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O inverno do nosso descontentamento foi convertido em um tempo ainda menos
glorioso, repleto de tempestade, diria um certo Ricardo, pisando com suas botas
reluzentes esse chão de humilhações. O Brasil está cinza, enuviado, plúmbeo.
E não por outro motivo Insight Inteligência decidiu expor em sua pequena galeria
as obras com cores quentes do pintor grego Giorgio de Chirico.
Cor, muitas cores, a realidade precisa de mais cor, mais cor, mais cor. Convidamos
nossos leitores para contemplar os tons e matizes da pintura metafísica de
Chirico, nas páginas a seguir. Nossos patrocinadores, como sempre, caminham
ao nosso lado, integrados à exposição.
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RECADO
Existe um ponto em comum entre a premiada comédia “Feios,
Sujos e Malvados”, do diretor Ettore Scola, e a tragédia que parece
levar o Brasil para um subsolo sem fim: o título da obra. Os nossos
sujos não são o lumpesinato. São os malvados e toscos que
querem transformar o país em um grande arraial, montado em
quartéis e cercado de piranhas e pastores de aluguel.
Os Bolsonaro se apresentaram como a vitória do outsider
sujo e feio na política, que seria até então dominada por um
establishment não refletor do “autêntico povo”. Uma choldra tão
conservadora, deseducadora e violenta quanto eles.
Todas suas ações, desde o primeiro dia no poder, confirmam
que a preocupação maior do clã dos Bolsonaro foi sempre a de
constituir uma espécie de “contraelite” exclusivamente sua, que
pudesse dali por diante ser o seu “partido”, o seu “pessoal”.
Para se enraizarem do nada de onde vieram, os Bolsonaro
replicaram o método para os demais subsistemas sociais. A moeda
de troca desses segmentos foi a fidelidade total ao seu populismo
reacionário. O resultado desastroso está aí. O magma fervente
debaixo do solo. A erupção virá pelo voto, com a reprovação da
população.
A normalização nas próximas eleições decidirá a sorte dos “sujos
e feios” no poder. Haverá forte depuração. Os adaptáveis
ficarão. A grande maioria da escumalha descerá novamente à
obscuridade. E se verá às voltas com a justiça.
In te Domine speravi.
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Montagem sobre filme de Ettore Scola
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s ciências naturais ainda resistem às políticas de redução das desigualdades em
seu interior. Um indício disso é a baixa adesão dessas áreas às políticas de ação
afirmativa. Cotas raciais e outras ações afirmativas se difundiram nos últimos tempos por diversos programas de pós-graduação brasileiros, mas de modo incipiente
nas ciências naturais (física, química, biologia etc.) e tecnológicas (engenharias,
farmácia, medicina etc.). Segundo levantamento feito por Anna Venturini, 43% dos
programas de pós-graduação em Ciências Humanas possuem algum tipo de ação
afirmativa (Venturini, 2019), percentual que cai para 20% nas Engenharias, 21% nas
Ciências da Saúde, 21% nas Agrárias, 23% nas Ciências Exatas e da Terra e 24%
nas Ciências Biológicas. Do total de programas com algum tipo de ação afirmativa,
23% são de Ciências Humanas, enquanto as Engenharias respondem por apenas
7% e as Ciências Biológicas por 8% (Venturini, 2019).
São muitas as origens dessas resistências, porém, a principal delas envolve
justificativas meritocráticas. Ainda segundo Venturini, em todas suas entrevistas
feitas com coordenadores e gestores universitários, “os professores dos programas
(com e sem ação afirmativa) ressaltaram a questão da meritocracia, seja como um
argumento que foi mencionado ao longo das discussões para aprovação da política,
seja como uma das justificativas apresentadas pelos programas que não criaram
essas políticas” (Venturini, 2019).
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Não é nova a tensão entre meritocracia e políticas de diversidade. Toda uma
bibliografia especializada é crítica feroz da ideia de mérito, considerando discursos
meritocráticos como pretextos para justificar a exclusão arbitrária dos grupos desfavorecidos de espaços de privilégio. Dessa perspectiva, qualquer instituição que
busque premiar o mérito individual contribuiria com a reprodução do sexismo, do
racismo, do capacitismo etc. (Young, 1990). Outras perspectivas creem, inclusive,
que as políticas de diversificação da ciência pressupõem uma ruptura com os valores
epistemológicos tradicionais na direção de “novas ciências” (Santos, 2019).
Neste texto, porém, pretendo mostrar que as razões para diversificar a ciência
não dependem de uma ruptura nem com seus princípios meritocráticos, nem com
a epistemologia tradicional. Ao contrário, a inclusão de grupos subalternos na ciência
é condição para seu funcionamento adequado. Primeiro porque as políticas de ação
afirmativa não violam o princípio do mérito, mas buscam ampliá-lo; não para negar,
mas para reforçá-lo “a partir de uma visão mais ampla das desigualdades sociais”
(Feres Júnior e Campos, 2013). É justamente porque a discriminação impede o reconhecimento do maior esforço e talento de membros de grupos subalternos que
políticas de equidade são necessárias. Em segundo lugar, processos de avaliação
científica mais imparciais tenderam na história a beneficiar membros de minorias,
e não o oposto. Em terceiro lugar, a inclusão de grupos subalternos na ciência é
fundamental não apenas para que ela cumpra seu papel social, mas para o benefício
potencial das próprias descobertas científicas.
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O que se segue está organizado em quatro seções. Na primeira, abordo como critérios
meritocráticos se fazem presentes não apenas nos discursos, mas também em algumas instituições científicas tradicionais, como, por exemplo, o sistema de revisão duplo-cega por pares.
Em seguida, mostro como o caráter profundamente desigual e excludente do mundo científico
reflete mais a aplicação mecânica desses princípios meritocráticos a contextos de desigualdades
prévias do que aos valores em si. O argumento aqui é que os valores básicos da ciência estão
em xeque quando ela abdica de considerar as desigualdades cumulativas gigantescas que
marcam seu interior. Na terceira seção, abordo o exemplo das teorias racialistas e como elas
nos ajudam a entender essa ambivalência das instituições científicas: ora operando de modo
discriminatório e desigual, ora operando como fonte de crítica emancipatória da discriminação
contra grupos subalternos. Ao termo, delineio algumas conclusões sobre a importância de
diversificar a ciência para que ela funcione melhor.
MÉRITO E CIÊNCIA

A adesão ao valor do mérito nas ciências não reflete apenas compromissos ideológicos,
mas está na base de suas mais tradicionais instituições. Toda carreira científica é composta
de uma infinidade de testes e filtros sucessivos, pelo qual cientistas em diferentes etapas na
carreira devem passar. Provas de seleção para a pós-graduação, testes nas disciplinas, bancas
de mestrado e doutorado, pareceres sobre artigos acadêmicos etc. são apenas alguns exemplos
dos tipos de testes recorrentes na carreira de qualquer cientista.
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as, embora pretendam distinguir os “melhores” e mais capacitados dentre um universo
de pretendentes à carreira, tais filtros aderem de modos muito distintos aos valores
meritocráticos. As bancas que avaliam trabalhos de acadêmicos em início de carreira
como doutorandos costumam envolver pesquisadores que conhecem não apenas o
material avaliado, mas também as trajetórias e perfis sociais dos seus autores e autoras.
Já a avaliação de artigos acadêmicos costuma se basear no anonimato dos avaliados
e avaliadores, o chamado sistema de revisão duplo-cega.1 Tal mecanismo foi pensado
justamente para evitar que considerações pessoais impactassem no julgamento científico, fazendo com que o mérito intrínseco a essas produções acadêmicas pudesse ser
aferido sem que impactassem no processo eventuais preconceitos sobre a identidade
de seus produtores.
É bem verdade que esses critérios não nasceram para proteger grupos subalternos
dentro da ciência, que, aliás, os excluiu sistematicamente no decorrer da sua história. Mas
a intenção de isolar ou conter eventuais preferências ou animosidades extracientíficas
acabou tendo como efeito certa barreira à expressão incontrolada de preconceitos. Esse
é o caso, por exemplo, da notoriedade concedida a inúmeros cientistas de origem judia,
mesmo no período de fortalecimento e expansão do nazismo pelo mundo.
Contudo, esses sistemas de hierarquização científica costumam ser aplicados em
contextos já muito desiguais e excludentes, o que normalmente tem o efeito não intencional de legitimar e multiplicar essas desigualdades. Isso é o que o sociólogo estadunidense Robert Merton chamou de “efeito Mateus”, isto é, a tendência própria do mundo
científico de concentrar muitos recursos e recompensas em uma proporção pequena
de cientistas (Merton, 1968). Décadas antes, Alfred Lotka tinha proposto que 60% dos
cientistas publicam no decorrer de suas carreiras apenas um artigo relevante, enquanto
os artigos de maior impacto tendem a ser publicados por uma minúscula elite científica.
Essas desigualdades cumulativas têm efeitos desproporcionais em minorias políticas.
Dos premiados pelo Nobel na área da ciência, por exemplo, apenas 3% foram mulheres
e nenhum foi negro.2 Em entrevistas à socióloga Harriet Zuckerman na década de 1970,
os próprios laureados reconheciam a injusta a extrema acumulação de reconhecimento
por nomes já consagrados previamente, o que deixava em segundo plano as numerosas
equipes envolvidas nas descobertas científicas (Zuckerman, 1977).
Logo, práticas acadêmicas tradicionais como a revisão duplo-cega por pares têm
efeitos ambivalentes. Se tais critérios podem ajudar a legitimar desigualdades prévias
de uma ciência praticada basicamente por homens brancos e de classes superiores,
eles não podem ser reduzidos a fontes intrínsecas de injustiças. O mesmo sistema foi
também importante para permitir o incremento em termos relativos das publicações
de mulheres, por exemplo. Se abundam pesquisas indicando os vieses de gênero nos
processos de editoração acadêmica, outras verificam um aumento da diversidade de
gênero; quando revistas, migram para o sistema de revisão duplo-cega por pares (Darling,
2015). Isso porque artigos assinados por mulheres acabam tendo maiores chances de
aprovação quando o gênero delas é ocultado no processo de avaliação. Por isso, uma prática científica institucionalizada dita meritocrática produz efeitos altamente ambivalentes:
ao mesmo tempo em que tende a reforçar desigualdades internas à carreira científica,
ela tende também a reduzir desigualdades relativas entre os grupos subalternos.
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DEMÉRITOS DA CIÊNCIA

Pode-se contra-argumentar, contudo, que a ciência não deveria
se importar com seu papel no aumento ou na redução das desigualdades sociais. Sua função precípua seria a de focar na ampliação
do conhecimento humano por meios rigorosos, pouco importando
se, para tal, tenhamos de aceitar a existência isolada de uma casta
de gênios. O privilégio aristocrático seria, dessa perspectiva, um
preço a se pagar pela genialidade dos cientistas em atividade e
suas contribuições à humanidade. Assim, as desigualdades sociais
deveriam ser objeto de preocupação de outras instituições como
o Estado, mas não da ciência.
Para além de certa insensibilidade social sobre o papel político
das ciências, esse contra-argumento tem problemas, mesmo quando aderimos às suas próprias premissas. A ciência não se caracteriza
pela sua capacidade de produzir conhecimento “verdadeiro” a partir
dos insights de mentes geniais isoladas, mas pelos mecanismos
relacionais e institucionais que a permitem selecionar, via experimentos controlados e revisão por pares, aquelas teorias e hipóteses
que melhor explicam determinados fenômenos. Qualquer cientista
experimental pode concordar que a sua carreira dentro de um laboratório foi muito mais marcada por erros ou resultados inadequados
do que por descobertas totalmente inovadoras. Muitos deles têm
de lidar corriqueiramente com artigos recusados em revistas de
prestígio, seja por erros em suas metodologias, seja pela falta de
clareza com que eles são relatados. Logo, os cientistas não são
aqueles que sempre acertam, mas sim aqueles que, na busca por
testar hipóteses, se dedicam a um jogo extenuante de tentativa e
erro. Nos termos de Firestein, a ciência não é o império das verdades, mas, sim, o lugar onde a multiplicação dos erros é filtrada por
práticas e instituições específicas de validação do conhecimento
(Firestein, 2016).
O próprio sistema de revisão por pares é uma forma de mitigar a
consagração indevida de teorias científicas. Contudo, tais controles
não são infalíveis. Eles costumam falhar quando há um consenso
amplo sobre uma dada questão, ainda que equivocado, ou quando
interesses escusos e alheios ao método científico colonizam a
prática científica (o que infelizmente não é raro). Por isso, a história
da ciência mescla momentos de descobertas válidas e relevantes
com fases em que as instituições de consagração científica dão
mérito a teorias equivocadas. Mas qual a relação disso com sua
diversidade interna? O estatuto científico da noção biológica de raça
fornece um bom exemplo para elucidarmos esse ponto.
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RAÇA E CIÊNCIA

Desde os anos 1940, os cientistas vêm colecionando evidências de que
a raça, enquanto conceito biológico, explica poucas das diferenças humanas.
Sabe-se hoje que há mais similaridade genética entre um cidadão português,
socialmente visto como branco, e um marroquino, visto socialmente como
negro, do que entre esse mesmo português e um islandês branco. Dito de
outro modo, há uma enorme homogeneidade genética entre todos os seres
humanos, e mesmo a pouca diversidade que existe parece ser maior dentro
dos grupos de uma mesma origem étnica do que entre esses grupos (Kim
et al., 2009).
Isso não apaga, porém, a centralidade que o conceito de raça teve nas
ciências e o papel dessas na sua legitimação no passado. Até a década de
1930, era difícil encontrar um cientista natural no mundo que não defendesse
o conceito. Raça é, portanto, um excelente exemplo de como todo aparato
existente para validar as descobertas científicas pode não funcionar diante
de um equívoco generalizado (Oreskes, 2019). Mas esse exemplo serve,
também, para mostrar como a própria ciência pode ser importante no expurgo
dos seus próprios erros históricos.
Como nos mostra o paleontólogo Stephen Jay Gould, o descrédito da
noção biológica de raça veio dos mesmos espaços científicos que antes a
defendiam, como a Estatística (Gould, 1991). Charles Spearman, um psicólogo
estadunidense que fez contribuições relevantes à estatística das populações,
desenvolveu inúmeros cálculos para provar a correlação entre branquitude e
inteligência, sendo aclamado em muitos momentos por parte importante de
seus colegas e da comunidade científica da época. No entanto, vários críticos utilizaram suas próprias fórmulas para contestar seus próprios achados
(Gould, 1991). Aliás, a Estatística foi fundamental para propor o que hoje soa
relativamente óbvio: o que determina o desempenho das pessoas em testes
de inteligência tem mais a ver com variáveis sociais (classe de origem, grau
de alfabetização, nutrição adequada na infância, oportunidades educacionais
etc.) do que qualquer outro elemento supostamente biológico como a cor da
pele ou origem étnica. A mesma ciência usada com fins racistas serve, hoje,
para desmascará-los.
Vale notar, também, que o descrédito de concepções biológicas de raça
pela ciência não implicou o fim de todos os preconceitos raciais presentes
nas mentes dos próprios cientistas. Em suas entrevistas com professores
universitários de diferentes ciências, Ann Morning nos mostra como essas
concepções biológicas vêm sendo reatualizadas nos espaços acadêmicos,
mesmo quando os entrevistados creem recusá-las (Morning, 2011).3 Ela também destaca, contudo, como os cientistas de departamentos mais diversos
tendem a contestar com mais vigor noções biologizantes de raça do que
aqueles presentes em instituições hegemonicamente brancas e masculinas.

JULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2021

25

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

inda que não possamos asseverar que todas instituições e práticas científicas garantam que a ciência
não consagrará erros, como já o fez com teorias
racistas, a presença de grupos discriminados no
seu interior parece fundamental para pluralizar as
hipóteses em teste. Isso não implica que cientistas judeus, negros, mulheres, gays, lésbicas etc.
estarão sempre certos sobre temas que os concernem: como cientistas, eles podem cometer tantos
erros quanto seus demais pares. Mas certamente
eles têm mais condições, por suas experiências
pessoais, de duvidar de determinadas hipóteses
discriminatórias ou propor novas perspectivas sobre
velhos problemas.
CONCLUSÕES

Reconhecidos esse conjunto de ambivalências e
os efeitos delas advindos, o desafio das instituições
científicas e de fomento à ciência é institucionalizar
formas e estratégias de mitigação da acumulação
das desigualdades a partir de políticas de diversificação da comunidade científica. Isso não implica
necessariamente abandonar critérios tradicionais focados na meritocracia. Ao contrário, significa colocar
no centro de nossas práticas e instituições capazes

de distinguir quando critérios tradicionais são de
fato operativos e quando servem para escamotear
privilégios arbitrários. Ademais, o funcionamento
de mecanismos imparciais de julgamento nunca
são perfeitos, sobretudo em contextos altamente
desiguais. A história do racismo científico é prova
eloquente disso.
Assumir um compromisso com a redução das
desigualdades não é apenas uma forma de fazer
com que a ciência se responsabilize politicamente,
mas também fomentar a pluralização de suas hipóteses, metodologias e práticas, fortalecendo suas
contribuições para o conhecimento como um todo.
O desafio não é trocar padrões de excelência por
uma ênfase na diversidade, mas de recalibrar uma
concepção de ciência no interior da qual a diversidade traz, como potencial, contribuições cognitivas
robustas e alguma espécie de mérito, de modo que
ela, ao lado da excelência, alcance o status de valor
central ao fazer científico.
O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais e
Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).
lascampos@iesp.uerj.br
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NOTAS DE RODAPÉ
1. O mundo da editoração científica vem passando por rápidas
transformações nos últimos tempos, todas aceleradas pelos
desafios gerados com o advento da Covid-19. Nesse contexto,
a revisão duplo-cega vem sendo rapidamente substituída pelo
sistema de revisão aberta em servidores de pré-publicação,
os chamados preprints. Tudo isso tem consequências para os
problemas abordados aqui, mas deixaremos essa reflexão para
outra oportunidade.
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2. https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2020-10-01/
the-nobel-prizes-have-a-diversity-problem-worse-than-the-scientific-fields-they-honor
3. Isso para não mencionar casos mais histriônicos como de James
Watson, Nobel em 1962 que passou a dar insistentes declarações
racistas apesar de suas afirmações terem pouco a ver com suas
pesquisas empíricas.
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COMO AS NOVAS TECNOLOGIAS INTERFEREM
NO FORTALECIMENTO E NO ENFRAQUECIMENTO
DE REGIMES POLÍTICOS
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O surgimento, ou o desenvolvimento, de novas tecnologias em determinada sociedade tem a capacidade de alterar
a forma como a população vive, trabalha, comunica-se e,
também, faz política. A dita Revolução Digital (BAJONOVA, 2014), muito ligada à ideia de mudanças na economia
humana, não se limita a essa esfera. Como apontam
Dunleavy e Margetts (2013), mudanças digitais também
são importantes para os Estados e seus governos. Mais
que isso, tecnologias, como a internet, o telefone celular,
a televisão por satélite, têm a capacidade de interferir no
caráter democrático, ou não democrático dos regimes
(HOWARD, 2010).
Inicialmente, para poder entender melhor como essas
novas tecnologias digitais podem interferir nos regimes
de Estados, tornando-os mais ou menos democráticos,
é importante deixar claros alguns conceitos essenciais
para este texto. Primeiro é interessante ressaltar o que
é “digital”. Segundo Tocci, Widmer e Moss (2006), as
representações digitais são caracterizadas por retratarem
quantidades a partir de valores discretos, que se alteram
de degrau em degrau, como é o caso do relógio digital, que
muda de horário a cada minuto, ou segundo, mas que não
está sempre mudando. Dessa forma, a tecnologia digital
diferencia-se da analógica, que representa quantidades
a partir de indicadores em constante mudança, como é
o caso do relógio analógico, em que os ponteiros estão
sempre girando. Tocci, Widmer e Moss (2006) colocam
que a representação digital não dá espaço para a ambiguidade; assim a informação transportada por tecnologias
digitais é mais capaz de universalização e tem menos
perdas. Já a “internet” não deve ser confundida com o
“digital”, sendo que aquela é a parte mais visível deste.
Ela é uma arquitetura que permite a conexão de várias
redes de computadores, em uma rede de redes (DENNIS;
KAHN, 2021).
Pensando agora em conceitos que precedem o digital,
mas que não deixam de ser afetados por ele, é relevante
estabelecer o que se entende, neste texto, como “regimes”. Lawson (1993), ao discorrer sobre a definição de
regime, recorre ao que foi estabelecido por Robert Fishman,
o qual coloca o regime como uma definição intermediária,
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em duração, entre o Estado (mais dilatado no tempo) e
os governos (mais diminutos) que estabelece quem tem
acesso ao poder político e como os dotados de tal poder
interagem com os sem poder.
A partir dessa definição de regime, é possível pensar o
que seria um regime democrático. Apesar do conceito de
democracia ter sido alargado ao longo do tempo, é possível
buscar em sua etimologia um significado fundamental,
mesmo que simples: a democracia, de “demos” (povo,
em grego) e “kratía” (força, poder, em grego), está ligada
a um regime em que o poder político está com o povo
(LAWSON, 1993). Assim, pode-se considerar que um regime mais democrático seria aquele em que a maior parte
do povo tem poder político, e que a relação entre os com
poder e os sem poder seria mais igualitária. Em oposição,
neste texto, considera-se como mais não democráticos os
regimes em que uma menor quantidade de pessoas detém
o poder e em que a relação dos com poder com os sem
poder seja mais repressiva e intolerante (LAWSON, 1993).
O DIGITAL FORTALECENDO A DEMOCRACIA

Em um movimento intelectual que poderia ser considerado, seguindo a denominação de Warf (2018) como
“ciberotimismo”, pode-se destacar reflexões acerca da
forma que as tecnologias digitais, como internet e telefones
móveis, podem fortalecer o regime democrático. Dunleavy
e Margetts (2013), ao analisarem as mudanças nos quasi-paradigmas de gestão pública, apontam características
da digitalização que podem tornar mais eficiente a gestão
democrática. Para os autores, com a maior digitalização
do governo, seria possível para gestores públicos de nível
inferior lidar com uma maior variedade de questões sem ter
de buscar orientação de cargos mais altos, assim tornando a tomada de decisões menos hierarquizada e o poder
político mais disperso. Também poderia haver melhoras
na eficiência da gestão com a maior coleta de dados por
parte dos governos centrais sobre os governos locais. Por
fim, com o aumento do uso de tecnologias digitais, seria
possível cortar processos redundantes e desintermediar
a relação do governo com os cidadãos, possibilitando que
estes cocriassem serviços governamentais, como ocorre
em certas cidades Suecas com o cuidado de pessoas com
deficiência mental a partir de ação conjunta de profissionais
do Estado e familiares e amigos (DUNLEAVY; MARGETTS,
2013).
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Outra possibilidade de fortalecimento das características democráticas de regimes, a partir da digitalização,
é apresentada por Sampaio (2014), que trata do conceito
de “governo aberto”. Segundo o autor, esse conceito
abrange tanto a ideia de maior transparência de dados e
ações governamentais quanto a possibilidade de maior
participação civil nos processos de tomada de decisão.
Porém, é interessante ponderar que o estabelecimento
de um governo aberto não é algo simples, sendo que não
basta apenas disponibilizar dados para população, sem que
eles estejam dispostos de formas inteligíveis por exemplo
(SAMPAIO, 2014).
Por fim, é válido apresentar as colaborações feitas por
Howard (2010), que aborda o papel das novas tecnologias
de comunicação e informação em processos de democratização em países com significativas comunidades
muçulmanas. Para o autor, a existência de partidos políticos
conectados, de jornalismo digital e de grupos civis online
tornariam regimes democráticos mais duradouros. Estados
que investem nessas formas de tecnologias podem aumentar sua capacidade de servir os cidadãos, coletando e
contanto melhor os votos, redigindo melhores leis e tendo
maior capacidade de fazê-las cumprir (HOWARD, 2010).
O DIGITAL ENFRAQUECENDO A NÃO DEMOCRACIA

Também em uma visão “ciberotimista”, estão os apontamentos feitos por autores no que tange aos movimentos
de enfraquecimento de regimes não democráticos a partir
do uso dos meios e das tecnologias digitais. Nesse ponto,
o trabalho já citado de Howard (2010) é bastante direto ao
apresentar que a difusão de tecnologia tem papel fundamental em processos de democratização e que a existência
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de um sociedade civil ativa no meio online seria uma causa
necessária e suficiente para um movimento em direção
contrária ao autoritarismo (regime não democrático).
Na Indonésia, em 1998, o uso de telefones celulares
ajudou os ativistas a derrubar Suharto (presidente por 31
anos). O movimento sufragista feminino do Kuwait foi
fortalecido pelo uso de mensagem de texto para mobilizar
mais manifestantes. A internet também possibilitou que
grupos oposicionistas utilizassem servidores estrangeiros
para hospedar conteúdos proibidos por governos como o
do Egito. Além disso, redes sociais foram utilizadas por
líderes de protestos para recrutar ciberativistas estrangeiros
em momentos de revolta (HOWARD, 2010). Além desses
exemplos, dados por Howard, é impossível esquecer a
Revolução de Jasmim, iniciada em 2010 na Tunísia, que é
considerada o começo do movimento da Primavera Árabe
e que contou com o uso de mídias sociais na divulgação
dos movimentos democráticos (WARF, 2018).
Um último ponto importante a ressaltar é a espécie
“resiliência” da internet em relação aos mandos de regime
autoritários durante crises. Howard (2010) argumenta que
é possível acabar com oferta de tinta para a impressão de
jornais ou fechar torres que transmitem sinais de rádio e
televisão, para assim diminuir a informação disponibilizada
à população. Porém, infraestruturas de informação em rede
(como a internet) não são tão facilmente “botadas abaixo”,
afinal as redes podem ser acessadas a partir de lugares que
não foram afetados por ações restritivas do governo. Além
disso, o desenvolvimento de uma infraestrutura digital que
seja mais fácil de ser interceptada pelo governo apresenta-se como um risco a ele mesmo, por poder ser atacada,
também, por agentes oposicionistas (HOWARD, 2010).

NA INDONÉSIA, EM 1998, O USO DE TELEFONES

A JUDOU OS ATIVIS TAS A DERRUBAR SUHARTO,
PRESIDENTE POR 3 1 ANOS
JULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2021

31

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

O DIGITAL ENFRAQUECENDO A DEMOCRACIA

Em outro espectro da reflexão sobre o papel das mudanças digitais para a política está o “ciberpessimismo”,
que aponta as possibilidades de manipulação da população
e de ameaça de dissidentes a partir das novas mídias
(WARF, 2018). Nesse âmbito, são várias as observações
feitas sobre como a democracia pode ser enfraquecida
pelo digital e também são várias as possibilidades de inferir
novas observações a partir de pontos de vista otimistas,
de certa forma, ingênuos.
Segundo o V-DEM Institute (2021), em seu relatório
“Autocratization Turns Viral: Democracy Report 2021”,
durante o ano de 2020 continuou um declínio de já uma
década da democracia liberal no mundo. Países grandes

e importantes como Brasil, Índia e Turquia estão entre os
dez que mais declinaram no índice utilizado pelo instituto
e também são exemplos de um padrão de deterioração
democrática: primeiro ocorre uma repressão da mídia,
da academia e da sociedade civil; então o governo busca
polarizar o debate público a partir da disseminação de
desinformação por mídias sociais, enquanto começa a
desrespeitar os contra-argumentos de oponentes; só após
esses passos iniciais que começam a ser ameaçadas instituições democráticas mais diretamente, como no caso
da qualidade eleitoral (V-DEM INSTITUTE, 2021). Dessa
forma fica claro que tecnologias como as mídias sociais
apresentam-se como meios para minar a democracia.
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Como aponta Oliver Stuenkel, em entrevista, as democracias atualmente morrem a partir de pequenos passos
em direção à sua erosão (CAFÉ DA MANHÃ, 2021) e
esses pequenos passos podem ser potencializados pelas
tecnologias digitais.
Dessa forma, a utilização de contas automatizadas para
mudar a percepção pública do regime e sua legitimidade,
apontada por Kendall-Taylor, Frantz e Wright (2020) como
possibilidade para regimes não democráticos, é também
possível de ser executada por democracias. Os autores
também argumentam que ferramentas digitais são perigosas, principalmente para democracias “frágeis”, afinal,

tecnologias que poderiam ser utilizadas para melhorar a
gestão democrática podem acabar servindo para restringir
oponentes políticos (KENDALL-TAYLOR; FRANTZ; WRIGHT, 2020). A partir disso, é possível rever, de forma mais
crítica, algumas hipóteses de fortalecimento da democracia
apresentadas anteriormente, como a de uma maior coleta
de dados por governos centrais para um aumento da eficiência da gestão pública (DUNLEAVY; MARGETTS, 2013),
que pode levar a um controle mais rígido e menos democrático pelos líderes nacionais; ou como a de uma maior
participação civil nos processos de tomada de decisão a
partir do conceito de “governo aberto” (SAMPAIO, 2014),
que pode levar a uma divisão da população a partir da capacidade de certos indivíduos de acesso à internet e da falta
dessa capacidade por outros, aumentando discrepâncias já
existentes na divisão de poder político entre os cidadãos.
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Por fim, é válido ressaltar uma ameaça à democracia a partir do digital, mas que não vem diretamente de
um meio político, mas sim econômico. Em entrevista,
Shoshana Zuboff aponta que o “capitalismo de vigilância”
é a forma dominante do fenômeno mais geral conhecido
como “capitalismo da informação” (MÖLLERS; WOOD;
LYON, 2019). Nessa forma destacada de capitalismo (de
vigilância), o “poder instrumentário”, usa técnicas para
coletar dados sobre o comportamento humano, que apesar
de ser um meio, também é o objetivo (fim) da ação desse
poder (EVANGELISTA, 2019). Segundo Zuboff isso seria
uma ameaça à democracia, afinal, as empresas que se
destacam dentro do “capitalismo de vigilância’’ buscam o
controle do comportamento dos cidadãos, supostamente
livres (MÖLLERS; WOOD; LYON, 2019).
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O DIGITAL FORTALECENDO A NÃO DEMOCRACIA

Por fim, apresenta-se mais uma visão “ciberpessimista” sobre a interferência digital nos regimes de governo:
como o digital pode fortalecer regimes não democráticos.
Apesar de visões inicialmente ingênuas sobre a influência
da tecnologia na política (KENDALL-TAYLOR; FRANTZ;
WRIGHT, 2020), é possível analisar bastantes contribuições
sobre as formas como o digital fortalece a não democracia,
ou seja, a maior concentração de poder político e a maior
opressão daqueles que não têm poder pelos que têm.
Howard (2010), apesar de defender que as tecnologias
de informação e comunicação são causas da democratização, aponta também algumas formas como elas podem
ser usadas pelos governos não democráticos. Governos
podem bloquear aplicativos ou tornar inacessíveis sites que
sejam utilizados por opositores políticos que busquem mais
democracia. Também, na maioria dos Estados analisados
por Howard, as elites políticas usavam tecnologias para censurar formas dissidentes de cultura política e para formar
uma determinada identidade coletiva (HOWARD, 2010).
Apesar de essas técnicas de opressão serem passíveis
de realização sem o uso de ferramentas digitais, segundo
Kendall-Taylor, Frantz e Wright (2020) estas permitem que
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seja imposta uma rede mais ampla de opressão com um
uso bastante reduzido de recursos. Por exemplo, não é
necessário remunerar um software para que ele investigue
mensagens de textos, como seria, caso fossem utilizados,
com métodos dependentes de humanos; também, a partir
de uma maior capacidade de reconhecer os opositores do
regime, são necessários menos gastos (até mesmo de
capital político) no momento da repressão direta, que pode
ser mais bem focalizada. Dessa forma, as tecnologias de
repressão digital têm ajudado regimes não democráticos a
tornarem-se mais duradouros, por serem mais efetivas no
combate à principal ameaça a tais regimes: os protestos. Os
regimes não democráticos que utilizam a repressão digital
têm tanto menor chance de enfrentar protestos quanto
menor chance de que os protestos existentes tenham
grandes esforços de mobilização sustentados (KENDALL-TAYLOR; FRANTZ; WRIGHT, 2020).
Nesse contexto, são apresentados, por vários autores,
as tecnologias a partir das quais regimes não democráticos
têm se mantido fortes. E, em geral, a China é considerada
como líder nesse grupo de regimes que utilizam as tecnologias digitais a seu favor (KENDALL-TAYLOR; FRANTZ;
WRIGHT, 2020).
Uma dessas tecnologias utilizadas pela China é a vigilância empoderada pela Inteligência Artificial (IA), que permite
seguir e observar os opositores de forma menos intrusiva
(KENDALL-TAYLOR; FRANTZ; WRIGHT, 2020), sendo
que, segundo relatório da Merics, a China, por indicadores
quantitativos, atingiu uma posição de liderança global no
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desenvolvimento de IA (SHI-KUPFER; OHLBERG, 2019).
Acrescido a isso, o uso de câmeras de alta qualidade, de
reconhecimento facial, de espionagem, de análise de texto
e de processamentos de big data, possibilitou uma maior
capacidade de controlar os cidadãos na China, a qual coleta
grande quantidade de dados (extratos bancários, declarações de impostos e fichas criminais e médicas), que é analisada a partir de IA, permitindo a formação de “pontuações
de créditos sociais” (KENDALL-TAYLOR; FRANTZ; WRIGHT, 2020). Um “sistema de créditos sociais” almejado
pelo governo chinês pode ajudar na aplicação de leis, mas
também na conquista de objetivos políticos do regime; por
exemplo, no que tange ao comportamento dos cidadãos
em relação ao governo (SHI-KUPFER; OHLBERG, 2019).
Outra tecnologia utilizada pelo regime chinês é a censura digital a partir do seu “Great Firewall”, o qual filtra e
bloqueia o tráfego da internet (SHI-KUPFER; OHLBERG,
2019). Redes sociais como o Facebook e o YouTube e
o motor de busca Google são bloqueados na China pelo
“Great Firewall”, e a censura na internet leva os cidadãos
a restringirem suas ações nas redes, evitando abordar
questões políticas, o que pode representar uma limitação
da liberdade de expressão (WARF, 2018).
Além disso, as tecnologias digitais também são importantes para os regimes não democráticos na medida em
que permitem, por exemplo, controlar melhor membros do

OS REGIMES AUTORITÁRIOS
UTILIZ AM DE FORMA VIGOROSA AS

QUE ES TÃO A SUA DISPOSIÇÃO PARA MANTER,
PROLONGAR E AUMENTAR O PODER QUE DE TÊM
SOBRE A POPUL AÇÃO
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próprio governo (evitando golpes), moldar a percepção popular do regime, espalhar informação buscando influenciar
a opinião da população e controlar socialmente minorias,
como ocorre com os uigures na China (KENDALL-TAYLOR;
FRANTZ; WRIGHT, 2020; SHI-KUPFER; OHLBERG, 2019;
WARF, 2018).
CONCLUSÕES

Fica claro com a exposição feita que o debate e as reflexões intelectuais acerca do impacto das tecnologias digitais
no fortalecimento e enfraquecimento de regimes democráticos e não democráticos não podem ser simplificados
em uma única ideia. Essas novas tecnologias podem ser
usadas por regimes mais e menos democráticos, visando
“bons” e “maus” objetivos, como aponta Howard (2010),
sendo que, por vezes, as análises de diferentes estudiosos
podem ir ao encontro umas às outras, como no caso de
Howard e de Kendall-Taylor, Frantz e Wright.
A complexidade de um desenvolvimento como o digital
para a sociedade em sua totalidade tanto não pode quanto
não deve ser simplificada. Ao simplificar demais uma questão social, necessariamente perde-se a visão de alguma de
suas facetas e assim disfarça-se a realidade e esconde-se
as possibilidades que essa questão social evoca.
Sim, de fato, os regimes autoritários utilizam de forma
vigorosa as tecnologias que estão a sua disposição para
manter, prolongar e aumentar o poder que detêm sobre
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a população, mas não se pode deixar de observar os movimentos das populações que utilizam os meios digitais
possíveis para subverter tais regimes e buscar mais poder
político, igualdade e liberdade. Também é verdade que,
dentro das democracias desenvolvidas, os avanços digitais
são utilizados pelos regimes para aumentar sua eficiência
e seu próprio caráter democrático; porém, não se deve
esquecer que é possível a alternância para um regime
menos democrático e que a sociedade civil precisa utilizar
do poder que possui no presente para garantir que esse
poder popular perdure no futuro, sem ameaças maiores da
tecnologia. O novo grau de complexidade que as inovações
digitais impuseram sobre a política permite tanto desafios
quanto oportunidades, para fins democráticos e não democráticos. A grande quantidade de possibilidades pode
parecer um problema, mas a existência de possibilidades
é sempre um primeiro passo para a solução.
O autor é Editor-Chefe e Redator do Diplonite e pesquisador
em iniciação científica.
talesdeleao@gmail.com
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A SEDUÇÃO DO MEL,
o endófalo do zangão, a espermateca da rainha, a ciclicidade da cadeia alimentar, uma prodigiosa fonte de energia
anterior ao açúcar, a sábia cooperação entre os insetos,
os fluxos entre os reinos até tornar-se a matéria essa
força nutriz igualmente capaz de transmutar estados: a
linguagem. O ensaio a seguir é a versão parcial de uma
reflexão antropoética sobre a sociabilidade cuja culminância
pretende resultar na publicação do prefácio de um novo
livro de poemas. Assim, as meditações a seguir pretendem
introduzir tema e viés cujos cursos ainda se operam.
A vorá (Tetragona clavipes) é uma abelha eussocial
pertencente à subfamília dos meliponíneos. Distribuída
por várias regiões neotropicais, é também chamada pelos apelidos populares de borá, vamos-embora, jataizão,
mora-longe e cola-cola. No Xingu, entre os Kaibi, é conhecida por marapypit; pelos Yudjá-Juruna, como watawila;
pelos Ikipeng, como amputxigagem; pelos Suiá, como
simbretx e pelos Kawaiwete, como tapemon. Os Kayapós,
do tronco linguístico Jê, tratam-na por i-kài-kà: lâmina de
faca. Na zona da Mata Atlântica, os Guaranis referem-se a
ela como ei-pytã, ressaltando uma coloração avermelhada
provavelmente oriunda da extensão terminológica de
outras espécies.
Mesmo destituída de ferrão, a vorá defende-se de
modo vigoroso contra intrusos que violem os domínios de
seus enxames: mordisca, enreda-se em cabelos, procura
penetrar pelos orifícios do rosto. As operárias têm as patas
traseiras dotadas de uma cesta coletora de pólen vilosa
e muito bem franjada, a corbícula. A espécie nidifica em
ocos de árvores, não se comprovando, como alegado por
alguns cultores entrevistados, estabelecer-se em fendas
de alvenaria ou gretas rochosas. Formando colmeias
helicoidais, nelas pode subsistir, por pouco tempo, mais
de uma poedeira em colônias variando aproximadamente
entre 7.000 e 10.000 abelhas. Os ninhos acumulam considerável quantidade de saburá, a massa amarela e amarga
de pólen e materiais resinosos depositada ao redor de
entradas elípticas sempre circundadas em amplos voos.
Os méis da vorá são apreciadíssimos por apresentar uma
coloração âmbar aquosa e um sabor levemente azedo
tirante ao salgado sobre o doce dominante de seu fundo.
Conhecida por tribos, habitantes rurais e apicultores do
Brasil, ela é essencial para o bem-estar de nossas floras
nativas e agrícolas, integrando-se ao portentoso imaginário
melífero das civilizações ameríndias.
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Além de uma admirável sonoridade, o significado da
palavra vorá também preserva valiosos traços na sua
sinuosa trajetória etnolinguística, aqui acompanhada com
o auxílio dos mestres Vicente de Miranda, Antônio Soares
e Moacyr de Carvalho. O nome da melípona em questão
forma-se desde o tupi heborá: o que há de ter [mel]. Vorá
(ou borá) ocorre assim como a substantivação de um verbo de futuridade expressando as ideias de ter ou conter,
originado de um sufixo ou de um particípio abundancial
ativo: bora, o qual indica um continente preenchido, aquilo
que está repleto de algo. Disso se depreende que a própria
denominação vorá procede do achamento de uma colmeia
acreditadamente melíflua, supondo-se a alternância entre o
v e o b iniciais causada tanto por variantes de transliterações
das pronúncias indígenas, como pelo frequente recâmbio
entre esses dois fonemas nos espaços ultramarinos de
interação do português com o espanhol.

