 
a considerar que a industrialização seria necessariamente a 
chave para o aumento da riqueza material. É como pensam 
muitos economistas da chamada Escola Histórica. Mas, de 
fato, essa riqueza material pode ser expandida também ao 
se usar os novos conhecimentos descobertos na produção 
agropecuária e de serviços. 

Constata-se, hoje em dia, por exemplo, que muitas 
regiões bem prósperas têm pequena base industrial. É o 
caso surpreendente da Inglaterra moderna, cuja economia é 
fundamentalmente de serviços, embora tenha sido o berço 
da Revolução Industrial. É também o caso da Califórnia, 
cujo setor de serviços e agropecuária sempre suplantou, 
em muito, suas indústrias.

Tal revolução ocorreu também no Brasil. Na verdade, 
seus efeitos na América Latina precederam os na Ásia. 
Vários países latino-americanos, após um período de forte 
crescimento (“milagres”), atualmente se encontram na 

 PAÍS GINI (%) ANOS
Suécia 24,0 2017
França 31,6 2017
Japão 32,9 2014
Nigéria 35,1 2018
Índia 35,7 2011

Rússia 37,5 2018
China 38,5 2016
EUA 41,1 2016

Argentina 41,4 2018
México 45,4 2018
Brasil 53,9 2019

Botsuana 61,0 2009
África do Sul 63,0 2014

Fonte: Banco Mundial

II. COEFICIENTES DE GINI
VÁRIOS PAÍSES EM ANOS RECENTES
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chamada “armadilha da renda média” (renda per capita de 
US$ 12 mil a US$ 25 mil por ano − cerca de um quinto da 
renda média dos países ricos), situação na qual deixaram de 
ser muito pobres, mas estão estagnados. Necessitam de 
reformas organizacionais que aumentem substancialmente 
a produtividade global de suas economias.

A globalização recente (decorrente da redução dos 
custos de transporte de pessoas, de bens e de serviços), 
ainda parte da Revolução Industrial, tirou da miséria grandes 
massas populacionais chinesas e indianas (asiáticas em ge-
ral). Elas estão produzindo bens e serviços para venda nos 
mercados americano e europeu – e no brasileiro também! 
−, causando redução da renda e desemprego da classe 
empresarial e operária nesses países. 

A participação nos mercados mundiais das grandes 
massas asiáticas, previamente isoladas e não participantes 
do sistema econômico geral, reduziu a pobreza e a má distri-
buição de renda global. No entanto, certamente aumentou 
a pobreza e a má distribuição de renda especificamente nos 
países-alvo dos bens produzidos na Ásia (e esses países 
têm reagido, politicamente, com veemência).

O efeito da globalização na África ainda é pequeno, mas 
deve se acelerar no futuro próximo. O país cujo PIB mais 
cresceu no mundo, na década 2010 a 2020, foi a Etiópia 
(135% de aumento). Um percentual bem maior do que o 
chinês. É claro que a Etiópia continua muito pobre, mas 
a mudança em 10 anos foi notável. A África está aumen-
tando muito rapidamente sua participação no processo 
econômico mundial.

O Exemplo IV ilustra a evolução populacional e da pobre-
za no mundo nos últimos 200 anos. Houve um espantoso 
crescimento populacional (devido, sobretudo, ao aumento 
da expectativa de vida) e houve uma redução da pobreza 
também surpreendente. Atualmente, 10% da população 
mundial se encontram em situação de miséria absoluta. 
Em 1820, esse percentual era de 95%. 

 AS PREVISÕES PESSIMISTAS 
O mais interessante é que essa evolução econômica 

mundial não foi prevista corretamente por pensadores im-
portantes do século XIX. Pelo contrário, dois deles, Malthus 
e Marx, prognosticaram o colapso da sociedade burguesa 

Fonte: Roser 2016.
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competitiva orientada para produzir para os mercados. 
Malthus previu a miséria e a fome para a humanidade, 
em escala mundial, devido ao crescimento muito menor 
da produção de alimentos em relação ao crescimento da 
população. Propunha alguma espécie de controle popula-
cional, baseado na abstenção sexual voluntária ou involun-
tária, para que a população se adaptasse à insuficiência de 
recursos naturais (terras agriculturáveis), sem necessidade 
de guerras ou grandes fomes que reduzissem o número 
de bocas. 

Não ocorreu a Malthus que a produtividade agrícola 
pudesse evoluir de forma exponencial devido aos novos 
conhecimentos e, eventualmente, no século XX, esse 
mesmo conhecimento científico pudesse ser usado para 
o controle da natalidade decorrente da atividade sexual. O 
sexo foi separado da procriação pela Revolução Industrial!

Marx, em meados do século XIX, previu que o capitalis-
mo − um sistema econômico no qual os empreendedores 
privados, donos dos meios de produção, produziriam livre-
mente e competitivamente para os mercados − levaria à 
miséria crescente; e, eventualmente, o sistema implodiria. 

A lógica econômica da tese marxista se baseava na tendên-
cia de que a competição ferrenha entre os empreendedores 
(capitalistas burgueses, na linguagem marxista) os induziria 
a adotar avanços tecnológicos de automação da produção. 

Em particular, haveria o uso crescente de tecnologias 
poupadoras de mão de obra (Marx chamou tal tendência de 
“aumento da composição orgânica do capital”). Logo iria se 
formar um imenso “exército de reserva” de desemprega-
dos, pressionando os salários para baixo. Os operários não 
teriam alternativa, a não ser trabalhar para os capitalistas por 
salários cada vez mais baixos. Ou seja: a classe proletária 
se tornaria o caldo social apropriado para uma revolução 
que levaria à mudança do sistema. 

Mas por que os capitalistas continuariam a automatizar 
e a desempregar quando os salários já estivessem muito 
baixos, o custo da mão de obra tornando-se irrisório em 
relação ao do maquinário? Porque, talvez, os bens de capital 
se tornassem ainda mais baratos que os salários (devido 
à automatização, digamos). Mas, nesse caso, os bens e 
serviços de consumo também se tornariam baratos. E 
haveria um aumento dos salários reais! 

Fonte: Ravallon (2016) e Banco Mundial (2019).
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REINTERPRETANDO MALTHUS E MARX
As teses Malthusianas e Marxistas erraram, evidente-

mente, ao prever uma expansão do número de miseráveis. 
Mas, com a devida boa vontade, é possível entendê-las 
como avisos importantes a respeito da evolução econô-
mica futura. 

No caso de Malthus, interpretar sua tese como sendo 
um aviso de eventual esgotamento ecológico da natureza 
não é de modo algum absurdo. Pelo contrário: o “homo 
sapiens” já é o mamífero mais abundante do planeta; apa-
rentemente nossa população já ultrapassou a dos ratos, dos 
roedores em geral (embora perca para os insetos; quem 
sabe um dia chegaremos lá?!). 

Nossa grande expansão populacional e de produção 
material ameaça a “saúde” do planeta; ameaça a sobre-
vivência de outras espécies de animais e vegetais, e, em 
consequência, a sobrevivência do “homo sapiens”.

No caso de Marx, embora a miséria absoluta tenha 
sido reduzida, a Revolução Industrial não diminuiu as 
diferenças de renda entre os habitantes do planeta. Os 
coeficientes de GINI não têm se reduzido, a concentração 
de renda continua a ser grande. No Brasil, por exemplo, o 
rendimento mensal de um funcionário público, servente de 
uma prefeitura no Piauí, talvez seja 500 vezes menor que 
o rendimento dos executivos de uma grande empresa, de 
um banco, de um presidente ou diretor de uma estatal. 

E continua a haver, também, uma massa grande de 
pessoas miseráveis no planeta, cerca de 700 milhões, as 
quais estão à margem do sistema econômico global. 

TRÊS CONCLUSÕES ÀS CONSIDERAÇÕES CITADAS 
I) É extremamente importante seguir o conselho de 

Malthus reinterpretado. O meio ambiente é um bem escas-
so, e nem o capitalismo nem o socialismo cuidaram bem 
do assunto. As externalidades decorrentes de produzir sem 
atentar para as consequências ambientais, os chamados 
custos externos, não costumam ser consideradas pelos 
produtores privados capitalistas (produzindo para o merca-
do, não levam em consideração os custos externos); nem 
pelos produtores estatais socialistas, que sempre foram 
muito preocupados em obter metas de produção. 

Vai ser necessário mudar, pois a produção desenfreada, 
que ameaça terras e oceanos, polos e trópicos. Como isso 
vai ser pragmaticamente conduzido, além de declarações 
gerais de intenções futuras, é um assunto vital para a es-
pécie “homo sapiens”.

II) O sistema econômico de produção privada, compe-
titiva, para atender os mercados, ao promover um grande 
aumento da produtividade e da inovação, reduziu imensa-

mente o percentual de pessoas miseráveis no mundo e 
aumentou a expectativa de vida do “homo sapiens”. Mas 
não zerou o total de miseráveis no planeta. Há ainda 700 
milhões deles, os quais podem continuar nessa situação 
pelas mais variadas razões (alguns são discriminados por 
serem negros, velhos, por morarem em regiões longínquas, 
por serem parte de minorias religiosas/étnicas, doentes, 
feios, diferentes etc.). 

É claro que um esforço de promoção de valores anti-
discriminatórios é muito importante. Mas também é muito 
importante o estabelecimento de uma renda mínima da 
cidadania, continuação da atual renda mínima da pandemia 
− o valor pago no Brasil aos pobres, devido à pandemia, 
é cerca de 5% da arrecadação fiscal total dos municípios, 
dos estados e da União; logo, é financeiramente factível. 

Enfim, o capitalismo reduz muito a pobreza, mas não 
a extingue.

III) Uma política de renda mínima certamente melhora a 
situação dos pobres e melhora a distribuição de renda. Mas, 
além das baixas rendas, é necessário se preocupar também 
com as faixas de renda muito altas. Muitas vezes são ob-
tidas de forma moralmente inaceitável (ainda que possam 
ser legais). Nessa categoria estão incluídos os privilégios e 
as isenções fiscais da elite (antes da Revolução Francesa, 
nem a nobreza nem o clero pagavam impostos); os foros 
privilegiados (também existentes para as elites na França, 
antes da Revolução); os rendimentos, inclusive salariais, 
decorrentes de posição de poder, de monopólios etc. 