A VORÁ

DEFENDE-SE DE MODO
VIGOROSO CONTRA
INTRUSOS QUE VIOLEM
OS DOMÍNIOS DE SEUS
ENXAMES
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Na narrativa conhecida como “Epopeia de Gilgamexe”,
durante sete dias e sete noites o protagonista chora a morte
de seu amigo Enquidu. E ao prestar-lhe honras fúnebres,
ordena que dele construam uma formosa estátua, acompanhada por uma tigela de lápis-lazúli contendo manteiga
e outra de cornalina, cheia de mel (Bottero, 1992). Esse
poema mesopotâmico é acatado como um dos mais
antigos escritos da humanidade, remontando ao terceiro
milênio antes de Cristo. Nele já comparece o mel em lugar de estima e deferência, um produto excelso digno de
heróis, reis e deuses.
No mundo hebraico, Sansão colheu um favo na caveira
do leão por ele mesmo abatido. E ao procurar mel no cadáver pútrido da fera, infringiu o tabu de seus votos. A cultura
que crê na promissão do leite e do mel como riquezas da
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terra descobre nas abelhas não apenas o manso benefício
do agir grupal: também vislumbra em tais criaturas a potência ruinosa dos exércitos numerosos e a figura da profetisa
Débora, magistrada de Israel presente nos livros 4 e 5 de
“Juízes” (Loewe, 1969). Com efeito, sem jamais rivalizar
com as tâmaras, o dulçor fornecido pelos apiários resistiria
durante milênios como a fonte por excelência desse sabor
até o século XV, quando venezianos, portugueses e outras
nações europeias tornar-se-iam os difusores planetários do
açúcar obtido desde a cana. Tal especiaria, contudo, não
chegava a constituir uma novidade absoluta: em pequena
escala, gregos e romanos já a conheciam. Acabou sendo
mesmo por intermédio dos cruzados que a auspiciosa
notícia de um certo sal doce, encontrado na Terra Santa
entre muçulmanos, despertaria os apetites do Ocidente a
partir do século XI.
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Graças a evidências obtidas por traços de DNA, estima-se que o cultivo da cana-de-açúcar se tenha iniciado
no sudeste asiático, atual Nova Guiné, e precocemente
passado ao subcontinente indiano ao redor do século IX
a.C. Quanto à cristalização de seu xarope em grânulos, ela
deu-se efetivamente na Índia em meados do século IV, daí
inclusive o termo açúcar, do sânscrito śarkarā, areia grossa,
presumível alusão às suas cores e texturas originárias.
Os Vedas referem-se à cana-de-açúcar como uma planta
brotada diretamente do mel. A representação védica de
Kamadeva, a divindade do desejo amoroso, é feita por um
jovem elegante, montado sobre um papagaio, portando
um arco de cana-de-açúcar encordoado com um fio de
abelhas, pronto a disparar flechas de cinco florescências
(lótus azul, jasmim, flor da mangueira, magnólia e açoka),
correspondentes aos cinco sentidos ou aos seguintes
estados: o transtorno da paixão (ketaka), a queimadura de
amor (dahana), o anseio sexual (bilva), o prazer do coito (mojana) e a fruição do gozo (harsana). Uma possante carga de
desvelo e concupiscência encontra-se assim enraizada em
tais repositórios amanhecidos na madrugada dos tempos
(Benton, 2005).
Combinando-se ao eros, à filia e ao ágape de gregos e
cristãos, torna-se plenamente compreensível, em termos
líricos ou fenomenológicos, porque, enfim, o amor termina
por se associar ao que há de mais suave e agradável no
doce: seja na agora romântica lua de mel, seja no emprego,
por exemplo, que a língua inglesa faz dos vocábulos sugar
e honey ao se reportar a entes queridos.
Atrevido e irônico, em “Ce qu’on dit au Poète à propos
de fleurs”, Rimbaud fustigava as apropriações da botânica
floral pelos parnasianos, mencionando, entre diversas
outras plantas, o lótus e a aportuguesada açoka (sob cuja
árvore, aliás, Buda se teria iluminado). Ao cabo da primeira
parte desse complexo poema de 1871, que moi e turbi-
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lhona conjunturas de exploração colonial, dólares, pampas
e até o prosaico sagu, entre farpas de símbolos o enfant
terrible redige a seguinte estrofe enigmática: “L’amour
ne passe à tes octrois / Que les Lilas, − ô balançoires! /
Et les Violettes du Bois, / Crachats sucrés des Nymphes
noires!...” (Rimbaud, 2009, tradução minha). Interessa-me
aqui o apodo das “Violetas do Bosque” (Violettes du Bois)
pela explicativa “Escarros açucarados das Ninfas negras”
(Crachats sucrés des Nymphes noires). Houve quem atribuísse a tais versos uma insinuação de sensualidade das
mulheres africanas. Todavia, parece que o esputo das tais
ninfas negras em realidade concerne à repugnância por
uma guloseima preparada desde a Idade Média por confeiteiros da Occitânia a partir das pétalas dessa angiosperma
tornadas escuras quando submergidas em uma liga de
goma arábica e caramelo quente, porquanto o demasiado
doce igualmente guarda os seus horrores. Ou seja: as
misteriosas ninfas negras constituem o expelido e não as
supostas cuspidoras. E a causa provável de tal ejeção era
a náusea provocada por tais bombons.
Transmitido ulteriormente a egípcios e chineses, enquanto mantinha-se exótico, um canavial visitado na Índia
ao redor de 325 a.C. foi descrito por Nearco, almirante de
Alexandre o Grande, como “uma espécie de junco que
dá mel sem a ajuda das abelhas”, reavivando assim uma
concepção que já aparecia entre os persas (Pedech, 1984;
Meyer, 1989). Decerto provocaria embaraço à civilização
do açúcar um manjar olímpico que não contivesse o nosso adoçante primordial em sua receita. Para os antigos,
no entanto, essa era uma regra inerente: primeiro o mel,
inclusive para se aludir à misteriosa ambrosia divina capaz
de superá-lo nove vezes em doçura, segundo as palavras do
poeta Íbico de Régio, do século VI a.C. (Hutchinson, 2003).
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A partir da descoberta de segredos tecnológicos da
Ásia e do Oriente Médio, o açúcar passaria a ser extraído
de imensos campos cultivados na América graças à odiosa
escravização de seus nativos e de milhões de aprisionados na África e para cá trazidos a fim de se satisfazer
uma demanda criada pela Europa. O açúcar desse modo
escreve um capítulo amargo e decisivo na saga humana.
Mas onde quer que o refino de seu doce tenha chegado,
à custa da glória e do calvário de incontáveis vidas, lá já se
encontrava o mel em casulos de cera, dom e paradigma
maior do seu paladar.
Em uma vida urbana obesa e sedentária, confiada a dietas e sacarinas, a primazia referencial do mel na percepção
da doçura tende a converter-se em luxo de poucos. Ou
ainda pior: quem sabe incline-se a banalizar sua adulteração
por melados químicos, tolerando-se como mera alegoria
relegada à vagueza abstrata das impressões, tanto ou mais
quanto as próprias abelhas, cujas colônias são arruinadas
pela letalidade dos venenos de uma agroindústria monocultora e inescrupulosa, capaz de descer da toxidez episódica
à aniquilação cabal das hereditariedades. Em perspectiva
ecossistêmica, saliente-se, não é apenas o massacre das
abelhas que se encontra em curso. Inúmeras investigações,
mundialmente divulgadas, denunciaram o depauperamento
global da fauna de insetos.
Chegou-se até a popularizar o tópico sob a expressão
“síndrome do para-brisa”, a partir, não de meticulosas
estatísticas, mas de uma constatação trivial: em certas
regiões e circunstâncias, motoristas praticamente não mais
necessitavam limpar os vidros dianteiros de seus automóveis pela incrustação de pequenos seres que contra tais
superfícies outrora se chocavam em grande quantidade.
No fundo, a causa desse repentino asseio, mensurado por
outros critérios, liga-se ao emprego massivo de pesticidas
neonicotinoides e a mais 300 substâncias danosas em
monoculturas extensivas, como a da soja. A amplitude
alarmante de tal fenômeno foi retomada por diversos
investigadores, merecendo destaque a abordagem multirrelacional desenvolvida pelo dinamarquês Anders Pape
Møller (2019).
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Outros estudos revelaram que, em pouco mais de
25 anos, 76% dos artrópodes voadores sofreram uma
catastrófica desaparição na Alemanha, tendo os restantes
restringido severamente suas densidades de indivíduos.
Coisas semelhantes transcorrem em outros países,
comprometendo a vida de predadores insetívoros, como
répteis, anfíbios e aves. Além disso, as sequelas sobre a
biodiversidade de frutas e legumes destinados ao consumo
humano são do mesmo modo incontestáveis. Felizmente,
também se registram iniciativas louváveis em sentido
contrário. A reconstituição das populações de abelhas
polinizadoras transita pelo manejo controladíssimo das
colmeias, com processos envolvendo enxameação estimulada, troca regular de rainhas-mães, eliminação de princesas pretendentes, decapitação de zangões para coleta de
sêmen e transporte sazonal de colônias inteiras para zonas
de florada. Sim, o universo apícola que serve ao homem
e à natureza oculta múltiplos rigores em seus opérculos.
Tudo para que a dança da geolocalização, descoberta por
Karl von Frisch no século XX, prossiga executando seu balé
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informativo na dispersão do pólen e na busca do néctar por
um órgão raramente pensado como ativo nesses miúdos
animais de tão digestórias salivas: a língua das abelhas.
Determinadas antropologias do século XXI, como a de
Philippe Descola (2005), vêm assumindo um projeto ousado de prosseguimento à crítica do etnocentrismo: ressituar
a excessiva autovalorização do homem pela comparação
entre epistemes classificatórias de diversas culturas,
angariando casuísticas etnográficas de representações
interativas com não humanos na procura de abranger,
pela comparação de homologias, a subjacência das (des)
continuidades entre o que chamamos de espécies. Essa
ampla vigilância tocante às pré-compreensões desenha
os limites de um quadro gnosiológico onde a argúcia contrastiva entre o animal, o vegetal e o mineral adquire um
propósito audacioso. Contudo, parece que o êxito maior de
tal programa se encontra estreitamente vinculado a lentas
conquistas obtidas em áreas conexas.
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Um bom exemplo mencionável é o da primatologia:
seus flagrantes de grandes símios com elevados níveis
de individualização e linguagem, literalmente capazes de
lançar mão de utensílios por eles mesmos construídos
para consecução teleológica de fins complexos, tais como
pescar, triturar sementes ou varrer. A obra que ilustra à
perfeição esse deslocamento de abordagem é “Thinkers of
the jungle: the orangutan report”, de Gerd Schuster, Willie
Smits e Jay Ullal (2007). Repare-se, todavia, que, enquanto
o fascínio de nossa perspectiva remonta ao começo do
século XXI, a China imperial já no século XVIII dispunha de
Shen Quan pintando um macaco habilidosamente servindo-se de um galho como instrumento para colher mel no alto
de um cipreste enquanto é observado por outros dois no
solo (o quadro encontra-se exposto no museu de Xangai).
O bom do mel e o bem da moral acham-se coligados
na mesma agência de positividade que exprime o digno de
aprovação. Em seu extremo polar, o mesmo ocorre com
as sensações do podre ou do acre frequentando as bandas
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referenciais do réprobo, do fétido, do azedo, do corrupto e
do mal-humorado. A maneira sutil como a sensorialidade
gustativa transita para o estrato axiológico das virtudes não
constitui segredo algum. Linguistas e filósofos há mais
de um século vêm aprimorando esquemas explicativos
capazes de ratificar tais disposições. A raridade preciosa
e a gama do amarelo estão presentes no outono dos
plátanos, nas “lágrimas del sol” (o ouro dos Incas) ou na
plumagem peitoral da arara-canindé cantada com o mel
pelos tupinambás em “Histoire d’un voyage fait en la terre
du Brésil”, publicada por Jean de Léry em 1578.
Fronteiras e prolongamentos entre representações da
natureza e da sociedade mostram-se suscetíveis a curiosas
elasticidades se (e quando) bem sondados. Qualquer cosmologia consolida-se atrelando subsídios idiossincráticos
de fatores ultraimediatos (tais como atributos da fisicalidade
anatômica ou circundante) à sua interpretação extensiva por
dimensões espirituais aptas a acoplar e repelir conjuntos
de predicados humanos ou antropomorfizantes. Que seja
exatamente a linguagem analógica e metafórica a responsável por instituir esse nexo capaz de criar entendimento
e até fundar a percepção de coisas não sensíveis, confere
à poesia um privilégio perene de acesso empático ao grande médium habilitado a transitar pelos dentros e foras de
mentes e mundos concretos ou idealizados. Tal lastro hermenêutico jamais estará dissociado de postulados ônticos
a um só tempo de amplitude geral e minuciosamente
particulares, atinentes tanto às estruturas cognitivas mais
estáveis do cérebro como à heterogeneidade contingente
de tradições históricas ou religiosas, mitologias ou sistemas
locais de saberes.
Da crença mística partilhada à convicção experimental
probante, o pensamento (de que a poesia é caso, nunca
exceção) será continuamente caudatário das balizas do
imaginável, em que pesem os esforços em se relativizar
miragens etnocêntricas ou em se conjecturar propósitos
e funções alheios a determinados regimes mentais perceptivos. Além de hipóteses lógicas ou de concessões
metafísicas, a ultrapassagem dos liames do imaginável
dependerá, em grau mais solidamente empírico, da efetividade de uma tradução interespécies aliada ao treino
pedagógico para contorno das inúmeras armadilhas do
solipsismo. Vale dizer: de uma saída confiável para o exterior do labirinto de especularidades psicofísicas no qual
o homem (não) se vê projetando-se a partir do visto, esse
quadrante litofitozooantropomórfico ainda inescrutável
como supersistema de intercâmbios.
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O marco do entrelaçamento quântico, combinado a
diversos aportes multidisciplinares, sugere o vislumbre de
todo o conhecimento humano enquanto alicerce de uma
catedral paradoxalmente por ora sem planta nem diagrama.
A crescente associabilidade entre formas expressivas e
emoções – em seus registros psíquicos, verbais ou até
econômicos – terá então diante de si um novo obstáculo de
sutileza: o limiar poético, percalço das idiossincrasias que
excedem o processamento da língua natural por corpus
gigantescos, ultrapassando até mesmo a incorporação
de vieses em dispositivos algorítmicos de redes neurais.
Redes estas capazes de suportar bilhões de vetores discriminatórios de embutimentos enunciativos e ainda assim
permanecer ineptas para alcançar correto entendimento
de uma metáfora improvisada por um falante que, sem
pretensões de poeta, somente apela a um princípio de
economia expressiva.
Na instigante cadeia que une e separa os elementos da
natureza e do espírito, a vantagem presuntiva da racionalidade foi sempre uma prerrogativa autoatribuída pelo humano
em seu próprio benefício. Foi assim com o logos, com a
Razão, com o cogito, com a fala e com a linguagem. O teor
dessa proeminência, tipicamente cartesiana, faria Karl Marx
afirmar no “O Capital” que as abelhas não ombreiam o pior
dos arquitetos, haja vista apenas este ter a obra pronta em
sua consciência antes de realizá-la exteriormente: “Mas o
que distingue desde o princípio o pior arquiteto da mais
requintada abelha é que ele construiu o alvéolo em sua
cabeça antes de pô-lo na colmeia. O resultado ao qual o
trabalho chega preexiste idealmente na imaginação do
trabalhador.” (Marx, 1872: 76).
Ora, se forem estes os parâmetros conscienciais admitidos, de fato jamais testemunharemos térmitas e formigas
debruçadas sobre pranchetas a esboçar seus túneis e
rebuscados murundus. Tampouco descobriremos sabiás
decorando partituras ou gaviões traçando arrojados planos
de voo. Em contrapartida, pesquisadores canadenses registraram, em 2020, abelhas no Vietnã utilizando esterco de
búfalo como legítimas barricadas odoríferas para proteger
seus ninhos da predação por vespas assassinas. Mais:
observaram-nas selecionando criteriosamente e modelando tais dejetos com seus membros e aparelhos bucais, isto
é, durante o mais pleno agir instrumental.
Portanto, se os critérios sinápticos envolverem aberturas a dispositivos de inteligência, memória, corporificação
e mundividência reconsiderados à vista de nossos próprios
aparatos, é plausível que a médio prazo venhamos a saber
o que dizem os cetáceos e quiçá inclusive o que pensam
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a nosso respeito – eis o novo contorno de ambições que
postulei para a tradutologia do século XXI na obra “Bruno
Palma, escolhedor de palavras – ensaio sobre a arte e o ofício de um tradutor” (Gonçalves, 2019): o de uma disciplina
consagrada ao trânsito da comunicação entre as diversas
formas de existência, viventes ou inanimadas, transpondo
o umbral das trocas idiomáticas inter-humanas rumo a um
entendimento balanceado das reciprocações interativas.
Sem embargo, nada disso almeja contrapor o vagaroso
escrutínio humanístico às velocíssimas conquistas das
ciências exatas e naturais.
Há mais de meio século Claude Lévi-Strauss (1958) antevia, com excepcional lucidez, esse realinhamento entre os
campos disciplinares. Como sintetizei alhures, as implicações do gene FOXP2, as reviravoltas da paleoantropologia
e as técnicas de processamento informático, uma vez conjugados, indicam uma latência de inegáveis repercussões
nas ocorrências linguísticas. A breve reflexão metapoética
aqui bosquejada não pretende manter-se indiferente a elas,
como tampouco dispõe-se a restar apática à liquidação do
ensino público de base que sonega o acesso às ciências e
às artes como integrantes do senso comum crítico de uma
cidadania livre de mistificadores da causalidade e gerentes
corporativos de duvidosos reconhecimentos.
Acredita-se que a palavra paisagem tenha começado
a ser timidamente empregada na Europa a partir de 1549
para designar um gênero de pintura de espaços abertos.
Retomava-se por inversão a máxima horaciana ut pictura
poesis: assim como a pintura, é a poesia. A vulgarização do
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latim pagus (país) deveio habitual no português cisplatino
pela forma pago: rincão, querência, berço ou lugar comum
de origem, um aglomerado de conotação telúrica entre
os gaúchos. Pagus também produz paysan e paysano
em francês e espanhol: camponês, patrício, conterrâneo
rurícola ou citadino, morador dos arrabaldes familiares de
um mesmo povoado. Dessa prolongada e espontânea utilização sedimentaram-se paysage em francês e paesaggio
em italiano.
Contudo, enquanto configuração caracteristicamente
artística, a paisagem distingue-se do simples abarcamento
observacional, do texto que o apresenta ou mesmo do
território geográfico delimitado por fronteiras, tratados e
expedições cartográficas enviadas para adiante de onde
a vista alcança. A paisagem sequer delineia um tipo de
mapa, pois não assume as convenções da escala. Ela é
antes uma síntese estética dotada de varredura, profundidade e ponto de fuga artificial, sendo tácito a seu intuito
compositivo um anseio disposto a incluir, justapor, eliminar
ou fundir elementos próximos e distantes, ampliar ou reduzir acurácias, submeter-se ao giro dos glóbulos oculares
atrelados ao pescoço, ao marulho das águas, à fragrância
dos campos, às papilas do deleite, ao êxtase panorâmico
de um cume (bem como ao cansaço por sua ascensão),
ao medo do escuro úmido da floresta, ao ronco dos bichos
do mato, aos lavores do horto, do pomar e do roçado – a
toda sorte de projeções e reminiscências cruzadas no ato
contemplativo capaz de se exprimir plasticamente em
prol de uma representação ou de qualquer desígnio mais
abertamente prático. E perante tamanha povoação de
elementos, creio merecer particular referência o tópico do
vazio taoísta, caro à pintura chinesa e tão inquietante para
o apreciador alheio à paisagem shanshui, formada pela
admiração do par montanha-água, sempre acrescido de
caligrafia – isso desde o século IV: mais de mil anos antes
do enfoque pictórico ocidental.
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Segundo François Cheng (1977, 1979, 2011), a proverbial palavra-olho (yan) do poeta-pintor-calígrafo sino-asiático
captura três grandes movimentos da imaginação comparativa em sua vertente clássica: a ideia-figura (yi-xiang), a
ideia-cena (yi-jing) e o sentimento-paisagem (qing-jing).
Uma vez assimiladas como uma benfazeja revitalização
da panóplia da interpretação poética, tais delicadezas
poderiam até acudir o impasse ocasionado por um duplo
exaurimento da poesia contemporânea: o do subjetivismo
lírico-romântico contraposto ao requentamento do formalismo textual, esses dois ensejadores de uma drástica perda
de relevância da apreciação crítica e mesmo do interesse
geral de virtuais leitores.
Faço aqui um pequeno parêntese para em seguida
retomar a questão da paisagem. Em alcance considerável, os meios eletrônicos promoveram o retorno a uma
arte de circulação estritamente paroquial, alavancando
mentalidades provincianas camufladas na receptividade
tardo-periférica de modismos acadêmicos que reciclam o
bacharelismo beletrista, ele mesmo reflexo do insulamento
experimentado pelas fidalguias banidas desde as velhas
cortes da União Ibérica. E na falta de mais argutos avalistas, os arrolamentos etários ou geracionais tornaram-se
organogramas manualescos nos quais aspirantes procuram
avidamente se fazer constar como reputações relevantes
de uma produção sem público e de pautas duvidosamente
politizadas.
Absorvidas pelo stablishment universitário, as vanguardas desgastaram seus potenciais emancipatórios, promovendo, por emulações extemporâneas, a homeostase da
mediocridade e um beija-mão rotativo digno das rodas de
ciranda e rapidamente cooptados por agentes do marketing
cultural coligado a blocos partidários. Isso, todavia, não
deflui de um mero acidente. Entre nós tudo conspirava
para um modernismo assíncrono, desacompanhado de
uma modernização retardatária, que somente na era Vargas
depararia algum azo generalizante pelo recrutamento de
artistas dispersos e continuamente acossados por forças
retrógradas. Atualmente, mal se conseguiria imaginar Portinari, Villa-Lobos e Mário de Andrade ministrando aulas no
Instituto de Artes da extinta Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, criada em 1935. Anísio Teixeira por
certo foi a mais notória vítima desse itinerário persecutório
do conservadorismo.
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Enquanto isso, a locomotiva burguesa e os vapores
abarrotados de imigrantes já haviam encontrado Minas e
os próceres do Nordeste, inspirados por Gilberto Freyre,
figura a quem José Lins do Rego (1942) imputa o relevo
de Mário de Andrade em termos de arrojo e liderança para
suas região e geração. Assim, nosso primeiro modernismo,
mais estrepitoso e aristocrático, entre blagues e rompantes sublimes, mostrava-se no fundo apático às cercanias
de uma população iletrada. Um esmiuçamento das suas
estratégias de fabricação da consagração nem de longe
ambicionaria abalar o pedestal em que figuram seus bustos
tutelares. À diferença disso, antes seria louvável a fim de
romper a facílima acatação aurática do talento e entender
como enfim puderam determinados atores, entre tantas
clivagens, se alçar à orbe do prestígio canônico, malgrado
seus compromissos e origens retrógrados e mesmo
reacionários.
Fontes há, e em profusão, para se preferir o plural
“modernismos”, inclusive se bem considerados os seus
precursores. Menciono ao menos um que acredito ser de
alta representação. Em 1910, o “Cancioneiro guasca”, de
Simões Lopes Neto (2002) antecipa as coletas folclóricas
e etnográficas de Mário de Andrade (1993, 2002) dedicadas a Minas Gerais, em 1919, e ao Nordeste, em 1928.
Qualquer paisagem reivindicada como brasileira dependerá
crucialmente das exclusões e enfoques privilegiados por
conjunções como essas, senão vejamos.
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EM
LUGARES
AFASTADOS DA
PECUÁRIA, O TEMOR
À FOME ABOLIU
ESCRÚPULOS NO
CONSUMO DAS
CARNES DE ANTAS,
MACACOS E PEIXES
MISTERIOSOS

Sem pincéis ou câmeras fotográficas, a paisagem
não é menos inventada pelo relato que narra e compara
a excepcionalidade de seus mistérios, pois ela pode ser
fantástica em ao menos três acepções: inexistente se
totalmente simulada; prodigiosa segundo uma dada avaliação e ambas as coisas na concomitância de um articular
por incontáveis graus enunciativos de vivências e verossimilhanças. Um sucinto exemplo quem sabe torne essa
afirmação mais tangível. Por se tratar de uma espécie exógena sem predadores naturais, desde o século XVI o gado
bovino multiplicou-se no Brasil ao ponto de se retornar ao
estado xucro (Gonçalves, 2017). Tais rebanhos selvagens
e imensos somaram-se à cabra, ao cavalo, à ovelha, ao
jegue e à galinha na constituição de um universo na sua
origem também desconhecedor do cajueiro, do coqueiro
e da mangueira. Uma agricultura autóctone baseada no
rodízio de terras e na coivara providenciou os parâmetros
de sobrevivência para sertanejos encorajados a abater e
abrasar matagais na conquista palmo a palmo de seus
campos cultiváveis.
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Em lugares afastados da pecuária, o temor à fome aboliu escrúpulos no consumo das carnes de antas, macacos
e peixes misteriosos, aproximando o colono ou o viajante
eventual de uma alimentação proteica enriquecida por
farofa de saúvas, grilos, gafanhotos, pupas de vespas e
besouros como autênticas iguarias. A miscigenação étnica
corria em paralelo às mestiçagens de tradições em campos,
costas, selvas e vilarejos, engendrando inclusive focos de
rebeldia como os quilombos, onde entre ex-cativos afroascendentes também viviam indígenas sequestrados e
até brancos desertores, perseguidos ou miseráveis. E por
mais distintas que tenham sido as biografias e os panoramas desses nossos antepassados, constatáveis desde a
reminiscência de seus artefatos arqueológicos até o legado
de suas mitocôndrias, um dado aparentemente secundário
os congrega entre si e a nós: todos conheciam o gosto do
mel, sugerindo-se assim que a paisagem também pode
erigir-se desde um sentido não diretamente visível.
Quando o Brasil era o incerto tracejado de uma imensa
costa litorânea, integrada pela fidúcia de testemunhos supostamente verdadeiros, o arcabuzeiro e mercenário Hans
Staden descreveu a existência da antropofagia entre os
Tupinambás, da qual escapara por sorte e astúcia. Em 1557,
ele arrolou nossas abelhas nativas sem ferrão e a coleta
de seu mel em uma paisagem de enorme repercussão
alcançada por seu livro conhecido entre nós como “Duas
viagens ao Brasil” e cujo título integral corresponde a esse
sugestivo enunciado: “História verídica e descrição de uma
terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida
antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen até
os dois últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg,
em Hessen, a conheceu por experiência própria, e que
agora traz a público com esta impressão”. (Staden, 1557).
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O sucesso granjeado por essa obra foi nada menos que
estrondoso. O seu corpus fora provavelmente redigido pelo
matemático e médico anatomista Johannes Dryander, de
formação enciclopédica, já que seu autor não era, digamos, exatamente um homem de letras. Multiplicavam-se
tiragens oficiais e mesmo pirateadas em diversos idiomas,
ao passo que as ilustrações agregavam uma vivacidade
testemunhal predecessora àquela que suscitaria o aparecimento da fotografia. Quimeras e curiosidades acerca
do Novo Mundo forjavam uma liga infalível de realismo e
extravagância, enquanto o tema do canibalismo atiçava as
chamas da demonologia renascentista. Ao fio de épocas
e dezenas de impressões sucessivas, entre os afetados
por tal combinação encontrava-se luminares do escol de
Montaigne, Voltaire e Rousseau.
Os ciclos de violência redramatizados por rumores e
instituições culturais não deram sossego à belicosidade da
vingança ritual entre os antropófagos. A tupinambização de
Astecas e Incas do México e do Peru disseminou leituras
do Novo Mundo, a um só tempo idílicas e equívocas, enternecedoras e aterrorizantes (Lestringant, 1994). A larga
afeição a essa brasilidade deformante deslocou memórias
mobilizáveis de passados sangrentos do Velho Continente,
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acomodando a América em um abstruso modo de pensar
moderno: o do bom selvagem como cidadão ateniense em
busca do paraíso edênico.
Em 1892, Tristão de Alencar Araripe publica sua versão de Hans Staden sob o nome de “Relação verídica e
sucinta dos usos e costumes dos Tupinambás” (Staden,
1892). Conduzida pelo Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, tratava-se de um recorte e “tradução em língua
vernácula” da edição francesa da crônica de Staden vertida
desde o latim em 1837 por Henri Ternaux-Compans. Essa
variante sumular, desparelhada de dedicatória, prefácio e
xilogravuras, agitou delicados interesses: o rompimento
luso-brasileiro, os poderes da fé resiliente, as crueldades
do paganismo. Por seu caráter francamente adaptativo
diante do original conhecido por círculos germanófilos, foi
rapidamente considerada precária. Assim, uma segunda
edição do livro de Hans Staden em português viria a público fatidicamente em janeiro de 1900 com a chancela do
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
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Chamada “Hans Staden: suas viagens e captiveiro entre
os selvagens do Brasil”, foi dessa vez vertida diretamente
do alemão pelo botânico sueco Alberto Löfgren e acrescida
de ricos comentários feitos por Theodoro Sampaio (Staden,
1900). Tal versão foi elaborada a partir de um exemplar
princeps de Marburgo, do século XVI, adquirido em Paris
pelo rico cafeicultor Eduardo Prado, monarquista convicto
e tio de Paulo Prado, articulador e mecenas da Semana
de 1922. Estava assim esticada a pinguela multissecular
entre o Brasil dos descobrimentos e o das elites do início
do século XX, seduzidas pelo tema da identidade nacional
e arrebatadas por um sentimento que Glauber Rocha sintetizaria, em 1965, como a “nostalgia do primitivismo”ao
aludir a recalcitrância das estéticas colonizadas e terceiro-mundistas (Rocha, 1994).

A
PAISAGEM
E A DIETA MELÍVORA
RECOMENDADA
AO CURUPIRA
TACITAMENTE
MENCIONAVAM
NOSSAS ABELHAS
DA TERRA
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Após a Primeira Guerra Mundial, modernidade e modernismo estabeleceram ásperas contendas entre memória e
história. As exposições precursoras de Lasar Segall (1913)
e Anita Malfati (1914 e 1917) desencadeiam a verve reativa de Monteiro Lobato. O círculo de sábios do Império
paulatinamente transmutava-se nos salões de arte das
oligarquias da República Velha: apadrinhamentos cruzados,
figurinos irreverentes, múltiplos privilégios de berços e em
burocracias promoviam o acostamento às vanguardas europeias e faziam regra nos trópicos. Vetustas genealogias
dominantes eram então aproveitadas e revitalizadas sem
o traumatismo das rupturas.
Assim, recortes de ambas as dentições e das variadas
defecções do modernismo no Brasil hão de ser creditados à redescoberta de Staden por um verdadeiro conflito
concorrencial entre antípodas de um mesmo campo de
recepção. Em 1925 Monteiro Lobato edita triunfalmente
sua libérrima recriação “Meu cativeiro entre os selvagens
do Brasil” (Lobato, 1925), lançando no curso de seu sucesso, em 1927, uma versão infantil ambientada no Sítio
do Pica-Pau Amarelo: “As aventuras de Hans Staden”
(Lobato, 1927). Em 1928, Oswald de Andrade divulga o
Manifesto Antropófago, no qual já opunha a demanda por
um concretismo contra o abstracionismo (Andrade, 1976).
No dia 1º de maio de 1929, a Revista de Antropofagia
publicava esse fabuloso excerto destacado à página 12
em um retângulo sem assinatura: “A irará disse para o
curupira que não comesse gente que era feio. Comesse
mel. Mel era muito mais gostoso que gente. O curupira
respondeu: — Não estou acostumado.” (Revista de Antropofagia, 1976: 87). A síntese entre zombaria anticlerical
e repercussão devoradora tornava-se incontornável: nem
mesmo as pegadas invertidas do Curupira despistavam o
rastro do hálux protuberante do Aboporu, o comedor de
gente, de Tarsila do Amaral: a paisagem e a dieta melívora
recomendada ao Curupira tacitamente mencionavam nossas abelhas da terra, embora as deglutições do cubismo
e de Rodin presentes na composição magistral dessa tela
icônica do movimento antropofágico.
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Muitos pretendem ser a identificação de Hans Staden
a primeira, por observadores europeus, da singularidade
das melipônidas em domínios americanos. Em termos
estritamente brasileiros, isso é correto, tal como celebra
o geneticista Wolf Engels (2009), da Universidade de
Tübingen, no artigo “The first record on Brazilian stingless
bees published 450 years ago by Hans Staden”, versando
sobre o seguinte trecho de “Duas viagens”: “Três espécies
de abelhas há no país. As primeiras são semelhantes às
daqui. As segundas são pretas e do tamanho de moscas.
As terceiras são pequenas, como mosquitos. Todas essas
abelhas fabricam mel no oco das árvores e muitas vezes
tirei mel com os selvagens de todas as três espécies.
As pequenas têm, em geral, melhor mel que as outras.
Também não mordem como as abelhas daqui. Vi, muitas
vezes, ao tirarem mel os selvagens, que ficavam cheios
de abelhas e que a custo as tiravam à mão do corpo nu. Eu
mesmo tirei mel, nu; mas da primeira vez fui coagido pela
dor a meter-me na água e tirá-las ali para me livrar delas.”
(Staden, 2008).
Acredito, entretanto, que o apontamento de Hans
Staden como o grande precursor da descrição das melipônidas americanas merece ser posto em dimensões menos
encomiásticas. Explico essa minha reserva. Ocorre que no
ano de 1526 (portanto: mais de 30 anos antes de Hans Staden), em seu “Sumario de la natural historia de las Indias”,
Gonzalo Fernándes de Oviedo já havia discorrido sobre
abelhas americanas sem ferrão nos seguintes termos:
“Hay muchas abejas, que crían en las hoquedades de los
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árboles, y son pequeñas, del tamaño de las moscas, o poco
más, y las puntas de las alas tienen cortadas al través, de la
fación o manera de las puntas de los machetes victorianos,
y por medio del ala un señal al través, blanca, y no pican
ni hacen mal, ni tienen aguijón, y hacen grandes panales,
y los agujerillos de ellos hay en uno más que en cuatro de
los de acá, aunque ellas son menores abejas que las de
España, y la miel es muy buena y sana, pero es morena
casi como arrope.” (Ovidedo, 1526: 43).
Em quadra de estrita circulação bibliográfica, imediatamente posterior aos incunábulos, é de se supor, com
grande chance de acerto, que ao menos Dryander, o
revisor e conselheiro científico de Staden, estivesse a par
das valiosíssimas notícias apresentadas por Oviedo desde
a experiência do império espanhol, inclusive porque a obra
deste último não tardaria em sair também em latim, no
ano de 1534. Além disso, em torno de 1540 registram-se pesadíssimos tributos impostos pelos castelhanos
sobre indígenas na península de Yuacatán sendo cobrados inteiramente em volume considerável de mel local,
comprovando-se que não apenas as abelhas nativas, senão
também a meliponicultura constituíam-se em realidades
bem percebidas e exploradas pelos cristãos. Em 1560,
o padre jesuíta José de Anchieta, na sua célebre “Carta
de São Vicente”, menciona “vinte espécies diversas de
abelhas, das quais umas fabricam o mel nos troncos das
árvores, outras em cortiços construídos entre os ramos,
outras debaixo da terra, donde sucede que haja grande
abundância de cera.” (Anchieta, 2004).
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É até plausível que a vorá se incluísse nessa vintena
de abelhas assinaladas a partir do cotejo com as do Velho
Continente. De qualquer forma, o mel de pau constituía
recurso inestimável entre as populações originárias e
desembarcadas, isso bem antes dos engenhos de açúcar
moverem suas moendas ou de as abelhas africanas aqui
aportarem. Frei Vicente do Salvador anota um extraordinário episódio de obesidade equina em sua “História do
Brasil”, de 1627. O admirado animal teria atingido níveis
fatais de gordura e sobrepeso pela incomum nutrição que
lhe foi proporcionada no século XVII. Teria sido ela também
abundante em mel nativo?
A prolongada transcrição a seguir encontra escusa na
contundência belíssima do que concentradamente narra.
Observem se tenho razão:
“E não hei de deixar de contar aqui o que me contou um
soldado desta companhia que fez um principal destes [indígenas] que vieram, o qual diz-se foi à estrebaria onde estava
um cavalo dos nossos e assentando-se pôs-se a falar com
ele e dizer-lhe que o tomava por compadre, porque tinha
ouvido dizer que os cavalos eram mui valentes na guerra e
bom era tê-los por amigos, para que nela o conheçam e lhe
não façam mal. Estava ali um mameluco que tinha cuidado
do cavalo e, quando o viu tão triste, porque lhe não respondia, se lhe ofereceu para intérprete e, fingindo que lhe falava
à orelha, lhe tornou por resposta que folgava muito com sua
amizade, e que ele o conheceria quando fosse tempo. Com
esta resposta se afeiçoou mais o rústico e perguntou que
comia seu compadre ou o que desejava, porque de tudo o
proveria. Respondeu o mameluco que o seu mantimento
ordinário era erva e milho, mas que também comia carne e
peixe e mel. E de tudo o mandou prover abundantemente,
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andando os seus uns a segar erva, outros a caçar e pescar
e tirar mel dos paus, com que o intérprete se sustentava,
e o cavalo engordou tanto que abafou e morreu de gordo,
cuja morte o rústico sentiu e o mandou prantear por sua
mulher e parentes, como costumam fazer aos defuntos
que amam.” (Salvador, 1889: 98).
Apenas no século XIX nossas estirpes de abelhas
americanas sem ferrão ganhariam pleno reconhecimento
através do batismo pela nomenclatura binominal Lineu, aliás
mestre e entusiasta do entomólogo dinamarquês Johan
Christian Fabricius, o responsável por denominar a vorá
como Tetragona clavipes no ano de 1804. Acredita-se, contudo, que para isso tenha contribuído decisivamente uma
comunicação apresentada pelo químico mineiro Vicente
Coelho da Silva Seabra Telles, em 1799, na Academia Real
das Ciências de Lisboa: “Memória em que se dá notícia
das diversas espécies de abelhas que dão mel, próprias do
Brasil e desconhecidas na Europa” (Seabra, 1799: 99-104).
Acima dessas digressões mais e menos pontuais, paira
uma indagação inquietante: quanto de linguagem estabelece uma paisagem? Por ora, pergunte-se ao cronista, ao
pintor, ao fotógrafo e ao poeta. Nenhum olhar vivo consiste
em atividade meramente óptica: é desde sempre uma
destreza interpretativa adquirida por complexas aptidões
de percepção e lembrança combinadas. Aos 100 graus de
nossa mirada pedestre, um poderoso acervo de linguagem
vincula-se para nos fazer ver a partir de imagens e nomes.
Uma legítima economia da atenção direciona-se pelas
disposições apofânticas de notar, discernir e enunciar,
provavelmente oriundas dos gestos de ostentar e indicar
que experimentaram notáveis virtualizações sígnicas na
forma de sons e símbolos codificados.
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Concebamos agora, por alguns instantes, como isso
difere da vista aérea de generosos 280 graus das abelhas:
ela inclui três quartos de todo o campo visual e é capaz de
avistar o espectro ultravioleta combinado a uma polarização
entre azul, verde e amarelo, reagindo por dispositivos eletromagnéticos, mecânicos e olfativos de uma morfologia
disposta à fotorreceptividade crepuscular gerenciada pela
detecção em silhueta da simetria de folhas e pétalas. Definitivamente, o roseiral que enxergamos jamais será o mesmo
das abelhas, muito embora convivamos prolongadamente:
nós, Homo sapiens, com nossa reduzida quilometragem
de aproximados 300.000 anos, e as abelhas, com seus
mais de 100 milhões de anos, aparecidas cá na Terra em
seguida ao surgimento das flores.
Durante milênios, variados povos acreditaram ser a abelha rainha das colmeias um rei. E também que as abelhas
surgiam como “dádivas do céu” (aerii mellis caelestia dona)
brotadas por geração espontânea de carcaças bovinas
em decomposição (Virgílio, 1930). Ou, quando extintas as
colmeias, pensava-se que elas se reconstituíam manando
como chuva de nuvens estivais a partir das vísceras de
um novilho asfixiado, abatido a pauladas, apodrecido com
o couro intacto e mantido em local fechado, com ramos
de manjerona e tomilho contra seu dorso.
Essa é a perspectiva de Virgílio em suas “Geórgicas IV”,
no que parece seguir em grande parte “De re rustica”, de
Columella (1968), “Res rusticae”, de Varrão (2012), “De
apibus”, de Higino (extraviado), “De rerum natura”, de
Lucrécio (2002) e, especialmente, a “Investigação sobre
os animais”, de Aristóteles, para quem o mel provinha do
decantar de um orvalho celeste: “o mel é uma substância
que cai do ar, sobretudo por altura do nascimento dos
astros e quando se forma o arco-íris.” (Aristóteles, 2006:
238). Eis um exemplo contundente de como o erro crasso
e a obsolescência científica podem converter-se em alta
poesia. O belo também está nos olhos de quem lê, não
obstante as implicações hilárias que tais anacronias possam
eventualmente produzir, como essa peremptória afirmação
do estagirita ao pretender dissipar uma inverdade científica
de sua época: “De facto, Alcméon não tem razão ao afirmar
que as cabras respiram pelas orelhas.” (Aristóteles, 2006)
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O “Homem de Bicorp” é uma pintura rupestre encontrada na Cueva de la Araña, um sítio arqueológico do período levantino (há pouco nomeado mesolítico) na província
de Valência, Espanha. Datada entre 9.000 e 6.000 anos
a.C., nela se vê uma figura esguia, possivelmente feminina,
cercada de graúdas abelhas a retirar mel de uma colmeia
elevada, à qual acede equilibrando-se pelo que se cogita ser
um tipo de escada. Instigantes debates se têm travado sobre a busca do mel no neolítico posterior, quando se supõe
haver começado a domesticação dos enxames com fins
alimentícios ou para uso de seus derivados como adesivo,
combustível e impermeabilizante. Çatalhüyük, na Anatólia,
atual Turquia, remonta aos redores do ano 6.700 a.C.
Esse assentamento é considerado como uma das
primeiras cidades do mundo em virtude de sua sofisticada
infraestrutura concebida pela sedentarização decorrente da
revolução agrícola. Nesse lugar, tranquilamente já nomeável como urbano, novas provas, obtidas por finos exames
moleculares e de cromatografia, atestam a difusa presença
do mel e da cera em recipientes, frações de misturas alimentares, unguentos e oferendas. Vão daí muitos séculos
até surgirem as primeiras inscrições em templos egípcios e
anais papirográficos da apicultura mais arcaica, associando
as abelhas e seus produtos ao deus Rá, à unificação do
Alto e do Baixo Egito e ao embalsamamento de cadáveres
destinados ao processo de mumificação.
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Um enxame não é uma massa de criaturas aglutinadas
em um rumo caótico ou aleatório: é uma assembleia deliberativa regida por feromônios e propósitos compartilhados
em consensos de velocidade impressionante. Passantes
credenciadas entre os impérios animal e vegetal, as
abelhas têm vida breve se comparada à nossa. De modo
abrangente, vivem em média 45 dias as operárias e entre
dois e quatro anos as rainhas. Com apenas 10 dias de
vida, os zangões são banidos da colmeia, sobrevivendo
ao redor de 20 dias e morrendo logo após a cópula, se
acasalarem com uma poedeira. Isso é o que se estima em
uma precária generalização feita a partir das abelhas domésticas europeias, vez que delas surgiram compilações dos
aproveitamentos mais diversos: usos militares (como no
arremesso de cortiços em catapultas ou no contra-ataque

UM
ENXAME
É UMA ASSEMBLEIA
DELIBERATIVA REGIDA
POR FEROMÔNIOS
E PROPÓSITOS
COMPARTILHADOS
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a solapadores de muralhas), lacres de missivas, massas de
modelar, superfícies de escrita nas tabuletas anteriores à
difusão do papel, cosméticos capilares e dermatológicos,
acabamentos de calafetação em marcenaria náutica, lustro
em móveis, pisos ou couros e iluminação por milhões de
velas, archotes e círios acesos no pavio de incontáveis
escuridões, preces e liturgias.
A apicultura difundida pela manipulação da Apis mellifera exportou suas práticas aos recantos mais longínquos,
estabelecendo critérios de degustação, produtividade e
deslumbre capazes de ofuscar preciosos conhecimentos a
respeito de outras espécies. Para ilustrar a afirmação com
um exemplo ibero-americano, aponto, a esse respeito, a
desproporção entre a colossal “Oda a la abeja”, de Pablo
Neruda (2001), referida à Apis melífera (há pouco traduzida
para o blogue Arame Falado) e sua alusão à abelha branca,
talvez uma melipônida (ala blanca?), no oitavo texto de
“Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada”,
que tem estes primeiros versos: “Abeja blanca zumbas −
ebria de miel −, en mi alma”. Eis a tradução do poema de
Neruda acima referido:
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“ODE À ABELHA”
“MULTIDÃO DA ABELHA!
ENTRA E SAI
DO CARMIM, DO AZUL,
DO AMARELO,
DA MAIS SUAVE
SUAVIDADE DO MUNDO:
ENTRA EM
UMA COROLA
PRECIPITADAMENTE,
POR NEGÓCIOS,
SAI
COM TRAJE DE OURO
E QUANTIDADE DE BOTAS
AMARELAS.
PERFEITA
DESDE A CINTURA,
O ABDÔMEN RAJADO
POR BARROTES ESCUROS,
A CABECINHA
SEMPRE
PREOCUPADA
E AS ASAS
RECÉM-FEITAS DE ÁGUA:
ENTRA
POR TODAS AS JANELAS OLOROSAS,
ABRE
AS PORTAS DA SEDA,
PENETRA PELOS TÁLAMOS
DO AMOR MAIS FRAGRANTE,
TROPEÇA
EM
UMA
GOTA
DE ORVALHO
COMO EM UM DIAMANTE
E DE TODAS AS CASAS
QUE VISITA
TIRA
MEL
MISTERIOSO,
RICO E PESADO
MEL, ESPESSO AROMA,
LÍQUIDA LUZ QUE CAI EM CALHAS
ATÉ QUE A SEU
PALÁCIO
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COLETIVO
REGRESSA
E NOS GÓTICOS MERLÕES
DEPOSITA
O PRODUTO
DA FLOR E DO VOO
O SOL NUPCIAL SERÁFICO E SECRETO!
MULTIDÃO DA ABELHA!
ELEVAÇÃO
SAGRADA
DA UNIDADE,
COLÉGIO
PALPITANTE!
ZUMBEM
SONOROS
NÚMEROS
QUE TRABALHAM
O NÉCTAR,
PASSAM
VELOZES
GOTAS
DE AMBROSIA:
É A SESTA
DO VERÃO NAS VERDES
SOLIDÕES
DE OSORNO. ACIMA
O SOL CRAVA SUAS LANÇAS
NA NEVE,
RELUMBRAM OS VULCÕES,
AMPLA
COMO
OS MARES
É A TERRA,
AZUL É O ESPAÇO,
MAS
HÁ ALGO
QUE TREME, É
O ARDENTE
CORAÇÃO
DO ESTIO
O CORAÇÃO DO MEL
MULTIPLICADO,
A RUMOROSA
ABELHA,
O CREPITANTE
FAVO
DE VOO E OURO!
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ABELHAS,
TRABALHADORAS PURAS,
OGIVAIS
OBREIRAS,
FINAS, RELAMPEJANTES
PROLETÁRIAS,
PERFEITAS,
TEMERÁRIAS MILÍCIAS
QUE NO COMBATE ATACAM
COM FERRÃO SUICIDA,
ZUMBI,
ZUMBI SOBRE
AS DÁDIVAS DA TERRA,
FAMÍLIA DE OURO,
MULTIDÃO DO VENTO,
SACUDI O INCÊNDIO
DAS FLORES,
A SEDE DOS ESTAMES,
O AGUDO
FIO
DE PERFUME
QUE REÚNE OS DIAS,
E PROPAGAI
O MEL
ULTRAPASSANDO
OS CONTINENTES ÚMIDOS, AS ILHAS
MAIS DISTANTES DO CÉU
D’OESTE.
SIM:
QUE A CERA ERGA
ESTÁTUAS VERDES,
O MEL
DERRAME
LÍNGUAS
INFINITAS,
E O OCEANO SEJA
UMA
COLMEIA,
A TERRA
TORRE E TÚNICA
DE FLORES,
E O MUNDO
UMA CASCATA,
CABELEIRA,
CRESCIMENTO
INCESSANTE
DE FAVARIAS!”
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O padre Antônio Aureliano foi o precursor na introdução da abelha europeia no Brasil, deslocando enxames
da cidade do Porto para o Rio de Janeiro em 1839. O experimento foi coroado de êxito, tornando-se um sucesso
entre imigrantes alemães na região Sul do Brasil. Mais
de um século depois, em 1956, o engenheiro agrônomo
paulista Warwick Kerr trouxe ao país 51 rainhas africanas
(Apis mellifera scutellata), de linhagem bem mais hostil: 50
espécimes provinham da África do Sul e um da Tanzânia.
Em virtude de um incidente de manejo ocorrido em 1957,
26 dessas rainhas evadiram-se e terminaram cruzando
com as abelhas europeias locais, Apis mellifera iberiensis,
Apis mellifera ligustica e Apis mellifera melífera (Coelho,
2005). Produziu-se de tal modo uma hibridação africanizada
extremamente agressiva, responsável inclusive por um
aumento relevante de óbitos de pessoas e animais à época.
Essa mesma híbrida dispersou-se descontroladamente
pela América, chegando até os Estados Unidos. Mas com
medidas de contenção altamente efetivas, adotadas pela
equipe de Kerr, em 1964 contornou-se o imprevisto e, ao
cabo, obteve-se uma variante até mais produtiva e pacífica.
Contudo, a despeito das maravilhas de um mel robusto e
prolífero, o estigma difuso da abelha tornava-se intrinsecamente unido às ferroadas dolorosas e potencialmente
letais por sua carga de veneno. O imaginário da abelha
revestia-se, e não sem razão, de uma aura periculosa: com
ela se deveria lidar portando macacões espessos, luvas,
telas, máscaras e fumigadores, fazendo recair sobre o
apicultor o avejão de um agente ingressado em zona de
perigo bioquímico.

26
ABELHAS
RAINHAS AFRICANAS
EVADIRAM-SE
E TERMINARAM
CRUZANDO COM AS
ABELHAS EUROPEIAS
LOCAIS, EM 1957
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Para padrões autóctones, porém, tudo se passa de
modo esquecidamente distinto com as abelhas da tribo
Meliponini, igualmente ditas sem ferrão, nativas, indígenas
ou da terra. Elas integram a subfamília dos meliponíneos,
presentes em regiões tropicais e subtropicais. Contam-se
hoje mais de 500 espécies de meliponíneos ao redor do
mundo, entre as quais cerca de 400 localizam-se nas Américas Central e do Sul. No Brasil há entre 250 e 300 espécies
conhecidas por suas nomenclaturas autóctones e divididas
em mais de 50 gêneros (como Trigona, Tetragonisca,
Scaptotrigona e Melipona), ao contrário da tribo Apini, à qual
pertence a abelha europeia, integrada apenas pelo gênero
Apis. Durante sucessivas gerações, o extrativismo predatório dos meleiros acirrou a diminuição da presença desses
insetos no país. Mas uma recente produção controlada das
abelhas sem ferrão, a meliponicultura, no termo cunhado
por Paulo Nogueira-Neto (1953), se vem organizando, ou
como passatempo de estimação, ou desde o julgamento
comercial das notas exóticas e sutis de seus méis.
As meliponíneas podem ser criadas por idosos ou
crianças sem necessidade de qualquer proteção especial.
A vorá que dá título a este livro é ultimamente avistada
forrageando plantas como café, goiaba, acerola, algodão,
urucum, abacate, pequizeiro, girassol, butiá, murici, araçá,
limoeiro e caruru, entre variadas leguminosas de sua
preferência polínica (Duarte, 2012; Oliveira et alli, 2013).
Igualmente, para se estimar algo mais concreto acerca de
seu relevo na existência pré-colombiana, basta mencioná-la
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como a polinizadora da flor de mandioca. De resto, as
abelhas sem ferrão foram e continuam sendo largamente
conhecidas por indígenas da América do Sul, contando-se entre eles os extintos Maias, meliponicultores que se
serviam de cabaças de barro e para os quais a kolel-kab,
a senhora do mel, estava presente nos cultos do jaguar,
do sol e da lua, permanecendo estreitamente associada à
produção do tomate, às sacralidades do sangue e da chuva
e ao preparo do balché, uma bebida alcoólica de uso ritual.
Entre todos os usos desses insetos e seus derivados,
os nutricionais e os curativos são os mais patentes em
virtude dos potenciais calóricos e anti-inflamatórios vastamente experimentados do mel, do própole, da geleia real e
das larvas. Nos espaços mesoamericanos e andinos aptos
à fundição de metais, a abelha sem ferrão outra vez marcava sua presença ao fornecer insumos para a moldagem
de joalherias pela técnica da cera perdida, aproximando
intimamente as riquezas da colmeia e do ouro.
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Há aproximadamente uma década, a notável estabilidade do voo das abelhas é estudada com propósitos
aeronáuticos implicados na construção de esquadrões de
minidrones menos vulneráveis à turbulência. Mas, bem
antes disso, ninguém arriscaria dizer ao certo quando se
constatou que o voo em linha reta das abelhas constituía
uma pista segura a ser seguida. Citando Warwick Estevam
Kerr, Nogueira-Neto (1953) menciona que no Sudeste e
Nordeste do Brasil tomava-se uma abelha pousada em
uma flor para se soprar nela uma baforada de fumo. Após
libertada, procurava-se acompanhá-la até onde se conseguisse, pois, ao adentrar a colônia, seu cheiro estranho
fazia as demais debandar em quantidade, revelando o
paradeiro do cortiço.
Ao cabo dos séculos, a cobiça pelas abelheiras nativas
aprimorou a competência dos rastreadores do mel de pau
em meio a brenhas e vegetações ciliares. Desde a época
colonial, missionários assombravam-se com a perícia dos
indígenas em encalçar o curso de retorno das abelhas em
corridas a pé, sobre montarias ou a bordo de canoas por
rios e igarapés. Guiando-se não apenas por zumbidos e
odores, os Guaranis chegavam a prender uma pluma de
ave em uma abelha capturada para segui-la mata adentro
até sua colmeia, repetindo na América uma prática também
testemunhada com as melíponas entre os aborígenes
australianos.
Em um recinto integralmente destituído de substâncias
sintéticas, carece de ser alentadamente repertoriada a lista
de fórmulas ou combinações, mais e menos espessas,
preparadas com materiais oriundos das abelhas que se
agregam na confecção de cocares, cestos, potes, arcos,
dardos, flechas, zarabatanas, lanças, arpões, estojos,
arapucas, cachimbos, canoas, redes de dormir e pescar,
instrumentos musicais, cordoarias, bebidas, pinturas cor-
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porais e adereços festivos ou ritualísticos. Logo, em virtude
dessa mesma imensidão formidável de empregos e materiais, não creio recomendável abordar extensivamente a
dimensão simbólica do mel entre os americanos originários.
Atenho-me, portanto, a algumas menções.
A primeira a me ocorrer é a festa do mel entre os
Guajajaras e Tembés do Maranhão e do Pará, descrita na
monografia de Charles Wagley e Eduardo Galvão intitulada
“Os tenetehara: uma cultura em transição”, de 1949 (Wagley e Galvão, 1961). Registrado no começo dos anos 1940,
esse mito da colheita do mel o reveste de um significado
mágico, articulando elos de parentesco e transmutação
entre homens, araras, formigas e onças. Algo interessantíssimo pode ser encontrado de modo similar na lenda do mel
difundida entre os Ofaié-Xavantes do Mato Grosso. Nela é
o lobo-guará quem opera como senhor do mel disputado
por homens e um jabuti. Os Xavantes foram estudados,
entre outros, por Darcy Ribeiro. Foi ele quem forneceu
subsídios para a publicação da cartilha “Ofaié − o povo do
mel”, organizada em 1991 por Carlos Dutra e destinada a
alunos da 1ª à 4ª série primárias.
Essa modesta obra traz uma referência explícita ao mel
da vorá (Dutra, 1991). Ao leitor interessado, deixo, então, o
incentivo para a busca de versões etnológicas ou romanceadas desses e de outros mitos de incomensurável relevância
e esplêndida beleza. Quem o fizer por certo estará atuando
como multiplicador de sabedorias milenárias sobre nossas
abelhas nativas, fauna cujo conhecimento e desfrute não
merecem jazer limitados a círculos eruditos, haja vista
constituírem modelo inequívoco de patrimônio cultural
imaterial da humanidade, a ser defendido e propagado no
exato sentido atribuído a tal expressão pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco).
O autor é professor de Hermenêutica da UFF.
marcusfabiano@terra.com.br
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É fato conhecido
que o “conservadorismo” é uma corrente política que integra plenamente os
debates públicos no Brasil, para bem ou para mal.1 Esse conservadorismo está
adaptado ao nosso ambiente, ao mesmo tempo em que não deixa de apresentar
incoerências e “tensões” mais ou menos graves.

De fato, a maior fonte de tensão está no apoio, em
nome desse conservadorismo − também considerando o
fantasma do antipetismo −, à gestão do atual presidente
da República, que desrespeita de maneira sistemática as
liberdades públicas, a tolerância, o cuidado com o meio
ambiente, o multilateralismo internacional etc.2 Nos últimos
anos, em diversos momentos (p. ex.: LACERDA, 2019)
procuramos indicar algumas das limitações do conservadorismo, menos para destruir e mais para evidenciar que
em si o conservadorismo não é nem precisa ser sinônimo
de reacionarismo ou de autoritarismo.
Considerando que aos intelectuais cabe-nos a tarefa
de constituir um “poder espiritual” (COMTE, 1929; 1972)
ou de realizar uma “sociologia pública” (BURAWOY,
2009), a participação contínua nos debates públicos é
quase uma obrigação, que assume um caráter político,
pedagógico e moral. No que se refere à discussão sobre
o conservadorismo, é possível e necessário darmos um
passo além em relação às intervenções anteriores e indicar
com clareza no que ele erra em termos histórico-políticos
e epistemológico-morais.
Antes de passarmos à discussão substantiva, convém
esclarecermos que a nossa perspectiva é positivista, baseada nas concepções e propostas de A. Comte, fundador
da sociologia e da religião da humanidade. O emprego
do Positivismo para o exame crítico do conservadorismo
oferece muitas possibilidades: isso reafirma um dos
aspectos centrais do Positivismo, a já citada proposta de
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um novo “poder espiritual”; também evidencia que as
propostas comtianas não são peças de museu variando
entre o exótico e a velharia, mas que são instrumentos
efetivos de compreensão da realidade e de intervenção
nos debates públicos.
Por fim, considerando que uma longa tradição de esquerda (marxista, em particular), apoda ao Positivismo o
título de “conservador” (e, daí, “reacionário” ou “retrógrado”), o exame do conservadorismo a partir do Positivismo
oferece um contraponto no mínimo interessante ao que é
um preconceito político faccioso.
ALGUMAS PREMISSAS DO PENSAMENTO CONSERVADOR

De modo geral, os conservadores definem-se afirmando que não são contra as mudanças sociais, mas que
para eles importam mais as longas tradições históricas,
as instituições legadas pelo passado. Nesse sentido, o
que foi legado pelo passado como que passou por uma
espécie de teste histórico. Essa aprovação garantiria
não apenas que as instituições e as tradições herdadas
são resistentes, mas que são boas. A partir disso, para
os conservadores as mudanças não seriam ruins em si
mesmas, mas devem ser incrementais e lentas, de modo
a poderem ajustar-se às instituições e tradições herdadas
e ser submetidas à prova do tempo. Em contraposição ao
legado histórico, as mudanças “bruscas” e/ou feitas com
base em projetos racionais são vistas com forte suspeição
e/ou repudiadas.3
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A concepção exposta acima tem várias características notáveis. Ela tem o evidente
mérito de respeitar o passado e, com isso, afirmar a historicidade humana, no sentido
de que o ser humano é, por definição, um ser histórico, que resulta do acúmulo da
atividade das gerações, umas após as outras. Além disso, os defensores dessa concepção preocupam-se em afirmar que ela é apenas uma “noção”, uma concepção geral,
não uma doutrina formalizada. O que lhes importa com isso não é que eles se movam
por um sentimento, mas é que eles desejam evitar a todo custo um roteiro claro que
aponte para a frente.
Em outras palavras, eles querem limitar-se a respeitar o passado e, por isso, não
querem indicar caminhos para o futuro. Sua rejeição de um pensamento bem estruturado não visa a um irracionalismo (ainda que essa aproximação possa ocorrer), mas
à rejeição de projetos de engenharia político-social. Também está implícita a noção de
que as instituições devem ajustar-se à natureza humana, e as instituições históricas
correspondem à natureza humana.
As características indicadas acima são importantes e, até certo ponto, devem ser
valorizadas e preservadas. Entretanto, elas são insuficientes e, em particular as duas
primeiras, devem necessariamente ser complementadas por outras. Quais outras?
Concepções que reconheçam, afirmem e valorizem as mudanças sociais, intencionais
ou não.
Em si mesmo, o respeito às tradições e às instituições herdadas do passado tende
ao imobilismo. Se o respeito às tradições for erigido em valor último, o resultado é que
nenhuma alteração será possível, pois não será tolerada, exceto com amnésia, hipocrisia ou incoerência doutrinária. De qualquer maneira, esse imobilismo exige também o
controle centralizado das instituições e das tradições sociais, a fim de que se certifique
de que nada mude.
As sociedades caracterizadas pelo respeito geral às tradições são muitas vezes
chamadas de “tradicionais”, em que importa apenas refazer hoje e amanhã o que se fez
ontem, isto é, em que as atividades humanas teriam um certo automatismo. A palavra
“automatismo” não é a melhor no presente momento, pois ela sugere máquinas e,
daí, indústria; não vem ao caso a ideia de indústria, mas a repetição contínua e mais ou
menos cíclica de comportamentos. Esses comportamentos são realizados conscientemente pelos seres humanos, mas, ao mesmo tempo, há a concepção de que não nos
cabe escolher o destino (individual e/ou coletivo), muito menos o acelerar.

O respeito às tradições e às
instituições herdadas do
passado tende ao imobilismo
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Mesmo que
a concepção cíclica do tempo não seja muito intensa, permanece a outra concepção,
segundo a qual não cabe ao ser humano decidir os rumos que deve seguir, especialmente em termos coletivos. Em certo sentido, o ser humano vive às cegas e é o respeito às
tradições herdadas que, supostamente, preveniria os danos dessa cegueira.

A

concepção de historicidade presente em tais sociedades é estática, no máximo
cíclica: as coisas devem ser como sempre foram. Temos ciclos mais ou menos
regulares (fases da Lua, estações do ano etc.), mas não é possível e não se deve
romper essa ordem geral, quer nossa vida esteja inserida em um desses ciclos,
quer não esteja. Não importa aqui tanto a adequação aos ciclos, na medida em
que a vida humana pode realizar-se independentemente da ocorrência dos ciclos.
Na teologia católica (e cristã), o sentido da vida humana está em aguentar o que
ocorre nesta vida para viver-se “de verdade” no outro mundo. No Ocidente, esse
quadro refere-se à Idade Média, especialmente nas fases e nas regiões menos
urbanizadas e fora dos centros de poder e de riquezas.
Ora, quando os conservadores se definem pelo respeito às tradições legadas
pela história, desejando mudanças incrementais e lentas, eles são incoerentes e
deslocados, pelo menos por dois motivos: (1) porque eles consideram uma realidade histórica falseada e (2) porque a nossa sociedade não é imobilista, tradicional
e/ou cíclica, nem anda às cegas.
UMA CONCEPÇÃO HISTÓRICA FALSEADA

A concepção de conservadorismo como o respeito às tradições legadas
pelo passado e aprovadas pelo tempo foi elaborada pelo irlandês Edmund Burke
(1997); não por acaso, ela foi exposta na obra “Considerações sobre a revolução
em França”, de 1790, virtualmente a fundadora do conservadorismo como forma
de pensar. Refletindo sobre a Revolução Francesa, Burke criticava a destruição
social e institucional generalizada que começava a ter lugar na França. Cada vez
mais rapidamente, até 1794 os revolucionários aboliram o feudalismo, a nobreza,
a monarquia e ainda executaram o rei (por alta traição). Instituíram a República, a
igualdade perante a lei e ainda enquadraram o clero católico e nacionalizaram os
bens da igreja católica.
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Ao mesmo tempo em que esses eventos se desenrolavam, era necessário manter a ordem pública na França
e fazer frente a sucessivas guerras contrarrevolucionárias
e invasões externas. Tudo isso resultou na radicalização
política e na instituição do tribunal revolucionário, com o
“grande terror” mantido em 1794 pelo Comitê de Salvação Pública. Parte desses eventos decorreu da dinâmica
política e social daquele período, mas as bases intelectuais
e morais tinham sido lançadas ao longo do século XVIII
pelos pensadores do Iluminismo, em particular os das suas
três grandes escolas (a de Voltaire, a de Rousseau e a de
Diderot) (cf. LAFFITTE, 1880).
Enfim, foi contra o conjunto da Revolução Francesa que
Burke definiu o conservadorismo; até mesmo a rejeição de
uma definição doutrinária do conservadorismo liga-se ao
temor de estabelecer parâmetros norteadores semelhantes
aos desenvolvidos pelo Iluminismo. Ao mesmo tempo
em que defendeu o primado do legado histórico, Burke
contrapôs o processo revolucionário francês à história
inglesa, entendida por ele como exemplar de sua concepção “conservadora” (mudanças incrementais, respeito à
história etc.).
Ora, ainda que a crítica feita por Burke naquele momento à Revolução fosse até certo ponto justificada,4 o quadro
histórico inglês a partir do qual ele avaliou a França e definiu
o conservadorismo nada mais era do que pura ilusão. As
instituições tão valorizadas por Burke, conservadas após
a prova do tempo – a representação baronial no parlamento britânico, a submissão do rei inglês ao parlamento, a
manutenção da monarquia britânica, a existência da igreja
anglicana, a constituição dos partidos políticos e até mesmo
a participação da sua Irlanda natal na comunidade britânica
–, tudo isso e muito mais foi resultado não de mudanças
incrementais transformadas em longas tradições históricas
testadas e aprovadas pela prova do tempo. Bem ao contrário, foi o resultado de rupturas dramáticas, com frequência
violentas, na história da Inglaterra; mais do que isso.
Várias dessas mudanças foram o resultado de engenharia social-institucional consciente. Senão, vejamos: a
representação baronial começou com a revolta dos barões
contra o poder divino do rei, em 1215; o rei foi submetido ao
parlamento após revoltas, guerras civis, violências, golpes,
contragolpes, regicídio e interrupção da monarquia que
encerraram em 1689 um século tormentoso; a monarquia
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só foi garantida em 1689 na Revolução Gloriosa porque o
Commonwealth (1649-1660) governado por Cromwell tinha
sido visto como autoritário, embora os barões ingleses em
geral detestassem os reis que antecederam e sucederam
Cromwell, ao mesmo tempo em que esses mesmos
barões decidiram submeter de vez a coroa ao parlamento.
Ainda mais: a igreja anglicana surgiu de uma revolta
de Henrique VIII contra a milenar igreja católica e incluiu
a imolação de dissidentes (como T. More); os partidos
políticos foram uma inovação completa em termos políticos (defendida pelo próprio Burke); a Irlanda foi anexada à
Grã-Bretanha após séculos de violências anglo-irlandesas.
A bem da verdade, tenhamos clareza de que essas
engenharias institucionais, embora conscientes, nem
sempre ocorriam no sentido de romperem os laços históricos; de fato, era comum a referência às tradições para
sinceramente justificarem esses rompimentos.5 Além
disso, deixando de lado a revolta baronial do século XIII,
as demais alterações ocorreram em um período de cerca
de 250 anos.
Dito isso, o que temos é que o idílico teste histórico
das instituições e tradições é pura tolice. Se não fosse
pouco, importa notar que antes (e depois) de escrever as
“Considerações”, Burke defendeu a justeza da Revolução Americana, que foi um violento processo de ruptura
histórica (embora o próprio Burke lamentasse a guerra revolucionária). Coroando isso, não deixam de ser altamente
irônicos os fatos de que Burke era amigo pessoal e apoiador
do iluminista Adam Smith, era membro do partido liberal
(“progressista” – Whig), era defensor da tolerância religiosa
e crítico da escravidão.
Se o pano de fundo a partir do qual Burke definiu o conservadorismo é pura ilusão, o fato é que, como A. Comte
(1929; 1972) observava, desde o final da Idade Média o
conjunto do Ocidente vive um processo revolucionário,
em que a antiga ordem católico-feudal é paulatinamente
destruída, mas em que, ao mesmo tempo, a nova ordem
demora para constituir-se. Todos os acontecimentos históricos indicados antes pertencem a esse grande movimento
revolucionário ocidental, cujo clímax foi, precisamente, a
Revolução Francesa, devido ao descompasso entre os
dois movimentos (rapidez da destruição com resistência
conservadora; demora da constituição de instituições substitutivas, baseadas em elementos dissolventes).
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O que expusemos até agora corresponde apenas ao aspecto destruidor. Entre muitos outros elementos, o aspecto construtivo do movimento moderno corresponde, para o que nos interessa aqui,
à constituição da ciência moderna. É claro que essa constituição não se dá no vazio nem de maneira
isolada. Entretanto, não podemos deter-nos nesses vários outros elementos. Também não nos interessa
examinar cada uma das ciências em particular nem as inúmeras disputas travadas em seus interiores
e com as instituições que as cercavam (cf. ROSSI, 2010), nem, por fim, não nos interessa abordarmos
a epistemologia das ciências (cf. COMTE, 1929).
O que nos interessa da ciência é algo mais específico e ao mesmo mais global; são os aspectos
ligados à sua poderosa crítica às crenças teológicas; a possibilidade de ação humana consciente e
racional sobre a natureza; por fim, mas não menos importante, a constituição da sociologia.
OCIDENTE E CIÊNCIA MODERNA COMO NÃO IMOBILISTAS

Comecemos pela parte destruidora: o poder dissolvente da ciência sobre a teologia não é ignorado
por ninguém; a famosa distinção sofístico-metafísica entre “razão” e “fé” corresponde justamente à incapacidade crescente de a teologia explicar o mundo, acossada de maneira inapelável pela concomitante
capacidade da ciência em fazê-lo com clareza, eficiência e estreita relação com a realidade (cf. COMTE,
1972). Não se trata aqui de problemas abstratos ou de detalhistas reflexões epistemológicas, mas acima de tudo da dissolução das crenças, das tradições e das instituições baseadas na teologia: grosso
modo, a maior parte das instituições medievais, que se presume respeitadas pelo “conservadorismo”.6
De maneira complementar ao seu poder dissolvente em relação à teologia, a ciência descortina
inúmeras possibilidades de intervenção humana consciente e racional, o que, por seu turno, põe
por terra de maneira decisiva aquele comportamento das sociedades tradicionais que denominei de
“automático” (repetitivo e às cegas). Buscando ao mesmo tempo explicar e prever, o conhecimento
científico permite ao ser humano agir de modo cada vez mais consciente do que pode e não pode fazer,
dominando os resultados de suas ações.7
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e posse do conhecimento científico, deixamos de agir de
determinada maneira apenas porque nossos antepassados
agiam dessa forma e passamos a examinar se essa forma
de agir é correta, é boa, é eficiente. Os parâmetros morais
deixam de ser as crenças herdadas do passado apenas
porque foram herdadas do passado e porque apontam
para uma suposta outra vida junto à divindade e passam a
seguir parâmetros imanentes, como o benefício coletivo,
o estímulo ao altruísmo, o combate à violência, o combate
à miséria etc. Vale notar que, por mais que ainda existam
crenças que resistem ao poder dissolvente da ciência e ao
crescimento do humanismo moral, mesmo essas crenças
sofrem uma intensa pressão pelo seu término e sua substituição pelo humanismo.
O terceiro aspecto da ciência que interessa para a
discussão sobre o conservadorismo refere-se à fundação
da sociologia. Esse acontecimento, no início do século XIX
– não por acaso, após a Revolução Francesa –, continua,
consolida e aperfeiçoa os processos intelectuais e sociais
assinalados acima para a ciências. A sociologia, todavia,
contribui pelo menos com dois elementos fundamentais
para essa marcha: ela afirma com clareza a noção de progresso, de que a história humana não é caminho às cegas
nem rota cíclica, mas uma caminhada – longa, com muitas
curvas, desvios, pedras e buracos – com uma direção determinada. Essa caminhada pode ser acelerada ou retardada,
constituindo-se em uma rota que pode ser cada vez mais
seguida de maneira consciente, racional e intencional, em
direção à paz universal, às liberdades de pensamento e de
expressão, às concepções positivas.
A sociologia também sugere que a intervenção consciente e racional do ser humano sobre a própria história
é possível e, acima de tudo, é necessária. Mudanças e
inovações institucionais são frequentes, com os mais
variados objetivos, desde regular a atividade econômica
até garantir a isonomia jurídica, passando pela proibição
da escravidão, o respeito aos trabalhadores, a proibição da
violência contra as mulheres e muito mais; em particular,
também a constituição do Estado de bem-estar social,
que é uma gigantesca obra de engenharia política, social
e econômica.
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Essas duas contribuições da sociologia exigem a
superação, extinção ou, pelo menos, a desvalorização de
inúmeras tradições e instituições herdadas historicamente;
para citar apenas algumas bastante evidentes, a escravidão,
as guerras de conquista, o homem como dono da esposa e
dos filhos, o ser humano como inerente e tão somente egoísta. Mas podemos incluir outros temas importantes para os
conservadores atuais: as vacinas, as técnicas pedagógicas,
os procedimentos psicoterapêuticos, a biotecnologia, os
fármacos específicos, as fontes renováveis de energia...
Todas essas formas de intervenção humana, na
realidade, sempre mediadas pela moral, correspondem
à ampliação da capacidade humana de definir os seus
próprios destinos e exigem que se deixe para trás os
hábitos e os valores puramente tradicionais. Bem vistas
as coisas, mesmo os valores “tradicionais” têm de ser
afirmados atualmente com clareza e autoconsciência, em
um processo racional de escolha e de justificação que é
totalmente tributário da revolução científica.
Muitas manifestações intelectuais são chamadas atualmente de “conservadoras”, mas, no fundo, são “só”
e assustadoramente irracionais e antimodernas. Elas
correspondem não a manutenções contemporâneas de
valores e concepções conservadoras, mas, em um sentido
bem diverso, a berros desesperados de visões de mundo
fadadas a desaparecer – e que, em certos círculos, têm
a consciência contraditória de que devem desaparecer.
Assim é o negacionismo atual, que afirma coisas moral e
faticamente despropositadas, mas que encontram guarida
apenas em termos “tradicionais”, como a Terra plana, a
ineficácia das vacinas, as vacinas com possibilidade de
transmutar-nos em jacarés, a irrealidade do aquecimento
global e por aí vai.
Mais que esquisitices defendidas por políticos retrógrados e/ou por empresas que desprezam o bem-estar
humano e a preservação do ambiente, essas concepções
são mantidas por pensadores que rejeitam em bloco a
civilização moderna e o legado do Iluminismo e desejam,
em contrapartida, a restauração de uma idílica, mas há
muitíssimo inexistente, “época de ouro” das tradições.
Esse é pensamento de fundo dos olavistas no Brasil, dos
trumpistas nos EUA etc.8
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A NATUREZA HUMANA ENCONTRA O CONSERVADORISMO

Notamos antes que os conservadores pressupõem
que as instituições que sobrevivem ao teste do tempo são
boas porque correspondem às características da natureza
humana. Essa concepção é essencialmente imobilista;
embora ela afirme valorizar a história, ela é anti-histórica.
Além disso, dela resulta que as mudanças conscientes e
racionais nas instituições não correspondem à natureza
humana. Para usar uma metáfora marinha, enquanto a
natureza humana seriam as correntes submersas, as mudanças seriam apenas as ondas superficiais.
Essa concepção tem o mérito de considerar que o ser
humano é histórico, resultado da acumulação paulatina
dos esforços de geração após geração. Entretanto, se a
história deve ser valorizada, ela deve ser valorizada pelas
várias lições que ela pode ensinar; em particular, a história
ensina que... as coisas mudam. Novamente a imagem
marinha: se tudo muda e as mudanças ocorrem o tempo
inteiro, talvez nada mude (ou nada deva mudar); daí o foco
nas correntes submersas e não nas ondas superficiais, da
agitação constante e sem sentido aparente para a calmaria
e permanência das profundezas.
Ora, a sociologia reconhece ambas as possibilidades,
mas percebe que as tendências profundas conduzem as
agitações superficiais; que as correntes profundas não são
estáticas, mas dirigem-se para diferentes lados e que se
encontram com outras correntes, modificando-se à medida que percorrem seus caminhos. Reconhece também
que, às vezes, intensas agitações superficiais (no caso de
tempestades) podem modificar mais ou menos os trajetos
submersos; que a água das correntes profundas e das agitações superficiais é a mesma; que as correntes e as agitações resultam em outros elementos (a vida marinha), que,
por sua vez, vão modificando aos poucos essas mesmas
correntes; que é possível alterar de maneira mais drástica
muitas das correntes por meio de barragens e canais.
O que podemos concluir dessa imagem marinha a respeito da natureza humana entendida pelos conservadores?
O seguinte: para os conservadores, assim como a história
é imóvel, a natureza humana para eles resulta em apenas
duas possibilidades: agitação constante, mas superficial; e
calmaria durável e constante. O movimento, quando existe,
é apenas o superficial e, assim, deve ser desconsiderado
no cômputo geral.
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ntretanto, não há motivo para considerar que a natureza
humana é estática; essa concepção só faz sentido de verdade quando temos pouca história atrás de nós (como era
o caso dos antigos, isto é, dos gregos e dos romanos) (cf.
BURY, 1920) e/ou quando queremos que o mundo fique
parado. Se tivermos uma longa história e percebermos
que o movimento integra de pleno direito à existência
humana, a natureza humana terá que ser entendida de
modo dinâmico.9
Os conservadores, portanto, escolhem o que querem
apoiar, no sentido de que decidem ignorar aspectos que
lhes são desagradáveis. Eles escolhem ignorar as mudanças sociais que o espetáculo histórico − muito mais via
sociologia do que via história − impõe. Analogamente, eles
escolhem uma concepção estática da natureza humana,
deixando de lado todas as evidências em favor da concepção dinâmica. Essas escolhas incoerentes ocorrem desde
a fundação do conservadorismo por Burke, na medida
em que ele optou por deixar de lado em sua definição a
Revolução Americana como revolução, a revolta baronial
contra o rei como revolta etc. Em suma: ele escolheu entender a história inglesa moderna como se fosse a história
das antigas dinastias egípcias ou chinesas, como grandes
imobilismos temporais.
Os conservadores atuais igualmente fazem escolhas
desse tipo, à la carte, adotando o que lhes convém, rejeitando também o que lhes convém e sendo vagos a respeito
dos critérios para adoções e rejeições.10 Um exemplo banal
é a total incoerência a respeito da aceitação de trechos bíblicos: muitos conservadores vigorosamente aceitam trechos
que, supostamente, condenam a homossexualidade; ao
mesmo tempo, a virtual totalidade de conservadores omite
os trechos que condenam ao apedrejamento as mulheres
que não se casarem virgens.
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utro exemplo em que os conservadores são ambíguos, confusos ou contraditórios,
ao escolherem à la carte as suas tradições: a rejeição da escravidão. No Ocidente
moderno, ela desgraçadamente vigeu por mais de 300 anos. Esse prazo deveria ser
suficiente para garantir-lhe a aprovação histórica, mas, no caso do Brasil, quando ela
foi abolida de uma vez, de verdade ninguém resistiu à mudança.11 Embora durante a
monarquia – que, aliás, fundou e manteve-se enquanto existiu escravidão no Brasil
– houvesse conservadores que defendiam a escravidão (como José de Alencar),
não vemos nenhum conservador de hoje lamentando, no Brasil, a mudança brusca
que foi o fim do trabalho servil no país.12
Outro exemplo, ainda: a despeito do cinismo envolvendo o suposto “tratamento
precoce” contra a Covid-19, não vemos nenhum dos autodenominados conservadores defendendo de verdade “tratamentos tradicionais”, como rezas, a colocação de pedras aquecidas na testa, o consumo de alface ou coisas assim. Todos
fazem questão de usar o mais atual, o mais moderno, o mais eficiente tratamento
científico, mesmo que seja na forma enganosa do emprego da hidroxicloroquina
(supostamente justificada com base em pesquisas “científicas”).
Vale a pena repetir: o suposto respeito à historicidade, proclamado pelos conservadores, é apenas meio respeito; na verdade, é apenas um apego a algumas
instituições e práticas, escolhidas segundo suas conveniências políticas, econômicas, filosóficas e por vezes até estéticas.
UM CONSERVADORISMO PROGRESSISTA

Em suma, diferentemente do que propõem os conservadores, atuais ou não,
a fórmula “respeito às instituições que passaram pelo teste do tempo”, amparada
pela concepção estática da natureza humana e contrária ao “progressivismo”, é
inadequada e insuficiente em termos políticos. Acima de tudo, ela é ruim para a
própria concepção “conservadora”.
Um verdadeiro respeito às experiências históricas, isto é, àquilo que pode, de
fato, ter passado no teste da resiliência histórica, ao mesmo tempo que aceitando as
mudanças exigidas pela própria experiência histórica e pelas necessidades advindas
da vida em sociedade – mudanças incrementais ou não –, pode ser sumariada em
uma outra fórmula, muito superior à proposta por Burke e, talvez não por acaso,
proveniente do lado que o irlandês criticava: é o “só se destrói o que se substitui”,
criada pelo líder revolucionário Georges Danton, adotada por Augusto Comte e
empregada pelos positivistas desde meados do século XIX (cf. TRINDADE, 2007).
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Esse líder e patriota, que no final da vida pôs-se contra o rousseauniano Robespierre,
teve a memória louvada por Augusto Comte como o representante da escola construtiva de
Diderot na Revolução Francesa (cf. COMTE, 1899). Sua fórmula afirma ao mesmo tempo
a necessidade de respeitarmos o que já existe e de sermos responsáveis em face das
necessidades sociais e políticas. Além disso, de maneira central para os nossos propósitos,
essa fórmula conjuga a conservação com as mudanças.
É necessário lembrar que, não por acaso, os conservadores definem-se em oposição
ao progresso e aos chamados “progressistas”. Não cabe aqui criticarmos sistematicamente a concepção de “progresso” que rejeita todo o passado histórico, ou que considera
que o passado é um peso que nos oprime (como dizia Marx (2011)). Essa concepção de
progresso é errada do ponto de vista sociológico e desastrosa do ponto de vista político.
Em todo caso, ocorre que os conservadores, a partir de sua concepção estática da
história e da natureza humana, rejeitam de roldão tanto o progressivismo que nega toda
historicidade quanto o progressivismo que respeita a historicidade, mas reclama mudanças. Como se diz, os conservadores jogam fora o bebê juntamente com a água do banho.
Se a definição do conservadorismo é vaga e tende ao imobilismo, embora com clareza
valorize uma faceta da historicidade humana, por outro lado os “progressistas” não se
saem melhor; na verdade, tendem a definir-se de modo pior. A concepção de que o comum dos autoproclamados progressistas defende o progresso é largamente tributária da
oposição ao imobilismo tendencial dos conservadores e, por isso, não raras vezes tende
simplesmente a ser sinônima de “mudança” – qualquer mudança. Entretanto, de modo
mais específico, os progressistas também são chamados de “esquerda”, caso em que
as referências passam a ser a valores e a concepções mais determinados, ao marxismo
em particular e, em virtude disso, às ideias correlatas de luta de classes e de extinção do
“capitalismo”. Isso dá um caráter virulentamente classista à esquerda, que, em seu projeto
de revolução mundial, afirma-se equivocamente como “universalista”.
De qualquer maneira, a tendência geral nesse movimento, como observou Norberto
Bobbio (2001) há muitos anos, é que a esquerda busca a igualdade, ao passo que, por
oposição, a direita buscaria a liberdade. No que se refere à “direita”, parece-nos que a
busca da liberdade é apenas a forma que Bobbio encontrou para determinar uma oposição
elegante, mas principalmente fácil em relação à esquerda. Ainda assim, o vínculo básico
entre esquerda e igualdade proposto por Bobbio parece-nos correto.