Uma coisa espantosa no Brasil atual é que a desigual-
dade de renda salarial entre a população é maior (GINI 
maior) do que a desigualdade levando em conta todos os 
tipos de renda.

Todos esses tipos de rendimentos não decorrem de 
maior produtividade, de maior eficiência, de inovação. Nes-
se sentido, são inteiramente desnecessários. Decorrem do 
capitalismo/socialismo de conchavo, entre os “empresá-
rios” e os altos funcionários públicos (há frequentes mu-
danças de posição entre eles: por exemplo, o diretor geral 
de um órgão público, que concede vantagens às empresas, 
se torna ele próprio um “empresário”, subsequentemente). 

É o estado promovendo a concentração de renda.
Uma política de redução dessas vantagens, ineficientes 

e desnecessárias, é fundamental. A economia obtida com 
as despesas do governo, devido às vantagens concedidas, 
financiaria, com folga, o custo da renda mínima. 

O autor é professor da Fundação Getulio Vargas e da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF).
antonio.porto@fgv.br
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A
s eleições presidenciais de novembro de 2020 
nos Estados Unidos marcaram a história da-
quele país. Não tanto pelos novos rumos que 
conseguiram definir, mas por terem revelado 
de forma ainda mais nítida a encruzilhada em 
que a nação de Washington se encontra. Os 

EUA poderiam hoje ser definidos como um país marcado 
por uma profunda cisão política com padrões históricos 
remontando à turbulenta década dos anos 1960 – quando 
das lutas por direitos civis dos afro-americanos e da resis-
tência à Guerra do Vietnã –, ou talvez ao contexto político 
pré-Guerra Civil no século XIX.1 Os norte-americanos se 
encontram também em meio às sequelas da mais grave 
crise econômica dos últimos 80 anos, decorrente da maior 
crise sanitária que eles enfrentaram em um século. E existe 
ainda uma polarização ideológica crescente no que se refere 
aos rumos que os Estados Unidos desejam trilhar, tanto 
no ambiente doméstico como no cenário internacional. 

os demo-
cratas

saem vitoriosos das urnas, mas com a sensação 
                       de que a nação não está tão alinhada com 

sua plataforma eleitoral reformista

THIRD WAY?



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

131ABRIL• MAIO• JUNHO 2021

Poderíamos afirmar que há uma crise de indefinição 
ligada à própria noção identitária daquela nação.2 Caberia 
até perguntar: serão os EUA do futuro o exemplo mais claro 
e inspirador de uma democracia multicultural de fato ou 
continuarão sendo uma democracia capenga definida pela 
permanente, hoje crescente, restrição do sufrágio político 
e da associada inclusão econômica de suas crescentes 
minorias étnicas e culturais?

É claro que, sem Donald Trump na Presidência, abriu-
se a possibilidade de que o país retome seu padrão de 
comportamento institucional no âmbito internacional, assim 
como começasse a enfrentar a crise da Covid-19 de forma 
racional; algo que Biden tem conseguido fazer com ótimos 
resultados, embora ainda haja uma boa parte da população 
que continua comprando o discurso negacionista do ex-
presidente. O pleito de novembro conseguiu impedir que 
a face mais explícita da supremacia branca, liderada por 
Trump, se consolidasse de vez nas estruturas do Estado. 

Ao mesmo tempo, os democratas não receberam um 
mandato claro, que teria sido refletido em maiorias amplas 
nas casas parlamentares, para repactuar o contrato social 
do país nos moldes de algo como o New Deal dos anos de 
1930. E assim, por mais que Joe Biden tenha reiteradamen-
te apontado que quer unificar o país, isso não dependerá 
somente da boa vontade de alguns, mas, sim, de mudanças 
profundas na lógica de governança, rumos econômicos e 
narrativa política dos últimos 30 anos. 

A oposição republicana tem, desde o início do ano, au-
mentado seus esforços para restringir o acesso ao voto das 
minorias étnicas e econômicas, e continuam a se recusar 
a aceitar acordos parlamentares, mesmo em iniciativas 
legislativas com grande apoio popular. Portanto, apesar 
da ainda alta popularidade do novo presidente, o cenário 
dos próximos meses deverá ser marcado por paralisias 
políticas e recrudescimento das posições políticas dos dois 
principais campos políticos do país. 

No mesmo sentido, ainda que as instituições formais 
da democracia tenham funcionado até acima do que 
muitos esperavam – já que não houve nenhuma ruptura 
institucional, e o candidato vitorioso do pleito tomou posse, 
apesar do ataque ao Congresso dos Estados Unidos em 
janeiro passado –, a crise enfrentada nos últimos anos 
pela sociedade norte-americana, seja nas suas dimensões 

política, socioeconômica e cultural, permanece, e pode vir 
a se aprofundar no futuro próximo. 