A esquerda busca a
igualdade, ao passo que,
por oposição, a direita
buscaria a liberdade
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e há um aspecto sociológico verdadeiramente “relacional”,
este é o das definições mútuas dos conservadores e dos
progressistas: uns definem-se em função dos outros, a partir e contra as definições que cada qual dá para si mesmo.
Em diversos artigos anteriores (p. ex.: LACERDA, 2016)
insistimos em o quanto é ruim a definição que os autoproclamados progressistas dão para si mesmos, a partir da
sua definição de progresso. Se os conservadores negam
a historicidade no sentido de mudanças, os progressistas
negam a historicidade no sentido de legado.
Ambas as definições tomadas isoladamente são insatisfatórias – embora possam e devam combinar-se. A
combinação dessas definições não é a soma de cada uma
das perspectivas, na medida em que elas têm pressupostos
filosóficos, sociológicos e morais diversos. A combinação
das duas perspectivas parciais necessariamente altera as
definições parciais anteriores, de tal sorte que as perspectivas políticas dos conservadores e dos progressistas
também deveriam mudar. Um progresso que respeite a
ordem, uma ordem que permita (isto é, que seja aberta a
e que desenvolva) o progresso: essa concepção é tão distinta filosófica e sociologicamente dos conceitos simples
subjacentes a conservadores e progressistas quanto é
diferente em termos políticos de cada um desses grupos.
Esse movimento não é nem conciliação, nem apaziguamento, nem justaposição; trata-se de uma nova composição, superior aos dois elementos prévios isoladamente
tomados. Essa foi e é a proposta positivista, de Augusto
Comte, de “ordem e progresso”. Parece clara e urgente
a necessidade de retomá-la.
PARA CONCLUIR

A título de conclusão desejamos fazer alguns comentários abertamente atuais, afastando-nos das considerações
mais abstratas feitas até aqui.

O atual movimento conservador no Brasil, a despeito da
pretendida unidade política, é muito mais uma construção
linguística (a partir do uso do rótulo “conservador”) do
que uma realidade fática. Ele consiste em um estranho
amálgama intelectual, político e social: há católicos (como
Claudia Gomes); tradicionalistas (como os olavistas); evangélicos; “liberais” (como Kataguiri); autoritários; retrógrados
e monarquistas (como Orleans e Bragança); e fascistas.13
Na presente conjuntura, o que os une, além do rótulo
genérico, são a rejeição a um certo progressivismo (na forma do fantasma do “lulopetismo”) e o apoio ao presidente
da República, apodado de conservador apenas a partir de
sua histeria antipetista. Esse estranho amálgama reúne
sob o mesmo teto grupos heterogêneos, obrigando-os a
compromissos morais e políticos que não têm necessidade
de ocorrer.
Ao mesmo tempo, ainda que sejam limitadas e parcialmente corretas, as concepções do conservadorismo
burkeano emprestam dignidade filosófica e política aos
demais grupos que estão agrupados no rótulo genérico do
conservadorismo. Isso ocorre por vontade própria, como
podemos ler com todas as letras na defesa convicta que
a professora Claudia Gomes faz do atual presidente da
República (PROFESSORA DA UFG EXPLICA, 2021):
Para quem vê de fora, o universo bolsonarista pode
parecer um balaio de gatos. A impressão não está de todo
incorreta. A direita é assim porque não há um conjunto de
dogmas como na esquerda. O conservadorismo é, na verdade, a negação da ideologia. [...] O conservador é alguém
que vê a continuidade da experiência humana como um
caminho mais seguro, com pequenos ajustes na direção,
em detrimento de um “grande salto” para construção do
“paraíso socialista” [...]. Em particular, como católica, meu
apoio está condicionado à obediência do presidente Bolsonaro aos valores professados pela minha Igreja. Enquanto o
presidente Bolsonaro estiver ao lado do que ensina a Igreja
Católica, terá meu apoio irrestrito.
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Todavia, os elementos que reúnem os grupos “conservadores” são cada vez mais frágeis, menos coerentes
e – isso é o principal – mais daninhos para o país. No
cenário ideal, caber-lhes-ia uma reflexão profunda, uma
“autocrítica”, que lhes permitisse perceber os danos institucionais, sociais e morais de que o Brasil cada vez mais
padece. Não há dúvida de que os elementos autoritários,
fascistas, retrógrados não farão nenhuma reflexão sobre
si mesmos e suas ações. Agora que estão no poder eles
fazem exatamente o que desejam realizar, ainda que não
tudo o que desejam.
Tornou-se famosa a sintomática frase dita pelo atual
presidente da República, logo após a sua eleição em 2018
ou no início do seu governo, em 2019, segundo a qual ele
que tinha de destruir muito antes de fazer qualquer coisa
positiva. Essa afirmação, dita com a aquiescência do seu
ultraliberal ministro da Economia, pode concordar com

INTELIGÊNCIA

o perfil de autoritários, fascistas, retrógrados e mesmo
ultraliberais.
Entretanto, é difícil entender como é que ela se coaduna
com o conservadorismo à la Burke. Mas, mesmo assim,
nutrimos um pouco de esperança e cremos existir conservadores que, apesar das limitações de sua perspectiva
filosófica, valorizam mais as liberdades, a tolerância, o respeito mútuo, as instituições de bem-estar social, a história
republicana do Brasil, do que o apoio a um determinado
presidente da República a quem é atribuído o rótulo de
“conservador”.
Enquanto isso, a conclusão geral a que podemos chegar
a respeito dos conservadores é o que dá título a este artigo:
eles têm alguns acertos, mas muitos erros.
O autor é professor da Universidade Federal do Paraná.
GBLacerda@ufpr.br
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NOTAS DE RODAPÉ
1. O presente artigo seria inicialmente apenas uma curta nota crítica motivada por
observações lidas na imprensa, mas aos poucos ensejou reflexões mais amplas.
De qualquer modo, agradeço o apoio e os comentários de Christian Lynch.
2. Exemplar dessas contradições e tensões foi o debate entre dois propagandistas do conservadorismo nacional, Caio Coppola e Kim Kataguiri, em maio
de 2021, que se dividiram entre apoiar ou rejeitar a figura e o governo do
atual presidente da República (cf. ZANINI, 2021). Além do “liberalismo” e do
“conservadorismo”, o que os une é a rejeição a um fantasma político chamado
“lulopetismo” – fantasma que, até certo ponto, eles mesmos criaram.
3. As opiniões que motivaram este artigo foram expostas em uma entrevista
escrita e revelam muito do atual senso comum político do Brasil e, em particular,
do ambiente “conservador”. Essas opiniões são de uma professora de Direito
da Universidade Federal de Goiás, Cláudia Helena Nunes J. Gomes, expostas
em um periódico local de direita (Jornal Opção); nos termos desse jornal, Gomes
seria “[...] uma das mais articuladas vozes da direita no Estado [...]”.
Embora o artigo como um todo seja exemplar, foi o seguinte trecho que me
chamou mais a atenção: “[...] o conservador é alguém que vê a continuidade
da experiência humana como um caminho mais seguro, com pequenos ajustes
na direção, em detrimento de um “grande salto” para construção do “paraíso
socialista”, experimentados na China e em Cuba com seu milhões de mortos
pela fome ou paredão de execução” (PROFESSORA DA UFG EXPLICA, 2021).
Curiosamente, a professora Gomes também afirma que o político goiano Major
V. Hugo (que integra a base política do atual presidente da República) não seria
“conservador, mas positivista”. Essa acusação de “positivismo” feita por uma
conservadora a um militar é notável, embora seja mera cortina de fumaça
(LACERDA, 2020a).
4. “Até certo ponto justificada” porque, se Burke estava chocado com a destruição das instituições sociais feita pelos revolucionários, ele também perdia
totalmente o sentido de progresso social. Ou seja, faltava-lhe uma concepção
ampla da marcha humana, a partir da qual ele pudesse avaliar o presente e o
passado: ele via apenas o passado. Conforme depois notou Comte (1899; 1929),
são exatamente o apego excessivo ao passado e a concomitante incapacidade
de discernir o futuro que estimula a manutenção cega de instituições; o resultado
disso, por sua vez, é a explosão destruidora realizada pelas forças do progresso. A solução para esse problema está em a história não ser sacralizada, mas
respeitada e empregada como base para a sociologia, que, por sua vez, atua
como guia intelectual, política e moral para os negócios humanos, conjugando
a ordem e o progresso.
5. Em contraposição, os “progressistas” entendem que o rompimento com o
passado é bom ou correto.
6. No Brasil isso se limita a uma defesa confusa e parcial do catolicismo, adotado
à la carte, conforme as preferências e conveniências do freguês. A defesa de
instituições herdadas da Idade Média faz um pouco mais de sentido na Inglaterra, em que o conservadorismo, com o apoio dos meios de comunicação,
esforça-se por manter a sociedade de castas, a monarquia e a teologia oficial
de Estado (e até um certo imperialismo). Ainda assim, ao longo do século XX o
conservadorismo inglês viu-se cada vez mais acossado pelo progressivismo (cf.
JUDT, 2010); quando ele retornou ao poder com um projeto próprio, esse projeto
consistiu em uma destruição generalizada, no ultraliberalismo (cf. LYNCH, 2020).

7. Usamos as palavras “dominar os destinos”, “controlar os resultados” etc.
porque o objetivo é esse mesmo, o de sermos senhores de nossas vidas, tomadas coletiva e individualmente. Isso, evidentemente, não equivale, de maneira
nenhuma, a afirmar que devemos tornar-nos autômatos a serem explorados
pelo capitalismo e/ou pelo Estado (como afirma o marxismo místico-romântico
da Escola de Frankfurt), nem se trata de aplicar às ciências humanas a lógica
das ciências naturais (como defende a metafísica alemã da “compreensão”)
(cf. TEIXEIRA MENDES, 1898; GRANGE, 2008).
8. É claro que essa rejeição em bloco da modernidade não os impede de usarem
sem pudor os meios mais atuais de manipulação das massas, de enriquecimento
individual, de comunicação e até de preservação da vida. Apesar de serem arquiconservadores, eles também não têm pudor nenhum de proporem revoluções
sociais e políticas para implementarem suas ideias e valores – a diferença com os
“progressistas” e a esquerda é que esses arquiconservadores querem revoluções
para irem para trás, não para frente; nesse sentido, eles são mais arquirretrógrados que arquiconservadores. A possibilidade de empregar a revolução para fins
conservadores liga-se à admiração do propositor inicial do tradicionalismo (Julius
Evola) por Lênin e seus métodos violentos; nos anos 1920 a 1940, o apoio ao
fascismo e ao nazismo foi um passo fácil. Assim, não é casual a simpatia ou o apoio
de vários conservadores atuais a políticos que não apenas são antiprogressistas,
mas que também são francamente autoritários. Cf. Teitelbaum (2020).
9. Muitos “críticos” sociais afirmam que o ser humano não possui natureza
humana; eles baseiam-se em considerações que entendem a sociedade de
modo estático – e, em particular, contrário ao que os próprios críticos defendem. Entretanto, isso não faz sentido. É necessário termos clareza de que não
existem funções sem órgãos; assim, o ser humano é uma realidade biológica,
social e psicológica. A constituição biológica do ser humano estabelece uma
natureza humana: inicialmente em termos genéticos, depois via constituição
cerebral e das interações sociais e históricas, é a esse conjunto que nomeamos
“natureza humana”. Isso acarreta que o ser humano, embora muito plástico,
não é infinitamente plástico nem “qualquer coisa”; ele tem características que
o tornam humano, para bem e para mal. Cf. Comte (1929).
10. Assim, a vagueza não se deve apenas à rejeição a um comportamento
determinado; ela cumpre também a função de dificultar a determinação dos
parâmetros adotados nas escolhas mais ou menos aleatórias realizadas. Mesmo
assim, notemos que os conservadores não rejeitam por si mesmas doutrinas
orientadoras (políticas ou morais); por exemplo, na quase totalidade das vezes
eles são cristãos. Dessa forma, o problema de verdade está na sua concepção
de progresso; mas não é o progresso por si só, é o progresso no que ele tem
de dissolvente das suas crenças morais e políticas.
11. Evidentemente, o caso dos Estados Unidos é bem diferente, em que a
escravidão se encerrou após e devido a uma guerra civil.
12. Bem entendido: nenhum conservador que não seja um romântico saudoso
da monarquia (e com interesses familiares nisso), como o Deputado Federal Luiz
P. Orleans e Bragança, que não por acaso justificou a escravidão com base em
uma concepção estática da natureza humana (cf. ESCRAVIDÃO É “ASPECTO
DA NATUREZA HUMANA”, 2019).
13. Em Lacerda (2020b) analisamos o apoio fascista ao presente governo federal.
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INTRODUÇÃO

Ao longo de toda a obra do sociólogo e diplomata José Guilherme Merquior (19411991) é possível detectar uma ética humanista, isto é, uma aspiração por um ideal
formativo que cultive plenamente as potencialidades morais, intelectuais e estéticas
do ser humano. Em seu primeiro livro, “Razão do Poema” (1965), há uma passagem
na qual o autor delineia que o “conceito radioso” de Humanitas é o legado de “uma
longa tradição humanista e liberal, desde o Renascimento e dos iluministas até o sábio
de Weimar [Goethe]” (MERQUIOR, 2013, p. 285).
Nesse mesmo ensaio Merquior enaltece a teoria da linguagem de Wilhelm von
Humboldt (1768-1835) – um filósofo alemão que, anos depois, também o inspirou por
suas contribuições cruciais de seu pensamento liberal:
Humboldt vislumbra o existir inconsciente da linguagem, seu uso cotidiano
inconscientemente inventivo; imbuído das preocupações weimarianas com
a humanitas, com o homem integral, vê na linguagem o ato solucionador da
oposição entre indivíduos e entre o indivíduo e o mundo. (...) Linguagem é atividade; é um ato de síntese, pelo qual o espírito, exercendo seu poder ordenador,
objetiva as impressões que recebe do exterior, conferindo-lhes a estabilidade
da significação. Como a consciência para Kant, o homem linguístico de Humboldt se define por seu caráter ativo, superando o simples reflexo, a simples
passividade ante o mundo (Ibidem, p, 277-279).
Em sua crítica cultural, esse viés humanista também está presente; por exemplo,
em “Formalismo e Tradição Moderna” (1974). O pressuposto normativo de Merquior
para apontar os problemas culturais decorrentes da massificação da arte e do rebaixamento da percepção estética é um conceito de cultura como “processo formativo”, que
“implica a livre personalização da herança cultural” (Idem, 2015, p. 56). Baseando-se na
interessante analogia filológica traçada por Werner Jaeger (1888-1961) entre o conceito
grego paideia, o latino cultura animi e o alemão Bildung, Merquior concebe a cultura
como cultivo do espírito, como uma educação que visa à formação: “A equação paideia
= cultura = humanitas nos convida a pensar o conceito de cultura (...) naquele sentido
antropoplástico perfectivo (...), em que cultura se refere sobretudo a cultura pessoal
como produto de uma assimilação espontânea do saber e da tradição” (Ibidem, p. 57).
Na década de 1980, quando José Guilherme passou a formular explicitamente seu
pensamento político, postulou um liberalismo que, em vez de liberista (isto é, que prioriza a liberdade econômica), colocava sua ênfase no combate às desigualdades sociais
em países periféricos como o Brasil, mas mantinha um viés humanista, na medida em
que ressaltava que um tema crucial na tradição liberal, para além da utilitarista busca
pela felicidade, é a “procura da excelência”, a “visão da humanidade como um ideal”
(Idem, 1991, p. 14-16).

80 TRIBUTO I

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

E

ste artigo tem como propósito analisar como, em seu
pensamento político, Merquior procurou sintetizar e
atualizar dois temas dentro da tradição do liberalismo:
de um lado, o resgate da vertente social-liberal, a
qual rejeitava uma visão minimalista do Estado em
prol de outra que considera o seu papel em remover
obstáculos para o autodesenvolvimento humano; de
outro, a preocupação com o autoaperfeiçoamento,
presente no ideal da Bildung em autores como Wilhelm von Humboldt (1768-1835).
Em outras palavras, pretendo compreender como
Merquior combina uma preocupação humanista com
o cultivo da individualidade, a qual já estava presente
em sua obra de juventude, com a apologia de um
liberalismo que não o reduza a um “preceito econômico que, tomado equivocadamente por uma ética
liberal, degrada o liberalismo a um baixo hedonismo
utilitário” (Idem, 2014, p. 174).

MERQUIOR
CONCEBE A
CULTURA COMO
CULTIVO DO
ESPÍRITO
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Ao longo do artigo farei uma breve exegese dos pensadores liberais que são centrais
para o argumento de Merquior, como Humboldt − por ser o responsável pelo elo entre
liberalismo e Bildung – e John Stuart Mill (1806-1873), pela ênfase na individualidade e
por sua influência sobre o social-liberalismo. Em seguida pretendo investigar os principais artigos e ensaios de Merquior sobre o pensamento liberal, como “O Argumento
Liberal” (1983), “Algumas Reflexões sobre os Liberalismos Contemporâneos” (1986) e
“O Liberalismo: Antigo e Moderno” (1991).
Entre minhas inspirações metodológicas está a “análise morfológica” proposta por
Michael Freeden (1944) para interpretar as ideologias políticas, presentes em sua própria
análise específica sobre o liberalismo, na qual procura discernir seus conceitos centrais,
tais como: seu credo individualista; sua plasticidade em relação a contextos históricos e
socioeconômicos; e sua celebração de uma forma particular de liberdade e autonomia, a
qual envolve o desenvolvimento e proteção de sistemas de direitos individuais e limites
às intervenções do poder social e político (cf. FREEDEN, 2013).
A CONCEPÇÃO HUMANÍSTICA DA LIBERDADE EM HUMBOLDT E STUART MILL

O supracitado conceito de Bildung é crucial para entender a dimensão cultural do liberalismo de Humboldt, Mill e do próprio Merquior. A palavra Bildung (cuja raiz etimológica
é Bild [imagem], da qual deriva Bilden [formar, modelar]) tem suas origens na mística da
Idade Média. O teólogo e místico germânico Meister Eckhart (1260-1327) foi quem criou
esse conceito, ao propor ver o homem como imagem de Deus. As seitas surgidas com
a Reforma reiteraram a dimensão espiritualizada do conceito de Bildung, com destaque
para o Pietismo, a vertente decididamente mais extramundana do protestantismo alemão;
para os pietistas, a Bildung é o processo de construção do caráter do homem. É, contudo,
a partir da secularização deste ideal no fim do século XVIII, através de pensadores como
Goethe (1749-1832), Herder (1744-1803) e Humboldt, que Bildung se estabeleceu como
a ideia de uma formação universal, estreitamente ligada ao conceito de cultura (Kultur) e
designando, antes de tudo, a maneira especificamente humana de aperfeiçoar as aptidões
e faculdades (cf. GADAMER, 2008, p. 45).
Realizada por meio do contato profundo do indivíduo com as várias esferas da cultura,
a Bildung não se produz na forma de uma finalidade técnica, mas nasce do processo
interior de formulação e aperfeiçoamento; ou seja, é imanente, um fim em si mesmo.
Enquanto visão de mundo, a Bildung sintetiza elementos racionalistas provindos do Esclarecimento (Aufklärung) e do Classicismo, com a valorização da subjetividade cara aos
pré-românticos do Sturm und Drang (Tempestade e Ímpeto), e ao Romantismo. O que se
busca é a formação integral e harmônica do ser humano, reconhecendo nele a paridade
razão−emoção. Além do autoaperfeiçoamento do indivíduo (isto é, uma disciplina do self),
também se objetiva algo mais coletivo e universalista: a constituição de uma nova Paideia.
Uma peculiaridade da sociedade alemã que favoreceu o florescimento da Bildung consiste no fato de ter sido bem menos politizada, mais hierárquica e com menor mobilidade
social que a França e a Inglaterra; com isso, os esforços intelectuais foram devotados
a áreas mais introspectivas: a arte e a filosofia. Sendo assim, os intelectuais e artistas
alemães viam seu autocultivo de forma mais estética e/ou especulativa que os britânicos e franceses. A insistência alemã na Bildung repercute na própria concepção alemã
de liberdade, que é mais comunitarista e menos atomista que a inglesa e a francesa. A
idiossincrática fórmula da “ideologia alemã” consiste em uma combinação de holismo
comunitário e individualismo autocultivado. (cf. DUMONT, 1994, p. 19)
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umboldt, representante máximo do liberalismo alemão ao lado de
Kant (1724-1804), define a liberdade como a possibilidade de uma
atividade variada e indefinida, sendo indispensável para que o indivíduo desenvolva de forma plena as suas capacidades. Este autoaperfeiçoamento consiste em permitir que o ser humano “desfrute
da mais absoluta liberdade para desenvolver a si mesmo a partir de
suas próprias energias, em sua perfeita individualidade”, sendo que
“este vigor individual se combina com a pluralística diversidade em
prol da originalidade” (HUMBOLDT, 2004, p. 145-151). A seguinte
passagem de “Teoria da formação do ser humano” é elucidativa
dessa relação entre liberalismo e humanismo:
A tarefa última de nossa existência, qual seja: conferir, pelos
indícios de uma ação vital efetiva, um conteúdo tão grande
quanto possível ao conceito de humanidade presente em
nossa pessoa, tanto durante o tempo de nossa vida quanto
para além dela mesma – ora, essa tarefa só se cumpre
ao vincular-se o nosso eu ao mundo, a fim de se criar a
interação mais geral, mais intensa e mais livre possível
(HUMBOLDT, 2006, p. 217).

Em “Os Limites da Ação do Estado” (escrito em 1792, mas
publicado apenas em 1852), Humboldt delineia uma forte relação
entre liberdade e aperfeiçoamento pessoal:

HUMBOLDT DEFINE
A LIBERDADE COMO
A POSSIBILIDADE
DE UMA ATIVIDADE
VARIADA E
INDEFINIDA

A verdadeira finalidade do Homem (...) é a da formação, a
mais alta e harmoniosa possível, de suas forças em direção a uma totalidade completa e consistente. A liberdade
constitui a primeira e indispensável condição que um semelhante desenvolvimento pressupõe; no entanto, existe
além disso uma outra condição essencial (...), uma variedade
de situações (Idem, 2004, p. 143).

Como indica o próprio título de “Os Limites da Ação do Estado”, Humboldt foi um dos primeiros expoentes de uma “noção
não intervencionista do Estado como um ‘vigia noturno’” (MERQUIOR, 2014, p. 164). Nas palavras do próprio pensador alemão:
“qualquer interferência do Estado em assuntos particulares – em
que não ocorra qualquer violência aos direitos individuais – deveria
ser absolutamente condenada” (HUMBOLDT, 2004, p. 153). Esse
conceito de liberdade é, segundo a famosa dicotomia de Isaiah
Berlin (1909-1997), negativo, ou seja, “sou considerado livre à
medida que nenhum homem ou grupo de homens interfere com
a minha atividade”, sendo a liberdade política nesse sentido “simplesmente a área na qual um homem pode agir sem ser obstruído
por outros” (BERLIN, 2002, p. 229).
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John Stuart Mill chegou a utilizar um trecho de “Os Limites
da Ação do Estado” como epígrafe de seu ensaio “On Liberty”
(1859). Esse liberal britânico se inspirou no ideal da Bildung para
conceber uma visão mais romântica da liberdade, segundo a
qual o bem-estar é mais bem alcançado se houver um livre
desenvolvimento da individualidade, isto é, da “realização
pessoal alcançada por meio da percepção da identidade ou
das qualidades únicas de um indivíduo” (HEYWOOD, 2010, p.
65). Há, portanto, uma ênfase no autocultivo do ser humano,
na formação do caráter: o indivíduo deve poder fazer escolhas;
assim, será livre para usar e interpretar a experiência humana
à sua própria maneira. Os costumes são úteis paras certas
circunstâncias, mas não desenvolvem qualidades distintas; os
poderes mentais e morais só se aprimoram à medida que são
usados (cf. MILL, 2016, p. 61).
Mill discorda do utilitarismo de Jeremy Bentham (1749-1832)
por este “ignorar a perfectibilidade humana – a capacidade de
buscar a excelência e a virtude em si mesmas” (BELLAMY,
1994, p. 43). Bentham teria tratado os desejos humanos como
“fixos e essencialmente básicos”, podendo ser manipulados
mas jamais aperfeiçoados; já o autor de “On Liberty” afirmava
que “os seres humanos eram tão diferentes e seu aperfeiçoamento potencialmente infinito”, logo “tinham de ter o pleno
direito de se desenvolver de acordo com as naturezas internas,
por tentativa e erro” (Ibidem, p. 43).
Em suma, Stuart Mill se baseou no pensamento pós-romântico alemão ao conceber uma ideia de cultura na qual “as formas
de vida nas quais os seres humanos podem desenvolver-se e
prosperar são inerentemente variadas” (GRAY, 2011, p. 55).
De certa maneira, propunha uma mescla dessa concepção
do liberalismo como autotelia (realização pessoal) “com uma
preocupação por autonomia (liberdade política) e com um gosto
pela experiência e pelo experimento” (MERQUIOR, 2014, p.
130). Além disso, seu “On Liberty” se tornou uma espécie de
“Bíblia libertária” ao entrelaçar vários ramos do pensamento
liberal: “Liberdade política, autonomia negativa, autodesenvolvimento, liberdade como intitulamento, liberdade de opinião,
liberdade como autogoverno, liberdade como privacidade e
independência” (Ibidem, p. 13).
A PERIODIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PENSAMENTO LIBERAL

Duas obras que oferecem de forma sintética a perspectiva de
José Guilherme Merquior sobre a tradição liberal são o ensaio-título de “O Argumento Liberal” (1981), e o livro “O Liberalismo: Antigo e Moderno” (1991). Em ambos o autor desenvolve
uma abordagem histórica das ideias liberais, mas ainda assim é
possível notar juízos de valor, tomadas de posição de Merquior
diante das correntes e autores estudados.
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ara esse autor, o cerne do argumento liberal é “uma dose inata de desconfiança ante o poder e sua inerente propensão à violência” (Idem, 2019, p. 78) – e
esse é um ponto no qual o liberalismo se distingue tanto do conservadorismo
quanto do socialismo, pois ambos acreditam que, no limite, o poder pode
ser expandido em nome da garantia da ordem (para os conservadores) ou
da igualdade (para os socialistas).
John Locke (1632-1704) e Montesquieu (1689-1755), segundo Merquior,
foram mais ancestrais do que propriamente fundadores do liberalismo;
ambos deixaram como legado o imperativo da limitação do poder: Locke,
por meio da noção de legitimidade baseada no consentimento individual;
Montesquieu, com sua análise da mecânica dos poderes (cf. Ibidem, p. 80).
O liberalismo clássico, por sua vez, pode ser caracterizado como “um
corpo de formulações teóricas que defende um Estado constitucional (...)
e uma ampla margem de liberdade civil”, sendo tal doutrina constituída a
partir de três elementos: “a teoria dos direitos humanos, constitucionalismo
e ‘economia clássica’” (Idem, 2014, p. 64).
Os principais expoentes do liberalismo clássico são pensadores como
Benjamin Constant (1767-1830), Alexis de Tocqueville (1805-1859) e John
Stuart Mill (1806-1873); a ênfase principal dessa fase da ideologia liberal foi a
proteção da liberdade civil, i.e., o “livre exercício privado de agires e fazeres
conforme a inclinação de cada um” (Ibidem, p. 80). Segundo Merquior, um
dos problemas da primeira geração do liberalismo foi confundir a tendência
de superação do militarismo pelo industrialismo com “um ilusório perecimento do estado” (Ibidem, p. 80). Tocqueville teria sido um dos poucos
liberais dessa geração que percebeu que “o crescimento da liberdade civil
foi acompanhado, e na realidade pressupôs, uma tremenda expansão da
regulamentação da sociedade (...) pelo estado enquanto foco emissor de
direito” (Ibidem, p. 80).
Ao longo do século XIX, diante dos excessos da Revolução Francesa e
dos levantes políticos de 1848, consolidou-se a segunda geração do pensamento liberal, o liberalismo conservador, o qual absorve parcialmente o tripé
doutrinário do conservadorismo: I) tradicionalismo – a crença na sabedoria
das instituições que resistiram ao teste do tempo; II) organicismo – visão
comunitarista e holística da sociedade; III) ceticismo político – desconfiança
das teorias, especialmente aquelas com amplos propósitos inovadores –
quando aplicadas à vida pública. (cf. Idem, 2014, p. 141).
Os liberais-conservadores mantinham a crença no progresso e a concepção individualista de sociedade, mas também buscavam retardar a
democratização da política liberal, levando assim a uma “ampliação cautelosa da inclusão do povo nos direitos políticos” (Ibidem, p. 183). Autores
como Herbert Spencer (1820-1903), Lord Acton (1834-1902) e até mesmo
o argentino Juan Bautista Alberdi (1810-1884) receavam a massificação da
política e defendiam a “ampliação cautelosa da inclusão do povo nos direitos
políticos” (Ibidem, p. 183).
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mbora a crítica dos liberais-conservadores ao excessivo otimismo
da filosofia da história progressista do liberalismo clássico seja
pertinente, para Merquior o mesmo não se pode dizer de sua desconfiança da ampliação da cidadania, de sua defesa de “um recuo
aberto ou interno, manifesto ou coberto da democracia liberal”
(Ibidem, p. 184).
Ainda no final do século XIX surgiu outro tipo de resposta à massificação da política: em vez de insistir nos dogmas antiestatistas
dos liberalismos clássico e conservador, autores como Thomas
Hill Green (1836-1882) e Leonard Hobhouse (1864-1929), buscaram restaurar a ideia de bem comum e, do ponto de vista prático,
aceitaram uma maior intervenção do Estado, visando a melhorar
a distribuição de renda e desenvolver políticas públicas em áreas
como saúde, educação e previdência social;. Dessa forma, “as
velhas reivindicações de direitos individuais abriram espaço para
exigências mais igualitárias” (Ibidem, p. 259). Com isso houve uma
inflexão à esquerda do pensamento liberal, mais conhecida como
liberalismo social.
Segundo Merquior, a fase social-liberal tem como seu principal
representante John Maynard Keynes (1883-1946), pois esse economista foi o grande “diagnosticador e terapeuta das insuficiências
do laissez-faire” (Ibidem, p. 91-92). Merquior assevera que as ideias
de Keynes foram fundamentais para a renovação do capitalismo
após a Grande Depressão, e concorda com a afirmação dele, de
que o desafio político da humanidade consiste em combinar três
coisas: eficiência econômica, justiça social e liberdade individual
(cf. KEYNES, 1931, p. 307-312).
A partir da década de 1940, entretanto, foi observada uma
gradual reação a essa vertente socializante do liberalismo e seu
resultado prático, o “Estado de bem-estar social”. Ludwig von
Mises (1881-1973) e Friedrich von Hayek (1899-1992), principais
economistas da Escola Austríaca, contribuíram para o ressurgimento do liberismo, isto é, da ênfase na liberdade econômica. Em
meados dos anos 1970, em grande parte pelo êxito eleitoral de
Margaret Thatcher (1925-2013) no Reino Unido, esse ideário se
configuraria politicamente no neoliberalismo (ou neoliberismo) a
partir da “convicção de que o progresso deriva automaticamente
de uma soma não planejada de iniciativas individuais”, propôs-se
“um desmantelamento do social-liberalismo, um retorno em regra
ao estado mínimo” (MERQUIOR, 2019, p. 84).
Ao expor os pontos principais da doutrina neoliberal, Merquior
considera Hayek o seu maior profeta: este propunha “quietismo
governamental, e simples legalismo no plano político-social”, argumentando que a lei “se caracteriza pela sua neutra generalidade,
equivalente à ausência de coerção social no sentido de uma opressão de classe” (Ibidem, p. 84). O neoliberalismo, contudo, também
é visto pelo autor de “O Argumento Liberal” essencialmente como
uma reprise do liberalismo clássico, pois herda as deficiências deste
último em matéria de visão histórica e consciência social.
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Uma divergência crucial de José Guilherme em relação
ao neoliberalismo é quanto à sua filosofia da história, a qual
parte de uma concepção cíclica do processo social, oscilando entre momentos de crescimento (para os neoliberais o
século XIX foi uma “era de ouro”) e outros de decadência
(o século XX, pelo menos até a década de 70, teria sido
marcado negativamente pelo coletivismo):
Keynes, nisso um típico social-liberal, aceitava a
intervenção econômica do Estado e preconizava o
equilíbrio entre a liberdade, a eficiência e uma dose
considerável de justiça social. A seus olhos, o capitalismo era simultaneamente o habitat da “variedade
da vida” e a máquina econômica mais eficiente. (...)
Por mais que as receitas keynesianas, ou aquelas
adotadas em seu santo nome, hajam caído em
descrédito, (...) não posso deixar de simpatizar com
esse seu otimismo histórico; nem de concordar com
Bobbio, quando este aponta, como substrato dos
neoliberalismos de direita, uma filosofia da história
restauracionista. (...) Esses neoliberais querem
de fato fazer o relógio da história voltar atrás. Sua
visão da história pressupõe um modelo simplista,
em que fases negativas se alternam com períodos
positivos reprises (...) de épocas “sábias” para
corrigir os “desvios” dos períodos institucional e
ideologicamente pecaminosos... Confesso preferir
o velho historicismo liberal, em que a história não
é uma báscula e sim uma evolução, feita de etapas
e não de meras fases monotonamente alternadas
(Idem, 1987b, p. 39; grifos meus).
Merquior também acusa a doutrina neoliberal de ser
uma “utopia liberal-conservadora”, deficiente em matéria
de visão histórica e consciência social e incapaz de atender
“aos impulsos democratizantes das sociedades industriais
de modelo liberal”, muito menos às “exigências sociais dos
países, como Brasil, onde a ‘síntese democrático-liberal’
permanece incompleta.” Sendo assim, ele prefere, em
vez do “retrocesso neoliberal”, uma “retomada criadora
do social-liberalismo” (Ibidem, p. 85).
A propósito, essa “síntese democrático-liberal” é
justamente o que Merquior encontra no pensamento político do sociólogo Raymond Aron (1905-1983) e do jurista
Norberto Bobbio (1909-2004). Ambos permitem ao autor
contrapor ao “hedonismo utilitário” dos neoliberais um
(neo)liberalismo democrático, apto a responder à altura os
desafios políticos colocados pelas transformações sociais
das últimas décadas.
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Diante das diversas vertentes do liberalismo (clássico,
conservador, social, neoliberista e “neo-social”), percebe-se em Merquior, por um lado, uma postura crítica em
relação aos liberais-conservadores e aos neoliberais, pois
discorda do temor de ambas correntes diante da democracia e de intervenções estatais que visem a diminuir a
desigualdade social; por outro, sua simpatia pelo liberalismo
social, o qual lida melhor precisamente com os desafios
da democratização. O seguinte trecho de uma entrevista
desse autor para o jornal Última Hora em 1982 oferece
uma boa síntese de sua posição:
O liberalismo moderno é um social-liberalismo, é
um liberalismo que não tem mais aquela ingenuidade, aquela inocência diante da complexidade do
fenômeno social, que o liberalismo clássico tinha. O
liberalismo moderno não possui complexos frente
à questão social, que ele assume. É a essa visão
do liberalismo que eu me filio (MERQUIOR apud
PEREIRA, 2012, p. 339-340).
A “SABEDORIA SOCIOLÓGICA” DO LIBERALISMO SOCIAL

A opção de Merquior pelo liberalismo social não tem
razões apenas ideológicas, mas também sociológicas. No
século XIX, os problemas sociais trazidos pela industrialização e urbanização não estavam no horizonte do liberalismo
clássico; a pobreza de parte expressiva da população e a
crescente desigualdade social eram o reverso do progresso
econômico acelerado, acarretado pela Revolução Industrial.
Em meio ao debate sobre políticas públicas com os
socialistas entre o fim do século XIX e o início do século
XX, os social-liberais defendiam que o Estado deveria assumir certas responsabilidades sociais, mas respeitando
os pilares da sociedade (p.ex., a família) e sem desestimular a ação voluntária. Nesse sentido, acreditavam que
o problema da proposta socialista consistia no fato de que
propunha resolver problemas comunitários introduzindo
“novas formas de organização social, comprometedoras
da liberdade e desestimuladoras da responsabilidade individual” (PAIM, 1998, p. 59).
Pode-se dizer que o liberalismo social representa o
momento em que “os liberais tiveram de repensar sua
atitude com relação ao Estado” (HEYWOOD, 2010, p.
67). As transformações sociais nas primeiras décadas
do século passado, principalmente as acarretadas pela
Grande Depressão, levaram os liberais modernos a defender uma maior ação estatal com base na igualdade de
oportunidades:
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Se determinados indivíduos ou grupos são desfavorecidos pelas circunstâncias sociais em que
se encontram, o Estado tem responsabilidade social de diminuir ou eliminar as desvantagens
para criar oportunidades iguais, ou ao menos não tão desiguais. (...) Os liberais modernos
compartilham com os clássicos a preferência por indivíduos autossuficientes que assumem a
responsabilidade pela própria vida; a diferença essencial é o reconhecimento de que isso só
pode ocorrer se as condições sociais o permitirem. Logo, o principal objetivo do liberalismo
moderno é ajudar os indivíduos a se ajudarem. (Ibidem, p. 67).
Merquior toca nessa questão em seu artigo “Brazil’s New Republic: The Social-Liberal Path” (1987).
Tal como Hélio Jaguaribe (1923-2018), ele admite que o crescimento econômico é condição necessária,
mas não suficiente do desenvolvimento social: “O capitalismo não é um anátema, mas o mercado
não é visto como um meio adequado de suprir as necessidades sociais” (MERQUIOR, 1987a, p. 271).
Ao contrário dos social-democratas, os social-liberais consideram a liberdade individual e não a igualdade social como epicentro de sua concepção política. Ou seja, o liberalismo social não é coletivista, i.e.,
não rompe com uma concepção individualista, focada na ação humana; para que as pessoas possam se
tornar indivíduos mais plenos, gozando da liberdade no sentido amplo, é preciso que o Estado garanta
certos direitos sociais (p.ex., saúde e educação) e fomente a igualdade de oportunidades:
“O conceito social-liberal (...) reside na capacidade de conceber a liberdade moderna como um
equilíbrio complexo entre liberdade e justiça, autonomia individual e direito coletivo. A igualdade
não é buscada como um objetivo final, mas como uma ferramenta flexível usada para ampliar
a liberdade pessoal – daí a preferência por igualar oportunidades e não condições. A liberdade
tende a prosperar com oportunidades justas [fair chances]” (Ibidem, p. 273)
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erquior, portanto, sustentava um liberalismo que equilibra
a maximização da liberdade com uma ampla exigência de
equidade social (cf. JAGUARIBE, 2014, p. 348). Em sua última
conferência, “O Brasil no limiar do século 21” (1990), José
Guilherme afirma que “há uma diferença muito grande entre
os sonhos de certos neoliberais de quase eliminação do Estado” e a necessidade do mesmo “no que diz respeito a certas
definições estratégicas quanto ao futuro de nossa economia
e de nossa sociedade” (MERQUIOR, 2001, p. 11). Também
cabe ao Estado o papel de “protetor dessas imensas camadas
da população brasileira que carecem de teto, que não comem
apropriadamente, que não dispõem de escola e de acesso à
Justiça” (Ibidem, p. 11).
É possível dizer também que o liberalismo social de José Guilherme possui certa “sabedoria sociológica”, no sentido de uma
atenção à diferença de contextos históricos e socioeconômicos:
em países cuja industrialização é tardia (como é o caso do próprio
Brasil), não é possível apostar tanto naquilo que Hayek chamava
de “ordem espontânea”, uma vez que a industrialização precisa
“queimar” etapas para garantir não só prosperidade econômica,
mas também inclusão social; sendo assim, a ação do Estado é
importante para desenvolver políticas sociais:
Em sociedades como a brasileira, (...) o problema do
Estado não tem uma e sim duas faces. Pois a verdade é
que temos, ao mesmo tempo, Estado demais e Estado
de menos. Demais, certamente, na economia, onde, em
diversas áreas, o Estado emperra, desperdiça, onera e
atravanca. De menos, no plano social, onde ainda são
gritantes − e se tornaram inadmissíveis − tantas carências em matéria de saúde, educação e moradia. Daí, em
grande parte, o fogo cruzado num diálogo de surdos: de
um lado, muitos (mas não todos) antiestatistas “se esquecem” de ressalvar nossas tremendas necessidades
na ordem assistencial; de outro lado, vários paladinos do
“social”, a pretexto de justiça e igualitarismo, acabam
condenando, em bloco, as posições antiestatistas, como
se elas não incluíssem a crítica, bem justificada, dos
feudalismos burocráticos na esfera econômica (Idem,
1987b, p. 36).
O ELEMENTO HUMANISTA DO LIBERALISMO DE MERQUIOR

A certa altura da palestra “Algumas Reflexões sobre os
Liberalismos Contemporâneos”, proferida em 1986, José
Guilherme Merquior ressalta a importância da ética na tradição
liberal, e indica que ela não se resume ao tema utilitarista da
procura da felicidade:
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“A este segundo tema eu chamaria de a procura
da excelência (...). Queria citar apenas, sem sair do
século passado, quatro importantes degraus. Todos
eles pertencem, de maneira absolutamente basilar,
à melhor tradição liberal. De início, convém acentuar que esse tema aparece na obra de Humboldt,
considerando classicamente o primeiro grande
liberal alemão, o homem que escreveu o ensaio
sobre os limites do Estado. E também encontrado,
talvez herdado de Humboldt, segundo pensam os
especialistas, na obra do primeiro grande liberal francês, Benjamin Constant, primeiro pós-Revolução
Francesa. (...) Acha-se ainda na obra do próprio Mill
e é, sem dúvida nenhuma, amputar ou truncar essa
obra lê-la apenas sob o ângulo de um utilitarismo
que não se case com a busca da excelência. Mill
não propõe apenas a liberdade individual e a procura
da felicidade; propõe isso conjugado com a procura de níveis de excelência: a busca de níveis de
autoformação pessoal, a busca de aprimoramento
pessoal do indivíduo. E, finalmente, encontra-se o
mencionado tema na obra de Green, que foi, sem
sombra de dúvida, a principal estrela da transformação das ideias liberais, já mais para o fim do século
passado” (Ibidem, p. 15; grifos meus).
Merquior também destaca a conexão entre liberalismo
e humanismo, a qual é “permeada pelo tema da excelência,
da autoformação a tradição liberal dá grande importância ao
“tema do aprimoramento do homem, (...) da cultura animi
− o qual já vem de Cícero e que, reposto pela Renascença,
foi retomado pelos classicistas alemães da época de Goethe em em seguida, de Humboldt” (Idem, 1991, p. 15-16).
Esta digressão sobre o elemento perfectivo no
pensamento liberal reaparece anos depois em uma das
passagens mais relevantes de “O Liberalismo: Antigo e
Moderno” para compreender essa perspectiva humanista
de Merquior. Ela se encontra no sub-capítulo sobre as três
escolas “nacionais” de pensamento liberal. Na primeira
delas, a inglesa, os pensadores costumavam ver a liberdade
como independência, “ausência de obstáculos externos”;
chocam-se, assim, com a tradição humanista, que se ancora nos valores cívicos. A tradição francesa, ao contrário,
tem um viés mais republicano, defendendo a liberdade
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política em oposição aos privilégios. É, contudo, a escola
alemã que oferece a abordagem mais instigante das três.
Partindo de uma concepção mais cultural e humanística da
liberdade, autores como Wilhelm von Humboldt enfatizam
o ideal da Bildung, isto é, o cultivo da personalidade através
de uma formação universal.
O conceito de Bildung está “ligado à liberdade política
porque também salienta a autonomia; contudo, não gira em
torno da participação política, mas em torno do desdobramento do potencial humano” (MERQUIOR, 2014, p. 57).
É compreensível, portanto, que em Merquior enalteça o
legado desse pensador liberal alemão para uma concepção
da liberdade que enfatize o desdobramento do potencial
humano:
“Humboldt exprimiu um tema liberal profundamente significativo: a preocupação humanista de formação da personalidade e aperfeiçoamento pessoal.
Educar para a liberdade, e libertar para educar – esta
era ideia da Bildung, a contribuição goethiana de
Humboldt à filosofia moral.” (Ibidem, p. 56)
Embora não compartilhe da “rebelião contra o raciocínio
utilitarista” que verifica em alguns liberais modernos, Merquior deixa explícita a sua adesão à noção da “humanidade
como um ideal, (...) como um telos, como algo para o qual
o homem se dirige naturalmente”, mas que é também
“resultado de um esforço, de uma conquista, que passa
evidentemente pelo exercício do aprimoramento pessoal”
(Idem, 1991, p. 16).
O resgate de Humboldt por Merquior também mostra
como ele, em parte através de Mill, foi influência decisiva
para o ideário social-liberal. Mesmo que, conforme vimos
anteriormente, o seu conceito de liberdade fosse negativo,
a ética humanista que o permeia poderia ser combinada
com uma concepção positiva, isto é, a da liberdade como
“remoção de obstáculos” ao autodesenvolvimento humano: “Isso era também uma ideia alemã, decorrente de
Humboldt. O Estado nunca se podia pôr no lugar do esforço
humano para a Bildung, ou cultura pessoal, mas podia e
devia ‘promover condições favoráveis à vida moral’” (Idem,
2014, p. 188).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do pensamento político de Merquior permite
constatar que sua defesa do liberalismo social, no plano
teórico, é uma tentativa de conciliar liberdade e igualdade, valorizando mais a participação política do que os
liberalismos de viés mais conservador e/ou econômico;
no plano prático, passa pela consideração de que países
periféricos, cujo desenvolvimento é tardio, não podem se
modernizar economicamente sem lidarem também com
a expansão dos direitos sociais e com a redistribuição de
renda. A proposta social-liberal também é um esforço
de aproximar o liberalismo do ideal da Bildung, isto é, de
uma ética humanista, uma visão mais nobre da condição
humana. Prevalece em sua obra, portanto, uma aspiração
formativa; sua visão de mundo se mantém norteada por
um ideal de autoaperfeiçoamento.
O liberalismo social resgatado por Merquior propõe, de
certa maneira, uma inversão do argumento de Humboldt:
se, no contexto do fim do século XVIII, o pensador alemão
propôs que o pleno desenvolvimento da personalidade
exigia um Estado mínimo (ou seja, uma concepção de
liberdade negativa), Merquior, no fim do século XX, diante
dos novos desafios colocados pela modernidade (em
particular a urbanização, a industrialização e a expansão da
cidadania), postula que o cultivo da individualidade precisa
ter suas barreiras sociais, econômicas e políticas retiradas
por um Estado promotor (isto é, uma noção de liberdade
positiva), que desenvolva políticas sociais em áreas como
saúde e educação para garantir aos indivíduos mais condições materiais de desenvolverem seus talentos.
Em outras palavras, o que o autor de “O Liberalismo:
Antigo e Moderno” postula é uma democratização da
Bildung, uma concepção sociopolítica na qual a liberdade
individual não se dissocia da redução da desigualdade
social e se nutre da participação política (a qual fomenta a
virtude cívica). Em suma, Merquior propõe que uma maior
igualdade de oportunidades fomentada por políticas sociais
permitiria a cada indivíduo desenvolver sua liberdade e
individualidade de forma mais plena.
O autor é doutor em sociologia pelo Iesp-Uerj.
kaiofelipe@gmail.com
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m 1965, Celso Furtado escrevia “Obstáculos políticos ao crescimento econômico
brasileiro”. O texto, não tão lembrado quanto os outros clássicos do autor, analisa os
fatores políticos que explicariam as inconsistências do processo de industrialização no
Brasil, bem como a relação entre o golpe militar de 1964 e as mudanças econômicas
dos 30 anos que o antecederam. É essa associação entre mudanças econômicas e o
sistema político, apresentada por um dos mais importantes economistas da história do
país, que buscamos explorar nas linhas que seguem. Assim, à luz da lógica interpretativa proposta por Furtado, fazemos algumas considerações sobre as relações entre
economia e política no Brasil hoje.
O artigo se divide em três seções, além desta introdução. Na seção seguinte, realizamos um resumo do mecanismo proposto por Furtado para o entendimento dos dilemas
do crescimento econômico no Brasil. Em sequência, apresentamos um breve histórico
das mudanças que ocorreram na economia brasileira nos últimos trinta anos. Por último,
sugerimos um breve exercício contrafactual e nos perguntamos como o autor, se vivo
estivesse, aplicaria seu mecanismo a fim de dar contas das transformações recentes
nas relações entre economia e política no país.

CELSO FURTADO E A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICA E ECONOMIA

Os obstáculos políticos ao desenvolvimento econômico brasileiro são analisados por
Furtado (2013) na esteira do golpe de 1964, que acabara de implantar no país a ditadura
militar. Em síntese, para o autor, a correta explicação para o processo político que resultou na ruptura democrática residiria no descompasso entre as instituições políticas do
Brasil e a estrutura social que se foi configurando ao longo do período de industrialização.
Esta, por sua vez, teria ocorrido a reboque da defesa, pelo governo, dos interesses das
oligarquias agroexportadoras, de modo que não se orientou por qualquer planejamento
ou estratégia voltada ao desenvolvimento industrial. Como resultado, a dinâmica da
urbanização daí decorrente catalisou as instabilidades latentes no desenho institucional
do processo político. Isso acabou por se traduzir, em última instância, em embates
entre os poderes Legislativo e Executivo, uma vez que este último gradualmente se
tornou portador de demandas das camadas urbanas ascendentes, enquanto o primeiro
permaneceu representando os interesses das oligarquias agrárias. A potencialização do
conflito entre ambos, que forjou as condições para o golpe de 1964, teria então refletido
transformações e contradições da estrutura sociopolítica brasileira.
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O argumento de Furtado se inicia a partir da descrição dos eventos que
favoreceram, desde a década de 1930, o início do processo de substituição
de importações no país. Naquele contexto crítico, a desvalorização da moeda
brasileira, decorrente da política de compra do excedente de café pelo governo,
estimulou a produção interna de bens até então importados. Como os lucros do
setor cafeicultor também estavam em declínio, a produção manufatureira voltada ao mercado interno se tornou um negócio atraente na economia brasileira.
No pós-guerra, período que se constituiu, para o autor, em uma “segunda
fase da industrialização do país”, também foram as medidas voltadas a proteger
o preço do café no mercado internacional que condicionaram o desenvolvimento da indústria nacional. Desse modo, ele teria ocorrido de forma disfuncional
à absorção da mão de obra nas cidades − a qual se mostrava cada vez mais
abundante −, assim como repleto de distorções em sua estrutura. Nas palavras
de Furtado (2013, p. 413), a industrialização “realizou-se à sombra dos efeitos
indiretos de medidas adotadas com o objetivo de favorecer aos interesses da
agricultura tradicional de exportação”.
Tal realidade seria uma expressão do poder político das elites agroexportadoras, traduzido no desenho institucional voltado a privilegiá-las no processo
político. No Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados sobrerrepresentavam as oligarquias agrárias, sobretudo devido às regras
eleitorais. Até o processo de industrialização, a estabilidade da estrutura social
do país fez com que o interesse agrário também prevalecesse sobre o Poder
Executivo – tal como ocorrera durante a Primeira República. Com o desenvolvimento industrial, no entanto, a progressiva urbanização faria da população
das cidades fator decisivo nas lutas políticas do país, ensejando tensões que
refletiam transformações sociais não acompanhadas pelas instituições políticas.
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esse ponto, cabe destacar dois elementos-chave do mecanismo de Furtado. Em primeiro lugar, era o Poder Legislativo quem detinha a prerrogativa
de promover eventuais modernizações nos marcos institucionais brasileiros, de modo a fazê-los corresponder às transformações observadas no
tecido social. Tal possibilidade, contudo, ia de encontro aos interesses das
oligarquias cafeeiras, que o controlavam. Em segundo lugar, as deficiências
do processo de desenvolvimento industrial do país, carente de qualquer
planejamento ou estratégia, ensejaram a ascensão de uma população
urbana desprovida de liderança portadora de agendas industrialistas claras
e autônomas, dispostas à confrontação política. Como resultado, num contexto de forte crescimento demográfico, extrema concentração de renda
e pouca absorção de mão de obra pelo setor industrial, as demandas da
população urbana ensejaram, conforme Furtado (2013 p. 421), “um processo precoce de massificação, que daria origem ao populismo característico
das lutas políticas brasileiras dos últimos decênios”.
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A partir daí, o autor analisa o processo político brasileiro
do período à luz da contradição em torno da legitimidade
do Poder Executivo, responsável pela canalização dos
interesses das camadas urbanas da sociedade. Isso porque, por um lado, o presidente precisava operar dentro
dos marcos institucionais, a fim de evitar pretextos para
sua destituição. Tais constrangimentos, por sua vez, eram
desenhados conforme os interesses das elites agrárias, que
controlavam o Poder Legislativo. Por outro lado, a legitimidade do Executivo também se vinculava à realização das
demandas da maioria que o elegeu, mas que esbarrava nas
regras do jogo impostas pelas forças hegemonicamente
representadas no Congresso.
As frequentes crises políticas que atingiram o país a
partir dos anos 50 seriam, portanto, manifestação de um
impasse institucional com origem nas contradições do
crescimento industrial brasileiro. Assim temos, de um lado,
concentração importante de poder das classes agrárias
tradicionais no Legislativo, símbolo da “sobrevivência da
velha estrutura política de base patrimonial, principalmente
latifundiária” (FURTADO, 2013, p. 423); de outro, a Presidência, representante das aspirações desenvolvimentistas
que não conseguem se realizar devido às limitações de sua
capacidade operacional. No limite, a disputa pelo poder teria
levado o processo político à arbitragem militar.
Essa análise de Furtado oferece um mecanismo
causal capaz de provocar reflexões inovadoras em torno
das relações entre economia e política no Brasil contemporâneo. Vale notar que, subjacente a seu argumento,
está a percepção de que as transformações na estrutura
econômica do país – no caso em questão, decorrentes do
processo de industrialização – manifestaram-se também no
campo da política. Tal como apresentado, isso acabou por
suscitar conflitos entre a estrutura de poder existente e os
representantes, sobretudo no Executivo, da configuração
social emergente, que decorreu da trajetória percorrida pela
economia nacional nos anos anteriores. Tratemos agora
das modificações mais recentes na economia brasileira.
Em seguida, vamos imaginar um cenário no qual Furtado
aplica o mecanismo para o entendimento das crises políticas no Brasil de hoje.

INTELIGÊNCIA

subsequente. Em especial, dedica-se maior atenção aos
processos de desindustrialização e de financeirização que
se configuram no Brasil a partir da década de 1980, período
que marca uma transição paradigmática entre modelos
de desenvolvimento que orientaram a agenda econômica
do país.
Por desindustrialização, nos referimos ao conceito de
Tregenna (2009 apud OREIRO; FEIJÓ, 2010, p. 221), que
a entende como uma “situação na qual tanto o emprego
industrial como o valor adicionado da indústria se reduzem
como proporção do emprego total e do PIB, respectivamente”. Já a financeirização pode ser definida tal como
proposto por Epstein (2005, p.3), refletindo “o aumento
do papel dos motivos financeiros, mercados financeiros,
atores financeiros e instituições financeiras nas operações
das economias nacionais e internacional”.1
No caso específico da economia brasileira, Lavinas,
Araújo e Bruno (2017) observam que tal fenômeno vem
se manifestando de formas distintas ao longo do tempo:
até 1994, a financeirização no Brasil ocorreu de maneira
restrita, com base em ganhos inflacionários derivados da
indexação generalizada de contratos relativos ao endividamento público; nas duas décadas seguintes, ampliou-se
sobremaneira, fundamentando-se tanto na renda de juros
e demais ganhos financeiros, com ativos derivados do endividamento público interno e privado, quanto em políticas
sociais que fomentaram a inclusão financeira.
As origens desses dois processos remontam a meados dos anos 1980, quando a proeminência do Estado no
processo de industrialização nacional, em sintonia com
o nacional-desenvolvimentismo predominante nos anos
anteriores, entrou em descrédito pelo cenário inflacionário
e de estagnação econômica que se estabeleceu na esteira
da crise da dívida externa. Ecoando a tendência global, o
Brasil, ao final da década, aderiu à agenda da “globalização”, através da adoção de políticas pró-mercado, a partir
da eleição de Fernando Collor, em 1989.

TRAJETÓRIA ECONÔMICA RECENTE DO BRASIL

Em linha com o argumento de Furtado, a compreensão
da trajetória da economia brasileira contemporânea pode
esclarecer alguns dos desdobramentos sociopolíticos do
período recente. Desse modo, nesta seção, buscamos
analisar algumas das transformações na estrutura econômica brasileira que consideramos relevantes à análise
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GRÁFICO 1

BENS EXPORTADOS PELO BRASIL EM 1962

GRÁFICO 2

BENS EXPORTADOS PELO BRASIL EM 1993

GRÁFICO 3

BENS EXPORTADOS PELO BRASIL EM 2011

Fonte: Observatório de Complexidade Econômica (2020).
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o longo da década de 1990, iniciou-se então uma abertura e liberalização da economia
do país, tanto no plano comercial quanto dos fluxos financeiros. Nesse sentido, marcos
institucionais com essa finalidade, inspirados no receituário do Consenso de Washington,
foram sendo gradativamente implementados. Em linha com o substrato programático
da globalização, a minimização do papel do Estado na economia se refletiu também na
agenda de privatizações de empresas estatais e de parte dos serviços públicos, tendo
em vista a redução das despesas governamentais, em suposto benefício da atração
de investimentos estrangeiros.
Essa tendência se intensificou após o Plano Real, em 1994, responsável pelo
equacionamento do problema inflacionário na economia brasileira. Entretanto, as
altas taxas de juros que se fizeram necessárias à estabilidade monetária, assim como
o câmbio artificialmente apreciado, impulsionaram a financeirização da economia
nacional. No segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, na esteira da crise
cambial que se abateu sobre o país em 1998, a institucionalização do tripé macroeconômico – sustentado em metas de inflação, câmbio flutuante e metas de superávit
primário – continuou sinalizando o compromisso do país com a agenda emanada do
Consenso de Washington.
essa altura, os impactos deletérios da liberalização econômica sobre o crescimento do
PIB, assim como as instabilidades macroeconômicas dela decorrentes, já se revelavam e
se traduziram na insatisfação popular com o governo. Essa, por sua vez, levou à eleição
de Lula, em 2002, do Partido dos Trabalhadores, historicamente comprometido com uma
agenda alternativa à que fora implementada na década precedente. Entretanto, os dois
mandatos do presidente petista foram marcados pela manutenção dos fundamentos da
política macroeconômica e dos marcos institucionais estabelecidos durante a década
de 1990, assim como pela reprimarização da pauta exportadora do país – o que, em
certa medida, deveu-se ao contexto internacional de então, no qual a forte demanda
chinesa por commodities estimulou o agronegócio brasileiro, o que acabou gerando
um problema importante de apreciação cambial.
Nesse cenário, o Brasil seguiu uma trajetória de desindustrialização de sua economia,
pari passu a financeirização. Os gráficos a seguir, gerados pelo Observatório de Complexidade Econômica, refletem essa realidade a partir dos bens exportados pelo país, que
indicam a sofisticação de seu tecido industrial (HAUSMANN; HIDALGO, 2014), em três
momentos distintos. Em 1962, período que antecede a análise de Furtado, explorada
na seção anterior, a pauta exportadora brasileira era ainda monopolizada por produtos
primários. Em 1993, a pauta exportadora já reflete a substituição de exportações que
sucedeu o período de substituição de importações, sinalizando os resultados alcançados
pelo nacional-desenvolvimentismo. Já em 2011, conforme ilustra o Gráfico 3, os efeitos
da desindustrialização nacional se refletem na reprimarização das exportações brasileiras.

ETERNO
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AMANHECER
É importante destacar que, em meados de 2011, o
primeiro governo Dilma buscou reverter a tendência de
desindustrialização da economia através da chamada Nova
Matriz Econômica (NME). Essa política, fundamentada na
redução das taxas de juros e na desvalorização cambial,
contemplou uma série de medidas que visavam a estimular
investimentos privados e recuperar a produção industrial no
país, mas não obteve os resultados almejados. O debate
acadêmico em torno da NME aponta razões variadas para
o seu fracasso, que abrangem desde deficiências em
sua formulação e implementação até a financeirização
de empresas produtivas. Além disso, a NME confrontou
diretamente interesses dos setores financeiros da
economia, cujo poder político aumentaria sobremaneira
desde a década de 1990.
Em 2014, o quadro de deterioração fiscal e de baixo
crescimento econômico indicaram a disfuncionalidade da
agenda econômica levada a cabo na primeira gestão de
Dilma, embora não a impedindo de se reeleger. Em seu
segundo mandato, a economia brasileira voltou a se orientar
pelo imperativo da austeridade fiscal. A recessão econômica, no entanto, persistiu, em meio a um cenário de crises
política e de governabilidade. Em 2016, a destituição de
Dilma alçou ao cargo de presidente seu vice, Michel Temer,
que já havia se comprometido no ano anterior com a agenda
neoliberal – tal como evidenciou seu programa de governo
“Uma Ponte para o Futuro”, proposto em outubro de 2015.
Ao longo do governo Temer, novos marcos institucionais aprofundaram a inflexão da economia brasileira em
favor dos interesses do mercado financeiro. Em especial,
deve-se destacar a reforma trabalhista e a Emenda Constitucional 95, que instituiu um teto para as despesas primárias da União pelas duas décadas subsequentes. Nesse
contexto, a economia nacional permaneceu em recessão
e os processos de desindustrialização e financeirização
seguiram avançando.
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Os interesses do mercado financeiro continuaram orientando a agenda econômica do governo Bolsonaro, eleito
ao final de 2018. Desde o início de seu mandato, reformas
liberalizantes continuam a ser realizadas, a exemplo da
reforma da Previdência, sem apresentarem efeitos benéficos no que tange à retomada do crescimento econômico
e dos níveis de emprego. Em 2020, com a pandemia de
Covid-19, essa agenda foi interrompida, ainda que a equipe
econômica do governo Bolsonaro nunca tenha deixado de
apontar a necessidade de retomá-la o quanto antes, o que
ficou evidente no início de 2021.
Entendemos que essas décadas de orientação pró-mercado e antiestatista da economia brasileira, com leves
atenuantes durante as gestões petistas, promoveram alterações também na estrutura social e política do Brasil. Se
Furtado observou o fenômeno da industrialização gerando
efeitos sociais e políticos relevantes nas décadas anteriores
ao golpe de 1964, a reversão desse processo, assim como
a financeirização da economia brasileira, também merecem
exame sob a ótica de seus impactos na correlação de forças
no âmbito político. Tal será a linha de análise desenvolvida
na seção a seguir.
UM BREVE EXERCÍCIO CONTRAFACTUAL À LUZ DO MECANISMO
PROPOSTO POR FURTADO

Nesta seção, concluímos a homenagem a Celso Furtado propondo um exercício contrafactual. Caso estivesse
ainda entre nós e sob inspiração do debate intelectual
dos anos 50 e 60, como interpretaria os acontecimentos
políticos recentes mais marcantes dos últimos 10 anos
no Brasil? Em outras palavras: como aplicar o mecanismo
explicativo usado para o entendimento das crises políticas
que desembocam no golpe de 64 no contexto da crise que
levou ao impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo?
O importante a reter como ponto de partida é a relação
que se estabelece entre mudanças econômicas, seus
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impactos em termos de correlação de forças políticas
e, posteriormente, os impasses (ou destravamentos) da
agenda de decisões em política econômica e reformas
estruturais. Nessa perspectiva, a questão que se impõe
é: o que ocorre na economia brasileira a partir da crise da
dívida, dos ajustes colocados como condicionantes para a
negociação do passivo externo e dos processos de abertura
comercial e financeira?
Fundamentalmente, inicia-se um processo de desindustrialização lenta, mas permanente, que se acentua na
segunda década do novo século. Como corolário, o país
se especializa na produção de commodities e aprofunda
a sofisticação tecnológica de seu mercado financeiro. É
natural esperar a migração do eixo central do poder político da cidade para o campo, num movimento contrário ao
descrito quando da formulação dos “Obstáculos”. Se, com
a ascensão política das cidades e do voto urbano tivemos
o declínio da força eleitoral dos partidos conservadores e
a emergência dos partidos trabalhistas e reformistas, na
clássica análise de Soares (1973), hoje em dia assistimos
à emergência de novos e agressivos atores à direita do
espectro político.2
Como resultado, é razoável esperar também o veto a
políticas mais explícitas de estímulo à indústria nacional e,
sobretudo, àquelas que impliquem a proteção do emprego
no setor secundário. Assim, em nosso exercício contrafactual, o episódio do impeachment, com tinturas de golpe
parlamentar (DOS SANTOS, 2017), seria, em verdade,
efeito direto das modificações incorridas pela economia
brasileira ao longo das últimas três décadas e a consequente alteração na correlação de forças eleitorais, as quais se
fazem sentir mais intensamente no âmbito parlamentar.
Por óbvio, sabemos das inúmeras mediações, institucionais, estratégicas e conjunturais, que as mudanças
econômicas cumprem até se tornarem boa explicação
para a emergência de fenômenos políticos relevantes.
De todo modo, os obstáculos descritos por Furtado, com
mais de cinco décadas de distância do presente texto, não
nos parecem uma página virada na trajetória do país. Pelo
contrário, mais do que nunca, é preciso retornar aos seus
insights sobre a dicotomia campo-cidade no sentido de
se entender as razões da persistência dos impedimentos
políticos ao desenvolvimento do país.
Se Furtado busca compreender o golpe de 1964 a partir
de uma correspondência entre transformações econômicas
e conflito político, devemos nos perguntar até que ponto
as mudanças estruturais que ocorreram nos últimos trinta
anos ajudam a explicar os novos obstáculos políticos ao
desenvolvimento conformados desde então, desde que
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incluindo as corretas mediações de ordem institucional,
estratégica, conjuntural ou efeitos de inércia. Ademais, é
necessário considerar em que medida essas transformações podem se expressar em novos impasses que resultem em pontos de inflexão − tais quais o impeachment de
Dilma Rousseff e os que poderão surgir na esteira da crise
que hoje experimentamos.
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NOTAS DE RODAPÉ
1. Tradução livre para: “[...]for us, financialization means the increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and financial institutions in the
operation of the domestic and international economies” (EPSTEIN, 2005, p.3).
2. Ver, Santos e Tanscheit (2019).
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EM BUSCA DA
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“IF YOU THINK
EDUCATION IS
EXPENSIVE, WAIT UNTIL
YOU SEE HOW MUCH
IGNORANCE COSTS IN
THE 21ST CENTURY”
BARAK OBAMA,
POR TWEET, 24/7/2013

INTELIGÊNCIA

COMO O BRASIL PODERIA TORNAR-SE COMPETITIVO
ECONOMICAMENTE AINDA NESTE SÉCULO?

A citação de Obama remete ao último curso do professor Wanderley Guilherme dos Santos, “Introdução ao século 21”, ministrado
no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP, que
“examinava uma literatura que explorava não só a ciência política,
mas campos e temas diversos: a engenharia robótica, a demografia,
o estudo das transformações históricas nos modos de produção,
a informática e a sociedade da informação” [1].
Em seu recente livro [2] Thomas Piketty demonstra com dados eloquentes, que o único caminho para a competitividade é
democratizar a Educação. É o que propõe o movimento Todos pela
Educação (N1), fundado em 2006: “Escola pública de qualidade para
todos, absolutamente TODOS. É isso que garantirá igualdade de
oportunidades a todos brasileiros(as)”.
A universalização da escola pública foi a principal proposta do
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 [3] liderado
por Fernando de Azevedo. Programa de Estado, liberal e inspirado
pelos EUA, nunca pode ser levado a termo plenamente. Sempre
enfrentou atroz resistência.
Balizamos este artigo com dados comparativos entre os anos
2007 e 2015, relativos às cinco metas do Todos pela Educação.
Mostram que de fato houve algum avanço no período dos governos
do Partido dos Trabalhadores. Quantificamos o que falta para alcançar as metas, fundamentais para que nosso país possa recuperar
respeito internacional e vir a ter competitividade ainda no século 21.
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partir de 2016 entramos em crise econômica, seguida por retrocesso político,
agravados em 2020 pela pandemia.
Houve queda na expectativa de vida. As
desigualdades aumentaram, especialmente na Educação. Há muitas famílias
com fome. Temos alto desemprego e inflação.
Ainda assim, controlando a pandemia e recuperando
um ambiente político sadio, os números que apresentamos
aqui mostram que poderemos avançar muito em pouco
tempo. Isto, se à educação pública for dada prioridade
máxima, como política de Estado, independentemente de
todos os futuros governos.
Para que este artigo possa ser útil de alguma forma,
tomamos por premissa que haverá eleição em 2022. É de
se imaginar que resultará em alternância de poder (N2).
ALGUNS DADOS DEMOGRÁFICOS
E DE RENDA FAMILIAR, 2007-2015 (N3)

A fração dos brasileiros menores de 18 anos está diminuindo, enquanto a população total está aumentando. Será
preciso aumentar a produtividade para que a Previdência
Social possa atender as novas aposentadorias. Aguardemos o novo Censo (ver tabela 1).
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Desde 2008, os pretos e pardos formam a maioria da
população brasileira (ver tabela 2).
A tabela 3 mostra a distribuição de renda domiciliar
por quartis. São novamente comparados os anos de 2007
e 2015. A tabela tem duas partes. A primeira é global, a
segunda fornece a distribuição marginal dentro de cada cor.
As colunas Brn, Par e Pre mostram ter havido de fato
alguma melhora na distribuição de renda domiciliar no
período. No entanto, a concentração de renda no Brasil é
altíssima, e se mostra perversa em relação à cor da pele.
A renda familiar mensal do início do 4º quartil em 2015
era de 3.818 reais, o que na época valia cerca de 1.200
dólares (N4).
AS 5 METAS DO TODOS PELA EDUCAÇÃO
(MAIS INFORMAÇÕES SE ACHAM NO SÍTIO)

Meta 1. Toda criança e jovem de 4 a 17 anos de idade
deve estar na escola. Até o ano 2022, 98% das crianças
e jovens entre 4 e 17 anos deveriam estar matriculados e
frequentando a escola, ou já ter concluído o Ensino Médio
(EM).
Meta 2. Toda criança deve ser alfabetizada até os 8
anos de idade.
Importante: a alfabetização em matemática é tão importante quanto a leitura.
Até 2022, 100% das crianças devem ter as habilidades
básicas de leitura, escrita e matemática aos 8 anos de idade
ou até o final do 2º ano do Ensino Fundamental (EF).
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Meta 3. Todos os alunos terão aprendizado apropriado
para o correspondente ano escolar. Até 2022, 70% ou mais
dos alunos estarão na idade certa.
Meta 4. Todos os jovens com 19 anos de idade devem
ter Ensino Médio completo.
Até 2022, 95% ou mais dos brasileiros de 16 anos devem ter concluído o Ensino Fundamental e 90% ou mais
dos brasileiros com 19 anos ou mais devem ter concluído
o Ensino Médio.
Meta 5. O investimento em educação estar bem administrado e expandido.
Até 2022, o investimento público na Educação Básica
deve ser de 5% ou mais do Produto Interno Bruto (PIB).
INTERPRETAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS

Apresentamos três tabelas. A coluna “diff” mostra a
diferença entre as percentagens que aparecem nas colunas
2007 e 2015. As colunas com a sigla “s.e.” (standard error,
desvio padrão) não importam para o leigo.

Faremos agora algumas considerações, convidando o
leitor(a) a fazer sua própria análise. A primeira tabela mostra
que em relação à Meta 1 (matrícula), houve bons avanços:
a tendência de 2007 para 2015 foi bastante positiva. A
subtabela de 15 a 17 (geral) inclui alunos atrasados ainda
no EF e alunos que acabaram o EM.
De 6 a 14 anos, em todos os quartis de renda familiar,
independentemente do sexo e da cor, 98% ou mais das
crianças estavam na escola em 2015.
Além disso, houve um grande progresso para as crianças de 4 a 5 anos. O Plano Nacional de Educação previa
50% em 2024 no pré-escolar.
Conclusão: se o investimento em Educação Pública for
intensificado nos próximos anos, as metas I e II podem
ser atingidas rapidamente − e a meta III também, com
um forte esforço para a recuperação do tempo perdido,
devido à pandemia, pelas crianças e pré-adolescentes de
famílias de baixa renda.

TABELA 1

TABELA 2

POPULAÇÃO BRASILEIRA: MENORES DE 18 ANOS

POPULAÇÃO BRASILEIRA POR COR DA PELE

TOTAL

<=18

PERC

2007

189.820.330

63.774.154

33,6

2015

204.860.101

58.809.199

28,7

BRN

PAR

PRE

AMA

IND

2007

49,40

42,30

7,45

0,54

0,29

2015

45,22

45,06

8,86

0,47

0,38

TABELA 3

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA DOMICILIAR POR COR DA PELE

hi1

BRN 2007

PAR 2007

PRE 2007

AMA 2007

IND 2007

BRN 2015

PAR 2015

PRE 2015

AMA 2015

IND 2015

8,23

13,71

2,10

0,10

0,09

7,60

14,07

2,52

0,05

0,15

hi2

10,24

11,79

2,08

0,10

0,07

9,33

11,99

2,37

0,06

0,08

hi3

12,07

9,34

1,79

0,11

0,06

11,61

10,89

2,30

0,10

0,07

hi4

17,27

6,56

1,27

0,21

0,06

15,28

7,31

1,51

0,24

0,06

BRN 2007

PAR 2007

PRE 2007

AMA 2007

IND 2007

BRN 2015

PAR 2015

PRE 2015

AMA 2015

IND 2015

hi1

16,67

32,41

28,21

17,93

29,56

16,81

31,23

28,42

10,11

39,80

hi2

20,72

27,87

27,96

18,12

22,78

20,63

26,60

26,77

13,41

21,26

hi3

24,43

22,09

24,08

19,83

20,53

25,66

24,16

26,00

20,64

18,63

hi4

34,96

15,50

17,04

38,28

20,52

33,80

16,21

17,06

50,19

15,39

JULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2021 105

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

O PROBLEMA DA QUALIDADE DO ENSINO E O BNCC

Como é bem sabido, em relação à Meta 4, temos um grave problema − a faixa
etária de 15 a 17 anos. Surpreendentemente, isto se dá mesmo no quartil superior
de renda familiar – veja-se, por exemplo, a cifra de 91,85% na quarta parte da primeira tabela (a entender: o que também está acontecendo com jovens do quartil
de maior renda?)
No todo, observa-se que as meninas superam os meninos em todas as classes
sociais, desde a alfabetização. Isso se acentua ainda mais conforme os avanços da
escolaridade. Veja-se as tabelas relativas à meta 4, que descrevem a conclusão com
no máximo um ano de atraso. A taxa de conclusão das meninas, independentemente
do número de repetições, é de 10 pontos percentuais a mais.
Isso traz à tona a questão fundamental: a qualidade do ensino público. Com o
intuito de atacar o problema, foram iniciadas, em dezembro de 2015, na gestão
de Dilma Rousseff, discussões para a criação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), homologada no apagar das luzes do governo Temer, em 14 de dezembro
de 2018.
“Documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica, (...) balizadora da qualidade da educação no País por meio do
estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos
os alunos têm direito” (N5).

A implementação do BNCC deve ser acompanhada de perto pela
sociedade no próximo governo, ouvindo os professores.
Estudiosos da Educação temem que em sua implementação, as melhores
intenções possam (como diz o ditado) povoar as profundezas (N6). No caso de
continuidade do governo atual, advertem que o ensino nas escolas públicas deverá
piorar, e que o BNCC facilitaria um ensino ainda mais “pasteurizado” nas particulares.
Dito isso, caso o PT volte ao poder em 2022, remeto ao desabafo de Renato Janine
Ribeiro sobre suas próprias dificuldades com o fogo amigo dos movimentos sociais
e dos sindicatos em sua breve gestão [4]. Nada é fácil!
PONTO DE VISTA

Até aqui nos limitamos a informações factuais. Antes de prosseguir, tomo a
liberdade de fazer considerações pessoais. Voltando à premissa feita no início do
artigo, sou da geração que tinha dez anos de idade na Copa de 1958. Acreditávamos num destino manifesto do povo brasileiro. O que tivemos em nossa infância
naqueles anos dourados, tememos que a reeleição de Bolsonaro ou um autogolpe
seria um desastre irreversível para o Brasil. Não sendo um cientista social e muito
menos um especialista em educação pública, que envolve a história do país, as
discussões ideológicas, a economia e a política, remeto, humildemente, ao que
nos dizem os estudiosos (N7). No entanto, tendo sido professor universitário por
cinquenta anos, atualmente envolvido no PROFMAT, programa de mestrado profissional majoritariamente para professores de matemática da rede pública (N8),
apresento-me como cidadão brasileiro interessado no tema. Minhas colocações
refletem leituras, conversas com professores do Ensino Médio com os quais tive
o privilégio de conviver, e com o grupo de estudos MemoCap (N9).
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META 1

META 2 E META 4

Matrícula, idade completa em 31/3

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

Meta1MAR
taxa2007
ep2007
taxa2015
90,95
0,13
94,14
90,49
0,17
93,65
91,44
0,16
94,65
88,81
0,23
92,76
89,86
0,24
93,72
91,61
0,22
94,21
94,99
0,20
96,85
92,45
0,16
95,20
89,84
0,18
93,57
89,76
0,44
92,27
Meta10405 MAR
taxa2007
ep2007
taxa2015
78,91
0,49
90,45
78,51
0,63
89,75
79,32
0,65
91,18
74,23
0,82
88,75
76,04
0,90
89,78
82,43
0,84
90,68
88,57
0,81
94,02
81,25
0,64
91,64
76,91
0,72
89,84
77,67
1,84
87,29
Meta10614 MAR
taxa2007
ep2007
taxa2015
97,05
0,08
98,46
96,88
0,11
98,34
97,22
0,10
98,58
96,11
0,16
97,94
96,60
0,16
98,15
97,52
0,15
98,82
98,77
0,13
99,33
97,82
0,10
98,90
96,57
0,12
98,14
95,83
0,37
98,21
Meta11517 MAR
taxa2007
ep2007
taxa2015
77,27
0,38
83,50
75,35
0,52
81,58
79,29
0,46
85,49
69,61
0,76
77,88
73,48
0,70
82,37
78,64
0,63
83,83
87,32
0,58
91,85
81,40
0,49
86,50
73,72
0,52
81,68
75,59
1,20
80,76
Meta11517EMMAR no EM
taxa2007
ep2007
taxa2015
54,52
0,50
65,54
48,53
0,65
59,92
60,82
0,58
71,35
36,25
0,90
52,04
46,47
0,84
62,46
58,78
0,79
69,50
76,86
0,72
82,41
65,54
0,64
73,66
45,27
0,68
60,50
47,03
1,39
59,50
Meta10003MAR_Creche meta PNE
taxa2007
ep2007
taxa2015
23,91
0,40
33,76
23,54
0,51
33,51
24,28
0,52
34,01
16,38
0,52
23,76
20,63
0,64
30,80
27,93
0,79
38,31
38,49
0,96
49,90
26,51
0,55
38,11
20,84
0,54
29,06
27,23
1,57
36,10

Meta 2, alfabetização no final do segundo ano (8 anos).
A segunda tabela permite atraso de 1 ano.
ep2015
0,10
0,14
0,13
0,20
0,19
0,20
0,17
0,14
0,15
0,43

diftaxa
3,18
3,16
3,21
3,94
3,86
2,60
1,86
2,75
3,73
2,51

ep2015
0,34
0,46
0,45
0,59
0,66
0,68
0,67
0,45
0,48
1,52

diftaxa
11,55
11,24
11,86
14,52
13,74
8,25
5,46
10,38
12,93
9,62

ep2015
0,07
0,09
0,09
0,14
0,14
0,11
0,10
0,08
0,10
0,28

diftaxa
1,41
1,46
1,36
1,83
1,55
1,30
0,56
1,08
1,57
2,38

ep2015
0,31
0,42
0,41
0,67
0,59
0,61
0,50
0,46
0,45
1,11

diftaxa
6,24
6,23
6,21
8,27
8,89
5,20
4,53
5,10
7,96
5,17

ep2015
0,43
0,59
0,55
0,83
0,82
0,76
0,72
0,61
0,58
1,32
é 50%
ep2015
0,47
0,60
0,63
0,67
0,83
0,96
1,04
0,67
0,61
1,74

diftaxa
11,02
11,39
10,53
15,78
15,98
10,73
5,55
8,12
15,23
12,47
diftaxa
9,85
9,97
9,73
7,39
10,17
10,38
11,41
11,60
8,22
8,87

pri
50,9
47,7
44,3
61,1
54,6
63,3

tot
42,9
18,2
7,3
54,7
33,9
27,5

Meta2_8 anos
tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

taxa2007
76,74
74,26
79,31
70,43
76,50
80,20
85,63
81,77
73,45
66,86

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

taxa2007
91,09
89,47
92,74
86,77
89,85
94,60
96,83
94,45
88,77
86,70

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

taxa2007
80,19
75,59
85,12
68,60
78,80
87,31
92,79
87,66
74,36
NA

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

taxa2007
62,95
55,92
70,51
45,31
54,37
67,52
85,03
74,80
52,82
56,30

tot
mas
fem
rd1
rd2
rd3
rd4
brn
par
pre

taxa2007
46,91
40,67
53,24
23,15
33,21
48,75
73,53
58,54
36,85
35,31

ep2007
0,68
0,91
0,82
1,11
1,19
1,20
1,16
0,84
1,02
2,43

taxa2015
85,43
84,07
86,83
81,27
85,69
87,99
89,74
88,43
83,40
84,10

ep2015
0,54
0,75
0,71
0,97
1,06
1,05
1,13
0,78
0,79
2,07

diftaxa
8,69
9,81
7,53
10,84
9,19
7,79
4,11
6,66
9,96
17,24

ep2015
0,30
0,45
0,41
0,60
0,60
0,58
0,67
0,43
0,43
1,32

diftaxa
4,28
5,27
3,29
7,39
5,44
1,89
-0,59
2,08
5,96
7,64

ep2015
0,51
0,76
0,62
1,01
1,03
0,87
0,81
0,71
0,72
2,14

diftaxa
5,87
6,99
4,51
11,60
5,38
2,40
1,79
2,99
9,35
NA

ep2015
0,62
0,90
0,78
1,27
1,22
1,02
0,92
0,87
0,91
2,08

diftaxa
12,99
15,06
10,43
17,21
17,95
14,81
5,20
8,02
18,91
13,74

ep2015
0,73
1,06
0,98
1,47
1,50
1,41
1,23
1,09
1,01
2,49

diftaxa
11,59
11,69
11,37
18,61
18,24
10,11
6,05
9,78
15,06
15,08

Diff 2005-2015
est
mun
28,8
23,2
5,3
5,8
-1,4
30,7
28,1
15,0
13,9
6,5

pri
13,7
-0,4
-15,4
16,3
9,7
-3,0

Meta2_9 anos, 1 ano de atraso
ep2007
0,41
0,55
0,55
0,82
0,76
0,63
0,53
0,45
0,66
1,57

taxa2015
95,37
94,74
96,03
94,16
95,30
96,49
96,24
96,53
94,74
94,34

Meta4_5o ano, 1 ano de atraso
ep2007
0,58
0,81
0,73
1,16
0,95
0,91
0,78
0,65
0,90
NA

taxa2015
86,06
82,58
89,63
80,19
84,18
89,71
94,58
90,65
83,70
78,81

Meta4_EF, 1 ano de atraso
ep2007
0,74
0,99
0,91
1,46
1,31
1,27
1,00
0,95
1,05
2,48

taxa2015
75,94
70,97
80,94
62,51
72,33
82,33
90,23
82,82
71,74
70,04

Meta4_EM, 1 ano de atraso
ep2007
0,67
0,95
0,93
1,24
1,22
1,26
1,22
1,01
0,90
2,30

taxa2015
58,50
52,36
64,62
41,76
51,45
58,87
79,58
68,33
51,91
50,39

META 3
Dados do SAEB
2005
M05
M09
M12
P05
P09
P12

tot
18,7
13,0
10,9
26,6
19,5
22,6

est
17,0
8,5
4,8
26,5
15,0
15,2

2015
mun
13,6
6,3
20,3
12,7

est
45,8
13,8
3,4
57,2
30,0
21,7

mun
36,8
12,1
48,4
26,6

pri
64,6
47,3
28,9
77,4
64,3
60,3

tot
24,2
5,2
-3,6
28,1
14,4
4,9
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ROBERTO DAMATTA
AFIRMA: NOSSAS
ELITES SEMPRE FORAM
PREGUIÇOSAS E MAL
EDUCADAS
UM MOTE PARA A CAMPANHA ELEITORAL:
“PELA NOSSA COMPETITIVIDADE”

No restante deste artigo apresento os temas que gostaria de ver debatidos na campanha eleitoral de 2022. Sendo
panglossiano: será consensual por todos os candidatos.