Por fim, se havia nos últimos anos a percepção cres-
cente da necessidade de tornar a governança interna e a 
diplomacia do país mais efetivas, a urgência dessa tarefa 
é hoje ainda maior, dado o acirrado contexto de compe-
titividade econômica, tecnológica e de prestígio entre as 
potências globais. 

IMPACTOS DURADOUROS DO TRUMPISMO: PAÍS CINDIDO, 
DESCRENÇA POLÍTICA E PARALISIA INSTITUCIONAL 

Embora tenha havido uma alternância no poder, as 
eleições norte-americanas de 2020 não conseguiram dar 
uma resposta sobre os rumos que a maioria dos norte-
-americanos gostaria de seguir. Afinal, mesmo imersa em 
uma economia em frangalhos, e sob o peso de meio milhão 
de mortes (grande parte delas evitáveis!), metade do Es-
tados Unidos se manteve fiel ao político mais divisionista, 
autoritário, racista e misógino da história moderna do país. 
Nesse sentido, apesar da enorme importância da derrota 
de Trump, o que poderia ter sido uma eleição histórica 
como resolução da polarização em curso nos últimos anos, 
acabou sendo definida pela confirmação da fragmentação 
da sua base social.

Mesmo tendo perdido a Casa Branca e o Congresso, os 
republicanos permanecem como uma das forças políticas 
mais decisivas do país, com efetivo poder de veto sobre 
qualquer medida mais ambiciosa da administração demo-
crata. Caberia então apontar que, apesar da derrota, os 
republicanos conseguiram aumentar e diversificar sua base 
de votos, inclusive sob camadas sociais tradicionalmente 
do partido de Biden, como latinos e afro-americanos. Por 
sua vez, os democratas saem vitoriosos das urnas, mas 
com a sensação de que a nação não está tão alinhada com 
sua plataforma eleitoral reformista, já que não conseguiram 
derrotar, de maneira clara e definitiva, um político errático, 
que presidia uma das maiores crises sanitárias e econô-
micas jamais vistas.

Lembremos que, embora perdendo o pleito, Trump 
obteve mais votos na sua tentativa de reeleição do que em 
sua surpreendente vitória em 2016. Poderíamos afirmar 
que o trumpismo é hoje a maior força política dos EUA.  
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É certo que a narrativa trumpista de que a América estaria 
sendo destruída por aqueles que “não pertencem” conti-
nua sendo decisivamente influente no Partido Republicano, 
e constantemente transmitida nas rádios AM do país, 
assim como no canal de TV Fox News e na mídia digital 
de extrema direita, verdadeiros porta-vozes de todo tipo de 
teoria conspiratória aceita na base social mais aguerrida da 
legenda. Base essa que, mesmo vinculada a setores em 
decrescente representatividade na sociedade, continua 
(talvez por isso mesmo) fortemente ativa e expressiva 
em um sistema político que tende a sobrerrepresentar 
estados de baixa população. Ao mesmo tempo, esse 
referido sistema cerceia o voto das minorias sociais, em 
forte expansão demográfica. 

A vitória democrata expressou ainda fraturas impor-
tantes entre seu eleitorado tradicional. A narrativa de que 
Biden seria um socialista radical que iria destruir a “terra da 
liberdade”, classificada como absurda por estrategistas do 
partido por entenderem como não eficaz, provou-se mais 
eficiente do que o esperado, especialmente entre comu-
nidades latinas na Flórida – vide a vitória de Trump nesse 
estado-chave. Além disso, os eleitores afro-americanos, 
ainda que majoritariamente democratas, também vieram 
a oferecer mais votos aos republicanos do que em 2016. 

Por fim, reforçando a necessidade de tentar trilhar um 
curso moderado com as cortes federais, em especial a 
Suprema Corte, dominada por juízes indicados por Trump, 
Biden tenderá a ser um presidente forçado a negociar, mes-
mo que para implementar uma agenda mais conservadora 
do que a base mais progressista de seu partido gostaria.

q
ue tipo de país querem, pois, os norte-ameri-
canos para as próximas décadas? Uma nação 
mais diversa e aberta para o mundo ou mais 
xenofóbica? Uma sociedade mais integrada 
racialmente ou mais segregada entre diferentes 
grupos raciais? Uma economia mais inclusiva e 

com melhores níveis de um estado de bem-estar social ou 
uma sociedade mais estratificada em termos econômicos e 
de classes? Um país mais cosmopolita, interessado e enga-
jado no mundo por canais institucionais? Ou um estado de 
viés isolacionista e de comportamento unilateral e mesmo 
errático? Tais indefinições se refletem hoje na composição 
política formal onde cresce o descompasso entre a vontade 
popular e sua expressão no nível institucional.