Prioridade à Educação Pública!
Com seu Baile de Favela, Rebeca Andrade nos dá a
certeza do potencial dos nossos jovens. Começou sua
formação de ginasta num projeto social em Guarulhos.
Infelizmente perdemos a autoestima nos últimos anos.
O “7x1” foi um duro alerta de que tínhamos ficado para
trás. Logo no futebol! Os dois títulos olímpicos da seleção
não consolam: o trauma somente se dissipará quando
formos “às forras”.
O atletismo talvez sirva melhor como medida de competitividade. Lauter Nogueira, especialista no tema, embora
tenha ressaltado uma performance singular de três dos
nossos atletas em Tóquio (Alison, Thiago e Darlan; este
último, mesmo em quarto lugar, foi brilhante) alerta que
nossos atletas não têm marcas competitivas.
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O fato real é que, dadas as transformações na economia
mundial apontadas no curso de Wanderley Guilherme,
o Brasil está numa situação de extrema vulnerabilidade.
Índices como o do PISA (N10) mostram a defasagem de
desempenho dos nossos jovens no âmbito escolar. Isto
reflete nossas desigualdades sociais, porém é espantoso
que a defasagem ocorra também, e é ainda mais acentuada, comparando internacionalmente os nossos jovens nas
faixa de maior renda.
Roberto DaMatta afirma: nossas elites sempre foram
preguiçosas e mal educadas [5].
O momento é propício para ressaltar o papel da ciência.
Também espantoso que as FFA'A, instrumentais na criação
do CNPq e da CAPES no pós-guerra, em especial a Marinha,
não tenham tratado de proteger as instituições científicas.
Infelizmente, desde o início, o governo Bolsonaro tratou
os cientistas (e os profissionais da cultura) como inimigos.
Na campanha eleitoral, uma frente democrática dará
ênfase ao muito que a ciência brasileira contribuiu no trabalho colaborativo da ciência mundial para que as vacinas
para a Covid-19 fossem produzidas em prazo recorde. Isso,
apesar dos boicotes e do negacionismo promovido pelo
governo atual durante a pandemia (N11), [6].
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É responsabilidade dos governantes buscar a melhor
assessoria científica para suas tomadas de decisão.
Ela está na Academia Brasileira de Ciências
• A falta de informação científica não é um problema
exclusivo da população brasileira. Porém aqui se agrava
pelas precárias condições de vida de grande parcela de
brasileiros, o que permite tantas tragédias anunciadas,
desnecessárias.
O “acidente” de Goiânia com o Césio-137 em 1987 é
emblemático. Ignorância (junto com descaso) de tomadores de decisões provoca tragédias ainda maiores: Mariana
e Brumadinho.

A divulgação científica deve ser estimulada
e feita de forma sistemática. Junto com a Educação
Básica, ao MCTI e à Cultura devem ser dados
prioridade, entendidos como investimentos cujo
retorno será garantido.
• Ciência não é gasto, é investimento. Na área científica
o Brasil já avançou o suficiente para prover recursos humanos às empresas, aqui produzindo na nova economia
tecnológica. Apenas para dar três exemplos, à Embrapa
se deve a soja no Centro-Oeste (foi para o bem ou para
o mal?); ao ITA devemos a Embraer; à COPPE se deve a
tecnologia do pré-sal.
É possível emular o que a China tem feito desde 1980,
mas num modelo democrático? (N12).
Há que se observar que, historicamente, a China sempre teve uma ciência avançada. Seu ressurgimento como
potência não é surpresa [7,8].
• O que significa conseguirmos competitividade no
século 21? Se um cientista social me exigisse uma definição de competitividade, eu citaria Alberto Luiz Coimbra,
fundador da COPPE: “ter condições de errar por conta
própria”.
Não cabe aqui a pretensão de discutir os modelos
econômicos que já foram experimentados no Brasil, e a
razão por que não funcionaram. Remeto ao depoimento de
Mangabeira Unger à Inteligência 88 pela “estratégia rebelde
de desenvolvimento” para a qual a educação pública de
qualidade é indispensável.

ALGUMAS QUESTÕES CONCRETAS DA EDUCAÇÃO,
PÚBLICA E PRIVADA

Os professores, que são os que estão na linha de frente,
precisam ser consultados na elaboração dos programas de
campanha. As escolas privadas não são o foco deste artigo,
apenas já se pode constatar que a formação de grandes
conglomerados de educação tende a aumentar o mercantilismo e a “uberização” dos professores, que passam a
meramente transmitir materiais prontos.
• Escolas públicas podem ser melhores do que as melhores particulares. O debate eleitoral é a melhor ocasião
para difundir as ideias de Anísio Teixeira. Sua práxis coincidia com John Dewey, filósofo que organizou a educação
pública nos EUA (N13).
Não surpreenderia Anísio que análises do relatório do
PISA 2015/OECD com foco em Ciências, mostrem que as
escolas públicas federais tiveram desempenho superior ao
das melhores escolas privadas (N14).
• Implantação do BNCC. Como mencionamos, há
perigo de que, nas escolas públicas, o BNCC possa, por
exemplo, acabar liberando o governo da responsabilidade
de prover disciplinas que se tornaram eletivas, mas deveriam permanecer como opção.

Todo professor, seja em escolas públicas ou
particulares, deve estar em tempo integral em
uma única escola, com salário digno, condições
de trabalho e com oportunidades (e obrigação)
de aperfeiçoamento contínuo.
• Repensando o nosso sistema educacional e formação
de professores. Como já nos dizia Machado no “Conto
de Escola” (na sua forma sempre sagaz), “nosso ensino
ensina o aluno a não fazer perguntas”. Richard Feynman
(prêmio Nobel de Física, grande fã do Brasil e do carnaval
carioca) deu aulas para licenciandos da antiga FNFi nos anos
1950. Descobriu que, apesar de decorarem as definições,
os licenciandos não entendiam o que elas significavam
(N15). Em anos recentes, com o apoio das universidades,
algo melhorou nas escolas públicas federais.
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Recursos e incentivos às universidades públicas
para a iniciação científica júnior.
• Livros didáticos. É um assunto que merece sua própria CPI. Um dos meus prazeres de adolescente era ir de
bonde ao Centro para comprar livros do IBGE (que naquela
época “da pedra lascada” ficava num prédio na Avenida
Calógeras) e na livraria do MEC, no pilotis do Edifício Capanema. Hoje em dia ainda não apareceu livro melhor do que
“Biologia na Escola Secundária”, de Oswaldo Frota Pessoa.
• Ensino x Pesquisa. No período 1950-1970 houve
debates intensos em relação à formação de professores
e cientistas [9], terminando com Faculdades de Educação
para as licenciaturas e os Departamentos com seus respectivos bacharelados.
As universidades públicas estão buscando a melhor
forma de, ao mesmo tempo que dão boa formação pedagógica aos licenciandos, cumpram também a regra áurea:
“Se ensina porque se pesquisa.” (Carlos Chagas Filho)
As universidades privadas no Brasil, em sua quase totalidade, não fazem pesquisa, salvo algumas universidades
católicas, a Fundação Getulio Vargas e poucas outras. Nos
EUA a pesquisa é financiada pelo governo ou por fundações
privadas, as quais obtêm com isso generosa renúncia fiscal.
O sistema de “grants” aos professores recompensa as
universidades, o que leva a contratarem professores de
bom nível. O Brasil precisa avançar nessa direção.
• Apoio aos estudantes superdotados oriundos de
famílias de baixa renda. Aqui refiro ao livro de Maria Clara
Sodré [10]. De 2001 a 2014, nas parcerias feitas pela Escola
de Matemática Aplicada da FGV-RJ, tive a oportunidade de
ver de perto iniciativas de algumas ONGs que trabalham
com crianças com altas habilidades. É com esses jovens
talentos que o Brasil maltrata, (N16) que podemos ter
esperança no futuro.
Esse trabalho artesanal deve ser expandido em escala.
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Participação em atividades extraclasse nas
escolas públicas de professores universitários
(e de aposentados e voluntários, probono)
• O ensino técnico. Já era uma proposta de Anísio
Teixeira, a de se oferecer aos jovens a opção técnica com
um ensino sério, principalmente nas áreas que precisam
envolver conhecimentos científicos. A campanha de 2022
pode ser uma oportunidade para se conseguir consenso
de todos os candidatos (Bolsonaro inclusive) neste tema:
o compromisso de reforçar as escolas técnicas federais.
Faz sentido manter o Pronatec (Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego)? Lançado por Dilma
em 2011, parte dos recursos públicos era repassada para
universidades privadas, oferecendo-se cursos gratuitos.
Consta que colocou o programa em estado comatoso
em 2015.
No início do governo Bolsonaro falou-se que seria
reformulado (com um novo nome) mas ainda aparece no
portal do MEC.
Passemos agora aos temas não consensuais que vão
esquentar muito o debate.
• As questões ideológicas precisam ser discutidas.
Possivelmente elas reaparecerão na campanha bolsonarista
(como cortina de fumaça). Devem ser enfrentadas com o
poder da persuasão, mas, se necessário, por confronto.
Esclarecer, com vigor, que a “Escola sem Partido” é
instrumento de milícias digitais de ódio. É bom lamentar
as incitações na internet, feitas no início de 2019, para
que professores fossem denunciados pelos alunos – uma
prática comum dos regimes totalitários.
A Frente Democrática deve considerar inaceitável que
Paulo Freire seja estigmatizado, como foi na eleição passada no programa de governo de Bolsonaro. Paulo Freire é um
dos maiores pensadores humanistas de inspiração religiosa
católica, com imenso prestígio internacional. Trabalhou com
a alfabetização de adultos. Que ameaça representava, ou
continua representando?

C
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ientistas sociais têm constatado que
muitos jovens brasileiros foram atraídos
pelas ideias conservadoras, inclusive
aqueles que ficaram para trás na “nova
classe média” prometida pelo PT. Isso é
do jogo. Temos intelectuais conservadores
democratas. Estes devem ser instados a repudiar o caráter
anticientífico e embusteiro dos olavismos e quetais. O
pensamento liberal-conservador brasileiro teve grandes
humanistas como Antonio Paim, falecido recentemente,
e José Guilherme Merquior cuja lucidez faz falta.
• Escolas cívico-militares. Consta no portal do MEC:
“uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria
com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito
de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e
administrativa, com a participação do corpo docente da
escola e apoio dos militares”.
Promessa da campanha de Bolsonaro, o plano é implantar 216 no país até 2023, 54 por ano. Deve ser escrutinizado
pela Frente Democrática o quanto foi implementado e
quais foram os resultados concretos em custo-benefício.
De todo modo, por sua inspiração de caráter fascista, é um
imperativo que a Frente proponha que:
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As escolas públicas cívico-militares serão extintas,
passando os recursos para a criação de novas escolas
militares tradicionais.
Não há dúvida que o apoio dos militares para a escola
pública é indispensável, protegendo as crianças e seus pais
das balas perdidas (N16). Colocar um filho num Colégio
Militar é o maior sonho de muitos pais e mães de família de
média e baixa rendas. É a oportunidade de uma educação
pública de qualidade, com opção de ingressar nas FFAA,
que precisam recrutar mais jovens bem formados.
• Educação sexual (N17). Numa sociedade ainda muito
conservadora como é a nossa, a discussão vinha sendo
bem conduzida em governos anteriores, mas foi deturpada
na eleição passada (“kit-gay”).
A “ideologia de gênero” tem uma história curiosa. A
expressão foi cunhada pela ala mais conservadora da Igreja
Católica (que tem seus próprios problemas com pedofilia) e
foi apropriada por alguns grupos evangélicos, não todos. No
mundo acadêmico, o conceito inexiste. Proibir a educação
sexual é uma hipocrisia e contraria os artigos 131 e 132
do Código Penal.

CIENTISTAS SOCIAIS TÊM
CONSTATADO QUE MUITOS
JOVENS BRASILEIROS
FORAM ATRAÍDOS PELAS
IDEIAS CONSERVADORAS
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A escola pública atuará para diminuir a gravidez precoce
e o contágio por doenças do contato sexual.

• A escola, a religião e o racismo estrutural. A maior demanda dos ex-escravos, assim que decretada a abolição, foi
a escolarização dos filhos (N18). Para qualquer observador
internacional, (como uma ministra de Educação da Finlândia, que aqui esteve faz alguns anos), choca fortemente o
apartheid socioeconômico no sistema escolar brasileiro – e
que inclui principalmente a cor de pele. Brasil, EUA e os
países caribenhos tiveram um largo período de escravidão
em comum, cujos efeitos infelizmente são de cauda longa.
O Movimento Negro no Brasil não pode mais ser reprimido.
Medidas concretas deveriam ser tomadas imediatamente
nas educações pública e privada para enfrentar o nosso
mais grave problema histórico como nação.

A história comparada da escravidão constará dos
currículos escolares.
Um “mérito” do movimento bolsonarista [11] foi o de
tornar mais explícito o nosso racismo − que sempre existiu,
como revela “A Banca do Distinto”, de Billy Blanco − e a
nossa homofobia. Não creio ser justo associá-los a algumas
das novas vertentes religiosas que surgiram no Brasil [12].

A escola pública será laica, mas ao mesmo tempo
promoverá o estudo e o respeito a todas as religiões
da humanidade.
Cotas e outras políticas de inserção. Iniciadas pela UERJ
em 2003, as cotas foram sancionadas pela Lei 12.711/2012.
Os resultados são inequívocos [13], mas as cotas continuam a ser questionadas. É um avanço irreversível, assim
como a Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (o
que ainda é pouco) das vagas oferecidas em concursos
públicos. As nossas FFAA, seguindo o bom exemplo dado
pelos EUA, devem acelerar a inclusão de negros e pardos
nos postos de maior patente (N20) [14].

Nosso destino manifesto
Existe ainda o mito, atribuído injustamente a Gilberto
Freyre, de que somos uma “democracia racial”. Apregoado
no regime militar, precisamos torná-lo realidade.
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Tornar-nos ainda no século 21 exemplo para o mundo
de uma sociedade mais equalitária e multicultural.
Vamos, nesta eleição, escolher pelo “subdesenvolvimento que não se improvisa” ou procurar um consenso
para darmos condições a todos os nossos jovens para
termos competitividade na Ciência, na Cultura, nas Artes
e no Esporte?
Precisamos apressar o tempo histórico. Apenas cem
anos depois da Revolução de 1789 a educação na França se
tornou “livre, laica e obrigatória”, a partir das leis de Jules
Ferry da Terceira República [15, 16]. Crianças talentosas
de famílias pobres, em qualquer lugarejo eram encaminhadas por seus professores para terem uma educação
diferenciada. A emocionada carta de Albert Camus ao seu
primeiro professor, Monsieur Louis Germain, escrita assim
que recebeu o Nobel da Literatura, e a resposta do seu
instituteur podem ser facilmente encontradas na internet.
Nossa democracia inacabada [17] provém da educação
impedida na nossa democracia impedida [18]. Que nos
tornemos a República dos nossos instituteurs!

“Só existirá democracia no Brasil no dia em
que se montar no país a máquina que prepara as
democracias. Essa máquina é a da escola pública”
(Anísio Teixeira)
Dedicatória: À memória do Professor Wanderley Guilherme dos Santos, que tive o privilégio de conhecer quando estava preparando seu curso no IESP sobre o século 21.
EPÍLOGO: POR UMA FRENTE AMPLA EM 2022

Os cientistas sociais estão estudando o que aconteceu
na sociedade brasileira para ter gerado um caldo de apoio
a Bolsonaro. Acreditam que seria insuficiente para sua
reeleição, pois muitos eleitores votaram nele por rejeição
ao PT. Muitos desses eleitores estão agora arrependidos,
temem um autogolpe e procuram a terceira via.
Atemo-nos apenas às ações de governo (esqueçamos,
mas é difícil, as palavras de Bolsonaro). Nos ministérios,
salvam-se talvez Bento e Tarcísio, oriundos das FFAA, Tereza Cristina, representando o setor agrícola-empresarial.
O novo chanceler, Carlos França, tem tentado recuperar o
Itamaraty do pandemônio.
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MAIS UM MANDATO,
E AS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS
PERDERÃO A CAPACIDADE
E A RESPEITABILIDADE
A QUE CHEGARAM

P

ara a resposta federal à pandemia da Covid-19, remetemos ao dossiê na Inteligência
93. A estratégia foi temerária, para não
adjetivar numa forma mais correta. Uma
simples regra de três mostra que no Brasil
morrem quatro vezes mais do que a média
mundial. Em relação ao ministro da Economia, seus pares
acadêmicos na “ciência sombria” farão um julgamento
melhor do que eu poderia. O mercado já o fez. Sua tarefa
atual parece ser a de encontrar meios (com calotes, confiscos e alienações – inclusive do Edifício Capanema) para
financiar medidas populistas como as que tanto foram
criticadas quando praticadas pelo PT.
No que se refere à Ciência, Tecnologia e Inovação, que
é o meu setor, posso advertir com toda certeza: mais um
mandato, e as instituições científicas perderão a capacidade

e a respeitabilidade a que chegaram setenta anos após a
criação da CAPES e do CNPq. A fuga para o exterior de
jovens talentosos já vem acontecendo.
Somente na Cultura o governo foi eficiente em sua
proposta: é tratada a revólver.
Na Educação, tema deste artigo: os dois ministros iniciais foram diretamente hostis ao professorado. O terceiro
durou um dia. Temos agora um da cota evangélica, que
disse recentemente que alunos com deficiência atrapalham, e que a universidade deveria ser para poucos. Depois
desdisse. Abulia, aqui, é um mérito.
Aos que votaram no PT em 2018 por primeira escolha,
ponderem-se neste momento difícil do Brasil. O fundamental é evitar a quebra das regras e dos valores democráticos.
Existe rejeição ao PT, seja justa ou não. Mesmo admitindo a
valor de face, como é alegado, que não foi o primeiro nem o
mais beneficiado com a corrupção sistêmica, há convicção
generalizada de que o PT foi (no mínimo) leniente.
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Credite-se aos governos do PT resultados sociais importantes, como apontamos no artigo com alguns dados
estatísticos. Porém deve-se pontuar que em certa medida
puderam ser financiados, nos governos de Lula, por bons
preços das commodities. Por um lado, está evidente que
Dilma sofreu um golpe jurídico-parlamentar, mas neste
momento Lula poderá concorrer para 2022, pois o STF
decidiu que as condenações tiveram graves falhas processuais (como muitos juristas nacionais e internacionais
independentes apontavam). As pesquisas o apontam
como favorito.
É previsível, por outro lado, que condições para governabilidade envolveriam concessões ao Centrão e à Faria
Lima ainda maiores do que foram antes. Também não é
claro se as FFAA (poder moderador de fato, mas não de
direito) aceitariam a volta do PT ao poder. Inclusive por corporativismo: são seis mil militares no governo, e muitos não
ficariam nada felizes em serem trocados por sindicalistas.
Nosso professor Wanderley cantou essa pedra em
1962. Desta vez, é mais complicado: contariam apenas com
empresários muito retrógados. Teriam de se livrar também
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de Bolsonaro e de seus filhos quando, possivelmente,
precisariam enfrentar as polícias militares estaduais. Por
essa razão, talvez Bolsonaro esteja blefando. Ele sabe que
numa intervenção das FFAA institucionais suas milícias
seriam desbaratadas.
Mesmo assim, tendo me filiado ao PT quando foi criado
(como muitos professores universitários na época), votaria
em alguém de uma Frente Ampla pela Democracia em
condições de promover uma união nacional incluindo as
FFAA institucionais.
Porque precisamos de um governo capaz de recuperar
as importantes instituições públicas que foram tão duramente prejudicadas pelo atual governo.
Agradeço a Ruben Klein pelo levantamento das estatísticas
e pelas informações valiosas.
O autor foi professor do Instituto de Matemática da UFRJ e
professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação
Getulio Vargas.
jairkoiller@gmail.com
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NOTAS DE RODAPÉ
N1) https://todospelaeducacao.org.br/. O autor é apenas um seguidor do site,
não tendo vínculo com a equipe.
N2) O manifesto de 4/8/2021 (https://www.eleicaoserespeita.org/), liderado
por nomes de peso do empresariado, lideranças religiosas, da intelectualidade,
incluindo ex-ministros de Estado, diz: “Nossos mais de 200 milhões de habitantes têm sonhos, aspirações e capacidades para transformar nossa sociedade e
construir um futuro mais próspero e justo. Esse futuro só será possível com base
na estabilidade democrática. O princípio chave de uma democracia saudável é a
realização de eleições e a aceitação de seus resultados por todos os envolvidos”.
Uma pesquisa qualitativa nacional, em junho de 2021, realizada por Carolina de
Paula, [et al], indica que a fidelização a Bolsonaro é de 30%. https://iree.org.br/
wp-content/uploads/2021/08/BOLSONARISMO_NO_BRASIL.pdf
N3) Os dados estatísticos deste trabalho foram preparados por Rubem Klein
e apresentados na comunicação “The effort for egalitarian rights on education
in Brazil: a statistician’s look”, no 61st World Statistics Congress − ISI2017.
N4) Talvez tenha sido prematuro alguns economistas terem falado, na época, que
estava surgindo uma “nova classe média”. No Brasil, o quarto quartil começa
na linha de pobreza em países desenvolvidos.
N5) Ver http://www.consed.org.br/consed/implementacao-da-bncc-nos-estados
e recomendamos https://movimentopelabase.org.br/ .
N6) A esse respeito, é útil ler alguns artigos e comentários de Pedro Demo,
sociólogo que presidiu o INEP em 1984-1985. É crítico mordaz do nosso sistema
de ensino, que chama de “desaprendizagem”.
https://www.noticias.unb.br/artigos-main/3741-brasil-no-pisa-2018
N7) Como o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV/
RJ, liderado por Claudia Costin (https://ceipe.fgv.br/)
N8) Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT)
https://www.profmat-sbm.org.br/
N9) MemoCAp: uma história social do Colégio de Aplicação da UFRJ (CAp-UFRJ).
Agradeço aos colegas pelo muito que tenho aprendido nesse projeto coletivo.
Ver uma apresentação de um painel temático no Festival de Conhecimento da
UFRJ/2021 https://www.youtube.com/watch?v=bqPCsMJraFM
N10) PISA (International Student Assessment, https://www.oecd.org/pisa/)
é um programa da OCDE, que mede a capacidade de jovens de 15 anos de
usar seus conhecimentos e habilidades de leitura, matemática e ciências para
enfrentar os desafios da vida real. É realizado a cada três anos. No ano de 2015
o foco foi em ciências, em 2018 as habilidades de leitura e compreensão no
mundo digital, e em 2022 o foco será em matemática e pensamento criativo.

A partir de 1980 a China iniciou seu ciclo virtuoso na economia. O interesse
histórico da China pela ciência e tecnologia foi documentado por Joseph
Needham, (https://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_Civilisation_in_China).
Recomendamos sua biografia por Simon Winchester (http://www.simonwinchester.com/china) [7,8].
N13) A trajetória de Anísio reflete todos os embates políticos do Brasil. Perseguido pela Igreja Católica nos anos 1930, apenas a partir do segundo governo
Vargas pôde começar a atuar como o organizador da educação pública no Brasil.
Tido por alguns setores militares como comunista, foi encontrado morto no
poço de um elevador em março de 1971 (http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/)
N14) Ana Ligia Scachetti, Raissa Pascoal, Anna Rachel Ferreira, Resultados
PISA/2015 https://novaescola.org.br/conteudo/3393/resultado-pisa-2015-ciencias-leitura-matematica ; https://pensaraeducacao.com.br/pensaraeducacaoempauta/pisa-2015-exclusivo/. Sobre a possível “uberização”
no ensino privado, veja-se por exemplo https://www.extraclasse.org.br/
educacao/2020/01/contratacao-uberizada-de-professores-por-aplicativo-ja-e-realidade/ .
N15) O relato está em “Surely You’re Joking, Mr. Feynman” (págs. 211-219, W.
W. Norton & Co., 1997). Uma tradução se encontra aqui: https://academiafmb.
com.br/2019/05/26/surely-youre-joking-as-impressoes-de-richard-feynman-sobre-a-educacao-em-ciencia-no-brasil-babel-fish-2/. A Revista Brasileira de
Ensino de Física, da SBF, fez um dossiê especial sobre Feynman: http://www.
sbfisica.org.br/v1/home/index.php/pt/destaque-em-fisica/764-rbef-traz-edicao-com-14-artigos-em-homenagem-a-richard-feynman
N16) Maria Clara Sodré tem tese de doutorado sobre crianças superdotadas
no Teachers College, Columbia University (onde Anísio Teixeira também
estudou). Numa das ONGs que Maria Clara criou, quando passei o filme “O
Homem Que Viu o Infinito”, sobre o matemático Ramanujan, ouvi de um pré-adolescente da comunidade da Maré: “Ele era pobre, mas ele não precisava
ter medo de morrer por bala perdida”. Em tempo: depois me perguntaram
sobre um problema da teoria dos números que aparece no filme − o padrão
das partições em somas de números inteiros. Entenderam na hora do que
se tratava (e apreciaram).
N17) https://todospelaeducacao.org.br/noticias/para-que-serve-a-educacao-sexual-na-escola/
N18) Renato Colistete, professor da Faculdade de Economia e Administração
da USP, encontrou diversas petições de ex-escravos. Em vários trabalhos tem
feito levantamentos sobre o atraso educacional no Brasil, focando em São Paulo,
supostamente o estado mais avançado. Disponíveis em https://renatocolistete.
blog/category/educacao/

N11) A CPI da Covid provavelmente concluirá no seu relatório que a estratégia
federal para a pandemia foi desde o início a de insistir na imunidade de rebanho.
Outros países logo constataram que isso seria inatingível sem uma catástrofe
humanitária. O grupo de matemáticos do qual participo concluiu que, com as
novas variantes, mesmo uma vacinação de 100% não produzirá a “herd immunity”. Sobre isso gostaria de escrever um artigo divulgatório.

N19) Embora setores influentes da Igreja Católica se opuseram às reformas
educacionais brasileiras nos anos 1930, e na América Latina a Igreja perdeu
um grande número de almas depois do pontificado de João XXIII, o agora o
Papa Francisco está reagindo para recuperá-las. Francisco está propondo uma
economia socialmente justa, viável e ambientalmente sustentável (. Será que
ele é comunista? https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2020-11/
economia-francisco-proposta-jovens-assis.html

N12) Um artigo interessante de Piketty publicado recentemente no Le Monde:
https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2021/07/13/repondre-au-defi-chinois-par-le-socialisme-democratique/

N20) https://infograficos.oglobo.globo.com/politica/retratos-da-desigualdade-nas-forcas-armadas.html. https://oglobo.globo.com/politica/sem-politica-de-inclusao-elite-das-forcas-armadas-nao-tem-diversidade-25009900
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ANA PESSOA
ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS
Arquitetas

O
palacio
da
marquesa
Considerado como um dos mais suntuosos palacetes do Brasil Imperial,
a Casa da Marquesa de Santos, situado no bairro de São Cristóvão, ganhará
renovado interesse no contexto das comemorações do Bicentenário da Independência, em 2022.
Excepcional exemplar da arquitetura do início dos 1800, tombado pelo Iphan,
traz em seu traço a harmonia do neoclássico português aliado às novas influências
francesas, e foi sobejamente decorado e mobiliado ao longo de suas sucessivas
ocupações domésticas.
Sua construção está vinculada à mais famosa relação amorosa da história
brasileira e que obteve repercussão internacional, pois afetou relações sociais,
políticas, diplomáticas e econômicas do Império brasileiro, coincidindo com o
processo de Independência. É a propriedade construída pelo imperador Pedro I
para a residência de sua amante, a marquesa de Santos, conferindo-lhe o conforto
e a representação social de uma Madame Pompadour dos trópicos.
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ontudo, esse Palacete serviu a outros
proprietários e moradores com trajetórias de potencial interesse de distintas
áreas da sociedade brasileira, como
o contraditório barão de Vila Nova do
Minho; o intrépido empresário e pai afetuoso, o barão de
Mauá; a sensível e generosa baronesa de Guararema; e o
galante dr. Abel Parente. E através desses personagens
se oferece a oportunidade de narrativas ampliadas e a
compreensão da importância de sua preservação e uso.
Sua área de ocupação inicial é muito mais ampla do que
remanesce, como demonstram os registros e informações
neste artigo, com suas amplas áreas livres sofrendo também
diferentes usos, revelando hábitos e costumes da época.
Esse estudo integra o projeto A Casa Senhorial em
Portugal, Brasil e Goa: Anatomia dos Interiores. (acasasenhorial.org), voltado para o estudos das casas de elite em
países lusófonos.
O presente artigo é resultado de extensa pesquisa,
ainda em andamento, envolvendo fontes brasileiras e
portuguesas, como inventários, testamentos, descrição
de leilões, artigos de jornais, revistas, correspondência e
ampla iconografia, com mapas, gravuras e pinturas. Nesse
aspecto, cabe destacar a contribuição do acesso às fontes
digitalizadas, em especial as da Biblioteca Nacional, do
Arquivo Nacional e do Museu da
Justiça.
UMA FAZENDA JESUÍTICA

“por uma banda com a estrada geral, e da outra com o rio
que vai para S. Christóvão, e da outra com a quinta e da
outra com a praia e o rio de água salgada”.3
A Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária
administrava o Hospital dos Lázaros e suas propriedades
e abriu em 1815 a Rua Nova da Boavista nos terrenos da
antiga chácara, ligando o caminho de São Cristóvão ao mar,
possibilitando o parcelamento do terreno. Nesta primeira
ocupação prevaleceram as chácaras, com escassos grupamentos de lotes menores.4
O PALACETE DA FAVORITA

Foi nessa área convenientemente pouco habitada e
próxima do palácio imperial da Quinta da Boavista que D.
Pedro I resolveu instalar sua favorita, Domitila5 de Castro do
Canto e Melo, futura Viscondessa e Marquesa de Santos.
Sabe-se que ao chegar de São Paulo ela ocupou umas
casas amarelas,6 cuja localização exata nunca foi definida.
É possível que ficassem na Rua de Mataporcos, onde em
1827 aparecem coletados na Décima Urbana7 em nome da
Exma. Marquesa de Santos os imóveis 64 e 66, compostos
de loja e sobrado.
A instalação de Domitila implicou a ocupação de três
chácaras, uma ao lado direito, e duas, do lado esquerdo
do Caminho Novo da Boavista. Do lado esquerdo, havia
a chácara que era de Francisco
Joaquim de Lima, onde ficaram as
cocheiras da então Viscondessa
de Santos. Contígua a esta estava
a chácara.do dr. Theodoro Ferreira
de Aguiar, na Rua do Campo de
São Cristóvão n. 94, ao pé de um
pequeno morro. A chácara já tinha
uma casa edificada em sobrado
com sótão ao meio, que passaria
por obras, como consta da Décima
Urbana de 1826.8 Possivelmente
estas são as duas propriedades
que D. Pedro I mandou remembrar,9 reunindo a casa e
as cocheiras da Viscondessa.
Do lado direito, havia um grande lote com frente para a
Rua Nova da Boavista, canto com a Estrada de São Cristóvão, e limitada ao fundo pelo Rio da Joana. A viscondessa
foi a primeira foreira desse terreno,10 onde foi construído o
palacete que ficou conhecido como palacete do Caminho
Novo, único edifício de sua propriedade que chegou aos
dias de hoje no Rio de Janeiro.
O palacete da Marquesa de Santos foi construído e
decorado sob supervisão direta do imperador D. Pedro I.

O PALACETE
da Marquesa de
Santos foi construído
e decorado sob
supervisão direta do
imperador D. Pedro I

Os terrenos onde hoje se localiza o bairro de São Cristóvão foram
parte da fazenda da Companhia
de Jesus, que desde a fundação
do Rio de Janeiro ocupava uma
grande área logo ao fim do termo
da cidade.1
Os desentendimentos da ordem
com a Coroa portuguesa e sua subsequente expulsão dos territórios lusos em 1759, tanto na
metrópole quanto no ultramar, levaram ao confisco de seus
bens móveis e imóveis, que foram incorporados aos bens
públicos. A redistribuição dessas terras aconteceu num
momento de forte expansão urbana e populacional do Rio
de Janeiro, que se intensificou ainda mais com a transferência da Corte portuguesa em 1808. Uma das chácaras
assim formadas pertenceu ao Coronel José Tomás Brun,
que, através de testamento feito em 16 de outubro de
1802 e aberto em 11 de maio de 1805, doou aos Lázaros a
propriedade.2 O terreno teve seus limites assim descritos:

118 GARÇONNIÈRE

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

Em estilo neoclássico, a obra teve participação de diversos
profissionais portugueses e franceses.
O projeto é tradicionalmente atribuído ao engenheiro
Pedro José Pézerat. Nascido em 9 de fevereiro de 1801
em La Guiche, o engenheiro francês só chegaria ao Rio de
Janeiro por volta de 1826,11 quando a volumetria do palacete, com a característica sala oval nos fundos, já aparecia
claramente nos mapas de recadastramento urbano.12
O edifício tem uma longa fachada voltada para a antiga
Rua Nova da Boavista, hoje avenida Pedro II, dividida em
três corpos. O corpo central é arrematado por um frontão
triangular e compreende três vãos, sendo o de entrada no
piso térreo mais largo, ladeado por duas janelas de peitoril;
no piso nobre apresenta três janelas de sacada com balcão
corrido com grade de ferro.
Os corpos laterais, separados do central por pilastras de
ordem jônica, têm três janelas em cada pavimento, sendo
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as mais externas do pavimento nobre dotadas de balcões
com gradis de ferro.
O corpo central corresponde ao grande vestíbulo de
entrada, que dá acesso à caixa da escada nobre que ocupa
o núcleo da edificação, articulando-se às salas de planta
oval localizadas nos fundos. À volta da escada ficam as
circulações que dão acesso aos demais cômodos da casa.
Este arranjo segue a tipologia das escadas reais descritas
por Hélder Carita13 caracteristicamente português e estruturante da planta e fachada, o que sugere que a traça do
palacete tenha sido de um arquiteto português, possivelmente Manuel da Costa.
Na fachada lateral voltada para a Quinta da Boavista,
ficavam os aposentos da marquesa, permitindo que o
imperador a observasse do palácio, e se comunicasse
com ela através de sinais. Significativamente, as janelas
dos aposentos da Marquesa eram fechadas quando havia
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desentendimentos entre o casal.14 O apartamento é composto de um amplo toucador e uma alcova. Em posição
simétrica fica o chamado salão da Águia, com uma antessala, aposentos de uso do imperador.
As pinturas decorativas originais são atribuídas a
Francisco Pedro do Amaral, e Araújo Porto-Alegre afirma
que este teria pintado o palacete.15 A nomenclatura dos
cômodos no inventário dos bens de D. Pedro I existentes
no palacete quando da abdicação16 corrobora essa informação, uma vez que as salas são referidas por cor, sugerindo
que as paredes eram forradas, e não dotadas de pintura
decorativa. Da mesma forma, os estuques são atribuídos
aos irmãos Ferrez.
O palacete da Marquesa de Santos tinha um belo
jardim nos fundos, cujo desenho foi atribuído a Miguel
de Frias, major-engenheiro detentor das comendas da
Ordem da Rosa e do Cruzeiro.17 D. Pedro I selecionava
mudas em seus passeios e visitas, como relata em carta
de 1825: “Igualmente trouxe a planta deles [morangos], a
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de roseiras de cem folhas e a de hortênsia, que são para
a sua chácara, mas enquanto mecê para lá não vai, eu as
tratarei para depois irem”.18
O rompimento definitivo da relação dos dois amantes
aconteceu pela proximidade do casamento de D. Pedro I
com D. Amélia de Leuchtemberg, quando a Marquesa de
Santos foi forçada a retornar para São Paulo. Suas propriedades no Rio de Janeiro foram compradas pelo imperador
em 13 de agosto de 1829, compreendendo a chácara e
o palacete da rua Nova da Boavista, a chácara da rua do
Campo de São Cristóvão e as casas amarelas, passando a
integrar as propriedades particulares de D. Pedro I.
PALACETE DOS BRAGANÇA

Logo após a aquisição do palacete, D, Pedro I o destina
oficialmente a abrigar os partidários da causa de sua filha D.
Maria II, cujo trono havia sido usurpado pelo tio D. Miguel. A
jovem rainha retornava de sua malograda viagem à Europa,
desembarcando em 16 de outubro de 1829, juntamente
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com a sua madrasta, dona Amélia, e seu irmão, o príncipe
Augusto de Beauharnais.
Designado como Palácio ou Palacete da Rainha, foi
onde a monarca ofereceu duas cerimônias de beija-mão.
A primeira, em 8 de novembro de 1829, que não foi bem
recebida pelos liberais, que consideraram o ato uma afronta
à soberania brasileira; e a segunda, em 4 de abril de 1831,
por ocasião do seu aniversário de 12 anos.
Antes da cerimônia, refletindo o clima de incertezas
do I Reinado, a 28 de março de 1831, havia sido finalizado
inventário dos móveis que se encontravam no prédio.19 A
descrição dos cômodos e seus objetos evidenciam o uso
de representação do palacete, com seus ambientes destinados a receber e divertir, com rico mobiliário composto por
sofás, mesas, cadeiras em mogno, castiçais, objetos finos,
como jarros, vasos, relógios, quadros, estátuas de bronze
e espelhos, distribuídos pelas salas destinadas à dança, a
conversas e a jogos de bilhar e xadrez, com apoio de sala
de toucador das damas, e de retrete. De uso mais privativo,
o denominado “Toucador de sua Majestade, a Imperatriz”,
composto por mesa redonda, com tampo de mármore branco, e 6 cadeiras de mogno, mesa e
espelho de tremó, quadros, lustre
de cristal e castiçais, com cortinado
e bambolinas brancas, forrado por
alcatifa; esse conjunto sugere um
possível remanejamento de mobília
trazida da Quinta da Boa Vista.
Poucos dias depois do aniversário de D. Maria II, a 7 de abril de
1831, D. Pedro I assinou a abdicação
e embarcou para deixar o país. Ele
relacionou seus bens a serem vendidos, dos quais o de maior preço
foi o “palacete chamado da Rainha”,
estimado em 300:000$000, mobiliado, e 200:000$000, sem mobília,20 atribuindo ao “recheio”
do palacete o expressivo valor de 100.000$000.
Em 1834, foi anunciado leilão no palacete de “todos
os móveis, carruagens, seges, trem das calavarias (sic),
por ordem dos procuradores da família Bragança, Samuel
& Phillipps.21 Poucos meses depois, a 24 de setembro de
1834, morreu D. Pedro, e o imóvel passou a integrar seu
espólio.
Em 1845, a sra. Isabel Heartherly divulgou aluguel do
prédio para instalação de seu colégio para moças, contudo,
já no ano seguinte, foi anunciado o leilão de sua mobília,
por motivo de mudança do estabelecimento para o Largo
do Machado.
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Dois anos depois, é discretamente anunciado leilão,
sem identificação do proprietário, do “esplendido, vasto
e bem construído palacete da Rua do Imperador em São
Cristóvão, com grande chácara, tendo 70 braças de frente
para a rua, 90 braças para o rio, e 45 de fundos”.22 No mês
seguinte, a 15 de outubro de 1847, José Bernardino de Sá,
futuro Barão de Vila Nova do Minho, conclui a compra à
Duquesa de Bragança, a quem coube o palacete na partilha
dos bens de seu falecido marido.23
DO BARÃO NEGREIRO

Nascido em 1802, em Cabeçudos, Vila Nova de Famalicão, em Portugal, José Bernardino de Sá veio ainda garoto
para o Brasil, onde se tornou caixeiro no armazém de secos
e molhados do negociante Manoel Ferreira de Lisboa, estabelecido na Rua do Rosário, e casado com Joaquina Rosa
de Jesus. O casal tinha cinco filhos, Maria, José, Manoel,
Antônio e Camilo, dos quais somente Maria se tornaria
adulta. Com a morte de Manoel, em 1822, a viúva se uniu
a José Bernardino, com quem teve dois filhos, Joaquim
José, falecido em 1852, e Maria Joaquina.
Já em 1825, José Bernardino
promoveu seu ingresso no tráfico
negreiro, com o transporte de Luanda ao Rio de Janeiro de 466 escravos no Brigue Espadarte, de sua
propriedade. Ele atuou no comércio
negreiro, juntamente com Joaquim
José de Souza Breves e Antônio da
Cunha Barbosa Guimarães, no litoral
entre Rio de Janeiro e São Paulo. A
proibição de 1831 não interrompeu
suas atividades, que só terminariam
em 1851. Entre 1825 e 1851, 19.022
africanos chegaram em 36 navios
de sua propriedade, com desembarques centrados no litoral norte da província de São Paulo,
o que permite que ele possa ser considerado o traficante
mais atuante do período.
Ele era dono do jornal O Mercantil, de três fazendas
nos municípios de São Sebastião e Ubatuba, São Paulo,
entre outros imóveis, títulos e ações. Foi um controvertido presidente da diretoria do Teatro de São Pedro
de Alcântara, o mais importante da Corte, entre 1845 e
1851, considerado arbitrário e despótico pelos atores da
Companhia.24 Com o cargo, ele dava continuidade a certo
“mecenato” comum entre os negociantes, que concediam apoio financeiro a obras beneficentes e culturais
em troca de prestígio e ascensão social, e na expectativa