Exemplo claro dessa realidade: embora nas últimas dez 
eleições presidenciais os democratas tenham vencido no 
voto popular em sete, os republicanos foram capazes de 
chegar ao poder em um número igual de vezes. E ainda que 
os republicanos no Senado representem somente cerca 
de 40% da população, eles detêm metade das cadeiras 
naquela casa legislativa.3 

No mesmo sentido, dentro da lógica binária da política 
estadunidense, os dois lados, especialmente em suas 
bases, divergem profundamente sobre questões centrais 
da sociedade norte-americana, tais como violência policial 
estrutural, desigualdades raciais, matrizes energéticas e 
qual o lugar do país no mundo de hoje. Como exemplo: 
ao passo que mais de 75% dos democratas eleitores de 
Biden afirmaram que injustiças de base racial era um pro-
blema que tinha de ser enfrentado, menos de um quarto 
dos eleitores de Trump tinha essa visão.4

Dessa forma, a atual polarização do país tenderá a per-
manecer; talvez até se aprofunde. Muitos políticos deverão 
continuar a enxergar o outro lado como alguém em quem 
não se pode confiar. De fato, como alguém percebido como 
causa dos problemas do país e cuja própria participação no 
sistema político é questionada, considerada ilegítima, por 
ser visto como quem estaria mesmo provocando a erosão 
da própria democracia?5 

Negociações entre partidos que divergem profunda-
mente sobre temas vitais tenderá, pois, a continuar a ser 
muito difíceis, senão mesmo impossíveis. E, enquanto 
isso, cresce a deslegitimação de um sistema de tomada de 
decisão cada vez mais engessado, haja vista o Congresso 
ter levado nove meses para aprovar um pacote de ajuda 
emergencial, em meio a um cenário de mais de três mil 
mortes diárias, no ano passado.6

Indo além das instituições formais da democracia, a 
distância das visões de mundo entre democratas e republi-
canos também vem aumentando de maneira significativa 
ao longo dos últimos anos. Como aponta o importante 
instituto de pesquisa The Pew Research Center, esse 
distanciamento mais do que dobrou entre meados de 
1990 e os últimos anos, sendo que, em alguns pontos (em 
especial, a questão racial), ela se acelerou muito ao longo 
da presidência de Donald Trump. 

THIRD WAY?
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De maneira efetiva, a maioria esmagadora (cerca de 
90%) dos eleitores de cada lado na disputa de novembro 
de 2020 afirmou, de maneira consistente, que a vitória do 
outro candidato provocaria danos terríveis à nação como 
um todo, já que viam os apoiadores do outro lado e seu 
respectivo candidato como representantes de valores e 
visões de mundo perigosos, e por isso não poderiam em 
nenhum caso apoiar.7

Particularmente importante, entre 2015 e 2020, o nú-
mero de republicanos que entende que as universidades 
desempenham um papel negativo na sociedade aumentou 
de um terço para quase dois terços. Por sua vez, 70% das 
pessoas que se dizem democratas veem como positivo o 
papel das universidades na sociedade norte-americana.8 
Também indicativo da gravidade do distanciamento ide-
ológico, e mesmo simbólico, entre grupos sociais autoi-
dentificados como republicanos e democratas, cerca de 
três quartos dos entrevistados, somados ambos os lados, 
afirmam não só que acreditam não ter quase nada em 
comum com o lado oposto, e também creem não partilhar 
dos próprios fatos pelos quais avaliam a realidade.9 

Cada lado da sociedade norte-americana se percebe, 
pois, como sob uma ameaça existencial vindo de um 
grupo que a cada dia ele entende menos como legítimo. 
E é essa polarização que ajuda a compreender o motivo 
pelo qual Trump, mesmo em meio a uma das maiores 
crises econômicas e sanitárias que o país já enfrentou, ter 
recebido oito milhões a mais de votos do que em 2016. 
É, portanto, mais provável que ocorram disputas entre 
políticos republicanos querendo herdar o legado eleitoral 
de Trump do que prováveis disputas de peso entre alas 
trumpistas e alas ditas antitrumpistas dentro do partido. 

No reverso da medalha, o Partido Democrata, embora 
vitorioso no Executivo e no Legislativo, certamente somou 
menos votos do que esperava e terá, além de manter o 
populismo trumpista sob xeque, o desafio adicional de 
resolver as diferenças entre as alas mais conservadoras 
e progressistas do partido, em meio ao processo de im-
plementação da agenda do novo governo. Lembremos 
que talvez as diferenças não sejam tão profundas no que 
se refere ao pacote de ajuda às famílias durante a crise 
econômica em curso e ao combate à Covid-19. Mas no 
que diz respeito à questão ambiental e ao chamado Green 
New Deal, por exemplo, fortes divergências existem entre 
democratas de diferentes alinhamentos ideológicos ou 
base eleitorais distintas.

Assim, de dois campos ideológicos em disputa, o país 
passou, pois, ao longo dos últimos anos, a ter duas grandes 
facções de forças que se veem mutuamente como autoe-
xcludentes de uma lógica cada vez mais entendida como 
de soma zero. Esse fenômeno tem inclusive assumindo 
contornos geográficos. Eleitores de um campo já não 
convivem mais com eleitores do outro, considerando que 
eleitores de estados de economia rural ou de condados ru-
rais tendem a ser republicanos, enquanto eleitores urbanos, 
especialmente nas conurbações de estados importantes, 
de maneira especial nas costas litorâneas, tendem a ser, 
quase que exclusivamente democratas.10 

d
ivisões partidárias tornam-se, assim, divisões 
cada dia mais tribais, onde múltiplos pontos 
de vista sobre um grande número de temas 
de entendimento não binário são forçados a 
se enquadrar em linhas excludentes, em que 
a posição de um lado necessariamente implica 

a não existência do entendimento do outro lado. Aborto, 
porte de armas, pena de morte, saúde pública etc., assun-
tos complexos sobre os quais cabem múltiplas abordagens, 
acabam se alinhando em bases exclusivas, cuja posição 
contrária é vista como uma ameaça à própria existência e 
sentido do engajamento político de cada parte. 

Além disso, genuínas noções a respeito da identidade 
de cada um, como, por exemplo, sobre sua sexualidade, 
religião e etnia, são forçadas a se fixar dentro de um dos 
dois lados binários de uma disputa; cada vez menos sobre 
políticas públicas e cada vez mais sobre a imagem e modo 
de vida de cada polo em uma disputa sem reconciliação 
possível.11 

DIMENSÃO ESTRUTURAL DO PROBLEMA: A CRESCENTE  
CRISE DO SISTEMA PARTIDÁRIO

A atual polarização é, portanto, histórica embora fenô-
menos semelhantes estejam ocorrendo em outros países 
ao redor do mundo, algo certamente associado à crescente 
fragmentação ideológica alimentada e aprofundada pela 
mídia eletrônica, especialmente nas redes sociais. O que 
talvez distinga o que ocorre nos EUA de países como Reino 
Unido e Brasil, onde fortes divisões têm tido consequências 
significativas recentemente, é a lógica binária do sistema 
partidário norte-americano. Nesse contexto, temas em que 
possíveis acomodações seriam atingíveis acabam sendo 
subsumidos em questões tidas como não negociáveis, e ao 
redor das quais linhas divisórias intransponíveis continuam 
a ser traçadas. 
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Dessa forma, a própria noção, altamente arraigada, de 
um certo excepcionalismo norte-americano – entendimento 
de que seu sistema político, entre outros elementos da na-
ção, seria tão superior a qualquer outro, e cuja durabilidade, 
de fato notável, seria sua comprovação mais clara – parece 
estar crescentemente sob suspeição. Em seu lugar, o país 
tem vivido a gradual sensação de que suas instituições 
políticas, além de não serem tão eficientes como se ima-
ginava, tampouco são tão democráticas como a mitologia 
nacionalista buscou defender. 

l
embremos que, mesmo após sucessivas expe-
riências de expansão no acesso ao voto – aos 
homens brancos em meados do século XIX e 
às mulheres, em sua maioria também brancas, 
no início do século XX – o sufrágio continuou a 
se definir por continuadas exclusões em bases 

étnico-raciais e, por um bom tempo, especialmente durante 
a existência da política oligárquica da virada do século XIX 
para o século XX, por altos níveis de corrupção. 

Assim, mesmo após a maior inclusão econômica advin-
da da expansão das responsabilidades do Estado, criadas 
na era do New Deal e continuadas no pós-Segunda Guerra, 
ainda se tratava de uma lógica majoritária que não reco-
nhecida como viável, ou talvez legítima, a inclusão plena 
das minorias raciais (afro, latino e indígeno-americanas) no 
funcionamento do sistema político. 

No mesmo sentido, não obstante as mudanças históri-
cas no acesso ao voto desses grupos, processo ancorado 
especialmente nas legislações de direitos civis de meados 
dos anos 1960, o que se viu a partir de então foram no-
vas formas de exclusão diretas e táticas de divisionismo 
eleitoral por parte das maiorias brancas, autopercebidas 
como sob ameaça em uma América que estaria mudando 
rápido demais. A chamada estratégia sulista do Partido 
Republicano, em 1968, efetivamente surrupiou os votos 
dos segmentos sociais brancos nos estados do Sul do 
país, até então nas mãos do Partido Democrata por mais 
de meio século. 

Por fim, no final da década de 1990, com a expansão 
dos republicanos também sobre os trabalhadores brancos 
em estados no Norte do país, especialmente nos estados 
em desindustrialização do Meio-Oeste, a inversão de base 
eleitoral entre os dois partidos majoritários se consolidou. 

Tudo isso fez com que o eleitor republicano se tornasse 
− também por causa do voto de viés religioso (evangéli-
co) – muito mais fiel e confiável do que os que tendem a 
votar nos democratas. Por ser mais heterogêneo, o voto 
democrata requer, a cada eleição, rearranjos e acomoda-
ções complexas para garantir apoio entre eleitores afro-
-americanos e latinos, pobres e de classe média, assim 
como brancos, sobretudo com educação superior, dos 
aglomerados urbanos, em especial nos estados litorâneos.

Mas não é só a polarização crescente; também a con-
solidação da noção da existência de divergências irreconci-
liáveis entre os representantes e eleitores de cada partido 
é o que se vê hoje no país. Biden não ganhou porque tirou 
votos da base republicana, apesar dos enormes esforços 
feitos pelos democratas na Convenção, assim como do 
Lincoln Project (de ex-republicanos) no sentido de atrair 
os republicanos moderados. 