Poucos
dias

depois do aniversário
de D. Maria II,
D. Pedro I assinou a
abdicação e embarcou
para deixar o país
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de obtenção de títulos honoríficos. E seria como nessa
perspectiva que ele comprou, em outubro de 1847,25 o
palacete da viúva D. Pedro I. Suas estratégias não passaram desapercebidas para imprensa da época:
Querem uns que ele está aprontando o palacete,
que foi da Exma. Marquesa de Santos, para quando
sair barão do Caminho Novo; querem outros que
não; porque, tendo ele feito penosos sacrifícios para
bem administrar o teatro, sem prejudicar os artistas,
aos fornecedores, e nem mesmo aos acionistas, o
título será o de barão de teatro; alguns finalmente,
sustentam que tal não pode ser, porque se tem dito
que negociantes de escravos nunca serão titulares
no Brasil, e que, a serem-no, outro há mais chegados à corte (o que eu não afianço nem nego), que
teriam já aberto caminho do titulado, sem fazerem
escala pelo hospício de Pedro II, na praia Vermelha.26
O barão, de fato, se empenhou na recuperação do palácio, tendo promovido obras de 1849 a 1851,27 data que
foi fixada na fachada, como marca de sua posse. Nesse
processo, teria desaparecido a decoração realizada por
Francisco Amaral, intervenção que seria lamentada por
Manuel Araújo de Porto-Alegre, sem deixar de ironizar o
gosto do novo proprietário “para atestar o regresso em que
vão os nossos proprietários abastados”.28
Aos 48 anos, em 1850, José Bernardino recebeu de. D.
Maria II o título português de Barão de Vila Nova do Minho;
em 1855, foi elevado a visconde, pouco antes de falecer,
a 8 de julho daquele ano. Ele foi definidor da Ordem de
São Francisco de Paula, de 1850 a 1853, com cujo hábito
foi amortalhado e encomendado na Igreja, e foi sepultado
no cemitério da mesma Ordem, mais conhecido como
Cemitério do Catumbi.
O inventário do barão continha apólices e ações,
entre elas do Banco do Brasil e da Imperial Companhia
de Navegação de Petrópolis, e vários bens de raiz, entre
chácaras e casas de aluguel. De uso pessoal, o documento relaciona rica mobília, carruagens, parelhas e mais
utensílios, porcelanas, prata, ouro, vidros, cristais e louças,
roupas, semoventes e joias. Desse conjunto de bens, tem
destaque o palacete da rua do Imperador, com todos os
seus cômodos e terrenos anexos, e em frente um terreno
em forma de meia-lua, estimado em 20 contos de réis.29
Como testemunho de suas antigas atividades negreiras,
foram também inventariados um brigue e 156 escravos.30
Essa herança foi motivo de uma disputa, conhecida
como Questão Vila Nova do Minho, entre o genro, Antônio
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de Souza Ribeiro, casado com Maria Joaquina de Sá Ribeiro,
e a viúva Joaquina Rosa, a quem ele acusava de incapaz
de administrar os bens herdados. O ruidoso processo, que
envolveu um falso testamento e o questionamento sobre
a legitimidade do casamento dos viscondes, ganhou as
páginas dos jornais, com sessões transcritas no Jornal
do Commercio, expondo a controvertida personalidade
do falecido.
Em cartas publicadas em seu jornal O Mercantil,
José Bernardino se apresentava como um rico
mecenas, expert de ópera italiana, supostamente
capaz de apreciar a interpretação de árias e duetos
pelas solistas estrangeiras contratadas a peso de
ouro para o Teatro de São Pedro. Apesar de posar
publicamente como um indivíduo “refinado”, José
Bernardino de Sá foi descrito pelos depoentes da
Questão Villa Nova do Minho como um sujeito encolerizado e autoritário, que andava quase “sempre
malvestido, de mangas de camisa arregaçadas e o
peito sujo”, e que tratava Joaquina Rosa de maneira
ofensiva e com palavras injuriosas.31
Joaquina Rosa ganhou a causa, mas morreu pouco
depois, em 1858. Pouco antes, em 1856, ela havia contraído uma expressiva dívida com a Mauá, McGregor e Cia,32
cujo pagamento envolveu a transferência do palacete da
Rua do Imperador à empresa como forma de pagamento.
Em 1862, para liberação da propriedade, foram a leilão
os bens remanescentes da viscondessa. A relação de pertences guarda pálidos vestígios do antigo fausto.33
DO EMPRESÁRIO PATERNAL

Irineu Evangelista de Sousa (1813-1889) comentou
em sua prestação de contas aos credores, Exposição
do Visconde de Mauá aos credores de Mauá & Cia e ao
público”,34 a transação que resultara na posse do palacete
da rua do Imperador. Um empréstimo estabelecido entre
a Mauá, Mac Gregor & Co. e a Viscondessa do Minho,
cuja hipoteca teria sido acionada pelo seu não pagamento, e que, após várias questões e artifícios judiciais, foi
quitada em 1868, mediante acordo entre a empresa, em
liquidação, e os herdeiros, com grande prejuízo para a
casa bancária.
No início dos anos 1860, Irineu já havia construído
uma bem-sucedida carreira de comerciante, industrial,
banqueiro e político, e conquistado, em 1854, o título de
barão, pela implantação do primeiro trecho da Estrada de
Ferro de Petrópolis.
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Apesar da fortuna, Mauá mantinha os hábitos dos gaúchos estancieiros abastados, simples no trato e no vestir.35
As diversas casas que ocupou ao longo da vida, seja na
corte – Santa Tereza, Rua do Catete, Rua do Imperador –,
ou em diferentes cidades –no Rio Grande, em São Paulo,
em Petrópolis, em Montevidéu – teriam em comum “a
tônica de um conforto britânico, com grandes espaços
verdes, árvores frutais”.36
O amplo palacete da Rua do Imperador, circundado
por extenso jardim, oferecia condições para receber com conforto
sua numerosa família, além de
seu renome histórico e da nobre
vizinhança da Quinta da Boa Vista.
Ele e Maria Joaquina (1825-1904),
carinhosamente chamada de May,
a sobrinha com quem se casou se
em 1841, tiveram 18 filhos, sendo
que sete atingiram a maioridade e
apenas cinco sobreviveriam ao pai.37
Mauá foi um pai amoroso, que
registrou em correspondência a
Richard Carruthers seu apreço pelos
filhos.
O bebê, Lisia, quatorze meses, é o nosso anjo. E uma
réplica perfeita da que Deus nos tirou, uma perda da qual
até hoje não nos conformamos. Certamente olhar essa pequena faz feliz qualquer homem! Com ela tenho suficiente
compensação para encarar vida do modo mais agradável
que se possa esperar nesse mundo de inquietações.38
Na mesma carta, ele comenta sobre sua sobre sua
felicidade doméstica,
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ano seguinte, em 1875, o Banco Mauá e Cia foi obrigado a
moratória por três anos. Ele se empenhou em atender aos
seus credores, como comenta no seu famoso opúsculo.
Apesar de seus esforços, no fim do período, foi decretada
sua falência, com o Banco do Brasil arrestando os bens
da empresa, entre eles, o palacete da Rua do Imperador.
Irineu se ausentou com frequência nesse período
conturbado, quando levava a esposa e os filhos menores.
O palacete, contudo, se estabeleceu como o lugar de
acolhida da família, como os jovens
estudantes Irineu, Henrique e Artur,
em suas folgas do colégio interno de
Petrópolis, e dos irmãos que ficavam
aos cuidados das parentes e babás.
O barão procurou dotar a casa de
ambientes e serviços que atendessem às diferentes demandas da família. Traços dessa ocupação podem
ser percebidos por intermédio dos
anúncios dos leilões do prédio e seu
recheio, promovidos entre novembro
de 1879 e junho de 1881,
Os cômodos se distinguiam entre
os destinados ao convívio familiar: salão familiar, salão para refeição familiar, quatro dormitórios,
gabinete de estudo, e gabinete de toilette, e os voltados
para receber – salão de visita, salão nobre para refeição,
salão de recepção, salão nobre, salão de toilette. Para os
serviços de apoio, havia cômodos para despensa, cozinha,
sala de engomado, sala para costura, e quarto de banho,
com banheira. Os cômodos eram dotados com móveis de
madeira nobre, espelhos, quadros, objetos de porcelana
e prata, como um rico faqueiro com 177 peças, como
detalhado no anúncio de 1879, cuja chamada destaca o
requinte do conjunto:

Apesar da
fortuna,

Mauá mantinha
os hábitos dos
gaúchos estancieiros
abastados, simples no
trato e no vestir

Seria uma ingratidão de minha parte desejar mais.
Encontro-me rodeado de cuidados carinhos de
uma esposa, de uma mãe e de minha única irmã
que se esforçam para adivinhar os meus desejos.
As seis crianças são também fonte de indescritível
felicidade. É curioso observar a diversidade de personalidades entre eles.39
Na década de 1860, os negócios de Irineu exigiam
constantes deslocamentos para acompanhar as tensões
políticas na região do Prata, iniciadas com a Guerra Civil
uruguaia, em 1863, com repercussão no Rio Grande do Sul,
e que desembocaria na Guerra da Tríplice Aliança (18651870). Depois da guerra, Mauá esteve à frente da instalação
do cabo telegráfico submarino, que foi inaugurado a 23 de
junho de 1874, e lhe valeu o título de visconde. Contudo, no

Grande e esplêndido leilão de magníficos móveis,
ricas alfaias, finíssimos cristais e porcelanas, riquíssimo lustre de cristal para salão, soberbo piano
de cauda do afamado autor Erard, prata em obra,
electro-plate, magnífico trem, animais, etc.40
O barão investiu também no extenso terreno, transformando-o em um belo parque, voltado para distrair as crianças, com cascata, lagos e viveiro, arrematado pelo clássico
conjunto de figuras de louça dos Quatro Continentes.
Em março de 1880, foi anunciado recebimento de
proposta para venda dos escravos da massa falida e, em
1881, o leilão do edifício:
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O qual é de solida e confortável construção, com
ricos salões, quartos e mais peças componentes
de um edifício próprio para morada de personagem
de alto tratamento, com tetos de fina escultura e
pintura, o que há de mais soberbo e elegante, sendo
certo que, para a construção e embelezamento do
dito palacete, vieram da Europa artistas distintos
e escolhidos, todo murado e gradeado, e fazendo
esquina com a Rua de S. Cristóvão, com grande
chácara, vasto e esplendido jardim, cascatas, lagos,
viveiros, etc. regulando, pela Rua do Imperador,
108 braços, e pela Rua de S. Christovao, 44 ditas.41
A venda não se realizou de imediato e, após a tentativa
de alugá-la, a propriedade foi vendida ao Barão de Guararema no fim daquele ano.
DA BARONESA PINTORA

O Barão de Guararema fechou a compra do palacete a
22 novembro de 1881,42 poucos meses depois de ter sido
nobilitado. Ele recebeu o título em junho de 1881, em meio
a concessão de títulos a representantes da elite mineira,
como resultado de viagem do Imperador a Minas Gerais,
consolidando alianças com as famílias na região.
Segundo Noronha Santos,43 Luís teria mandado realizar obras no palacete, que teria sido alterado pelo Barão
de Mauá. Ainda que não se tenha comprovação dessas
intervenções, é provável que tenham surgido danos, a
exigir reparos, no período em que esteve desabitado, entre
1879 e 1882.
Francisca Monteiro de Barros Breves (1841-1899) e Luís
de Souza Breves (1828-1910), os barões de Guararema, lá
permaneceram por dezesseis anos, quando, após a morte
da baronesa, a propriedade seria transferida, após duas
operações, ao seu médico, o italiano Abel Parente, que a
utilizaria como residência e clínica.
Francisca e Luís eram sobrinha e tio, descendentes de
duas prestigiadas famílias que entrelaçaram seus interesses econômicos e políticos com a união de seus filhos. Pelo
lado paterno, ela era da família Monteiro de Barros, neta do
Barão de Paraopeba e, pelo materno, dos Sousa Breves,
neta de Luís de Sousa Breves. O casal se estabeleceu na
Fazenda São Luiz, nas imediações de Porto Novo, então
importante ponto de escoamento da produção cafeeira
de Minas Gerais, por meio de barcas que atravessavam
o Rio Paraíba.
Em 1871, o povoado de Porto Novo ganhou novo dinamismo com a inauguração da estação da Estrada de Ferro
D. Pedro II, e o início da construção da futura Companhia
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Estrada de Ferro Leopoldina. No ano seguinte, em 1872,
Luiz se reuniu ao irmão para atuar como comissário de café
e comerciante, em escritório na Rua dos Beneditinos n. 26,
no centro comercial da Corte.
Francisca, por sua vez, se dedicou ao estudo da pintura,
tomando aulas com Vitor Meireles, e se tornando uma
pintora amadora aplicada, por duas vezes premiada em
exposições da Academia. Em 1876, ela obteve a 2ª medalha
de ouro pela Cópia no. 48, em quadro pintado a óleo sobre
madeira, com 135 cm x 200 cm, apresentado no catálogo
como “A Sra. D. Francisca Breves. ‘A Flagellação’. Cópia
do original do Sr. Professor Victor Meirelles de Lima”.
Francisca participou também da Exposição Geral de Belas
Artes, em 1879, quando recebeu uma das sete medalhas
de ouro por Cupido, tela a óleo com 160 cm x 120 cm, que
representava um menino alado e nu, segurando um arco
sentado em meio a uma floresta outonal. Comentado a
exposição, um crítico observa:
Na mesma sala vê-se também um trabalho da
distinta discípula de Vitor Meireles, a Sra D. Francisca Breves, e que tem por título “Cupido”. É um
trabalho em que o nu é feito com muita verdade,
notando-se apenas no rosto deste cupido a preocupação de representar um retrato de uma criança
determinada.44
De fato, o rosto do menino retratado guarda semelhanças com o jovem italiano de cabelos anelados, Eliseu
d´Angelo Visconti, que Francisca havia conhecido quando
em tratamento de saúde, em Nápoles, e havia trazido,
junto com sua irmã Marianella, por volta de 1873, para
Porto Novo.45 Nessa temporada, ela conheceu também o
dr. Abel Parente, a quem dedicaria uma devotada amizade.
A instalação dos Breves no palacete, a partir de 1882,
coincide com a vinda do então jovem Visconti para a Corte,
para cursar o Liceu de Artes e Ofícios. Esse seria um período de convívio afetuoso entre Francisca e Eliseu, como
testemunham dois quadros de Visconti: uma tela a óleo
de vista do jardim do palacete,46 de 1888, que, além do
aspecto luxuriante, insinua um flagrante cotidiano, com a
figura de um jardineiro ao pé de uma jovem palmeira; e o
outro quadro, de 1892, com pequenas dimensões, 20 cm x
13 cm, foi intitulado “Baronesa de Guararema”,47 e retrata
Francisca de perfil, em momento íntimo e despojado, em
roupas caseiras, lendo, sentada em uma rede.
Por fim, uma carta de 1893 – em que a baronesa responde a Eliseu, então usufruindo da premiação da Academia,
na França – confirma a cumplicidade: “Eu por mim tenho
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sentido muitas saudades tua, e tão habituada estava, que
quando preciso de qualquer cousa, logo me vem em mente
que aquele que sabia fazer tudo segundo a minha vontade,
está bem longe (...)”.48
A baronesa morreu a 5 de janeiro de 1899, sem tornar
a ver Eliseu. Em nota sobre seu sepultamento, O Paiz
destaca suas qualidades de senhora virtuosa e caridosa,
e “conhecida pela sua vasta ilustração e raros dotes de
espírito e coração. (...) a sua morte é muito sentida pelos
pobres que apreciavam a grandeza de sua alma, admirada
por todos os que tiveram a ventura de conhecê-la”.49
Menos de um mês depois da morte da baronesa, o
barão colocou em leilão os móveis e objetos do palacete,
que demonstravam fortemente a ocupação dos espaços
domésticos pela baronesa.
O anúncio do leilão50 enumera os cômodos da área de
serviço – cozinha, copa, quarto de criados; intima – sala de
almoço, dormitórios, alcovas, dois gabinetes; e social – salão de jantar, salão de visitas e sala de bilhar. Os ambientes
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eram decorados com requinte e voltados para conforto
dos moradores: piano de meia calda, ricos móveis, roupa
para mesa e cama, prata de lei em obra e louças, além de
cortinas e tapetes, vários quadros, álbuns de gravuras e
fotografias, livros, objetos decorativos e bibelôs, e objetos
modernos como uma máquina de costura Singer, uma
máquina para ventilação, lampiões a gás, e uma geladeira
americana com depósitos.
O cômodo denominado “gabinete de trabalho” era
o atelier da baronesa. O gabinete estava mobiliado com
quatorze peças de mobília em carvalho esculpido, que
incluíam cadeiras e sofá, um buffet envidraçado, uma
étagère e uma mesa.
Nele, havia uma linda biblioteca de vinhático envidraçada, com obras que ilustram os interesses intelectuais
pessoais da Baronesa. Os livros compreendiam obras
gerais, como romances, compêndios de história ou dicionários, e obras voltadas para as Belas Artes, como os nove
volumes de um Traité de la peinture e os quatorze tomos
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de Histoire des peintres, école flammande, française,
milanaise, espagnole, venetienne, ombrienne, bolanuaise,
hollandaise e florentienne. Também estavam no gabinete
da Baronesa os álbuns de gravuras e fotografias, todos
com rica encadernação.
Uma cômoda de carvalho guardava pincéis, tintas e
paletas, além de molduras, quadros, esboços e desenhos.
Entre os cavaletes havia um especial, “com maquinismo
para pintor”. Várias esculturas e bibelôs completavam a
decoração.
Por toda a casa ricos quadros estavam expostos, alguns
possivelmente pintados por seus mestres Pedro Américo e
Vitor Meireles, pelo seu protegido Eliseu Visconti, ou por ela
própria, como a ”grande pintura sobre tela, representando
um “anjo, com moldura dourada”, que poderia ser o seu
premiado “Cupido”.
Os jardins, tão expressivamente retratados por Visconti,
demonstram a ligação de Francisca com o mundo rural,
com a presença de bem cuidada criação, estando à venda
uma leitoa e um porco e 2 gordas porcas russas, uma
excelente cabra e uma bonita cabrita. Além das plantas de
grande porte, havia craveiros, begônias, avencas e flores
de maio, e plantas originais cultivadas em vasos e caixões.
Esvaziado de seu recheio, o
palacete foi vendido ao médico
italiano Abel Parente, que há longos anos acompanhava a saúde
da Baronesa.
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gratidão aos cuidados médicos do dr. Abel Parente, a quem
destinou trinta contos de réis em seu testamento, redigido
em 1895. No documento, ela pede que ele aceite a quantia
“como uma pequena lembrança de sua doente que sempre o estimou e prezou, levada tão somente pela amizade
verdadeira e eterna gratidão que durante sua vida sempre
lhe tributou”.54 Três anos depois, em 1898, foi realizada a
primeira transação de venda do palacete, entre os barões
e Abel Parente. Esse contrato, contudo, seria revisto em
junho de 1900, após a morte da baronesa, de maneira a
incluir a quantia que lhe foi destinada na herança.55
O doutor manteve consultório na Rua da Alfândega,
e utilizou o palacete como residência e clínica para atendimento exclusivo. Parente promovia elegantes eventos
sociais, como a festa pelo seu aniversário, que reuniu “o
que a sociedade tem de mais seleta e de mais ilustre,56
ou o casamento da afilhada Edea Monteiro de Barros com
o dr. Abelardo Acetta, um discípulo, com a presença de
conceituados membros da colônia italiana.57 Essas reuniões
repercutiam nas revistas ilustradas, como Revista da Semana, A Semana e O Rebate, que veicularam fotografias tanto
dos encontros sociais quanto das instalações médicas.
Os pacientes eram recebidos nos elegantes salões do
térreo, e desfrutavam dos amplos
jardins.

Por toda
a casa
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ricos quadros estavam
expostos, alguns
possivelmente pintados
por seus mestres Pedro
Américo e Vitor Meireles

Abel Parente sucedeu os
barões como proprietário do
palacete de São Cristóvão, onde
instalou uma clínica para sua requintada clientela feminina. Ele era
“sensível ao belo, alto, barba longa
e negra, olhos verdes, bonito”,
segundo depoimento da filha de
uma de suas pacientes.51 Nasceu a 29 de julho de 1851,
em uma aldeia da província de Salerno, Itália. Formado pela
Universidade de Nápoles em 1875, foi incentivado pela
Baronesa de Guararema a emigrar no ano seguinte para o
Brasil, onde obteve, em 1877, credenciamento para clinicar em obstetrícia e ginecologia.52 Ele atuou, de início, em
Sapucaia, antes de se estabelecer no Rio de Janeiro, onde
desenvolveu uma bem-sucedida carreira, como especialista
em doenças do útero e sífilis. Sua prática médica, que recorria a métodos anticonceptivos, foi cercada de polêmica.53
Francisca, a baronesa de Guararema, dedicou profunda
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E nos seus almoços só convidava
senhoras jovens e bonitas. Os almoços eram servidos em grandes
mesas, que se estendiam pelo
jardim de grandes árvores frondosas. Ao fundo havia um pequeno
zoológico com macacos, onça,
pôneis e carneiros que puxavam
pequenas charretes para os filhos
dos clientes.58

“Um dos mais suntuosos e
ricos palácios do Rio de Janeiro” é o título de extensa
reportagem que Fonfon59 dedicou, em 1909, ao palacete
que estava disponível para venda ou aluguel, por motivo de
afastamento temporário do dr. Abel Parente para a Europa.
O artigo destaca a vizinhança com a Quinta da Boa Vista
e os arredores arborizados, e faz um retrospecto sobre a
construção para a marquesa, sua ocupação pelo Barão de
Mauá, que o teria ampliado e reformado, e pelo dr. Abel
Parente, que ali instalou uma “clínica ginecológica e diabetelógica”. São apresentadas 10 fotografias da propriedade,
de sua fachada, interiores e seus jardins.
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Em 1913, ele anuncia o palacete mobiliado para
aluguel ou venda, destacando as melhorias que haviam
sido introduzidas, como nova pintura, banheiro, cozinha,
instalações elétricas com 350 lâmpadas, lustres de bronze
e 24 campainhas elétricas. Em dezembro daquele ano, o
cônsul do Uruguai alugaria o imóvel, segundo contrato que
o obrigava a zelar pela perfeita conservação do prédio e de
todos os objetos, móveis, obras de arte, constantes de
um inventário, e proibição de colocar pregos nas paredes
e assoalhos,60
Em 1917, Abel Parente voltou para a Itália, mas manteve algumas de suas propriedades no Rio de Janeiro. Ele
morreu seis anos depois, em Nápoles ou Suíça, em 24 de
março de 1923, aos 71 anos.
Nesse meio tempo, em 1920, foi promovido leilão dos
bens do palacete, “residência de conceituado clínico que
de acha na Europa e autorizado por seu procurador”,61 e,
poucos dias depois, foi anunciada a venda da propriedade
para a Hime e Cia. por 320 mil reis para a instalação de uma
fábrica de ferragem.62 Seria essa firma que, em permuta,
cederia grande parte da área ajardinada para o Ministério
do Exército, reduzindo o terreno do palacete à área atual.
Com o fim de seu uso doméstico, o palacete foi alugado
para Fundação Rockfeller instalar o Serviço de Febre Amarela, quando foram retirados papeis que cobriam as paredes
decoradas.63 O resgate dessa configuração certamente
contribuiu para que o imóvel fosse tombado pelo Sphan
em 1938. Contudo, somente depois de 1961, quando foi
desapropriado pelo governo do antigo estado da Guanabara,
foi dado início ao processo de sua restauração arquitetônica
e pictórica. A primeira empreitada foi realizada em 1965,
pela equipe do restaurador Edson Motta.
Nas décadas seguintes, o imóvel se tornou um importante equipamento cultural da cidade, como Museu
do I Reinado, criado em 1965, inaugurado em 1979, que
funcionou até 2011, quando o prédio foi fechado para a
primeira etapa do restauro. Nesse interim, surge o conceito
de Museu da Moda, efetivado por decreto nº 45.346, 19
ago. 2015, que institui a Casa da Marquesa de Santos/
Museu da Moda Brasileira.
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Pretende, desse modo, contribuir para a melhor compreensão do inigualável valor histórico desse imóvel, hoje o
último remanescente íntegro das construções do I Reinado.
Se a aura romântica do relacionamento de D. Pedro e
a marquesa é uma das suas principais marcas, conhecer
melhor a presença de outras personagens ao longo de sua
trajetória possibilita novas leituras e desdobramentos de
seu significado e reforça a necessidade de sua preservação
e fruição.
Como observa Douglas Fasolato, atual diretor da Casa
da Marquesa de Santos, em depoimento às autoras:
Por diferentes critérios muitos bens foram eleitos
para serem preservados no Brasil, parte deles por
seus vínculos históricos, parte por seus atributos
construtivos, outros pelos valores afetivos que
determinaram sua permanência física e simbólico.
Sem dúvida essa relação de D. Pedro e Domitila,
presente no imaginário ao longo de duzentos anos,
influenciou a preservação desse patrimônio cultural
brasileiro, salvando-o do desaparecimento como a
quase totalidade de outros edifícios erguidos no
mesmo período.
Ainda segundo Fasolato, o palacete, contudo, se abre
para novas abordagens temáticas e perspectivas. Nesse
sentido, se propõe o seu uso como museu dedicado ao
feminino, explorando as diversas potencialidades e pioneirismo sobre o tema, nas mais diversas vertentes de atuação
e apresentando múltiplas narrativas para a produção de
conteúdo, reflexão e programação.
O palacete se afirma como protagonista e ponto
de partida, não como uma casa-museu e sim uma
casa-experiência. É a partir dele que se desenvolverá
o “conceito de casa-exposição, pelo qual se pretende
reconhecer e oferecer ao público o melhor acervo, que
é o próprio edifício”.64
Esse artigo teve a colaboração das pesquisadoras do projeto
A Casa Senhorial em Portugal, Brasil e Goa: Anatomia dos Interiores, em especial na transcrição dos leilões mencionados.

CONCLUSÕES

O artigo, ao apresentar aspectos pessoais dos sucessivos proprietários, e apontar os usos e objetos domésticos
de cada ocupação, buscou capturar fragmentos de suas
vivências e sugerir possíveis ressignificações simbólicas e
espaciais, além de renovadas narrativas que envolveram a
“experiência” desse bem cultural ao longo de seus quase
200 anos.
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estado

este ano de 2021, o Partido Comunista da China (PCCh) celebra os 100 anos de sua fundação e, também, 72 anos de
governo da República Popular da China (RPC), tornando-se o
mais longevo partido no poder de um Estado, já tendo superado o Partido Comunista Russo, da antiga União Soviética,
que esteve no poder por 69 anos.1 O PCCh foi oficialmente
fundado em Shanghai em julho de 1921 quando realizou o
seu Primeiro Congresso. Até então, o Partido contava com
53 integrantes. Atualmente, reúne mais de 91 milhões, o equivalente a 6,6%
da população atual da China, de aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas.2
Se o PCCh fosse um país, estaria entre os vinte mais populosos do mundo,
superando a Alemanha (aproximadamente 83 milhões de habitantes) ou a
França (aproximadamente 67 milhões), e correspondendo a quase metade
do Brasil (209 milhões). Desde 1949, o PCCh3 tem o monopólio do poder
na liderança dos principais assuntos de Estado.
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O chamado “socialismo com características chinesas”
condensa uma realidade institucional, política, econômica
e social resultante de um processo histórico que pediu
emprestado elementos do socialismo soviético, do capitalismo ocidental e, cada vez mais, deixa aflorar em suas
instituições práticas e ideias daquilo que é próprio do solo
da cultura chinesa.4 É desde esta perspectiva que se deve
procurar entender o sistema político chinês, com suas
características que o distinguem dos sistemas baseados
no multipartidarismo, na separação de poderes e nas eleições diretas para todos os cargos da estrutura do poder
do Estado.
Partido e Estado são dimensões distintas do sistema
político chinês e desempenham seus respectivos papéis
tendo em vista o mesmo objetivo inscrito no preâmbulo
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da Constituição da RPC, qual seja, “transformar a China
em um país socialista próspero, poderoso, democrático
e culturalmente avançado.” Compreender as diferenças
estruturais entre Partido e Estado, e como eles se relacionam, é condição preliminar para entender não só o sistema
político chinês e conceitos como “democracia socialista”,
mas também para compreender a própria China.
Durante as primeiras décadas da RPC, Partido e Estado eram dimensões ambíguas cujas fronteiras entre um
e outro eram bastante imprecisas. No final de 1970, o
Partido iniciou movimentos para institucionalizar a separação de suas funções daquelas do governo, autorizando o
Conselho de Estado e os governos em níveis mais baixos
a gerenciar a administração cotidiana do país. O PCCh não
dá diretamente ordens aos órgãos do poder do Estado.
Contudo, para garantir o seu controle sobre a gestão
governamental, mantém uma presença constante dentro
dos órgãos estatais recomendando seus membros para
cargos do governo.
Em regra, as principais lideranças partidárias atuam
simultaneamente em funções importantes do Estado,
mobilizando os órgãos estatais e demais funcionários
(que não necessariamente são membros do Partido) para
implementar a linha, os princípios e políticas do PCCh. Na
condição de autoridades estatais, cabe-lhes transformar as
diretrizes políticas do Partido em vontade do Estado. Para
tanto, devem obedecer aos procedimentos legais previstos
no direito chinês. Na divisão de competências, o Partido
dedica-se, sobretudo, às questões relativas à defesa e à
segurança nacional, bem como à definição das principais
diretrizes políticas para a nação; e ao Estado incumbe, por
sua vez, o dever de implementar estas diretrizes transformando-as em leis e políticas públicas, tendo em conta as
atribuições de cada um dos diversos órgãos estatais. O
Partido é quem garante a unidade da nação e dá a direção
política ao Estado, enquanto confia a este a administração
cotidiana do país e de sua imensa população. Desse ponto
de vista, os órgãos do Estado são cumpridores de tarefas
no exercício de suas funções.5

JULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2021 133

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

O PARTIDO COMUNISTA DA CHINA (PCCH)

O PCCh desempenha o papel de liderança no sistema
político do país. A estrutura organizacional do PCCh consiste em organizações centrais, organizações locais e organizações primárias. Trataremos das organizações centrais cujo
órgão de tomada de decisão mais importante é o Comitê
Permanente do Birô Político, formado por sete integrantes
que respondem, cada um, por uma pasta específica. Do
ponto de vista institucional, a liderança é coletiva. O monopólio do poder não mais pertence a uma única pessoa, a
exemplo do período dinástico, mas ao Partido, um coletivo
político organizado institucionalmente e com regras que
regulam o processo político intrapartidário.
O dever primordial do PCCh é manter o país unificado
e protegido contra as ameaças, sejam elas internas ou
externas, de fragmentação do território soberano. Nesse
sentido, a defesa da manutenção do poder nas mãos do
PCCh é percebida como equivalente ao dever que tem
todo Estado de preservar a sua integridade territorial. É por
esse motivo que a crítica do Ocidente contra o modelo de
governança da RPC, por ser baseado no regime de partido
único, ressoa para o PCCh como um ataque à unidade e à
integridade territorial da nação.
O Partido tem a sua própria Constituição,6 e a última
revisão ocorreu em outubro de 2017, por ocasião do seu
19º Congresso Nacional, que acrescentou como diretriz
de ação o “Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo
com Características Chinesas para uma Nova Era”.7 Esta
foi a mais recente emenda no processo contínuo de sinicização do marxismo na China. O Partido é organizado
sob o princípio do centralismo democrático de modo que
as decisões tomadas por meio de processos internos de
discussão são obrigatórias para todos os seus 90 milhões
de membros. Mas o sentido do “centralismo democrático”
se perfaz ao ler o parágrafo 2 do artigo 10 da Constituição
do PCCh. Ele estabelece que os órgãos de liderança, em
todos os níveis, são constituídos por eleição.
A estrutura organizacional central do PCCh, replicada
nos níveis locais com algumas pequenas variações, é a
seguinte:
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• Congresso Nacional do PCCh (中国共产党全国代表大
会 – Zhōngguó gòngchǎndǎng quánguó dàibiǎo dàhuì);
• Comitê Central (中央委员会 – Zhōngyāng wěiyuánhuì);
• Birô Político do Comitê Central (中央政治局 – Zhōngyāng zhèngzhìjú);
• Comitê Permanente do Birô Político do Comitê
Central (中央政治局常务委员会 – Zhōngyāng zhèngzhìjú
chángwù wěiyuánhuì);
• Secretariado do Comitê Central (中央书记处 –
Zhōngyāng shūjìchù);
• Comissão Central de Inspeção Disciplinar (中央纪律
检查委员会 – Zhōngyāng jìlǜ jiǎnchá wěiyuánhuì);
• Comissão Militar Central (中央军事委员会 –
Zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì).
Os mais altos órgãos de liderança são o Congresso
Nacional do Partido (CNP) e o Comitê Central eleito por ele.8
O CNP é realizado a cada cinco anos sob convocação do
Comitê Central, que determinará o número de delegados.9
Trata-se do evento mais relevante da vida política chinesa,
pois é quando as lideranças partidárias são eleitas para o
quinquênio seguinte. Cabe ao CNP discutir e tomar decisões sobre questões essenciais relativas ao PCCh e eleger
os membros desse Comitê.10
O Comitê Central é composto, atualmente, de 204
membros e 172 suplentes, eleitos pelo CNP para um
mandato de cinco anos. Quando o CNP não está em
sessão, é o Comitê Central que tem o poder de tomar
decisões em seu lugar. Ele se reúne, pelo menos, uma
vez ao ano.11 As reuniões são conhecidas como sessão
plenária ou pleno. Cada uma das plenárias dedica-se a
um tema específico. Algumas dessas sessões ganham
destaque internacional devido às decisões tomadas. Por
exemplo, a Quinta Sessão Plenária do 19º Comitê Central
do PCCh, que se realizou nos dias 26 a 29 de outubro de
2020, aprovou o 14º Plano Quinquenal (2021-2025) e as
metas de longo prazo para o país até 2035.
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Compete ao Comitê Central eleger os membros do Birô Político,
do Comitê Permanente do Birô Político e da Secretaria Geral do Partido, bem como definir a composição da Comissão Militar Central.
A Comissão Central de Inspeção Disciplinar e a Comissão Militar
Central trabalham sob a liderança desse Comitê. Quando o Comitê
Central não está em sessão, o Birô Político e seu Comitê Permanente
exercem as funções e poderes em seu lugar.
O Birô Político é formado por 25 membros que, geralmente, se
reúnem para organizar encontros nacionais ou tratar de assuntos
políticos de grande importância. Apesar de sua relevância política,
esse órgão não se envolve nas decisões cotidianas. Já o Comitê
Permanente do Birô Político possui as condições para o exercício
real de poder no dia a dia do Partido. É composto de sete membros,
considerados as lideranças máximas do PCCh. Todos eles integram
o conjunto dos 25 membros do Birô Político e são responsáveis por
uma pasta específica. O Secretariado do Comitê Central, por sua
vez, é o órgão de apoio do Birô Político do Comitê Central e de seu
Comitê Permanente.
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Apesar de ser um órgão colegiado de tomada de decisão, na prática há uma hierarquia de poder no Comitê
Permanente do Birô Político. O principal membro é o
Secretário-geral do Partido, posto ocupado por Xi Jinping
desde novembro de 2012, quando foi eleito para essa
função por ocasião do 18º CNP – posteriormente, seria
reeleito em 2017, durante o 19º CNP.
Xi Jinping é, também, o presidente da República Popular
da China (RPC), eleito em 2013 pela Assembleia Popular
Nacional (APN), e reeleito em 2018. É ainda presidente
da Comissão Militar Central (CMC).12 Xi Jinping reúne a
trindade do poder na China: Partido, Estado e Comissão
Militar Central. A despeito dessa concentração de poder,
ele precisa da aprovação dos demais membros do Comitê

INTELIGÊNCIA

Permanente do Birô Político para tomar decisões importantes. Não se trata de uma tarefa fácil em razão dos interesses
em jogo dentro do Partido.
A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA (RPC):
A ESTRUTURA DO ESTADO CHINÊS

Desde a reforma constitucional de 1982, a República
Popular da China (RPC) define-se como um “Estado unitário
multinacional”13 com subdivisões territoriais para facilitar
a administração governamental. Sob a liderança do PCCh,
cada um dos órgãos estatais possui funções e deveres
próprios. Cabe-lhes executar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Partido e garantir a implementação da Constituição da RPC, bem como a das leis aplicáveis no âmbito

partido
com

FIGURA 1

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PARTIDO
COMUNISTA DA CHINA

Secretário Geral
do Comitê Central

Comitê
Central do PCCh

Comitê Permanente
do Birô Político

Secretariado do
Comitê Central

Birô Político do
Comitê Central

Congresso
Nacional do PCCh

Comissão Central de
Inspeção Disciplinar

Birô Político do
Comitê Central

Adaptação a partir do organograma publicado no site do People’s Daily,
em chinês: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/414940/index.html
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das respectivas competências de cada órgão estatal. Dado
que o PCCh lidera o país, a noção de tripartição dos poderes
estatais entre Executivo, Legislativo e Judiciário pode ser
entendida como uma divisão de funções administrativas e
responsabilidades para a administração do Estado e para
a execução dos objetivos políticos definidos pelo Partido
e pela Constituição da RPC.14
O sistema de assembleias populares é o núcleo fundamental da estrutura do Estado e compreende a Assembleia Popular Nacional (APN) e as assembleias populares
locais, que exercem a função legislativa. O presidente
da RPC é o chefe de Estado, e a administração do país
cabe ao Conselho de Estado e aos governos locais. Todos
eles são responsáveis pela execução das políticas e das
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leis, resoluções e decisões adotadas pelas assembleias
populares. Os órgãos judiciais são representados pelo
Supremo Tribunal Popular (STP), além dos tribunais locais
e especiais. E a Suprema Procuradoria Popular (SPP), bem
como as procuradorias locais e especiais são os órgãos das
procuradorias do Estado. Os órgãos da Administração, do
Judiciário e da Procuradoria são criados pelas assembleias
populares no nível correspondente e estão sob a supervisão
desse órgão representativo do povo chinês.
Sistema das assembleias populares: o Legislativo chinês

A primeira sessão da 1ª Assembleia Popular Nacional
(APN) realizou-se em setembro de 1954 e marcou o estabelecimento oficial do sistema de assembleias populares

o
munista
FIGURA 2

MEMBROS DO COMITÊ PERMANENTE DO BIRÔ POLÍTICO E SEUS RESPECTIVOS PORTFÓLIOS
19º CONGRESSO NACIONAL DO PCCH (2017-2022)
MEMBRO

FUNÇÕES E PORTFOLIO

Xi Jinping
习近平

• Secretário-geral do PCCh
• Presidente da RPC
• Chairman da CMC
Portfólio: Partido, Estado, assuntos militares e relações exteriores

Li Keqiang
李克强

• Primeiro-ministro do Conselho de Estado
Portfólio: Administração governamental e economia

Li Zhanshu
栗战书

• Presidente do Comitê Permanente da 13ª Assembleia Popular Nacional (APN)
Portfólio: Assuntos legislativos, Hong Kong e Macau

Wang Yang
汪洋

• Presidente do 13º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo
Chinês (CCPPC)
Portfólio: Relações com não comunistas (Frente Unida – oito partidos políticos).
Assuntos de Taiwan

Wang Huning
王沪宁

• Primeiro-secretário do Secretariado;
• Presidente da Comissão Central para Orientar o Progresso Cultural e Ético
Portfólio: Assuntos educacionais e de propaganda

Zhao Leji
赵乐际

• Secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar
Portfólio: Disciplina do partido e anticorrupção

Han Zheng
韩正

• Vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado
Portfólio: Política macroeconômica
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na China. Esse sistema compreende a APN e as assembleias populares em quatro diferentes níveis: o provincial
(incluindo, além das províncias, as regiões autônomas e
os municípios diretamente subordinados ao governo central);15 o das prefeituras, o dos condados e o dos cantões.
O conjunto de todas essas assembleias populares soma
mais de 2,6 milhões de deputados, que representam os
interesses de quase 1,4 bilhão de pessoas.16
A APN (em chinês, 人民代表大会, Rénmín dàibiǎo
dàhuì) é o órgão máximo do poder do Estado17 e é composta de deputados (全国人大代表, Quánguó réndà dàibiǎo)
eleitos por 35 unidades eleitorais de acordo com a lei. São
unidades eleitorais: as assembleias populares de 22 províncias, as cinco regiões autônomas, os quatro municípios
diretamente subordinados ao governo central, o Exército
Popular de Libertação da China, o conselho eleitoral da
Região Administrativa Especial de Hong Kong, o conselho
eleitoral da Região Administrativa Especial de Macau e o
conselho eleitoral consultivo dos compatriotas de Taiwan.18
A APN deve ter não mais do que três mil deputados, que
são eleitos para um mandato de cinco anos por meio de
um sistema eleitoral intrapartidário.19
Segundo a Constituição da RPC, em seus artigos 62 e
63, são poderes e funções da APN, dentre outros: emendar20 e supervisionar a aplicação da Constituição; eleger ou
destituir o presidente e o vice-presidente da RPC; decidir
sobre a escolha do primeiro-ministro do Conselho de
Estado, após indicação do presidente da RPC, bem como
removê-lo da função; eleger e destituir o presidente da
Comissão Militar Central; examinar e aprovar o plano para
o desenvolvimento econômico e social nacional, bem como
o orçamento do Estado; além de decidir sobre questões
de guerra e paz.
A Lei da República Popular da China sobre os deputados da Assembleia Popular Nacional e das Assembleias
Populares Locais em Vários Níveis21 traz as disposições
normativas sobre os direitos e deveres dos deputados
durante as sessões plenárias, bem como as garantias
para o desempenho de suas funções, de sua suspensão
ou desqualificação como deputado. Os deputados têm o
direito de apresentar projetos de lei e deliberar sobre eles
no âmbito da competência da APN.22 Suas propostas (yì
àn, 议案), se aprovadas por maioria simples, tornam-se lei.23
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O Estado deve garantir a segurança pessoal do deputado e as
condições necessárias para que ele cumpra com seus deveres.
Uma dessas garantias é a de isenção de responsabilidade legal por
seus discursos ou votos.24 De acordo com a lei chinesa, nenhum
deputado pode ser detido ou submetido a julgamento criminal sem
o consentimento da Mesa Diretora da APN (chamada de Presidium),
caso a Assembleia esteja em sessão, ou do Comitê Permanente da
APN se a APN não estiver em sessão.25
Diferentemente do Congresso Nacional brasileiro, que é bicameral e se reúne ao longo do ano, a APN é unicameral e se reúne em
sessão uma vez por ano, geralmente no mês de março, por cerca de
duas a três semanas, sob convocação de seu Comitê Permanente.26
Esse Comitê não é o mesmo Comitê Permanente do Birô Político.
Aquele representa o poder legislativo e toma as decisões quando a
APN, o mais alto órgão do poder estatal, não está em sessão, garantindo o funcionamento ininterrupto do Legislativo chinês. O Comitê
Permanente da APN reúne-se a cada dois meses e é composto de
um presidente, vice-presidente, o secretário-geral e seus membros,
totalizando quase 200 deputados, eleitos dentre os quase três mil
deputados da APN. O presidente do Comitê Permanente da APN é
o terceiro na linha sucessória do Estado em caso de vacância dos
cargos de presidente e vice-presidente da RPC.27
A Constituição da RPC permite à APN estabelecer comitês especiais que trabalham sob a direção do Comitê Permanente da APN com
o objetivo de auxiliar esse órgão no desempenho de suas funções
e poderes. Integrados pelos deputados da APN, compete a esses
comitês examinar, discutir e elaborar projetos de lei e de resolução
no âmbito de suas áreas de atuação para serem submetidos ao Comitê Permanente da APN e à própria APN.28 Os comitês especiais se
subdividem em diversos temas, tais como judiciais e civis, étnicos,
econômicos e financeiros, assuntos rurais e de agricultura, educação,
ciência, cultura e saúde pública.
Além da participação nos comitês, cabe ao deputado manter contato direto com a população da unidade eleitoral que o elegeu a fim
de transmitir para o governo as opiniões e demandas da sociedade,
e assegurar que as políticas e decisões dos órgãos estatais estejam
em conformidade com as leis e a vontade popular. Assim, se, de um
lado os deputados devem, no exercício das suas atividades, divulgar
as políticas, regulamentos e decisões do governo junto à população;
de outro, eles têm o dever de expressar e salvaguardar os interesses
do povo ao ouvir e transmitir as suas demandas para o governo.
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As unidades eleitorais que os elegeram têm o poder de
supervisioná-los e destituí-los seguindo os procedimentos
previstos em lei. Ao contrário do que comumente se supõe,
os deputados do legislativo chinês não trabalham apenas
quando ocorre a sessão anual da APN. Ao longo do ano
legislativo eles trabalham no Comitê Permanente da APN
ou nos comitês especiais.
Presidência