O atual presidente só conseguiu chegar à Casa Branca 
porque foi capaz de motivar sua própria base, especialmen-
te entre setores mais progressistas ligados a movimentos 
sociais de base, em especial entre as minorias étnicas 
de grandes centros urbanos de estados decisivos como 
Michigan, Wisconsin e Pensilvânia.12

Dentro desse processo de fragmentação política e 
social, há uma crescente preocupação com a própria 
viabilidade do sistema. Segundo importantes indicadores 
internacionais, a democracia norte-americana vem se ero-
dindo de maneira mais acelerada do que tem se visto em 
outras democracias ocidentais, estando hoje mais próxima 
das experiências similares como no Brasil, Índia e Turquia 
nos últimos anos.13 

No mesmo sentido, muitos estudiosos apontam 
que os Estados Unidos se encontrariam hoje em uma 
transição que talvez nenhuma outra democracia es-
tável e rica jamais tenha experimentado. Trata-se de 
um processo no qual sua maioria histórica estaria se 
encaminhando rapidamente para se tornar a minoria 
política do país, na medida em que mudanças demo-
gráficas e ideológicas se desdobraram ao longo dos 
últimos 50 anos. Ao mesmo tempo, o sistema político, 
de natureza conservadora, não conseguiu dar conta em 
prover canais de expressão efetiva dessas mesmas 
mudanças na sociedade norte-americana.14

THIRD WAY?
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Não se trata mais, pois, somente das tradicionais in-
suficiências das “regras do jogo”, com um viés histórico 
elitista e mesmo antidemocrático (em especial, o caso do 
anacrônico Colégio Eleitoral), mas, sim, de partidos que 
não mais conseguem expressar as diferentes posições 
de grupos sociais, em um país em rápida transformação 
econômica, cultural e demográfica, dentro de um sistema 
de deliberação política cada dia mais engessado. 

Mas não caiamos na armadilha de entender, cínica ou 
ingenuamente, de que estamos tratando de níveis de res-
ponsabilidades partilhados de formas iguais entre os dois 
partidos, já que é certo que o Partido Republicano, cada 
vez mais uma legenda de extrema direita, carrega muito 
mais, e de forma sistemática, o peso da culpa pela paralisia 
crescente do sistema político-partidário norte-americano.15

O que se tem visto nos últimos anos são repetidas 
experiências de descompasso entre o voto popular e o 
resultado oficial das eleições presidenciais, sucessivos 
processos de impeachment, repetidas suspensões do fun-
cionamento do Executivo (shutdown), crises orçamentárias 
e aprovações orçamentárias de urgência. E assim, dentro 
desse acirramento entre partidos cada dia mais ideologica-
mente definidos − algo novo na história recente do país! 
– se presencia um processo de perda da legitimidade do 
próprio sistema político, especialmente no que tange à (in)
capacidade de atender demandas cada vez mais diversas 
(talvez excludentes) de grupos sociais diversos. 

a demo-
cracia

norte-americana
vem se erodindo

de maneira acelerada
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PERSPECTIVAS E CENÁRIOS: DESAFIOS  
CONTINUADOS NO HORIZONTE

A crise na sociedade norte-americana não começou 
com a pandemia da Covid-19, embora esse processo tenha 
se acentuado muito ao longo do último ano enquanto o 
país enfrentava sua maior crise sanitária em mais de 100 
anos. Para além da crise humanitária e econômica, está 
o aprofundamento da cisão política e social entre grupos 
sociais que se veem como autoexcludentes, em bases em 
grande parte raciais, talvez a maior expressão do processo 
político eleitoral dos últimos meses. Embora Trump seja o 
principal responsável pela acentuação dessa lógica, o Parti-
do Republicano certamente não pode mais ser visto como 
veículo sequestrado por Trump para esses fins, já que hoje 
grande parte de seus membros se alinha, por convicção ou 
pragmatismo, ao trumpismo vivo e forte no país. 

a
lém de desfrutar dos campos de golfe em 
seus luxuosos hotéis, Trump tem sido capaz 
de manter um alto grau de influência sob a 
base e políticos eleitos do Partido Republicano. 
O trumpismo parece mesmo ter vindo para 
ficar, e seus efeitos continuarão a atormentar 

a democracia e a sociedade norte-americanas por um bom 
tempo. Se os EUA serão, ou não, capazes de admi-
nistrar as consequências desse processo dentro das 
normas, regras e procedimentos políticos existentes, 
dependerá, pois, acima de tudo, de como o partido 
responderá ao que está em curso.

Como tem ocorrido em vários outros países nos últimos 
anos, em especial no Brasil desde 2015, a viabilidade e 
continuidade da institucionalidade democrática dos EUA, 
e mesmo a ausência de altos níveis de violência na esfera 
pública, dependerão do comportamento da direita; nesse 
caso, no Partido Republicano. Ou ele retorna à normalida-
de da sua narrativa pró-business, mas dentro dos marcos 
institucionais, como ainda querem alguns, ou se consolida 
como o partido de extrema direita populista mais impor-
tante no mundo, com consequências profundas, nefastas 
e mesmo imprevisíveis.

Caso os republicanos se consolidem como uma força 
antissistêmica, efetivamente como “Partido de Trump”, 
cujos membros estão ativamente agindo para restringir o 
acesso ao voto ao redor do país,16 a erosão da democra-
cia norte-americana tenderá a se acelerar, com provável 
aumento dos níveis de violência e redução do prestígio 
internacional do país, em meio à crescente complexifi-
cação e concorrência por influência global entre EUA e 
China, entre outros. De todo modo, sendo ainda a maior 
potência global, o país busca hoje recompor sua presença 
e imagem no mundo. 

Ainda não está certo como isso se efetivará dentro de 
um contexto cada dia menos unipolar e com crescentes 
rivalidades entre os EUA e vários outros focos de poder 
global. O que parece um pouco mais definido é que, dessas 
ações, decorrerão os rumos de como serão definidos os 
padrões mundiais de governança (democrática ou não) nos 
próximos anos, talvez nas próximas décadas.

Até o momento, de forma certamente inesperada para 
um político com trajetória tão centrista, Biden tem sinalizado 
a intenção de implementar uma agenda bastante progres-
sista. Embora frágil, sua maioria no Congresso conseguiu 
aprovar um pacote de ajuda econômica de cerca de US$ 
2 trilhões; e sua próxima proposta legislativa − um pacote 
de investimentos em infraestrutura e mudança na matriz 
energética do país, no mesmo valor − parece ter alguma 
chance de aprovação, embora não seja garantido que 
venha a ocorrer.

A depender do que, de fato, aconteça ao longo do 
próximo ano, Biden pode vir a ser o presidente que, pelo 
menos ao longo do último meio século, mais ambiciosa-
mente buscou redefinir o papel do Estado na economia e na 
sociedade norte-americanas, no sentido da ativação econô-
mica e dos ajustes necessários na crescente desigualdade 
social do país. Reflexo de suas ambições e desafios, em 
seu pronunciamento ao Congresso em celebração aos 
100 primeiros dias no governo, Biden afirmou entender 
que seu sucesso estaria ligado à própria necessidade de 
se demonstrar para o mundo que o modelo de democracia 
liberal ainda seria capaz de atender às demandas sociais 
de forma mais efetiva do que os modelos autocráticos em 
expansão.17

THIRD WAY?
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Uma encruzilhada histórica parece, pois, definir a terra 
fundadora da democracia representativa moderna. E mes-
mo após as importantes eleições de 2020, tais desafios 
tenderão a permanecer no horizonte, ajudando, assim, a 
definir, de maneira dramática, os rumos não só daquele 
país, mas também do mundo como um todo. Se não con-
seguir dar respostas claras e rápidas a, pelo menos, alguns 

dos graves problemas que enfrenta, é provável que os EUA 
experimentem um processo ainda maior de esgarçamento 
do seu tecido social, com um possível aumento da eclosão 
de conflitos violentos ao redor do país – consolidando, 
assim, uma trajetória histórica em que seu famoso sonho 
possa mesmo vir a se converter em pesadelo. 
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O ilustre presidente da União Democrática Nacional, secção de Minas Gerais,  
sr. Virgílio de Melo Franco, nome dos mais prestigiados no cenário político nacional, 
foi assassinado, na madrugada de hoje, por um assaltante, seu ex-empregado 
doméstico, no momento em que este penetrava nos aposentos em que o prócer mineiro 
dormia, em sua residência rua Maria Angelica, 664, no Jardim Botânico. Um ladrão 
vulgar, talvez, tendo sido dispensado do serviço que vinha prestando ao ilustre 
político, no dia 15 do corrente mês, foi o assassino que abateu, a tiros de espingarda, 
fazendo uso de uma arma da própria vítima, o sr. Virgílio de Melo Franco. A notícia 
correu célere, causando, como era natural, o mais profundo pesar, exatamente 
porque gozava o sr. Virgílio de Melo Franco de grandes simpatias, mesmo nos círculos 
partidários contrários a UDN, como, também, nos nossos meios sociais e culturais. 

Encontrava-se o sr. Virgílio de Melo Franco em seu dormitório, localizado no andar 
superior da residência, quando, cerca das 5 horas da manhã, pressentiu que alguém 
subia a escada em direção àquele aposento. Como não era a primeira vez que sua casa 
vinha de ser visitada pelos ladrões, o sr. Virgílio de Melo Franco apanhou um revólver 
quo se encontrava na mesinha de cabeceira. Ao abrir a porta do quarto, deparou o 
Ilustre prócer político com o seu ex-empregado, que empunhava uma espingarda de 
dois canos e já se encontrava no segundo lance da escada que conduz ao pavimento 
superior. Sem perda de tempo, o assaltante acionou ambos os gatilhos, fazendo 
disparar dois tiros, cujas cargas de chumbo, carregadas pouco antes pelo criminoso, 
foram atingir o sr. Melo Franco à altura do ventre. Mesmo ferido mortalmente; o 
prócer mineiro fez consecutivos disparos de revolver contra o assaltante, prostando-o 
sem vida, ao mesmo tempo em que tombava, também, para falecer momentos depois.

(Jornal de Notícias de São Paulo, 30 de outubro de 1948)
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