O presidente é o chefe de Estado da nação. Compete-lhe envolver-se em assuntos de estado e receber enviados
diplomáticos estrangeiros em nome da RPC e receber
suas cartas de acreditação. De acordo com as decisões do
Comitê Permanente da APN, cabe ao presidente nomear
ou chamar de volta representantes diplomáticos da RPC no
exterior, bem como ratificar ou ab-rogar tratados celebrados
com países estrangeiros.29 Além disso, ao presidente é
reservada a incumbência de proclamar estado de guerra
após decisão da APN ou de seu Comitê Permanente.30 É
também atribuição do presidente promulgar as leis. Ao
vice-presidente é reservado o papel de dar assistência ao
presidente ou exercer poderes e funções da Presidência
somente quando o presidente lhes confia.31
A reforma constitucional de 2018 alterou o texto do
artigo 79 da Constituição de 1982. Esse dispositivo estabelecia que “o mandato do presidente e do vice-presidente
da República Popular da China é o mesmo que o da Assembleia Popular Nacional, e eles não devem servir mais
do que dois mandatos consecutivos.” Entretanto, por
decisão da Primeira Sessão da 13ª APN, suprimiu-se essa
parte final do texto normativo que autorizava, apenas, uma
única reeleição. Com essa reforma do texto constitucional,
o presidente Xi Jinping abre caminho para um terceiro
mandato na Presidência da RPC, sem qualquer obstáculo
para reeleições sucessivas.
Sem dúvida, essa foi uma alteração significativa em um
dispositivo constitucional que tinha a virtude de servir de
argumento legal para rebater a crítica de que o presidente
da China seria uma espécie de ditador. Mas há outros
aspectos do sistema político chinês que irão calibrar o
exercício do poder pelo presidente da RPC, bem como a
sua permanência à frente do Estado.
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Conselho de Estado

O Conselho de Estado ou Governo Central é o órgão executivo do Estado e o mais alto órgão administrativo da RPC.32
Dado que a China é um Estado unitário, cabe ao Conselho de
Estado exercer a liderança unificada e a supervisão sobre o
trabalho dos demais órgãos da administração estatal.33 O trabalho do Conselho de Estado é supervisionado, por sua vez,
pelo Comitê Permanente da APN.34
O Conselho de Estado é composto pelo primeiro-ministro,
vice-primeiros-ministros, conselheiros de Estado, ministros
encarregados dos ministérios, ministros encarregados das
Comissões, o auditor-geral e o secretário-geral do Conselho
de Estado.35 O primeiro-ministro assume a responsabilidade
geral pelas decisões e todo o trabalho do Conselho de Estado,
devendo os vice-primeiros-ministros e conselheiros de Estado
assisti-lo.36 A pessoa que irá exercer a função de primeiro-ministro deve ser aprovada pela APN após indicação do presidente. A duração do mandato dos membros do Conselho de
Estado é o mesmo da APN: cinco anos, podendo ser reeleitos
apenas uma única vez.37
Compete ao Conselho de Estado elaborar e implementar
os planos de desenvolvimento econômico e social nacional
e o orçamento do Estado; dirigir e administrar os assuntos
econômicos e o desenvolvimento urbano e rural; coordenar os
trabalhos nas áreas de educação, ciência, cultura, saúde pública
e planejamento familiar; conduzir e administrar os assuntos
civis, de segurança pública e da administração judicial; proteger os direitos das minorias étnicas e os direitos e interesses
legítimos de cidadãos chineses e famílias de origem chinesa
que residam no exterior.38 Sob o Conselho de Estado estão
ministérios e comissões que funcionam como departamentos
executivos dedicados a certos âmbitos de trabalho.39
O Sistema Judicial: Tribunais e Procuradorias

A Lei Orgânica dos Tribunais Populares da RPC foi revisada
pela 6ª Sessão do Comitê Permanente da 13ª APN em 26 de
outubro de 2018 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019.40
Segundo o seu artigo 12, a estrutura do judiciário chinês é composta pelo Supremo Tribunal Popular, pelos tribunais populares
locais nos diversos níveis da estrutura administrativa e pelos tribunais populares especializados. Os tribunais populares locais,
por sua vez, são divididos em superiores, intermediários e de
nível básico.41 Segundo a Constituição, estes tribunais devem
exercer de forma independente o poder de adjudicação sem se
submeterem à interferência de qualquer órgão administrativo,
organização social ou indivíduo.42 Aos tribunais superiores é
dada a tarefa de supervisionar o trabalho adjudicatório dos
tribunais em níveis inferiores.43
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O Supremo Tribunal Popular (STP) é a corte de hierarquia mais elevada. O seu presidente terá um mandato de
cinco anos renovável somente uma única vez.44 O STP é
responsável por supervisionar a administração da justiça
feita pelos tribunais inferiores e deve prestar contas à APN
e seu respectivo Comitê Permanente. O mesmo aplica-se
aos tribunais locais que devem prestar contas às assembleias populares nos níveis correspondentes.45 Cabe ao
STP julgar, em primeira instância, os casos determinados
em lei como sendo de sua jurisdição ou que se considere
competente para julgar. É também instância recursal contra
as sentenças e decisões dos tribunais populares superiores.
Os tribunais populares superiores, por sua vez, têm
competência para julgar, em primeira instância, os casos
para os quais sua jurisdição é prevista na lei e são instâncias recursais para julgamentos de sentenças e decisões
dos tribunais populares intermediários. Estes, por sua vez,
julgam os casos, em primeira instância, para os quais a sua
jurisdição é prevista em lei, bem como as apelações contra
sentenças e decisões de tribunais populares de nível básico. Se avaliarem que um caso tem maior complexidade,
poderão transferi-lo para os tribunais populares superiores.
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Os tribunais populares básicos julgam, em primeira
instância, casos criminais e civis, salvo disposições em
contrário previstas na lei.46 Se considerarem que um caso
é da maior relevância, poderão pedir a transferência do
julgamento para os tribunais populares intermediários. Os
tribunais populares de nível básico conduzem a orientação
operacional para o trabalho de mediação dos comitês de
mediação popular.
Por fim, tem-se os tribunais populares especializados,
que incluem tribunais militares, marítimos, de propriedade intelectual, financeiros, dentre outros. A constituição,
organização, nomeação e destituição de juízes para estes
tribunais são estabelecidas pelo Comitê Permanente da
APN.47
As procuradorias populares são os órgãos de fiscalização legal do Estado.48 De acordo com a Constituição, devem
atuar de forma independente sem sofrer interferência de
nenhum órgão administrativo, organização social ou indivíduo.49 A Suprema Procuradoria Popular (SPP) é o órgão máximo.50 O mandato do procurador-geral da SPP é de cinco
anos, tal como o dos deputados da APN, e não poderá servir
ao cargo por mais de dois mandatos consecutivos. Abaixo
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da SPP há as procuradorias locais populares em todos os
níveis das unidades administrativas do país, as procuradorias militares e as procuradorias populares especiais.51 E,
seguindo o modelo de governança do Estado chinês, a SPP
responde perante a APN e ao seu Comitê Permanente; as
procuradorias locais devem prestar contas às assembleias
populares locais no nível correspondente que as criaram e,
também, às procuradorias em níveis superiores.52
COMISSÃO DE SUPERVISÃO

A reforma constitucional de 2018 trouxe como novidade
a introdução de uma nova seção dedicada às comissões
de supervisão dos órgãos estatais da RPC.53 A Comissão
Nacional de Supervisão é o órgão que dirigirá o trabalho de
todas as demais comissões locais de supervisão em todos
os níveis do Estado.54 Cada comissão deve ser composta
de um presidente, vice-presidentes e membros. O mandato
dos membros das comissões de supervisão terá o mesmo
tempo do mandato dos deputados da assembleia popular
de mesmo nível.
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Segundo os termos da Constituição da RPC, as comissões de supervisão deverão exercer o poder de fiscalização
de forma independente, não podendo sofrer a interferência
de qualquer órgão da administração, organização social
ou indivíduo. Nos casos que envolvem cometimento de
crime ou prevaricação, as comissões deverão trabalhar em
conjunto com os órgãos judiciários, procuradorias e com
a polícia. Estes órgãos “devem atuar como um controle
mútuo um do outro”.55
FRENTE PATRIÓTICA UNIDA: SISTEMA DE COOPERAÇÃO
MULTIPARTIDÁRIA E CONSULTA POLÍTICA

Sob a liderança do PCCh, a Constituição da RPC estabelece “uma ampla frente patriótica unida” formada por
oito partidos políticos menores, conhecidos como partidos
democráticos,56 e pelas organizações populares. Todos fazem parte daquilo que é uma das principais características
do modelo de governança chinês, qual seja, o sistema de
cooperação multipartidária e consulta política. Assim, quando o Partido ou o Estado planejam adotar uma legislação ou
uma política pública para o país ou decidir sobre questões
que terão impacto nas condições de vida da população,
costumam consultar estes partidos e as organizações
populares com o intuito de ter um amplo entendimento
sobre a questão antes de propor uma solução.
O sistema de cooperação multipartidária estrutura-se
em quatro princípios basilares. São eles: 1) os partidos
democráticos apoiam a liderança do PCCh; 2) trabalham
conjuntamente com o PCCh para o desenvolvimento do
país; 3) participam, juntamente com o PCCh, dos órgãos estatais e, consequentemente, da tomada de decisões sobre
questões da vida nacional e, por fim, 4) atuam no exercício
da mútua supervisão de acordo com a Constituição.57
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Os partidos democráticos não são de oposição, pois trabalham em estreita colaboração com
o PCCh, e tampouco estão excluídos das estruturas do poder, dado que seus membros podem
participar do governo por meio de várias formas e canais institucionais, e se envolver em processos
de tomadas de decisão para formulação e implementação de políticas públicas e leis nos diversos
níveis e órgãos do Estado. Ainda que tenham aumentado a sua influência e a sua participação nos
assuntos de governo, os partidos democráticos têm uma atuação política limitada. Afinal, a eles é
dada a possibilidade de participar do governo, mas não de disputá-lo. O pré-requisito para o sistema
de cooperação multipartidária é a liderança do PCCh, que não tem relações de competição pelo
poder com aqueles partidos democráticos.
Por fim, no contexto da “Frente Patriótica Unida” tem-se as organizações populares, que são
um elo fundamental entre o PCCh e a população. Há várias organizações com um papel central na
sociedade e na vida política do país, tais como a Federação de Sindicatos de Toda a China, a Federação de Jovens de Toda a China e a Federação de Mulheres de Toda a China. Mas há muitas outras
organizações populares, a exemplo da Federação de Indústria e Comércio de Toda a China, Sociedade
de Direito da China, Federação Chinesa de Círculos Literários e Artísticos, Associação Chinesa de
Ciência e Tecnologia, Associação de Jornalistas de Toda a China, dentre outras.
Essas federações realizam os seus congressos nacionais a cada cinco anos. Cada uma delas
possui suas ramificações nos níveis provincial, municipal e local, e todas têm como funções salvaguardar os interesses dos setores da sociedade que representam, independentemente de sua etnia,
e coordenar a relação dessas pessoas com os órgãos do Partido e do Estado. A Frente Patriótica
Unida permite que o PCCh esteja mais amplamente presente na vida do país para além dos órgãos
estatais, que, afinal, também estão sob supervisão do próprio Partido.
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Por meio da CCPPC, representantes do PCCh, dos
oito partidos democráticos, das organizações populares,
das minorias étnicas e pessoas sem filiação partidária, de
diferentes regiões do país e setores da sociedade, incluindo representantes de Taiwan, discutem e apresentam ao
PCCh, bem como aos órgãos do governo, as suas opiniões e sugestões sobre as políticas governamentais para
o desenvolvimento do país. Vários membros da CCPPC
exercem influência social por serem figuras públicas importantes, celebridades e especialistas em vários campos
do saber.
A CCPPC é o principal fórum de cooperação multipartidária e de consulta política. As propostas e opiniões dos
seus membros podem ser consideradas um barômetro
da opinião pública, auxiliando o Partido e o Estado a melhorarem a sua capacidade de, respectivamente, liderar
e administrar o país. Por meio da CCPPC, o governo e
o Partido ouvem as críticas, sugestões e identificam as
insatisfações sociais.

A chamada democracia socialista chinesa, inscrita na
Constituição do país, baseia-se nessa cooperação multipartidária e em um sistema de consulta popular em diversos
níveis. Há a possibilidade do exercício do dissenso, mas
que se dá em espaços institucionalizados e supervisionados
pelo PCCh. É no âmbito desses espaços que os partidos
democráticos exercem, ao modo chinês, o papel de “consciência crítica” do Poder.
Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC)

O sistema político chinês caracteriza-se pela existência
de um órgão peculiar que não é nem um órgão do poder
estatal e nem um órgão político em sentido estrito com
poderes decisórios efetivos, qual seja: a Conferência
Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) (em chinês,
中国人民政治协商会议, ou simplesmente 政协, zhèng
xié). É uma instituição peculiar da “democracia socialista”,
ocupando um lugar específico no sistema político chinês.
No contexto da frente patriótica unida, e sob a liderança
do PCCh, a CCPPC tem um lugar central e um papel histórico significativo na promoção da reunificação e defesa
da unidade do país.58
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ccppc

Com isso, promovem, dentro do próprio sistema político, um espaço institucional
para a explicitação das contradições sociais, prevenindo-se dos riscos da estagnação
das ideias e do processo de desenvolvimento econômico e social do país por ausência
de abertura e de canais de diálogo para a crítica que poriam em risco a própria legitimidade do PCCh. Nesse sentido, a CCPPC é uma caixa de ressonância das demandas
da sociedade para auxiliar o Partido e o Estado na definição e execução do plano de
desenvolvimento nacional.
A CCPPC compreende o Comitê Nacional e os comitês locais das províncias, regiões autônomas, municípios subordinados ao governo central e das cidades. O Comitê
Nacional é o nível mais alto da CCPPC e reúne mais de dois mil membros (chamados
de Wěiyuán, 委员), selecionados por meio de consulta e recomendação para servir
a um mandato de cinco anos.59 Esse Comitê é composto de um presidente, vários
vice-presidentes e secretário-geral, além de outros membros que, juntos, formam o
seu Comitê Permanente. Por não terem poderes legiferantes, seus membros atuam
como consultores políticos nacionais.
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Compete-lhes examinar as recomendações ou propostas de lei (tí àn, 提案), e suas opiniões são encaminhadas
para a APN e seu Comitê Permanente, ou para o Conselho
de Estado. Regularmente consultada pelo Partido e pelos
órgãos do Estado, a CCPPC pode influenciar os legisladores, o governo e a agenda política do país.
Todos os anos, geralmente no mês de março, as sessões plenárias da APN e do Comitê Nacional da CCPPC
ocorrem no Grande Salão do Povo (人民大会堂, rénmín
dàhuìtáng), em Beijing, praticamente de modo concomitante. A esse evento político dá-se o nome de “Duas Sessões” (em chinês, liǎnghuì, 两会). É o evento político anual
com mais visibilidade no calendário político chinês – só
perdendo para o Congresso Nacional do Partido que, como
dito, ocorre a cada cinco anos. Durante as Duas Sessões,
os desenvolvimentos políticos e econômicos do país são
apresentados, discutidos e divulgados pela mídia chinesa.
Os membros da CCPPC podem participar, sem direito a
voto, da sessão da APN e são encorajados a compartilhar
suas sugestões e opiniões com os deputados. O Congresso Nacional do PCCh e as Duas Sessões (APN + CCPPC)
constituem a essência do sistema político socialista chinês.
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CONCLUSÃO

O sistema político da China está em constante processo
de transformação. O governo central tem ampliado sua
atuação e, também, delegado mais poderes aos governos
locais. Aos poucos, reduz-se a intervenção do governo nas
atividades microeconômicas, dando mais espaço para as
empresas, ao mesmo tempo em que se mantém o controle
sobre a regulação do mercado, além de dar mais atenção
à gestão dos assuntos sociais e serviços públicos. Outras
funções do governo estão sendo transferidas para organizações sociais, por sua vez estimuladas a desempenharem
um papel mais ativo.
O recurso ao governo eletrônico tem se intensificado,
aumentando a eficiência da gestão e favorecido um contato direto com a população, sobretudo nas zonas rurais,
além de ter incrementado os mecanismos de fiscalização
da atuação administrativa. A tomada de decisão torna-se,
cada vez mais, científica (menos dependente de orientações ideológicas) e democrática (no sentido da democracia
chinesa referida anteriormente).
A reforma da constituição chinesa aprovada em 2018
pela APN foi o fato jurídico mais relevante desde que Xi
Jinping anunciou uma “nova era” para o socialismo com
características chinesas no 19º Congresso Nacional do
PCCh, em outubro de 2017. O juramento de fidelidade
à Constituição para todos os funcionários do Estado que
assumirem um cargo público é um aspecto da reforma que
traz um valor simbólico sobre a importância que o Partido
e o Estado darão ao processo de fortalecimento do estado
de direito no sistema de governança chinês.
Uma análise das tendências do sistema político chinês
deve levar em conta a combinação de, ao menos, três
aspectos: 1) o sistema de assembleias populares e o modelo de democracia consultiva em torno das conferências
consultivas políticas do povo chinês e suas formas de
participação e seleção; 2) a ascensão do papel do direito
na governança do país com as reformas no sistema de
justiça e no sistema jurídico chinês; e 3) as repercussões da
centralização de poder em torno do presidente Xi Jinping no
contexto da liderança do PCCh na promoção de uma cultura
do Estado de Direito na China. Esses três fatores traduzem
a convergência entre povo, direito e governo forte como
uma condição essencial para o alcance da meta centenária
de 2049 que consiste em fazer da China um “grande país
socialista moderno”.
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O sistema de supervisão mútua e de assembleias
populares é parte importante do que se convencionou
chamar de “democracia socialista” reforçada pelo sistema de cooperação multipartidária e de consulta política. A
autonomia regional dada às minorias étnicas e o sistema
de autogovernança nas pequenas comunidades são também aspectos a serem considerados característicos do
modelo chinês. Não se pode ignorar, também, o modelo
de administração das Regiões Administrativas de Hong
Kong e Macau.
A compreensão do sistema político chinês é um desafio
que precisa ser enfrentado e analisado detidamente por
todos os que estudam a China. Esse esforço intelectual
leva-nos a outros estágios de compreensão da formação
cultural e histórica da sociedade chinesa. Há vantagens e
desvantagens nos diferentes modelos de governança e
de cultura política de cada país – e essa avaliação sempre
será influenciada pelo lugar do observador.
Em geral, os chineses envolvidos nessas estruturas
de participação política consideram que o modelo ocidental de democracia produziria a desintegração nacional ao
estimular a rivalidade entre partidos, aumentando o risco
do ressurgimento de divisões internas que marcaram os
tempos dos “senhores da guerra” − quando chefes de
milícias chineses dominavam algumas regiões do país no
início do Século XX.
O esforço de compreender as instituições jurídicas e
políticas chinesas, as noções de “partido”, de “governo”,
de “democracia” e de “estado de direito”, por exemplo,
ganham outros contornos quando as interpretamos com
o dicionário da cultura e da história chinesas. Afinal, como
havia dito o então presidente do Comitê Revolucionário do
Kuomintang Chinês, Wan E’xiang, ao defender a legitimidade do sistema político chinês fazendo uso de um velho
ditado: “Só os pés sabem se os sapatos são confortáveis
ou não”.60 É preciso querer entender a China sob o ponto
de vista dos chineses.
O autor é professor de Direito Global e Coordenador do Núcleo
de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio e professor de direito internacional da Universidade Federal Fluminense.
evandro.carvalho@gmail.com
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NOTAS DE RODAPÉ
1. Poucas organizações políticas rivalizam com o PCCh em termos de tamanho
e tempo de permanência no poder. O maior partido político no mundo é o
Bharatiya Janata (BJP), da Índia, com 180 milhões de filiados. É o partido do
atual primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Fundado em 1980, o BJP é um
partido nacionalista conservador.
2. Dados do Statista, disponível em <https://www.statista.com/topics/1247/
chinese-communist-party/ >. Acesso em 2 de dezembro de 2020.
3. O Partido Comunista da China (em chinês 中国共产党 ou, na sua forma
abreviada, 中共) é também referido como Partido Comunista Chinês em alguns
textos em português. Quanto à sigla, é comum usar-se PCC, mas preferimos
PCCh que é, inclusive, a forma utilizada na versão em português da obra de
três volumes do Xi Jinping intitulada “A Governança da China”. Em inglês
encontra-se tanto a expressão Communist Party of China (CPC), mais utilizada
pelos documentos oficiais chineses, como Chinese Communist Party (CCP).
4. Esta hipótese também foi desenvolvida no artigo de minha autoria intitulado
“Reflexões sobre o confucionismo no socialismo com caraterísticas chinesas”
publicado no livro A China por Sinólogos Brasileiros: visões sobre economia,
cultura e sociedade. 1. ed. Rio de Janeiro: Batel, 2019, pp. 99-124.
5. No presente artigo não trataremos da estrutura administrativa das Regiões
Administrativas Especiais de Hong Kong e de Macau.
6. A Constituição do Partido Comunista da China está disponível em: <http://
www.xinhuanet.com//english/download/Constitution_of_the_Communist_Party_of_China.pdf>.
7. Segundo o Preâmbulo da Constituição do PCCh, “O Partido Comunista da
China usa o Marxismo-Leninismo, o Pensamento de Mao Zedong, a Teoria de
Deng Xiaoping, a Teoria dos Três Representantes, as Perspectivas Científicas
sobre o Desenvolvimento, e o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com
Características Chinesas para uma Nova Era como seus paradigmas de ação.”
8. Artigo 10(3) da Constituição do Partido Comunista da China, revisado e
adotado no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China em 24 de
outubro de 2017.
9. Artigo 19 da Constituição do PCCh.
10. Artigo 20 da Constituição do PCCh.
11. Artigo 16 da Constituição do PCCh.
12. A Comissão Militar Central dirige as forças armadas da RPC (Artigo 93 da
Constituição da RPC, de 1982). Como presidente da CMC, Xi Jinping tem a
responsabilidade geral sobre o trabalho da CMC e responde perante a APN e
seu respectivo Comitê Permanente (Artigo 94 da Constituição da RPC, de 1982).
O mandato do presidente, vice-presidentes e membros da CMC é o mesmo
da APN. A Constituição silencia sobre a possibilidade de reeleição sucessiva.
13. Preâmbulo da Constituição da República Popular da China (RPC), de 1982.
De agora em diante, referida apenas como “Constituição da RPC”.
14. Preâmbulo da Constituição da RPC.
15. Os municípios que estão sob a jurisdição direta do governo central são os
seguintes: Beijing, Shanghai, Tianjin e Chongqing.
16. Wen Lequn; Chen Jian. Contemporary China’s Politics. Beijing: China Intercontinental Press, 2014, p. 14.
17. Artigo 57 da Constituição da RPC.
18. Artigo 59 da Constituição da RPC. Ver, também, a página oficial da APN
disponível em: <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c2846/column2.shtml>.
19. Artigo 60 da Constituição da RPC.
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20. Segundo o artigo 64 da Constituição da RPC, as emendas à Constituição
devem ser propostas pelo Comitê Permanente da APN ou por mais de um
quinto dos seus deputados, e adotadas pelo voto de mais de dois terços de
todos os seus membros.
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41. Artigo 13 da Lei Orgânica dos Tribunais Populares da RPC. Disponível, em
inglês, no site https://npcobserver.com/legislation/peoples-courts-organic-law/ .

21. A referida lei está disponível, em inglês, no site: <http://www.npc.gov.cn/
zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383821.htm>.

42. Artigo 131 da Constituição da RPC. A reforma da Constituição da RPC
em 2018 fez uma alteração na ordem das disposições relativas aos Tribunais
Populares e Procuradorias Populares que antes estavam na Seção 7 e, com a
emenda, deslocaram-se para a Seção 8.

22. Artigo 72 da Constituição da RPC.

43. Artigo 132 da Constituição da RPC.

23. Tais propostas podem ser feitas por uma delegação da APN ou por, pelo
menos, trinta deputados conjuntamente.

44. Artigos 132 e 129 da Constituição da RPC.

24. Artigo 75 da Constituição da RPC.
25. Artigo 74 da Constituição da RPC.
26. Artigo 61 da Constituição da RPC. Segundo esse dispositivo, uma sessão
da APN pode ser convocada a qualquer momento pelo seu Comitê Permanente
ou por mais de um quinto dos seus deputados.
27. Artigo 84 da Constituição da RPC.
28. Artigo 70 da Constituição da RPC.
29. Artigo 81 da Constituição da RPC.
30. Artigo 80 da Constituição da RPC.
31. Artigo 82 da Constituição da RPC.
32. Artigo 85 da Constituição da RPC.
33. Artigo 89(4) da Constituição da RPC. Yin Zhongqing sublinha que “os
governos de uma província, de uma região autônoma ou de um município sob
jurisdição direta do governo central podem criar suas regras de acordo com as
leis do país e regulamentos do governo central. Mas devem relatá-las para o
Conselho de Estado e para o Comitê Permanente de suas respectivas assembleias populares para o devido registro.” (China’s Political System. Beijing: China
Intercontinental Press, 2010, p. 85).
34. Artigo 67(6) da Constituição da RPC.
35. Artigo 86 da Constituição da RPC.
36. Artigos 86 e 88 da Constituição da RPC. O chefe da administração assume
a responsabilidade geral pelo trabalho de seu governo e, em nome dele, responde perante a assembleia geral e seu comitê permanente no nível correspondente. Sendo assim, o primeiro-ministro tem responsabilidade geral pelas
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Em “A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o
contexto de François Rabelais”, o teórico russo Mikhail Bakhtin
alega a impossibilidade de verdadeira compreensão do sistema
de imagens rabelaisiano se analisado fora de uma linguagem quase esquecida, da qual alguns matizes já nos parecem obscuros.
Essa linguagem é aquela do realismo grotesco, que expressa o
sistema de imagens da cultura cômica popular da Idade Média
e do Renascimento.
Para o fim ora proposto neste espaço, pouco me importa
discutir Rabelais. Minha preocupação é, por meio do auxílio
luxuoso e imprescindível de Bakhtin, indicar aspectos centrais
daquele universo cultural para, em seguida, apontar suas possíveis sobrevivências na performance de Valesca Popozuda, por
certo tempo membro do grupo de funk Gaiola das Popozudas e
hoje propalada celebridade de segunda linha.
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egundo Bakhtin, ao tom feudal, sério
e religioso, próprio à cultura oficial
medieval, contrapunham-se manifestações da cultura popular nas quais
apenas por meio riso exprimiam-se
certas verdades sobre o mundo. Relegado à esfera extraoficial, o cômico tinha lugar no carnaval e nas demais
festas populares. Se as comemorações oficiais buscavam
reforçar a ordem, consagrando sua estabilidade, nas festas
populares abria-se espaço para o reino utópico da liberdade,
da igualdade e da abundância.
Nos espaços públicos − praças, feiras etc. −, as celebrações populares caracterizavam-se por uma lógica do
excesso, na qual as imagens do corpo e suas necessidades
naturais adquiriam tom superlativo − tal como, durante o
Renascimento, comportar-se-ão os personagens de “Gargântua e Pantagruel”, obra máxima de Rabelais. Trata-se,
em síntese, de um princípio de rebaixamento, pilar artístico do realismo grotesco por meio do qual os elementos
considerados sagrados e elevados são transferidos e
reinterpretados no plano material e corporal.
Além de hiperbólico, o corpo grotesco é dinâmico – não
o corpo acabado, perfeito, individualizado, próprio ao cânone moderno, mas um corpo em constante metamorfose, tal
como as velhas grávidas de terracota esculpidas por Kertch.
Elas valorizam a fecundidade − a prenhez dilata o corpo que
produz novo corpo – e a velhice – o corpo em degeneração
que não se esgota, pois regenera-se ao produzir nova vida.
O realismo grotesco enfatiza uma representação do corpo
que destaca aqueles elementos que o põe em contato direto com o mundo: orifícios, protuberâncias, excrescências.
Nas faces, destacam-se bocas e narizes; pouca atenção
merecem os olhos – eles individualizam um corpo que é
também e sobretudo coletivo.
Assim, comer, beber, cagar, fuder são representações
correntes no sistema de imagens da cultura cômica
popular. Traduzem ações nas quais o corpo revela sua
essência: ao ultrapassar seus limites ou ter seus limites
invadidos, ele revela sua necessária incompletude. E são
ditas naqueles termos, ou em equivalentes igualmente
grosseiros. No vocabulário cômico do realismo grotesco, os
eufemismos caros à oficialidade cedem lugar a palavrões,
injúrias e obscenidades de toda ordem.
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Rabelais, nota Bakhtin, abusa dos tons vulgares, resgatando, em sua obra, a linguagem da praça pública – do povo,
enfim. Mas se na literatura do Renascimento o realismo
grotesco conheceu seu apogeu, foi para brevemente viver
seu ocaso. A partir do século XVII, a atitude em relação ao
riso sofre transformação radical, demarcando rígida fronteira com aquela época. A racionalidade cartesiana e a estética
classicista despontam como expressões ideológicas das
monarquias absolutas progressivamente estabilizadas. O
riso conhece aí seu processo de degradação. Não mais
lhe cabe expressar uma forma universal de concepção do
mundo; seu papel, agora, oscila entre o divertimento ligeiro
e a mera ridicularização de quem se tornou merecidamente
vítima de um escárnio. Na hierarquia dos gêneros, o cômico
ocupa modesta posição. Se no realismo grotesco degradação e regeneração são duas faces de uma mesma moeda,
o novo cânone descarta a ambiguidade e adere à decência
verbal. A obscenidade torna-se patrimônio da vida privada;
o inacabamento, imperfeição e a representação hiperbólica
cedem lugar àquela que se pretende cópia fiel da realidade.
Apesar de rebaixada, a estética do realismo grotesco
permaneceu habitando os subterrâneos da cultura moderna. À sua época, Bakhtin reconhecia seus ecos em certos
números circenses e espetáculos de feira. Hoje, no Brasil,
ela irrompe de modo avassalador no funk carioca. Como
caso paradigmático dentro desse vasto universo, vejamos
como ela se manifesta na atitude corporal e nas letras das
músicas cantadas por Valesca Popozuda.
No que se refere ao primeiro aspecto, a funkeira cultiva
a opulência física de uma autêntica “mulher fruta”. Enquanto nas vogues pululam salientes clavículas e ilíacos, vendidos como ideal máximo de beleza, ela leva suas formas
hiperbólicas à capa da Playboy, revista ícone do pornô-chic.
Valesca é apenas o exemplo talvez mais sintomático de um
fenômeno relativamente recente: o ingresso no mundo
do consumo de fatia considerável das classes populares.
À sua ascensão social corresponde a valorização de um
ideal de beleza que, distante dos corredores do Fórum de
Ipanema, corporifica o belo na abundância curvilínea. Mas
Valesca vai além: metamorfoseia seu corpo, ampliando
artificialmente as protuberâncias. Seu corpo não é refém
de suas formas originais. Ela não queima sutiãs; prefere
renovar permanentemente seu estoque a cada circunferência maior que o silicone lhe propicia.
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á no título de seu primeiro sucesso, “A
porra da buceta é minha”, Valesca chuta no
joelho. Em uma sociedade na qual “fulano
é bom para caralho”, proliferam metáforas
para nomear o órgão sexual feminino. A
falsa loura as despreza, optando pela palavra que arranha
ouvidos castos. Em “Tô com o cu pegando fogo”, pérola
mais recente, gravada em parceria com o não menos rabelaisiano Mr. Catra, ela escolhe outro nome − “Raspei a
xereca pra você chupar” −, mas mantém a carga obscena.
E se a porra da buceta é dela, Valesca pode dá-la a quem
quiser. A máxima do my body, my choice é levada ao extremo. Em uma sociedade na qual, a despeito de esforços
recentes, persiste intensa desigualdade de oportunidades,
a melhor saída para uma boa dona de casa cansada de um
marido violento e mulherengo pode estar na prostituição,
ensina ela em “Agora virei puta”. Por que seria má ideia
cobrar pelo que se costuma oferecer de graça? Por que,
em um sistema econômico no qual tudo se transforma
em mercadoria, a venda do corpo causa tanta repulsa? As
mulheres que habitam as canções de Valesca não precisam
fazer tais perguntas; elas preferem unir prazer e trabalho.
São mulheres que, acima de tudo, adoram sexo – “quero que o mundo se acabe em piroca / só pra eu morrer
sentando” − e o praticam sem culpa − “meu nome é Valesca / e o apelido é ‘Quero dá’”. Preferem o prazer de uma
relação informal às modorras do matrimônio. Ser a “outra”,
então, pode ser uma tremenda vantagem, como ela canta
na música que dá título a esse texto: “fiel é o caralho / você
é empregadinha / lava, passa e cozinha / mas a pica dele e
minha!”. Um amante casado é, na pior das hipóteses, “um
otário pra bancar”. Afinal, “mulher burra fica pobre / mas
eu vou te dizer / se for inteligente pode até enriquecer”,
assegura a funkeira em “Minha buceta é o poder”.
Valesca é porta-voz espontânea de uma multidão de
mulheres que não se identifica com as barangas ajeitadas
de “Sex and the city”. O prazer não se realiza no binômio
sapatos novos−relação estável, mas na animalidade do
sexo. Não à toa, ela se autoproclama cachorra − “sou
cachorrona mesmo e late que eu vou passar”. O homem
desejado é, antes de tudo, aquele bom de cama − condição que só se revela na prática. À rotatividade inevitável,
segue-se a recomendação: “a gaiola está na pista / se me
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O sexo anal é
transformado em
diferencial próprio
àquelas que exercem
e assumem seus
desejos
olhar beijo também / para não trocar os nomes / eu vou te
chamar de Nem”. Mas não se trata de mera loteria, pois
as personagens dos funks de Valesca conhecem suas
preferências. Elas não esperam passivamente que os
homens lhes deem orgasmos; mais sábio indicar-lhes o
caminho das pedras, como em “Surra de piru na cara” e
“Comece a me chupar”.
Nas suas letras, louvam-se inclusive aqueles orifícios
menos ortodoxos. Trata-se, afinal, de uma artista que
propagandeia em seu próprio nome artístico suas virtudes
calipígias. O sexo anal, socialmente cercado de tabus, é
transformado em diferencial próprio àquelas que exercem
e assumem seus desejos. “Se elas brincam com a xereca /
eu te dou um chá de cu”, gaba-se Valesca, recusando-se a
ter um orifício cuja função seja somente a de verter merda.
Mas ela vai além, penetrando em reentrâncias ainda mais
interditadas: o ânus masculino é também fonte de gozo. O
homem bom de cama tampouco despreza oportunidades
de prazer, como revela a estrofe: “me chama de cachorra
/ de mamada e de lanchinho / mas na hora do vamos ver /
tu vira o cu e pede dedinho”.
Se, como vimos mais acima, o cômico grotesco, em
suas origens, valoriza as diversas funções fisiológicas do
corpo, Valesca concentra-se naquelas de caráter sexual. O
riso provém, em suas músicas, do escracho com o qual ela
se refere ao sexo. Excrescências e farturas alimentares,
por exemplo, estão ausentes de suas músicas. O excesso
etílico, por sua vez, comparece em algumas canções, mas
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sempre subsidiário ao sexo. “Se levantar a garrafa, a minha
buceta pisca”, pois a embriaguez auxilia a mulherada a
perder a linha e ganhar a noite.
Mas para além da sua atitude corporal e de suas composições, a performance de Valesca carrega o traço de
extraoficialidade que caracterizava as festas populares de
outrora. Suas músicas só aparecem nos grandes meios
audiovisuais em versões “adocicadas”. Mesmo em um
evento como o “Eu amo baile funk”, sediado no Circo
Voador, os organizadores preferem que ela vá “pro baile
de sainha”, e não “sem calcinha”, como apregoa a letra
original. De modo semelhante, o “valeu, muito obrigado”
[sic], “mas agora virei puta” torna-se “valeu, muito obrigado” [sic], “mas virei absoluta”. Outros exemplos poderiam
ser arrolados, porém o que interessa, aqui, é perceber que
a verve grotesca de Valesca manifesta-se plenamente apenas em um locus especial: o baile funk “de raiz”, colonizado
por popozudas que exibem orgulhosas suas saliências
corporais e não ruborescem ao som de obscenidades que,
ao fim e ao cabo, descrevem aquilo que se faz presente
no seio das “melhores famílias”.
Não faltam aqueles que encerram tais manifestações sob a rubrica da mera vulgaridade. Tratar-se-iam
de sintomas da falta de educação de um lumpemproletariado refém da cultura de massas. Essa é uma chave
interpretativa possível, não há dúvida, mas que me parece
pecar pela incapacidade de compreender certos aspectos
da sensibilidade popular. Mais ainda, essa perspectiva
pressupõe uma verdade acessível apenas àqueles que
compartilham um ethos “vitoriano” que precisa ser difundido às massas. Cumpre-nos perguntar, entretanto, em qual
medida setores das classes populares em ascensão social
desejam ser educados segundo as orientações da decência
verbal e sexual, ou se, ao contrário, preferem manter-se
fiéis ao paradigma do excesso. A se considerar a música
dedicada ao ex-presidente Lula, Valesca não parece ter
dúvidas: “o funk não é problema, para alguns jovens é a
solução / quem sabe algum dia viro ministra da Educação”.
A autora é professora Associada do Departamento de Sociologia do IFCS/UFRJ e professora e pesquisadora do Programa de
Pós-graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFRJ).
helga.gahyva@gmail.com
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PRIMEIRAS
IMPRESSÕES DE
UM DEPUTADO
NOVATO NA
CÂMARA (1881)
Foram más as minhas primeiras impressões, no dia que comecei a tomar parte
dos trabalhos da Câmara. Eu vinha da academia, ambiente povoado de quimeras
e ilusões. Supunha o Parlamento um preclaro Congresso, sempre ocupado de
levar os assuntos, o pensamento fixo no bem da pátria, aclamado no ambiente de
superioridade.
Impressionou-me, antes de tudo, a ausência de gravidade nas relações dos
deputados entre si. Ouvia-se nos corredores a mais livre linguagem, contavam-se
anedotas impróprias, e, sobretudo, falava-se horrivelmente mal da vida alheia, mais
da dos amigos, que das dos adversários. Observei defeitos idênticos aos notados
nas reuniões de estudantes: intrigas, pequenas realidades, invejas, leviandades,
sem o entusiasmo e o desinteresse característicos dos rapazes, mas revestidas, em
compensação, de cálculo e astúcia.
Dominava os espíritos a tendência pessimista. Só se encontravam nos grupos
narrativas de abusos praticados por autoridades subalternas, queixas, vaticínios
desagradáveis. Os ministros eram maltratados sem pena, mesmo ou mormente por
aqueles que os apoiavam.
No dia do pagamento do subsídio, tornava-se grotesco espetáculo. Compareciam
os menos assíduos. Havia, a princípio, luxos, relutâncias fingidas, afetações de não
se lembrar de que iam receber dinheiro. Depois, aglomeravam-se na sala em que o
empregado do Tesouro efetuava a distribuição. Que ares teatralmente indiferentes,
ao embolsarem as notas! Que sofreguidão noutros! Estes verificam atentamente
a quantia. Repetem, aqueles, conhecidas graçolas: “Eis a verdade do sistema
representativo… É o nervo da guerra! Ninguém imagina o quanto isto estimula o
patriotismo e esclarece as ideias!” E retiravam-se lépidos, radiantes...
(Conde de Afonso Celso, Oito anos de parlamento: primeiras impressões)
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